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O Α ντι στρά τη γος Δη μή τριος Βούλ γα ρης γεν
νή θη κε το 1949 στo Πε ρι στέ ρι Ατ τι κής και α πο
φοί τη σε α πό το 11ο Γυ μνά σιο Αρ ρέ νων το 196�.

Ει σήλ θε στη Στρα τιω τι κή Σχο λή Ευελ πί
δων το 1968, α πό την ο ποί α α πο φοί τη σε το 
19�2 ο νο μα σθείς Αν θυ πο λο χα γός Πυ ρο βο λι
κού. Α πο φοί τη σε ε πι τυ χώς α πό τα Σχο λεί α 
Βα σι κής και Προ κε χω ρη μέ νης εκ παί δευ σης 
του Πυ ρο βο λι κού, τη Σχο λή Ξέ νων Γλωσ σών, 
την Α νω τά τη Σχο λή Πο λέ μου, τη Δια κλα δι κή 
Σχο λή Ε πι τε λών Άμυ νας και τη Σχο λή Ε θνι κής 
Ά μυ νας. Κα τά τη διάρ κεια της στρα τιω τι κής 
σταδιο δρο μί ας του υ πη ρέ τη σε ως Ε πι τε λής 
και Διοι κη τής σε διά φο ρες Μο νά δες Πυ ρο βο
λι κού, ως Ε πι τε λής και Διευ θυ ντής Διευ θύν
σε ων του Γε νι κού Ε πι τελεί ου Στρα τού και του 
Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας.

Διε τέ λε σε Διοι κη τής, της Σχο λής Πυ ρο βο λι
κού, της Ι Ιας Μη χα νο κί νη της Με ραρ χί ας Πε ζι
κού, του Α΄ Σώ μα τος Στρα τού, της 1ης Στρα τιάς 
και α πό 6 Μαρ τί ου 200� Γε νι κός Ε πι θε ω ρη τής 
Στρα τού. Έ χει τι μη θεί με ό λα τα προ βλε πό με
να στρα τιω τι κά με τάλ λια και πα ρά ση μα.

Ο Α ντι στρά τη γος Δη μή τριος Βούλ γα ρης εί
ναι πα ντρε μέ νος με τη Δέ σποι να Μου ρο πού λου 
α πό το Πε ρι στέ ρι Ατ τι κής και έ χουν δύ ο κό ρες.

Η με ρή σια Διαταγή Αρ χη γού ΓΕΣ
Α ξιω μα τι κοί, Υ πα ξιω μα τι κοί, Στρα τιώ τες, Ε θνο φύ λα κες και Πο λι τι κό Προ σω πι κό του Στρα τού Ξηράς.
Με α πό φα ση του ΚΥ ΣΕ Α, μου α να τέ θη καν τα κα θή κο ντα του Αρ χη γού του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου 

Στρα τού, δια δε χό με νος τον κα τα ξιω μέ νο Στρα τη γό Δη μή τριο Γρά ψα, στον ο ποί ο εκ φρά ζω τις θερ μές ευ
χα ρι στί ες ό λων μας για την πο λύ τι μη προ σφο ρά του και ταυ τόχρο να, τις ε γκάρ διες ευ χές μας για υ γεί α, 
ευ τυ χί α και κα λή ε πι τυ χί α στα νέ α του κα θή κο ντα ως Αρ χη γού του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Ε θνι κής Α μύ νης. 

Α να λαμ βά νο ντας τα κα θή κο ντά μου, υ πο κλί νο μαι με τι μή και ευ λά βεια προ των πο λε μι κών ση μαιών 
του Στρα τού μας και α πο τί ω φό ρο τι μής και ευ γνω μο σύνης στους έν δο ξους και α θά να τους νε κρούς του. 

Έ χο ντας βα θιά ε πί γνω ση της ύ ψι στης τι μής που μου έ γι νε, αλ λά και των ευ θυνών και υ πο χρε
ώ σε ων που α πορ ρέ ουν α πό αυ τή, σας δια βε βαιώ νω ό τι, με τη συνδρο μή ό λων, ο Στρα τός Ξη ράς 
θα φα νεί α ντά ξιος των προσ δο κιών σας. Σέ βο μαι και τι μώ το με γά λο έρ γο που ε πι τε λέ στη κε μέ
χρι σή με ρα, με προ σπάθειες ε πί πο νες και σας κα λώ να συ νε χί σου με ό λοι μα ζί την πε ραι τέ ρω 
βελ τίω ση της ε τοι μό τη τάς μας, για να α ντα πο κρι θού με στην α πο στο λή που μας ε μπι στεύ θη κε 
η πο λι τεί α και, στις προσ δο κί ες που έ χει α πό ε μάς ο Ελ λη νι κός Λα ός. Η α στά θεια, η α σά φεια 
και η α συμ με τρί α των α πει λών χα ρα κτη ρί ζουν το ση μερι νό πα γκό σμιο πε ρι βάλ λον. Ε πι πλέ ον, η 
χώ ρα μας κα λεί ται να α ντι με τω πί σει τους κιν δύ νους και τις ι διαι τε ρό τη τες που α πορ ρέ ουν α πό τη 
γε ω πο λι τική της θέ ση. Συ νε πώς οι γε νι κές και ει δι κές συν θή κες, α παι τούν την ύ παρ ξη ενός Στρα τού 
σύγ χρο νου, ι σχυ ρού, α ξιό πι στου, τα χυ κί νη του, ευέ λι κτου και υψη λής ε πι χει ρη σια κής ε τοι μό τη τας. 
Ε νός Στρα τού, που να εγ γυά ται την ε δαφι κή α κε ραιό τη τα της πα τρί δας μας, ι κα νού να ε πι φέ ρει ι σχυ
ρό πλήγ μα σε όποιον τολ μή σει να την ε πι βου λευ τεί και ι κα νού να προ σαρ μο σθεί και να ε πωφε λη θεί 
α πό τις νέ ες τε χνο λο γι κές ε ξε λί ξεις. Αυ τός ο Στρα τός α πο τε λεί το ό ρα μά μας, για την υ λο ποί η ση του 
ο ποί ου θα α να λώ σου με ό λες τις σω μα τι κές, ψυ χι κές και η θι κές μας δυ νά μεις. Γνω ρί ζω πο λύ κα λά, 
ό πως κι ε σείς, ό τι ο δρό μος των με ταρ ρυθ μί σε ων και της με τε ξέ λι ξης εί ναι μα κρύς και α νη φο ρι κός. 
Ως εκ τού του α παι τεί ται βη μα τισμός στα θε ρός και ε πί μο νος. Κύ ρια υ πο χρέ ω ση για ό λους ε μάς, 
που στε λε χώ νου με σή με ρα το Στρα τό, εί ναι να συ νε χί σου με την προ σπά θεια που κα τέ βα λαν 
οι προ κά το χοί μας και να διατη ρή σου με υ ψη λή την α πο τρε πτι κή του ι κα νό τη τα. 

Οι στό χοι μας θα ε πι τευ χθούν μέ σα α πό την ε μπέ δω ση της πει θαρ χί ας, τη ρε αλι στι κή εκ
παί δευ ση, τη συ ντή ρη ση των υ λι κών και μέ σων, τη δια δι κα σί α πιστο ποί η σης της ποιό τη τας, 
την υ ψη λή ε πι χει ρη σια κή ε τοι μό τη τα, την α ξιο κρα τι κή α ξιο λό γη ση του προ σω πι κού αλ λά και 
την α σφά λεια προ σω πι κού και μέσων.

Τα τρα γι κά γε γο νό τα που βιώ νου με αυ τές τις η μέ ρες, κα τέ δει ξαν τη ση μα σί α της κοι νω νι κής προ σφο
ράς του Στρα τού μας και ει δι κό τε ρα της ε νερ γού συμμε το χής του στην προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος, με 
κυ ριό τε ρη και πιο ε πί και ρη δρά ση, την πε ρι φρού ρη ση του δα σι κού πλού του της χώ ρας. Α ντί στοι χα, δεν 
πρέ πει να πα ρα βλέ που με δρά σεις σε άλ λους το μείς ό πως εί ναι, η πα ρο χή υγειο νο μι κής πε ρί θαλ ψης σε 
α πο μα κρυ σμέ νες πε ριο χές. Η πί στη και η α φο σί ω ση στο έρ γο μας, η ερ γα τι κό τη τα και η με θο δι κό τη τα, ο 
επαγ γελ μα τι σμός, ο αλ λη λο σε βα σμός σε ό λα τα ε πί πε δα, η ε μπέ δω ση της α ξιοκρα τί ας και η α ξιο ποί η ση 
του αν θρώ πι νου δυ να μι κού και των οι κο νο μι κών πόρων και μέ σων, που μας πα ρέ χει η πο λι τεί α, εί ναι οι 
εγ γυ ή σεις της ε πι τυ χί ας μας. Πα ράλ λη λα, στα πλαί σια της αυ τό βελ τί ω σης και αυ τόα ξιο λό γη σης πρέ πει 
να βελ τιώ νου με συ νε χώς τις γνώ σεις μας, ο κα θέ νας στον το μέ α του, έ χο ντας πάντο τε κα τά νου, ό τι η 
εκ παί δευ ση που δη μιουρ γεί τη γνώ ση και τη σι γου ριά, μα ζί με το η θι κό, εί ναι τα α πα ραί τη τα στοι χεί α της 
υ πε ρο χής έ να ντι ο ποιουδή πο τε α ντι πά λου. Δεν πρέ πει να ξε χνά με ό τι ο αν θρώ πι νος πα ρά γο ντας εί ναι 
ο ση μα ντι κό τε ρος πολ λα πλα σια στής ι σχύ ος. Το αν θρώ πι νο δυ να μι κό που έρχε ται στους κόλ πους του 
Στρα τού στην πλέ ον αν θη ρή η λι κί α, πρέ πει να ε φοδιά ζε ται με ό λες ε κεί νες τις δυ να τό τη τες και γνώ σεις 
ώ στε, μέ σα α πό την ενδυ νά μω ση, να α να δει κνύ ο νται οι α ναμ φι σβή τη τες ι κα νό τη τές του. 

Για το χρο νι κό διά στη μα που θα εί στε υ πό τις δια τα γές μου, Θα με βρεί τε κοντά σας σε κά θε προ
σπά θεια σας. Εί μαι έ τοι μος να μοι ρα στώ μα ζί σας, τις δυ σκο λί ες και τις δυ σχέ ρειες, που θα πα ρου σια
σθούν κα τά την ε κτέ λε ση της α ποστο λής σας. Θα με βρεί τε ό μως και α πέ να ντί σας σε κά θε ο λι γω ρί α, α να βλη τι κό τη τα και αδια φο ρί α. Υ πό σχο μαι ό τι, για 
μέ να το κρι τή ριο α ξιο λό γη σης του έρ γου σας, θα εί ναι α πο κλει στι κά και μό νο η προ σφο ρά σας. Α παι τώ α πό ό λους, αυ στη ρή προ σή λω ση στα στρα τιω τι κά 
σας κα θή κο ντα, ό πως ε πι τάσ σουν το Σύ νταγ μα, οι νό μοι, οι στρα τιω τι κοί κα νο νι σμοί, αλ λά και η ιστο ρί α, η πα ρά δο ση του Έ θνους και του Στρα τού μας. 

Με τη βε βαιό τη τα ό τι ό λοι θα ε κτε λέ σου με το έρ γο μας στο α κέ ραιο, σας εύ χομαι υ γεί α, δύ να μη και κα λή ε πι τυ χί α, η ο ποί α θα ε ξα σφα λι στεί με 
τη βο ή θεια του Θε ού και τη δι κή σας θέ λη ση. 
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� Το Υ ΠΕ ΘΑ τι μά τους α γω νι στές της Κύ πρου
Με μια σεμνή τελετή πραγ μα το ποι ή θη κε τη Δευτέρα 16 Ιου λί ου 200�, η α πο νο μή α να μνη στικού με ταλ λί ου και 

τι μη τι κού δι πλώ μα τος στους με τά σχο ντες ευ δο κί μως στις ε πι χει ρή σεις Κύ πρου. Κα τά την πα ρα πά νω εκ δή λω ση 
η ο ποία πραγ μα το ποι ή θη κε στη Στρα τιω τι κή Σχο λή Ευελ πί δων (ΣΣΕ), τι μή θη καν οι οι κο γέ νειες των νε κρών, των 
α γνο ου μέ νων και ό λοι οι στρα τεύ σι μοι, ε νώ παρέ στη σαν ο Υ πουρ γός Ε θνι κής Ά μυ νας κ. Ευάγ γε λος Με ϊ μα ρά κης, 
συ νο δευό με νος α πό τους Υ φυ πουρ γούς κ. Βα σί λειο Μι χα λο λιά κο και Ιω άν νη Λα μπρό που λο, κα θώς και τη Στρα τιω
τι κή Η γε σί α. Ε πι πλέ ον συμ με τεί χαν βου λευ τές, εκ πρό σωποι κομ μά των και ε πί τι μοι Αρ χη γοί Γε νι κών Ε πι τε λεί ων. 

Ο κ. Υ πουρ γός κα τά το σύ ντο μο χαι ρε τι σμό του α νέ φε ρε τα ε ξής:
«Με ι διαί τε ρη χα ρά, με τι μή, με ευ λά βεια και βα θιά συ γκί νη ση σας κα λω σο ρί ζω στην α πο ψι νή τε λε τή α πο νο μής α να μνη στι κού 

με ταλ λί ου και τι μη τι κού δι πλώ μα τος σε ε κεί νους που συμ με τεί χαν στις ε πι χει ρή σεις της Κύ πρου, κα τά τα γε γο νό τα που έ λα βαν 
χώ ρα στην Τη λυ ρί α και τη Λευ κω σί α το 1964, στην Κο φί νου και τους Αγ. Θε ο δώ ρους το 1967, κα θώς και κα τά τη χρο νι κή πε ρίο δο 
Ιου λί ου - Αυ γού στου 1974.

Με τη συμ βο λι κή αυ τή κί νη ση, με τη σε μνή αυ τή τε λε τή, με ει ση γη τή τον ε κλε κτό συ νερ γά τη, φί λο και συ νά δελ φο, τον Γιάν νη τον 
Λα μπρό που λο, α πο δει κνύ ου με ό τι δια τη ρού με ά σβε στη τη φλό γα της μνή μης για τους α γώ νες του έ θνους και τι μού με τους ή ρω ες 
συμπα τριώ τες μας, έ στω και αρ γά, και γι’ αυ τό εκ μέ ρους της Πο λι τεί ας τους ζη τώ έ να με γά λο συγ γνώ μη για τί ή δη κα θυ στε ρή σα με, αλ λά 
ε ντέ λει τι μού με τους α γω νι στές της ε λευ θε ρί ας και της α νε ξαρ τη σί ας της Κύ πρου μας. Εί μα στε ε δώ για να τους πού με, ό τι δεν ξε χνού με 
τον η ρω ι σμό και τη θυ σί α τους, δεν πή γα νε χα μέ νοι οι α γώ νες τους. Εί μα στε ό λοι πα ρό ντες για να τους τι μή σουμε. 

Σή με ρα αι σθα νό μα στε ι διαί τε ρη υ πε ρη φά νεια, διό τι ως έ θνος υ πη ρε τού με τις ί διες αρ χές και τα ί δια ι δα νι κά, εκ πέ μπο ντας 
πα ντού μη νύ μα τα ει ρή νης και ε λευ θε ρί ας. Η χώ ρα μας συ νι στά έ ναν α ξιό πι στο και στα θε ρό σύμ μα χο όλων των ε λεύ θε ρων δυ-
νά με ων του κό σμου. 

Η Ελ λά δα, ως μέ λος της Ε Ε και του ΝΑ ΤΟ, ε πι διώ κει στα θε ρά και ερ γά ζε ται σε ό λα τα ε πί πε δα για την πραγ μά τω ση του βα σι κού 
μας στό χου που εί ναι η ε πίτευ ξη στα θε ρό τη τας, ει ρή νης και α σφά λειας στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή. Προ ω θού με ι διαί τε ρα τη στε νή συ νερ-
γα σί α με ό λους τους γεί το νες για μια πραγ ματι κή Ευ ρω πα ϊ κή γει το νιά α σφά λειας και δη μιουρ γί ας. 

Πι στεύ ου με ό τι μο νο με ρείς διεκ δι κή σεις, αυ θαί ρε τες ερ μη νεί-
ες, ή πα ραβί α ση των κα νό νων του διε θνούς δι καί ου δε συ νά δουν 
με τα ευ ρω πα ϊ κά δε δομέ να και με τις αρ χές και τις α ξί ες που διέ-
πουν σή με ρα τη διε θνή κοι νό τη τα, ε νώ πο λύ πε ρισ σό τε ρο η α πει-
λή βί ας εί ναι α πό ό λους α πορ ρι πτέ α. 

Στους ή ρω ες των α γώ νων της Κύ πρου, οι ο ποί οι α πο τε λούν 
πρό τυ πο α φο σί ωσης στο κα θή κον, συ νέ πειας, α πο φα σι στι κό τη-
τας και γεν ναιό τη τας, α φιε ρώ νου με, ως ε λά χι στο φό ρο τι μής, την 
τε λε τή αυ τή. Οι θαρ ρα λέ ες πρά ξεις ε κεί νων α πο τε λούν ε ξαι ρε τι κή 
πη γή σθέ νους και πε ρη φά νιας, ε κτί μη σης και αυ το πεποί θη σης 
για το ελ λη νι κό έ θνος.

Η ευ γνω μο σύ νη και ο θαυ μα σμός ό λου του ελ λη νι κού λα ού σε 
ε κεί νους τους α γω νι στές, ε νι σχύ ουν μά λι στα α κό μη πε ρισ σό τε ρο και 
το αί σθη μα ε μπι στοσύ νης προς τις ση με ρι νές Έ νο πλες Δυ νά μεις μας. 
Η Η γε σί α και το σύ νο λο των στε λε χών μας, υ πη ρε τούν τη δύ σκο λη 
και υ ψη λή τους α πο στο λή με α φο σί ω ση και α πο τε λε σμα τι κό τη τα, εκ-
πέ μπο ντας ταυ τό χρο να μή νυ μα α πο φα σι στι κό τη τας και ι σχύ ος.

Και ε πει δή δεν αρ κεί μό νο να τι μού με τους α γω νι στές της Κύ-
πρου, αλ λά έ χου με υ πο χρέ ω ση και ιε ρό κα θή κον να τους δι καιώ-
νου με, γι’ αυ τό και με την πα ρου σί α μας ε δώ ε πι βε βαιώ νου με για 
άλ λη μί α φο ρά, ό τι η ελ λη νι κή Πο λι τεία δε θα στα μα τή σει να συ-
μπα ρί στα ται στην κυ πρια κή Κυ βέρ νη ση και στους αδελ φούς Ελ λη-
νο κυ πρί ους μέ χρι να βρε θεί δί και η, βιώ σι μη και σύμ φω νη προς το 
Διε θνές Δί καιο και τα Ψη φί σμα τα του Συμ βου λί ου Α σφα λεί ας λύ ση 
του Κυπρια κού Ζη τή μα τος. Αυ τόν τον α γώ να θα τον συ νε χί σου με 
και γι’ αυ τόν τον αγώ να θα δι καιω θού με».
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� Τεράστια η κινητοποίηση του Στρατού

Ση μα ντι κή ή ταν η συ νεισφο ρά του Στρα τού Ξη ράς στην προ σπά θεια α ντι με τώ πι σης του πύ ρι νου ε χθρού και α να κού φι σης των 
πυ ρό πλη κτων πε ριο χών της χώ ρας, τις η μέ ρες ό που η Ελλά δα ζού σε υ πό το κα τα στρε πτι κό μέ νος των δα σι κών πυρ κα γιών.

Α πό την αρ χή της τρέ χου σας α ντιπυ ρι κής πε ριό δου οι Έ νο πλες Δυ νά μεις α ντα πο κρί θη καν στην α πο στο λή τους ε ξα σφα λί ζο ντας:
Την εκ παί δευ ση του προ σω πι κού σε θέ μα τα πυ ρα σφά λειας  δα σο πυ ρό σβε σης με χρη σι μο ποί η ση ως εκ παιδευ τών, τα στε λέ χη 

του Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος.
Την ε πι τή ρη ση με ε πο χού με να πε ρί πο λα και ε να έ ρια μέ σα.
Τη δια τή ρη ση με γά λου α ριθ μού τμη μά των α μέ σου ε πεμ βά σε ως στο σύ νο λο του ελ λα δι κού χώ ρου.
Την πο λύ υ ψη λή δια θε σι μό τη τα (90% έ ως 100%) των ε να έ ριων μέ σων πυ ρό σβε σης.
Συ νο λι κά, για την εκ πλή ρω ση του ρό λου συν δρο μής του Στρα τού Ξη ράς στην κα τά σβε ση των πυρ κα γιών, κα τά το χρο νι κό διά στη

μα α πό 24 Αυ γού στου έ ως 1 Σε πτεμ βρί ου, δια τέ θη κε το πα ρα κά τω προ σω πι κό και μέ σα: 
î Κα τά σβε ση πυρ κα γιών: συ νο λι κά 19.991 ά το μα.
î 1.9�8 πε ρί πο λα ε πι τή ρη σης με 6.031 ά το μα.
î 4 ε λι κό πτε ρα Chinook, 2 ε λι κό πτε ρα Super Puma, 2 ε λι κό πτε ρα Sikorsky.
î Το 596 Α ε ρο με τα φε ρό με νο Τάγ μα Πε ζι κού (350 ά το μα) που ε δρεύ ει στο Κιλ κίς και α φί χθη τις πρώ τες πρω ι νές ώ ρες της 29 Αυ

γού στου ’0�, στις πε ριο χές Πύρ γου και Κα λα μά τας, για ε νί σχυ ση του υ πάρ χο ντος προ σω πι κού.
îΤο Αρ μα τα γω γό «Ι ΚΑ ΡΙΑ», με τέ φε ρε έ να Λό χο Μη χα νι κού και α νάλο γα μη χα νή μα τα Μη χα νι κού (γε ω προ ω θη τές κλπ), τις με σημ

βρι νές ώ ρες της 29 Αυγού στου 200� στο λι μέ να των Κε χριών, α πό ό που προ ω θή θη καν και ε πι χει ρούν στις πλη γή σες πε ριο χές.
î 3 χει ρουρ γοί και 3 νο σο κό μοι δια τέ θη καν στο νο σο κο μεί ο του Πύργου.
î 1� κτη νί α τροι προ ω θή θη καν στους νο μούς Μεσ ση νί ας, Η λεί ας και Αρκα δί ας.
î 4 α σθε νο φό ρα, κα θώς και λε ω φο ρεί α, πυ ρο σβε στικά ο χή μα τα, υ δρο φό ρα ο χή μα τα, ο χή μα τα STAYER, η λε κτρο πα ρα γω γά ζεύ

γη, και α ριθ μός κου βερ τών που ζη τή θη καν α πό την Γε νική Γραμ μα τεί α Πο λι τι κής Προ στα σί ας.
î 40 μη χα νή μα τα μη χα νι κού (προ ω θη τές, ι σο πε δω τές, φορ τω τές, α νατρε πό με να κ.λπ).
î 6 Δι μοι ρί ες α λυ σο πριό νων (180 ά το μα) με 90 α λυ σο πρί ο να.
î Ε κτε λέ στη καν 8 α πο στο λές α πε γκλω βι σμού, εκ των ο ποί ων στις 3 μετα φέρ θη καν 14 ά το μα, ε νώ στις υ πό λοι πες 5 οι πο λί τες 

αρ νή θη καν να ε πι βι βα στούν.
îΕπι πλέ ον διε τέ θη σαν στους πυ ρό πλη κτους 1.010 κι λά πα ρα σκευα σμένης τρο φής, 350 κι λά ψω μί, 1008 φιά λες πό σι μο νε ρό και 

συ νε χί ζε ται η διά θε ση α πό τα τη ρού με να α πο θέ μα τα που α νέρ χο νται σε 85 τό νους. 
Τέ λος οι Έ νο πλες Δυ νά μεις, α ποδί δουν σε βα σμό και φό ρο τι μής στους συ ναν θρώ πους μας που έ χα σαν τη ζω ή τους στις πρό σφα

τες πυρ κα γιές, τι μώ ντας πα ράλ λη λα και το στρα τιω τι κό προ σω πι κό που δί νει τη δι κή του μά χη με αυ τα πάρ νη ση στα πύ ρι να μέ τω πα,  
συμβάλ λο ντας με το μέ γι στο των δυ να το τή των του στο έρ γο της προ στα σί ας του δα σι κού πλού του, της δα σο πυ ρό σβε σης και της 
α ντι με τώ πι σης των προ βλη μά των που α να κύ πτουν α πό τις πυρ κα γιές.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

� Η 71 Α/Μ ΤΑΞ συμ με τέ χει στο θε σμό «Α νοι κτά Στρα τό πε δα»
Ε ξαι ρε τι κή ε πι τυ χί α ση μεί ω σε η εκ δή λω ση με τί τλο «Α νοι κτά Στρα τό πε δα», την ο ποί α διορ γά νω σε η �1η α ε ρο με τα φε ρό με νη Τα

ξιαρ χί α.
Η εκ δή λω ση έγινε την 20 Ιου νί ου 200�, στο στρα τό πε δο Δα μια νού Αρ γυ ρού πο λης και μ’ αυ τήν ο κορυφαίος Σχηματισμός συμ με

τεί χε στον ε ορ τα σμό της 94ης ε πε τεί ου της ε πι κής μά χης και α πε λευ θέ ρω σης του Κιλ κίς. (21 Ιου νί ου 1913).
Το πρό γραμ μα πε ριε λάμ βα νε στα τι κή ε πί δει ξη ο πλι κών συ στη μά των, που ε ντυ πω σί α σε τους θε α τές. Α κο λού θη σε ε πί δει ξη αρ το

ποί η σης και προ σφο ρά στους ε πι σκέ πτες αρ το σκευα σμά των α πό κι νη τό αρ το ποιεί ο.
Στη συ νέ χεια α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό ο Διοι κη τής της Τα ξιαρ χί ας Τα ξί αρ χος κ. Χρή στος Μαρ κα ντώ νης, ο ο ποί ος α να φέρ θη κε 

στην α πο στο λή και το έρ γο της Τα ξιαρ χί ας. Τέ λος η εκ δή λω ση ο λο κλη ρώ θη κε με θαυ μά σιο ω ριαί ο μου σι κό πρό γραμ μα της 
στρα τιω τι κής μου σι κής του Β΄ Σώ μα τος Στρα τού. 

Στην εκ δή λω ση πα ρα βρέ θη καν οι πο λι τι κές αρ χές του τό που 
και πλή θος κό σμου, ό που τα σχό λια ό λων ή ταν ι διαί τε ρα ευ με νή, 
με κυ ρί αρ χη ε ντύ πω ση ό τι ο Στρα τός εκ συγ χρο νί ζε ται συ νε χώς, δια
θέ τει ι σχυ ρά ο πλι κά συ στή μα τα, α να δει κνύ ο ντας ταυ τό χρο να τον 
αν θρώ πι νο και κοι νω νι κό ρό λο του.

Ο θε σμός «Α νοι κτά Στρα τό πε δα» στο χεύ ει ει δι κό τε ρα στην ε πα
φή και ε ξοι κεί ω ση του Έλ λη να πο λί τη και ι διαί τε ρα των νέ ων με 
το στρά τευ μα, στην ε μπέ δω ση αι σθή μα τος α σφα λεί ας στους κα τοί
κους των το πι κών κοι νω νιών, κα θώς και στην ε νί σχυ ση της ε μπι
στο σύ νης προς τις Έ νο πλες Δυ νά μεις. 

Α νά λο γες εκ δη λώ σεις θα πραγ μα το ποι η θούν και σε άλ λους Σχη μα
τι σμούς μέ χρι το τέ λος του έ τους. 

� Επίσκεψη Ρώσου Αρχηγού Στρατού στην Ελλάδα
Το διά στη μα α πό 24 έ ως 2� Ιουλί ου 200�, πραγ μα το ποί η σε στη χώ
ρα μας ε πί ση μη ε πί σκε ψη ο Αρ χη γός του Γε νικού Ε πι τε λεί ου Στρα
τού της Ρω σί ας Στρα τη γός Aleksey Feodorovich MASLOV, ό που 
είχε συ νο μι λί ες με την πο λι τι κή η γε σί α του Υ ΠΕ ΘΑ, την στρα τιω τική 
η γε σί α του ΓΕ Ε ΘΑ και του ΓΕΣ, για θέ μα τα που α φο ρούν τους δύ ο 
στρα τούς. Ε κτός των άλ λων το πρό γραμ μα του πε ριε λάμ βα νε ε πί
σκε ψη στην 95 ΑΔ ΤΕ, ό που ε νη με ρώ θη κε για τις δρα στη ριό τη τες 
των μο νά δων της και ε πι πλέ ον πα ρα κο λού θη σε ά σκηση α πό τμή μα 
των ει δι κών δυ νά με ων. Κα τά τη διάρ κεια της πα ρα μο νής του στην 
Α θή να εί χε την ευ και ρί α να ε πι σκε φθεί και να ξε να γη θεί στο χώ ρο 
της Α κρόπο λης.

� Νέοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ

Με τά α πό α πό φα ση του ΚΥ ΣΕ Α τα κα θή κο ντά τους α νέ λα βαν οι νέ οι Αρ χη
γοί ΓΕ Ε ΘΑ Στρα τη γός Δη μή τριος Γρά ψας και ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Δη μή τριος 
Βούλ γα ρης. Η πα ρά δο ση  πα ρα λα βή του ΓΕ Ε ΘΑ πραγ μα το ποι ή θη κε στις 23 
Αυ γού στου 200�, στη Σχο λή Ναυ τι κών Δο κί μων πα ρου σί α του κ. ΥΕ ΘΑ Ευάγ
γε λου Με ϊ μα ρά κη. Η τε λε τή α νά λη ψης κα θη κό ντων του νέ ου Αρ χη γού ΓΕΣ έ γι
νε στις � Σε πτεμ βρί ου 200� στο Στρατό πε δο Πα πά γου.
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� Εορτάσθηκε και φέτος η επέτειος της «Μάχης του Λαχανά» και της «Απελευ
θέρωσης των Σερρών»

Στις 21 Ιουνίου εορτάστηκε η 94η επέτειος της «Μάχης του Λαχανά» 
στο ομώνυμο ηρώο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής του Α΄ ΣΣ 
Αντιστράτηγος κ. Μιχαλολιάκος Ιωάννης, επίσημες αρχές του Νομού Θεσσα
λονίκης και Σερρών και πλήθους κόσμου. Τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση, 
χοροστατούντος του μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας κ. κ Θεολόγου και 
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων. Στις 29 Ιουνίου 
πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 94ης επετείου «Απελευθέρωσης Σερ
ρών» από τους Βούλγαρους. Τελέσθηκε δοξολογία και ακολούθησε παρέ
λαση πολιτιστικών συλλόγων και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία των 
στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της χώρας και πλήθους κόσμου.

� Ημερίδα στο ΚΕΤΘ για το περιβάλλον
Στις 21 Ιουνίου 200� με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού οργανώθηκε στο Κέ

ντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) ημερίδα με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος.
Την ημερίδα συντόνισε η δημοσιογράφος Φωτεινή Πιπιλή, η οποία στην παρέμβασή της αναφέρθηκε σε πρακτικές και κατανοητές 

συμβουλές προστασίας του περιβάλλοντος, που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της καθημερινότητας. Το πάνελ των ομιλητών 
αποτελούσαν η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκαναβή Κωνσταντίνα, η 
οποία με επιστημονικό και συνάμα γλαφυρό τρόπο ανέπτυξε τις απόψεις της και ο 
Πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Μάντζιος Κων/νος, ο οποίος παρουσίασε την 
περιβαλλοντική πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ).

Παρόντες στην ημερίδα ήταν από το ΥΕΘΑ ο Ταξίαρχος Μούζουλας Θεμιστο
κλής και από το ΓΕΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεθωρακισμένων Υποστράτη
γος Χαριτούδης Χρήστος. 

Την ημερίδα παρακολούθησε το σύνολο του προσωπικού του ΚΕΤΘ (μόνιμη 
δύναμη αξιωματικών  υπαξιωματικών καθώς και οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες της 200� Β’ 
ΕΣΣΟ που εκπαιδεύονται στο Ειδικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως στην ειδικότητά τους).

Το ενδιαφέρον των ακροατών κρατήθηκε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσία
σης, γεγονός που επισημάνθηκε από τους ομιλητές. 

� Οι Έλληνες Αξιωματικοί αριστεύουν στα σχο
λεία του εξωτερικού

Πρώτος σε σειρά κατατάξεως, με μέσο όρο 98.�68% αποφοίτησε ο Υπολοχαγός 
(ΠΒ) Πανταζής Σταύρος Αννίβας, τάξεως ΣΣΕ 2003, ο οποίος συμμετείχε σε εκπαίδευση 
στο βασικό τμήμα της Σχολής ΠΒ των ΗΠΑ από 2� Μαρτίου 200� έως 24 Ιουλίου 200�.

Η εκπαίδευση διεξήχθει στη Στρατιωτική Βάση Φορτ Σιλ (Fort Sill), η οποία 
βρίσκεται εγκατεστημένη στην πόλη Λώτον (Lawton) της πολιτείας της Οκλαχόμα, 
περιλαμβάνοντας αντικείμενα τακτικής και τεχνικής Πυροβολικού, με ιδιαίτερη έμ
φαση επί θεμάτων συντονισμού πυρών υποστηρίξεως.

Στο βασικό τμήμα της Σχολής Πυροβολικού των ΗΠΑ, συμμετείχαν αξιωματικοί 
βαθμού Ανθυπολοχαγού έως Υπολοχαγού του Στρατού Ξηράς και των Πεζοναυ
τών των ΗΠΑ, καθώς επίσης και αξιωματικοί βαθμού Ανθυπολοχαγού έως Λοχα
γού του Στρατού Ξηράς 8 ξένων κρατών.
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� Τε λε τή «υ ιο θε σί ας» Ε θνι κού Ή ρω α στις Παραγωγικές Σχο λές
Η τε λε τή «υ ιο θε σί ας» Ε θνι κού Ή ρω α καθιε ρώ θη κε με δια τα γή 

του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού α πό το έ τος 2001, προ κει μέ νου 
να ε ξα σφα λι σθεί η δια τή ρη ση της στρα τιω τι κής πα ρά δο σης και 
η α ναβί ω ση της ι στο ρι κής κλη ρο νο μιάς του ελ λη νι κού στρα τού. 
Έτσι κάθε τά ξη νε ο ει σερ χο μέ νων Ευέλ πι δων και Σπου δα στών 
της Σχο λής Μο νί μων Υ πα ξιω μα τι κών  ο νο μά ζε ται με το ό νο μα 
ε νός ε θνι κού ή ρω α (α πο φοί του της ΣΣΕ  ΣΜΥ), ο ο ποί ος δια
κρί θη κε για ε ξαι ρε τι κά η ρω ι κές πρά ξεις κα τά τους α γώνες του 
Έ θνους.

Με αυ τόν τον τρό πο οι Ευέλ πι δες και οι Σπου δα στές της 
ΣΜΥ με λε τούν σε βά θος τη ζω ή του ή ρω α, ο οποί ος κα θιε ρώ
νε ται στην τά ξη τους και τον θε ω ρούν  μέ λος τους.

Στο δεύ τε ρο έ τος της ΣΜΥ προ κη ρύσ σεται δια γω νι σμός με λέ
της (μο νο γρα φί α) με τα ξύ των Σπου δα στών  Σπου δα στριών  της 
τά ξης, με θέ μα τον ή ρω α ή την προ σω πι κό τη τα που φέρει το ό νο
μά του με χρη μα τι κό έ πα θλο 900€ για την 1η με λέτη, 600€ για την 
2η με λέ τη και 300€ για την 3η με λέ τη. Ε πι πλέ ον, στους πρω τεύ σα ντες ε πι δί δε ται και α να μνη στι κή πλα κέτα με το έμ βλη μα του ΓΕΣ.

Σε ό λους τους α πο φοι τού ντες Σπου δα στές και Σπου δά στριες α πο νέ με ται ει δι κό με τάλ λιο το ο ποί ο συ νο δεύ ε ται από α νά λο γο 
λο γό τυ πο που στη μια πλευ ρά φέ ρει το έμ βλη μα της ΣΜΥ και στην άλλη χά ρα ξη με την προ σω πο γρα φί α του ε κά στο τε ή ρω α 
και α να μνη στι κό δί πλωμα.

Ο Ε θνι κός Ή ρω ας ο ο ποί ος «υ ιο θε τή θη κε» α πό την Τά ξη 200� εί ναι ο Υ πο στρά τηγος Βλά σιος Κα ρα χρή στος του Α θα να σί ου (ΑΜ: 4620). 
Ο Βλά σιος Κα ρα χρή στος α πο φοί τη σε α πό την Προ πα ρα σκευα στι κή Σχο λή Υ παξιω μα τι κών και ο νο μά σθη κε Αν θυ πο λο χα γός στις 

11 Ιου λί ου 1901. Έ λα βε μέ ρος στους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους, στον Ελ λη νο βουλ γα ρι κό Πό λε μο του 1913 ως Διοι κη τής Λό χου, στις 
μά χες Κιλ κίς  Λα χα νά, Κρέ σνας, Τζου μα γιάς και Ο νιάρ Μα χα λά ό που και τραυ μα τί στη κε ε λα φρά.

Κα τά τις Ε πι χει ρή σεις της Ά γκυ ρας α νέλα βε τη διοί κη ση του 2/39 Συ ντάγ μα τος Ευ ζώ νων.
Γεν νή θη κε στο χω ριό Χαλ κιό που λο Αι τωλο α καρ να νί ας το 186� και φο νεύ θη κε η ρω ι κά μα χό με νος κα τά τη διάρ κεια της μάχης του 

Κα ρα κου γιού στις 20 Αυ γού στου 1921.
Την α πο νο μή των α να μνη στι κών με ταλ λί ων και δι πλω μά των στους δευ τε ρο ετείς Σπου δα στές και Σπου δά στριες κα τά τη διάρ

κεια της τε λε τής «υ ιο θε σίας» Ε θνι κού Ή ρω α α πό την τά ξη 200�, πραγ μα το ποί η σε ο διοι κη τής της 1ης Στρα τιάς Α ντι στρά τη γος 
Παύ λος Για γκού λης.

� Έλ λη νας κα τα δρο μέ ας έ σω σε α πό δάγκω μα φι διού λα θρο με τα νά στρια

Η ζω ή νε α ρής λα θρο με τα νά στριας α πό την Πα λαι στί νη σώ θη κε την 26 
Ιου νί ου 200� στο Φαρ μα κο νή σι χά ρη στην ά με ση και, ό πως α πο δεί χθη κε, 
α πο τε λε σμα τι κή πα ρέμ βα ση του ΕΜ Θ Επ χια (ΠΖΕΔ) Τσο λε ρίδη Κυ ριά κου, 
της δυ νά με ως της φρου ράς της μι κρο νη σί δας. Η Πα λαι στί νια ή ταν μέ λος ο μά
δας λα θρο με τα να στών, που οι δια κι νη τές δουλέ μπο ροι εί χαν ρί ξει στη θά λασ
σα λί γο πριν το νη σί και κο λυ μπώ ντας εί χαν βγει σ’ αυ τό. 

Κα θώς οι λα θρο με τα νά στες πε ρι συ νε λέγη σαν α πό τη φρου ρά του 
ελ λη νι κού φυ λα κί ου και ο δη γού νταν σ’ αυ τό, έ να φί δι δά γκω σε στο πό δι 
την ά τυ χη νε α ρή Πα λαι στί νια.

Ά με σα ο Ε πι λο χί ας της πα ρεί χε Α΄Βο ή θειες, ε φαρ μό ζο ντας στην πρά
ξη αυ τά που εί χε δι δα χτεί. Συ γκε κρι μέ να έ σκι σε/έ κο ψε το δέρ μα πλη σί ον 
της πλη γής και «ρούφη ξε» το δη λη τή ριο, α πο μα κρύ νο ντας το α πό την 
πλη γή σώ ζο ντας τη ζω ή της. Ο  συ γκε κρι μέ νος Ε πι λο χί ας έ δρα σε με αυ τα πάρ νη ση γνωρί ζο ντας ό τι έ θε τε σε κίν δυ νο  την υ γεί α του. 

Η α ντί δρα ση του έ μπει ρου κα τα δρο μέ α προ κά λε σε την ά με ση έκ φρα ση ευα ρέσκειας του στρα τιω τι κού προ σω πι κού και της κοι νής 
γνώ μης. Για την πρά ξη αυ τή του α πο νε μή θη α πό τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ εύ φη μο μνεί α.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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� Επίσκεψη Ισπανικής Αντι
προσωπείας στο Μ. Πεύκο

Στις 19 Ιουνίου 200� επισκέφθηκε το στρα
τόπεδο Καλλίνσκι στο Μ. Πεύκο αντιπροσω
πεία της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (ESFAS) 
της Ισπανίας. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο 
από 41 Ισπανούς μαθητές και συνοδούς και επι
κεφαλής ήταν ο Ταξίαρχος Calabria Del Mazo, 
Υποδιευθυντής της Σχολής. Στην εκδήλωση πα
ρευρέθη και ο διοικητής της 13 ΔΕΕ, Ταξίαρχος 
Ρουσάκης Θεόκλητος.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε 
ενημέρωση της αντιπροσωπείας από τον Διοι
κητή Ζ΄ ΜΑΚ, παρουσίαση (Video) με δραστη
ριότητες Ζ΄ ΜΑΚ, επίδειξη υλικών και επίδοση 
αναμνηστικών.                      ΓΕΣ/7οΕΓ

� Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι επισκέπτονται την περιοχή ευθύνης
της ΑΣΔΕΝ

Από 5 έως 8 Ιουνίου 200� πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 25 δια
πιστευμένων δημοσιογράφων του ΥΠΕΘΑ σε σχηματισμούς, μονά
δες και φυλάκια της ΑΣΔΕΝ, καθώς και της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να παρουσιαστεί στους εκπρο
σώπους των ΜΜΕ η καλύτερη δυνατή εικόνα της προσπάθειας 
που καταβάλλεται καθημερινά, σε θέματα που έχουν σχέση με 
την εκπαίδευση, συντήρηση, επιτήρηση και επιχειρησιακή ετοιμό
τητα των μονάδων των νησιών μας. Το πρόγραμμα περιλάμβα
νε επίσκεψη στα φυλάκια του Φαρμακονησίου, Καλολήμνου και 
Ρω καθώς και στους σχηματισμούς και τις μονάδες των νησιών 
Λήμνου, Σάμου, Κω, Ρόδου και Μεγίστης. Τα σχόλια των μελών 
της δημοσιογραφικής ομάδας μετά το πέρας της ξενάγησης ήταν 
άκρως κολακευτικά, αφού τόσο η ενημέρωση όσο και η φιλοξενία 
καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου ήταν ψηλού επιπέδου.

� Η παρέλαση της 71 Α/Μ ΤΑΞ στα Ηλύ
σια Πεδία

Στις 14 Ιουλίου 200�, ημέρα της Εθνικής Εορτής της Γαλλίας, 
πραγματοποιήθηκε μεγάλη Στρατιωτική Παρέλαση στα Ηλύσια Πε
δία, με συμμετοχή τμημάτων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετείχε με τμήμα της �1ης αερομεταφε
ρόμενης Ταξιαρχίας και την παρέλαση παρακολούθησε από την 
Προεδρική εξέδρα (πλατεία de la Concorde) ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Το ε πι χει ρη σια κό και τε χνι κό προ σω
πικό της πρώ της Ελ λη νι κής Μοί ρας ΧΩΚ 
(180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ») εκ παι δεύ τη κε αρ χι κά 
στις Η ΠΑ το 1964. Το 1965 πα ρέ λα βε το 
υ λι κό και ο λο κλή ρω σε την ορ γάνω σή της 
ε νώ το 1966 α να πτύ χθη κε στις πε ριο χές 
του λε κα νο πε δί ου Ατ τι κής και Ευ βοί ας 
ό που βρί σκε ται μέ χρι σή με ρα. Το 19�3 πα
ρα λή φθη κε και η δεύ τε ρη Μοί ρα ΧΩΚ (181 
ΜΚ/Β «ΧΩΚ»), η ο ποί α ορ γα νώ θη κε στην 
Α θή να και με ταστάθ μευ σε το 19�4 στην 
Θεσ σα λο νί κη ό που βρί σκε ται μέ χρι σή με ρα. 
Το σύ στη μα ΧΩΚ αρ χι κά ήρ θε στην Ελ λά δα 
σαν BASIC HAWK, το 19�6 βελ τιώ θη κε σε 
IMPROVED HAWK PHASE II και το 1990 
σε PHASE II RAM. Α πό τον Ιού νιο του 2002 
ξεκί νη σε η α να βάθ μι σή του σε PHASE III η 
ο ποί α ο λο κλη ρώ θη κε το 2006. 

Τα κτι κή Χρη σι μοποί η ση
Συ στή μα τος Κ/Β «ΧΩΚ»

Το σύστη μα «ΧΩΚ» χρη σι μο ποιεί ται για 
να πα ρέ χει αντιεροπορική προ στα σί α α πό 
ε να έ ριους στό χους που ί πτα νται με με γά λες 
τα χύ τη τες και ε κτε λούν τα κτι κούς ε λιγ μούς, 
σε χα μη λά και μέ σα ύ ψη. Εί ναι ι κα νό να 
ε γκλω βί ζει και να κα τα στρέ φει εισερ χό με
νους στό χους εί τε με μο νω μέ νους εί τε πολ
λα πλούς, σε ε πι θέ σεις κορε σμού ε ξα σφα λί
ζο ντας υ ψη λό ρυθ μό βο λής. Οι Πυ ρο βο λαρ
χί ες βο λής μπο ρούν να α να πτυ χθούν στο 
πε δί ο της μά χης με δια φο ρε τι κή κά θε φο ρά 
διά τα ξη α νά λο γα με την τα κτι κή κα τά στα ση 
και τους πε ριο ρι σμούς του ε δά φους. Κα νο
νι κά α να πτύσ σο νται 20Km περί που πί σω 
α πό το ΠΟΤ (Πρό σθιο Ό ριο Το πο θε σί ας).

Πε ρι γρα φή Συ στή μα τος 
î Το σύ στη μα ΧΩΚ χρη σι μο ποιεί ται 

κα νο νι κά υ πό μορ φή Πυρο βο λαρ χί ας. 
Μπο ρεί ό μως να χρη σι μο ποι η θεί και 
υ πό μορ φή Ου λα μού Ε φό δου, για την 
υ πο στή ρι ξη ε πι θε τι κών ε νερ γειών. Η 
Πυρ οβολαρχί α ΧΩΚ α πο τε λεί ται α πό τα 
πα ρα κά τω υ λι κά: 

î Το Κέ ντρο Κα τανο μής Πυ ρός Πυρ
χί ας (FDC (Fire Distribution Centre) εί ναι 

έ νας κλω βός φορ τω μέ νος σε τρέ ϊ λερ. Πα
ρέ χει δυ να τό τη τα σύγ χρο νης δια χεί ρι σης 
του πε δί ου μά χης για τις ε πι χει ρή σεις α ε
ρά μυ νας. Πε ρι λαμ βά νει τον α πα ραί τη το 
ε ξο πλι σμό για τον εξ α πο στά σε ως έ λεγ χο 
των υλι κών της Πυρ οβολαρχί ας, για τον αυ
τό μα το ή χει ρο κί νη το ε γκλω βι σμό των στό
χων, για την εμ φά νι ση πλη ρο φο ριών των 
ι χνών, για τον έ λεγ χο της πυ ρο δό τη σης 
του βλή μα τος, για την ε πι κοι νω νί α με πα
ρα κεί με νες και προ ϊ στά με νες μο νάδες, για 
τη σχε δί α ση μελ λο ντι κών ε πι χει ρή σε ων 
και για την εκ παί δευ ση του ε πι χει ρη σια κού 
προ σω πι κού. 

î Το παλ μι κό ρα ντάρ ε ρεύ νης PAR 
(Pulse Acquisition Radar), πα ρέ χει στην 
Πυροβολαρ χί α α νί χνευ ση μέ σων και ψη λά 
ι πτά μενων στό χων. Λει τουρ γεί στη Dband. 

î Το ρα ντάρ ε ρεύ νης συ νε χούς κύ
μα τος (CWAR (Continues Wave Acquisi
tion Radar) πα ρέ χει στην Πυρ οβολαρχί α 
α νί χνευ ση πο λύ χα μη λών, χα μη λών και 
μέ σων ι πτά με νων στό χων. To CWAR 
λει τουρ γεί στην Χband. Α νι χνεύ ει αυ τό
μα τα χα μη λά ι πτάμε νους στό χους σε βε
βα ρη μέ νο με clutter πε ρι βάλ λον. Χρη σι
μο ποιεί το φαι νό με νο Doppler για να πα
ρέ χει α ζι μού θιο, τα χύτη τα και βε λη νε κές.

«HAWK» Το γεράκι του Πυροβολικού 

Το σύ στη μα HAWK (Homing 
All the Way Killer) α να πτύ χθη

κε στις Η ΠΑ το 1951 και από 
τό τε συ νε χώς βελ τιώ νε ται και 

συ μπλη ρώ νε ται, ώ στε σή με ρα 
με τά α πό 53 ο λόκλη ρα χρό νια 

να εί ναι σε θέ ση να α ντα πο κρί
νε ται πλή ρως στις α παι τή σεις 

ενός σύγ χρο νου πε δί ου μά
χης. Αρ χι κά εμ φα νί στη κε σαν 
BASIC HAWK και στη συνέ

χεια μέ σω του προ γράμ μα τος 
εκ συγ χρο νι σμού HIP (HAWK 

IMPROVEMENT PROGRAM) 
πέ ρα σε α πό διά φο ρα στά δια 

(Phase I, Phase II, Phase 
II RAM, Phase III, Phase III 

mobility enhancement). 

«HAWK»«HAWK»«HAWK»«HAWK» Το γεράκι του Πυροβολικού «HAWK»Το γεράκι του Πυροβολικού «HAWK»
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î Ο IFF (Identification Friend or Foe) χρη
σι μο ποιεί ται για να α να γνω ρίσει την ταυ τό τη
τα του α ε ρο σκά φους. Εί ναι ε γκα τε στη μέ νος 
ε ντός του BFDC ή PFDC και α πο τε λεί ται α πό 
τον coder – decoder, το receiver – transmitter 
group και τον interrogator control. Η κε ραί α 
του μπο ρεί να ε γκα τα στα θεί εί τε πά νω α πό το 
FDC (ο ρο φή) εί τε σε α πό στα ση α πό αυ τό.

î Το HIPIR (High Power Illuminator 
Radar) α νι χνεύ ει, ε ντοπί ζει, ε γκλω βί ζει και 
φω τί ζει έ ναν ή πε ρισ σό τε ρους στό χους. Η 
ερ γα σί α αυτή μπο ρεί να γί νει εί τε αυ τό μα τα 
α πό τον RT computer του συ στήμα τος, εί
τε χει ρο κί νη τα α πό το χει ρι στή. Λει τουρ γεί 
στη Jband και εκ πέ μπει ρα διο συ χνό τη τα 
συ νε χούς κύ μα τος. Εί ναι τρισ διά στα το ρα
ντάρ το ο ποί ο αυ τό μα τα ε γκλω βί ζει και φω
τί ζει το στό χο τον ο ποί ο έ χει κα θο ρί σει ο 
χει ρι στής του. Πα ρέ χει δε α κρι βή στοι χεί α 
τα χύτη τας, με τα βο λής της τα χύ τη τας, βε
λη νε κούς, α ζι μου θί ου και υ ψο μέ τρου του 
ε γκλω βι σμέ νου στό χου. Ε πι πρό σθε τα εί
ναι αυ τό που κα θο δη γεί το βλή μα στο στό
χο ε νώ πα ρέ χει αυ τό μα τα στοι χεί α στους 
ε κτο ξευ τές για τη θέ ση του στό χου πριν 
α πό την ε κτό ξευ ση του βλή μα τος.

î Ο ψη φια κός ε κτο ξευ τής – με τα φορέ
ας (Digital Launcher  Transporter  LT), φέ
ρει τρί α βλή μα τα ΧΩΚ. Κά θε Πυροβολαρχί α 
έ χει έ ξι τέ τοιους ε κτο ξευ τές, δη λα δή συ νο λι
κά 18 βλή μα τα ά με σα δια θέσι μα για πυ ρο
δό τη ση. Και τα τρί α βλή ματα στη ρί ζο νται 
σε μί α υ περ κα τα σκευ ή η ο ποί α κι νεί ται με 
η λε κτρο ϋ δραυ λικό σύ στη μα, 360ο

î Το βλή μα ΧΩΚ MSL (Missile) εί ναι 
βλή μα ε δά φους  α έ ρος, το ο ποί ο κα τευ θύ
νε ται στο στό χο με έ να σύ στη μα η μιε νερ
γού αυ το κα τευ θύν σε ως και πυ ραυ λο κι νη
τή ρα στε ρε ού καυ σί μου. 

Χα ρα κτη ρι στι κά Συ στή μα τος
î Ευ κι νη σί α
î Ευ καμ ψί α
î Α κρί βεια
î Λει τουρ γί α σε πε ρι βάλ λον η λε κτρο νι
κών α ντι μέ τρων
î Υ ψη λός ρυθ μός βο λής
î Κα τα στρο φή ι πτά με νων στόχων σε πο
λύ χα μη λό ύ ψος
î Α ντι βαλ λι στι κή ι κα νό τη τα

î Ο φορ τω τής LDR (Loader) εί ναι έ να 
αυ το κι νού με νο, ερ πυ στριο φόρο ό χη μα που 
χρη σι μο ποιεί ται για τη φόρ τω ση των βλη
μά των στους ε κτο ξευτές ή τα trailer pallets. 
Κά θε Πυροβολαρ χί α διαθέ τει τρί α τέ τοια 
ο χή μα τα τα ο ποί α ε ξυ πη ρε τούν τις α νά γκες 
ε πα να φόρ τω σης των ε κτο ξευ τών της. Υ πη
ρε τεί ται α πό τέσ σε ρα ά το μα, τον Αρ χη γό 
Στοι χεί ου, το Χει ρι στή και δύ ο μέ λη (Νο 1 
και 2). Μπο ρεί να φορ τώ σει ταυ τό χρο να μέ
χρι και τρί α βλή μα τα α νά ε κτο ξευ τή ή trailer 
pallet. Ο χρό νος ε πα να φόρ τω σης του ε κτο
ξευ τή εί ναι πε ρί που 6 λε πτά.

î Το Trailer Pallet χρη σι μο ποιεί ται για την 

Σχηματική παράστση υλικών Πυρχίας ΧΩΚ
(σε κίτρινο πλαίσιο διακρίνονται τα υλικά του Ουλαμού Εφόδου)

α πο θή κευ ση και με τα φο ρά «έ τοι μων» βλη μά
των. Ρυ μουλ κεί ται α πό ό χη μα 3½ τό νων. Τα 
βλή μα τα α φού α πο συ σκευα σθούν και συ ναρ
μο λο γη θούν, το πο θε τού νται στο Pallet. Στη συ
νέχεια με τα φέ ρο νται με το φορ τω τή (Loader) 
για να το πο θε τη θούν στον ε κτο ξευ τή. 

î Το σύ στη μα ΧΩΚ λει τουρ γεί με γεν
νή τριες (GEN Generators) ή με ρεύμα πό
λε ως μέ σω ει δι κών converter (ε μπο ρική 
ι σχύ). Κά θε Πυρ χί α ΧΩΚ χρειά ζε ται για 
τη λει τουρ γί α της 3 (+1 ε φε δρι κή) τέτοιες 
γεν νή τριες, ε νώ ο Ου λα μός Ε φό δου 2 (+1 
ε φε δρι κή). Εί ναι το πο θε τη μέ νες πά νω σε 
trailer ώ στε να μπο ρούν να με τα κι νού νται 
μα ζί με τα υ πό λοι πα υ λι κά. Για τη ρυ μούλ
κη ση τους α παι τεί ται ό χη μα 3½ τόνων.

ΓΕΣ/ΔΠΒ
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î Η ΔΝΣ NS46�C με με γέ θυν ση x4 
εί ναι σχε δια σμέ νη για να α ντα πο κρί νε ται 
στην εμ βέλεια των α τομικών τυ φε κί ων 
και των Α/Τ ό πλων.

î Η ΔΝΣ NS685C με με γέ θυν ση x6 
εί ναι σχε δια σμέ νη για την εμ βέ λεια τυ
φε κί ων Ε λευ θέ ρου Σκο πευ τή, πολ/λων 
κα θώς και πο λυ βομ βι δοβόλων.

Και οι δύ ο τύ ποι εί ναι δυ να τό να χρη
σι μο ποι η θούν α πό τα πα ρα κά τω ό πλα:

î Τυ φέ κιο G3 και Μ16
î Ε λα φρύ πο λυβό λο FN Minimi 5,56 χιλ.
î Πο λυ βό λα �,62 χιλ. MG3, MAG
î Πο λυ βό λα 0,50΄΄ Μ2ΗΒ
î Πο λυ βό λο Βομ βί δων 40 χιλ. 

GMG, MK19
î Τυ φέ κιο Ε.Σ. Galil, PGM
î AT Carl Gustaf

Ι στο ρι κό
Και οι δύ ο ΔΝΣ έχουν σχε δια στεί εξ 

ο λο κλή ρου α πό την Ελ λη νι κή ε ται ρί α 
«ΘΕ ΩΝ Αι σθη τή ρες Α.Ε.Β.Ε.» και κα τα
σκευάζονται σε συ μπαραγω γή με την ε ται
ρία Ε ΑΣ Α Ε ΒΕ στην Ελ λά δα. Το ΠΖ έ χει 
ε πι λέ ξει τη διό πτρα NS685C για χρήση 
α πό τα υ πό προ μή θεια ε λα φρά πο λυ βό
λα 5,56 χιλ. Minimi και α πό τα πο λυ βό λα 
βομ βί δων 40 χιλ. GMG σε α να λο γί α 1 α νά 
ό πλο. Ε πι πλέ ον έ χει προ γραμ μα τιστεί 

προ μή θεια άλ λης πο σό τη τας για κάλυ ψη 
α να γκών σε πο λυβό λα MG3 και 0,50΄΄. 
Παράλ λη λα η NS46�C έ χει ε πι λε γεί για 
χρή ση στα πολ/λα Minimi των Ε/Δ και στα 
Α/Τ Carl Gustaf του ΠΖ.

Οι πα ρα λα βές των διο πτρών α να μέ
νε ται να ξε κι νή σουν ε ντός του 200�. 

Πε ρι γρα φή
Οι NS46�C και NS685C εί ναι διό

πτρες Πα θη τι κού Τύ που με λυ χνί α Ι Ι Ιης Γε
νιάς και η λει τουρ γί α τους βα σίζε ται στην 
ε νί σχυ ση του δια θέ σι μου φω τός του νυ κτε
ρι νού ου ρα νού (σε λη νια κό ή α στρι κό) α πό 
λυ κό φως (1 Lux) έ ως ι διαί τε ρα σκο τει νές 
νύ κτες (0,1 Lux). Η ε νί σχυ ση του ει δώ λου 
α πό τη λυ χνί α κυ μαί νε ται α πό 20.000  
40.000 φο ρές. Ε πει δή δεν εκ πέ μπουν ο ρα
τό ή υ πέ ρυ θρο φως, δεν εί ναι δυ να τό να 

Διόπτρα Νυ κτε ρι νής Σκό πευ σης
NS467C / NS685C

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

α νι χνευ θούν α πό άλλα μέ σα του εχθρού. 

Σκο πευ τι κά
Το σταυ ρό νη μα προ βάλ λε ται κόκ κι

νο και εί ναι φω τι ζό με νο. Εί ναι ε φι κτή 
η α ντι κα τά στα σή του στο πεδί ο της 
μά χης, α πό άλ λο  α κό μα και δια φο ρε
τι κού ό πλου  χω ρίς ει δι κά ερ γα λεί α. Η 
βαθ μο νό μη σή του εί ναι α πό 200 έ ως 
1200 μ. α νά 100 μ. και η α ρίθ μη ση α νά 
200 μ. Ε πι πλέ ον το βαλ λι στι κό σταυ ρό
νημά τους δια θέ τει και γρα φική κλί μα κα 
για ε κτί μη ση α πο στά σε ων για άν δρες 
ύ ψους 1,8 μ. και άρ μα τα.

Η πα ρα τη ρού με νη ει κό να στην έ ξο
δο της λυ χνί ας εί ναι πράσι νη, δη μιουρ
γώ ντας, έ τσι πο λύ κα λή α ντί θεση με το 
νη μα τό σταυ ρο. 

ΓΕΣ/ΔΠΖ

προ μή θεια άλ λης πο σό τη τας για κάλυ ψη 
α να γκών σε πο λυβό λα MG3 και 0,50΄΄. 
Παράλ λη λα η NS46�C έ χει ε πι λε γεί για 

Οι Διό πτρες Νυ κτε ρι νής Σκοπεύ σε ως (ΔΝΣ) NS46�C και NS
685C εί ναι διό πτρες οι ο ποί ες παρέχουν δυ να τό τη τες πα ρα τή ρη
σης, πρό σκτη σης στό χων και σκό πευ σης κα τά τη διάρ κεια της 
νύ κτας ή σε συν θή κες χα μη λού φωτισμού.

Και οι δύ ο ΔΝΣ έχουν σχε δια στεί εξ 
ο λο κλή ρου α πό την Ελ λη νι κή ε ται ρί α 
«ΘΕ ΩΝ Αι σθη τή ρες Α.Ε.Β.Ε.» και κα τα
σκευάζονται σε συ μπαραγω γή με την ε ται
ρία Ε ΑΣ Α Ε ΒΕ στην Ελ λά δα. Το ΠΖ έ χει 
ε πι λέ ξει τη διό πτρα NS685C για χρήση 
α πό τα υ πό προ μή θεια ε λα φρά πο λυ βό
λα 5,56 χιλ. Minimi και α πό τα πο λυ βό λα 
βομ βί δων 40 χιλ. GMG σε α να λο γί α 1 α νά 
ό πλο. Ε πι πλέ ον έ χει προ γραμ μα τιστεί 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά NS-467 / NS-685

NS467C NS685C

Μεγέθυνση X 4 X 6

Οπτικό Πεδίο 10ο  = 18 μ. στα 100 μ. 6,8ο  = 11,36 μ. στα 100 μ.

Εστίαση 15 μ. ως άπειρο 25 μ. ως άπειρο

Διακριτική ικανότητα 3,6 Γραμμές / mRad 5,6 Γραμμές / mRad

Τροφοδοσία 2 Αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ

Βάρος 1,3 κιλά 1,5 κιλά

Διαστάσεις 302 x 105 x 14� 304 x 144 x 14�
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άσκηση Ειρηνευτικών Αποστολών στο
ΕΚΕΑΚΤΕΑ

Στις 25 Ιουλί ου 200�, πραγ μα το ποι ή θη κε στο Ει δι κό Κέ ντρο Εκ παί δευ σης στον Α γώ να Κα τοι
κη μέ νων Τό πων και Ειρη νευ τι κών Α πο στο λών (Ε ΚΕ Α ΚΤΕ Α),που ε δρεύ ει στο Δρο σά το Κιλ κίς, 
ε πί δειξη ει ρη νευ τι κών α πο στο λών, στους σπου δα στές της ΣΔΙΕΠ. Η ορ γά νω ση και διεύ θυν
ση της επί δει ξης έ γι νε α πό την 34 Μ/Κ ΤΑΞ και η διε ξα γω γή α πό τα 50150� Μ/Κ ΤΠ, με την 
συμ με το χή ε νός Ε/Π UH1H (α σθενο φό ρου) 
του 3ου ΤΕ ΑΣ και ε νός εκ παι δευμέ νου σκύ λου 
με τά του συ νο δού του, του 569 ΤΠ, πα ρου σιά
ζο ντας τα πα ρα κά τω α ντι κεί με να:

î Α ντι με τώ πι ση α τά κτων στην πε ριο χή του πα ρατη ρη τη ρί ου 
ό ψε ως.

î Προ σβο λή στρα το πέ δου προ σφύ γων α πό α τά κτους και ε πέμ
βα ση τμήμα τος α μέ σου ε πεμ βά σε ως.

î Α ε ρο δια κο μι δή τραυ μα τι σθέ ντος αν δρός.

î Έ λεγ χος φά λαγ γας αν θρω πι στι κής βο ή θειας.

î Ε ξου δε τέ ρω ση ε κρη κτι κών σε πα γι δευ μέ νο ό χη μα.

34 Μ/Κ ΤΑΞ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Στις 13 Ιου νί ου 200� στο δυτικό βρα χί ο
να Έ βρου ποτ. στο Κέ ντρο Εκπαι δεύ σε ως 
Πλω τών Μέ σων (ΚΕ ΜΠ), ξη μέ ρω σε μια 
δια φο ρε τι κή η μέ ρα. Η ό λη α τμό σφαι ρα έ δει
χνε ή ρε μη και τί πο τα δεν πρόδι δε την ε ντός 
ο λί γου πο λε μι κή χροιά που αυ τή ξαφ νι κά θα 
προ σλάμ βα νε. Η ΧΧΙ Ι Ι ΤΘΤ με υ πεύ θυ νη Μο
νά δα ορ γά νω σης το 644 Μ/Κ ΤΠ, ε κτέ λεσε 
προ γραμ μα τι σμέ νη ά σκη ση α πλής ε νερ γεί
ας Βιαία Διά βα ση Πο τα μού Συ γκρο τή μα τος 
Μ/Κ ΛΠΖ , με την ε πω νυ μί α «ΤΑΜ Σ Ε ΓΝΑ
ΤΙΑ, υ πό μορ φή ε πι δεί ξε ως. Α πό πλευ ράς 
μέ σων, στην ά σκη ση  ε πί δει ξη συμ με τεί χαν 
M113, έ νας Ου λα μός αρ μά των (4 Μ48Α5), 
έ νας ΠΑΠ, 2 ο χή μα τα HUMMER και τρί α αμ
φί βια Τεθωρακισμένα ο χή μα τα VBL, καθώς 
και τμή μα τα του Μη χα νι κού υ πό τον ε πι χει
ρη σια κό έ λεγ χο του 644 Μ/Κ ΤΠ.

Τη διε ξα γω γή της ά σκη σης, πα ρα κου
λού θη σαν ο Δκτής Στρα τιάς, ο Δκτής του 
Δ’ΣΣ, οι Δκτές των Σχη μα τι σμών και Μο
νά δων του Δ΄ΣΣ και πλή θος Αξιωματι κών 
ό λων των Μο νά δων  Α νεξάρτητων Υ πο μο
νά δων της ΠΕ/Δ΄ΣΣ.

Κα τά τη διε ξα γω γή της ά σκη σης, τα 
α σκού με να τμή μα τα εκ παι δεύ τη καν στη σχε
δί α ση, ορ γά νω ση, προ πα ρα σκευ ή και διε ξα
γω γή ε πι χεί ρη σης βί αι ης διά βασης πο τα μού.

Α πό τμή μα τα μη χα νι κού κα τα σκευάστη
καν πε ζο γέ φυ ρες για την διέ λευ ση προ σω
πι κού πε ζή και γέ φυ ρα RIBBON για τη 

διέ λευ ση αρ μά των και βα ρέ ων ο χη μάτων. 
Ε λα φρά ο χή μα τα Ηummer και ερ πυ στριο
φό ρα Μ106 διέ σχι σαν τον πο τα μό με ε λα
φρές τα κτι κές σχε δί ες, ε νώ τα ο χή ματα 
VBL της Δι μοι ρί ας α να γνω ρί σε ως του 
Τάγ ματος, διέ σχι σαν τον πο τα μό με πλεύ
ση. Αυ τά με τά την δια πε ραί ω σή τους στην 
«ε χθρι κή α κτή» πραγ μα το ποί ησαν α να
γνώ ρι ση, συλ λο γή πλη ροφο ριών και υ πο
στή ρι ζαν με πυ ρά πολ/λων, τα υ πό λοι πα 
τμή μα τα που δια πε ραί ω ναν με λέμ βους. 
Α μέ σως με τά τα VBL α κο λού θη σαν ερ πυ
στριο φό ρα ΤΟ ΜΠ Μ113 του Συγκροτήμα

τος Μ/Κ  ΛΠΖ, τα ο ποί α 
δια πε ραί ω σαν τον πο τα
μό με πλεύ ση. Η ό λη διε
ξα γω γή της ά σκη σης δι
ήρ κε σε πε ρί που 50’ της 
ώ ρας. Ο συ ντο νι σμός 
των α σκού με νων τμη μά
των κα τά τη διάρ κεια της 
ά σκη σης ή ταν ά ψο γος 
και η βί αια διά βα ση του 
πο τα μού πραγ μα το ποι ή
θη κε με τα χύ τη τα και ορ
μη τι κό τη τα.

ΧΧ ΤΘΜ

Άσκηση
«Βιαία διά βα ση πο τα μού»
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Στο πλαί σιο της θε ρι νής δια βίω σης 
των μα θη τών της Στρα τιω τι κής Σχο λής 
Ευελ πί δων, πραγ μα το ποι ή θη κε στη Σχο
λή Α ξιω μα τι κών Τε θω ρα κι σμέ νων, εκ παί
δευ ση των Ευελ πί δων Ι Ι Ι ης τάξε ως σε 
α ντι κεί με να που α φο ρούν το μη χα νο κί νη το 
πε ζι κό και το ό πλο των Τε θω ρα κι σμέ νων.

Α πό τη διοί κη ση και τους εκ παι δευ
τές της Σχο λής δό θη κε ι διαί τε ρη έμ φαση 
στα πα ρα κά τω:

î Στη διε ξαγω γή α σκή σε ων στις ο ποί
ες ε ξε τά σθη καν «Η Μη χα νο κί νη τη Δι μοι
ρί α Πε ζι κού κα τά την προ έ λα ση, ε πί θε ση, 
έ φο δο στον α ντι κει με νι κό σκο πό, στα θε ρο
ποίη ση, α να διορ γά νω ση», «Η Μη χα νο κί
νη τη Δι μοι ρί α Πε ζι κού κα τά την ά μυ να και 
κα τά τη σύ μπτυ ξη» και «Η Μη χα νο κί νη τη 
Δι μοι ρί α Πε ζι κού και ο ΟΥ ΜΑ κα τά την πε
ρί σχε ση και την ε ξά λει ψη α ε ρο προ γε φυ ρώ
μα τος και προ γε φυ ρώ μα τος».

î Στην πρακτι κή ε ξά σκη ση σε βα σι
κά α ντι κεί με να α πα ραί τη τα σε μη χα νο κί
νη τα τμή ματα, ό πως τρό πος ε πι βί βα σης 
α πο βί βα σης α πό ερ πυ στριο φό ρα, 
α νά πτυ ξη δικτύ ου πα ραλ λα γής, σχη μα
τι σμοί μά χης  Μη χα νο κί νη της Δι μοι ρί ας, 
διά σπα ση κω λυ μά των κλπ.

Η εκ παί δευ ση υ πήρ ξε ι διαί τε ρα ε ποικο
δο μη τι κή για τους Ευέλ πι δες και τους δό
θη κε η ευ και ρί α να γνω ρί σουν καλύ τε ρα το 
Μη χα νο κί νη το Πε ζι κό και τα άρ μα τα. 

Οι μα θη τές των Στρατιω τι κών Σχο λών
σε θε ρι νή εκ παί δευ ση…

Α ντί στοι χα οι Σπου δα
στές και οι Σπουδά στριες 
της Σχο λής Μο νί μων 
Υ πα ξιω μα τι κών, με τη 
διοί κη ση της Σχο λής και 
τους εκ παι δευ τές ε γκα τα
στά θη καν, κα τά το μή να 
Ιού λιο, σε κα ταυ λι σμό 
στις Νη ές του Ν. Μα γνη σί
ας για θε ρι νή δια βί ω ση.

Α πο στο λή τους ή ταν 
να εκ παι δευ τούν οι πρω
το ε τείς κα τά τον κα λύ τε
ρο τρόπο α πό ει δι κούς 
εκ παι δευ τές σε α ντι κεί
με να που σχε τί ζο νται με 
το υ γρό στοι χεί ο και πα
ράλ λη λα να ε κτε λέ σουν 
τα κτι κές α σκή σεις.

Εν δει κτι κά οι πρω το
ε τείς εκ παι δεύ τη καν στη 
ναυα γο σω στι κή, ΚΑΡ ΠΑ, 
κα τασκευ ή πλω τή ρων, 
α πο βα τι κές ε νέρ γειες με 
λέμ βους, συ νερ γα σί α με 
τε θω ρα κισμέ να ο χή μα τα 
και ε λι κό πτε ρα, δη μιουρ
γί α και ε ξά λει ψη α ε ρο προ γε φυ ρώ ματος.

Σύμ φω να πά ντα με το πρό γραμ μα 
εκ παι δεύ σε ως οι Σπου δα στές και Σπου δά
στριες πέ ραν της δρα στη ριό τη τας αυ τής 

εί χαν την ευ και ρί α να δρο σι στούν κολυ μπώ
ντας στα κα τα γά λα να νε ρά της πα ρα λί ας 
των Νη ών.

ΣΜΥΚΕΤΘ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δραστηριότητες
Μονάδων

Φώτο 1: Ρίψη υποβρυχίου καταδρομέα από 
ΕΠ UH1H

Φώτο 2: Βολή Οπλοβομβίδας ανδρών της 50 
ΜΚ ΤΑΞ

Φώτο 3: Διέλευση ποταμού από ΤΟΜΑ ΒΜΡ1

Φώτο 4: Εκπαίδευση στον εξομοιωτή οδήγη
σης LEO1 A5 στο ΚΕΞ

Φώτο 5: Αποβατική άσκηση 32 ΤΑΞ ΠΝ

Φώτο 6: Βολή πολυβόλου από άνδρες της 
ΕΛΔΥΚ

Φώτο 1

Φώτο 2

Φώτο 6

Φώτο 5

Φώτο 4

Φώτο 3
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Φώτο 7: Βολή με ΠΕΠ RM�0 κατά τη διάρκεια 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Φώτο 8: Εξουδετέρωση βόμβας από πυροτεχνουργό

Φώτο 9: Βολή Πολυβόλου BROWNING 0,50’’ 
από εκπαιδευόμενους σε σχολείο πολυβολητών

Φώτο 10: Βολή Τυφεκίου G3 A3 με τη χρήση 
διόπτρας

Φώτο 11: Εκπαίδευση στο ΑΤ ΚΟΡΝΕΤ 

Φώτο 12: Βολή ΑΤ MILAN της 31 ΛΑΤ

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10

Φώτο 12

Φώτο 11



18 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 � 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φώτο 13: Εκτοξευτής ΚΒ OSA  AK Αναχορηγία 
Πυρομαχικών

Φώτο 14: Κατασκευή ελαφράς τακτικής σχεδίας 
στο ΚΕΠΜ

Φώτο 15: Απόβαση ανδρών από Μ 113 Α2

Φώτο 16: Βολή πιστολίου

Φώτο 17: Έξοδος στην ακτή κατά τη διάρκεια 
επίδειξης από άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων

Φώτο 18: Βολή επιθετικού ελικοπτέρου 
APATCHE

Φώτο 13

Φώτο 14

Φώτο 18

Φώτο 17

Φώτο 16

Φώτο 15

Δραστηριότητες
Μονάδων
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Φώτο 19: Εκπαίδευση γυναικών στις Ειδικές 
Δυνάμεις

Φώτο 20: Εκπαίδευση οπλιτών στο οπλικό σύ
στημα K/B STINGER

Φώτο 21: Βολή άρματος LEO 2 HELL

Φώτο 22: Βολή πολυβόλου MG 3 από όχημα

Φώτο 23: Συμμετοχή ανδρών της Ζ΄ ΜΑΚ και 
του ΕΤΑ στη διάσωση αγνοουμένων στο Λούσιο 
ποταμό

ΓΕΣ/7οΕΓ

Φώτο 19

Φώτο 20

Φώτο 21

Φώτο 23

Φώτο 22
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το έργο της α ε ρο φω το γράφισης 
των πε ριο χών Πάρ νη θας και 
Πηλί ου που πρό σφα τα ε πλή

γη σαν α πό τις πυρ κα γιές, α να τέ θη κε στη 
Γε ω γρα φι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού με σκο πό 
τον προσ διο ρι σμό των κα τε στραμ μέ νων 
πε ριο χών και την κή ρυ ξή τους ως α να δα
σω τέ ες. Η Γε ω γρα φι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού 
εί ναι ο μό νος δη μό σιος φο ρέ ας που δια θέ
τει τον α νά λο γο ε ξο πλι σμό για ε κτέ λε ση 
τέτοιων α πο στο λών, ή δη έ χει ο λο κλη ρω
θεί η α ε ρο φω το γρά φι ση των πε ριο χών της 
Πάρ νη θας, Πη λί ου και της Α γιάς Λά ρι σας 
και έ χουν συ ντα χθεί τα πρώ τα φωτο μω σα ϊ

Α ε ρο σκά φος C12R/AP 
της Αε ρο πο ρί ας Στρα τού

κά των πε ριο χών αυ τών.
Για το σκο πό αυ τό χρη σιμο ποι ή θη

καν ει δι κά α ε ρο σκά φη C12R/AP της 
Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού. Τα α ε ρο σκά φη 
αυτά δια θέ τουν ό λο τον α πα ραί τη το 
ε ξο πλι σμό για την ε κτέ λε ση α πο στο λών 
α ερο φω το γράφισης. Η ε πι χει ρη σια κή 
α παί τη ση για την από κτη σή τους προ
έ κυ ψε έ πει τα α πό τη συ μπλή ρω ση του 
κύ κλου ζω ής των α ε ρο σκα φών U9E 
AEROCOMMANDER που μέ χρι το 1999 
εί χαν αυ τήν την α πο στο λή. Πα ρα λή φθη
καν δύ ο α ε ρο σκά φη αυ τού του τύ που 
α πό την Α ε ρο πο ρί α Στρα τού το φθι νό πω

ρο του 2003 με α πευθεί ας πτή ση α πό το 
Κάν σας των Η ΠΑ και τη συμ με το χή ελ λη
νι κών πλη ρω μά των. Εντά χθη καν στη δύ
να μη του 4ου ΤΕ ΑΣ και ε πι χει ρούν α πό 
το Α/Δ των Με γά ρων.

Πρό κει ται για δι κι νη τή ρια α ε ρο
σκά φη α με ρι κα νι κής κα τα σκευ ής με 
δυ να τότη τα με τα φο ράς 6 ε πι βα τών και 
φορ τί ων. Κα τα σκευά ζο νται α πό την 
ε ται ρί α RAYTHEON  BEECHCRAFT 
και φέ ρουν τον τε λειό τε ρο ε ξο πλι σμό 
που τους δί νει τη δυ να τό τητα να πε τούν 
σε ο ποιο δή πο τε μέ ρος του κό σμου πλη
ρώ ντας τις προ δια γρα φές που έ χουν 
θέ σει οι διε θνείς ορ γα νι σμοί. Δια θέ τουν 
συ μπιε ζό με νη κα μπί να, ορο φή πτή σε
ως 35.000 πό δια, σύ στη μα δια χεί ρι σης 
πτή σης (Flight Management System), 
α πο κρι τή με MODE S και έ χει δυ να τό
τη τες πτή σε ως σε ε να έ ριο χώ ρο RVSM 
(Reduced Vertical Separation Minimum). 
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Ε πι πρό σθε τα έχουν ε γκα τα στα θεί ό λες 
οι συ σκευές που α παι τού νται για την 
α νά λη ψη και εκτέ λε ση της στρα τιω τι κής 
α πο στο λής τους (συ σκευές ε πι κοι νω
νιών, IFF κλπ).

Στη δια μόρ φω ση της α ε ρο φω το
γράφισης το πο θε τεί ται ο ε ξο πλι σμός 
α πο στο λής (mission equipment) που 
α πο τε λεί ται α πό τη φω το μη χα νή RMK
TOP της εται ρί ας CARLZEISS γερ μα νι
κής προ ε λεύ σε ως, το σύ στη μα η λε κτρο νι
κών υ πο λο γι στών που εί ναι α πα ραί τη το 
για τη δια χεί ρι ση της φω το μη χα νής και 
του φω το γραφι κού προ ϊ ό ντος (Airborne 
Sensor Management SystemASMS) 
και δια μορ φώ νο νται δύ ο θέ σεις ερ γα σί
ας κα τά την πτή ση για τους φω το ναυ τί
λους. Στην πε ρί πτω ση αυ τή το πλή ρω μα 
α πο στολής α πο τε λεί ται α πό 2 χει ρι στές 
του α ε ρο σκά φους, 1 ι πτά με νο μη χα νι κό 
και 2 φω το ναυ τί λους που προ έρ χο νται 
α πό τους Α ξιω μα τι κούς της Γε ω γρα φι
κής Υπη ρε σί ας Στρα τού.

Κα τά τις δύ ο πε ριό δους α ε ρο φω το
γράφισης (κα λο και ρινούς μή νες) λή φθη
καν πά νω α πό 11.500 α ε ρο φω το γρα φί ες 
και δια νύ θη καν πε ρισ σότε ρα α πό 25.000 
ναυ τι κά μί λια στον ελ λα δι κό χώ ρο. Οι 
α ε ρο φω το γρα φί σεις α φο ρού σαν τις πε
ριο χές της Μα κε δο νί ας  Η πεί ρου  Θεσ
σα λί ας  Στε ρε άς Ελ λάδας  Κυ κλά δων 
 Δω δε κα νή σων  νή σων Α να το λι κού 
Αι γαί ου για την α να θεώ ρη ση και ε πι και
ρο ποί η ση των υ φι στά με νων χαρ τών σε 
ό λες τις κλί μα κες. Επί σης λή φθη καν ει δι
κά, α ε ρο φω το γρα φί ες των πα ρα λί ων των 
νη σιών του Αι γαίου για τον προσ διο ρι σμό 
του αι για λού και τις αλ λα γές που έ χουν 
ε πέλ θει λό γω της αλ λα γής της στάθ μης 
της θά λασ σας. Το έρ γο αυ τό δια τί θε ται 
για εκ με τάλ λευ ση σε ο ποιον δή πο τε εν δια
φε ρό με νο με προ φα νή το α πο σβε στι κό 
α ποτέ λε σμα της ε πέν δυ σης της α γο ράς 
των α ε ρο σκα φών.

Οι α πο στο λές των C12 ό μως δε 
στα μα τούν ε δώ. Ό πως στις πρό σφα τες 
κα τα στροφές έτσι και στο πα ρελ θόν 
χρη σι μο ποι ή θη καν τα υ πό ψη α ε ρο
σκά φη για την α ε ρο φωτο γρά φι ση των 
πε ριο χών της Ρα φή νας, της Χαλ κι δι κής 
και της Α ρε ό πο λης Λα κωνί ας που ε πλή
γη σαν α πό α ντί στοι χες κα τα στρο φές. 
Ε πί σης χρη σι μο ποι ή θηκαν για την 

Κύ ρια Χα ρα κτη ρι στι κά
î Χώ ρα προ έ λευ σης: Η ΠΑ
î ΄Ε τος ει σό δου στο ΣΞ: 2003
î Χρή ση: Aε ρο φω το γρα φι κό
î Ε ται ρεί α κα τα σκευ ής: BEECHCRAFT
î Κι νη τή ρας: 2 Χ PT6A41 PRATT & WHITNEY
î Ι σχύς κι νη τή ρα: 2 X 850 HP
î Διά με τρος έ λι κος: 8 FT, 2,5 IN
î Μή κος ατρά κτου: 43 FT, 10 IN
î Ύ ψος: 15 FT, 0,5 IN
î Πλά τος: 54 FT, 6 IN
î Βά ρος κε νό: �894 LBS
î Μι κτό βά ρος: 11200 LBS
î Α κτί να δρά σης: 1�10 MILES (NAUTICAL)
î Μέ γι στη ορο φή πτή σης: 35000 FT
î Μέ γι στη τα χύ τη τα: 285 MPH (KNOTS)
î Αυ το νο μί α: �,5 HRS
î Πλή ρω μα: 3 (2 χει ρι στές και 1 μη χα νι κός)
î Δυ να τό τη τα φορ τίου: 6 ε πι βά τες

α ε ρο φω το γρά φι ση της πε ριο χής του 
Γραμ μα τι κού με τά τη συ ντριβή ε κεί 
του α ε ρο σκά φους της ε ται ρί ας Η ΛΙΟΣ 
και συ νέ βαλ αν, έ τσι, στο έρ γο της ε πι
τρο πής διε ρεύ νη σης για τις συν θή κες 
της πτώ σης του.

Η προ σφο ρά στο κοι νω νι κό σύ νο
λο των C12 της Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού 
εί ναι κα θημε ρι νή με τή ρη ση ε τοι μό τη
τας για ε κτέ λε ση πτή σε ως με σκο πό 
τη με τα κί νη ση ε ξει δι κευ μέ νου ια τρι κού 
προ σω πι κού του Ε θνι κού Ορ γα νι σμού 
Με τα μο σχεύσε ων και μο σχευ μά των σε 
συ νερ γα σί α με το Ε ΚΑΒ. Έ χουν ή δη 
ε κτε λε σθεί με επι τυ χί α α πο στο λές αυ
τού του εί δους.

Πα ράλ λη λα, στα πλαί σια της 
στρα τιω τι κής τους α πο στο λής συ γκα
τα λέ γε ται η τα χεί α με τα κί νη ση της 
πο λι τι κο στρα τιω τι κής η γε σί ας και ε πι
τε λών σε αε ρο δρό μια στον ελ λα δι κό 
χώ ρο και στο ε ξω τε ρι κό. Τα C12 της 
Α ε ρο πο ρί ας Στρατού έ χουν με τα φέ ρει 
το ελ λη νι κό ε θνό ση μο σε α ε ρο δρό μια 
ό πως της Μασ σα λίας, της Ρώ μης, της 
Νά πο λης, της Βε νε τί ας, της Λάρ να κας, 
της Πά φου, της Σό φιας, του Βου κου ρε
στί ου, των Τι ρά νων, του Σα ρά γιε βου, 
της Τούζ λας, της Πρί στι νας και αλ λού. 

Ψυ χή των α ε ρο σκα φών εί ναι το 
προ σω πι κό της Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού 
που τα χειρί ζε ται και τα συ ντη ρεί. Η εκ
παί δευ ση των χει ρι στών πραγ μα το ποι
ή θη κε στο κέ ντρο εκ παι δεύ σε ως της 
κα τα σκευά στριας ε ται ρί ας στις Η ΠΑ 
και ε πα ναλαμ βά νε ται σε ε τή σια βά ση 
πρό γραμ μα α να νέ ω σης γνώ σε ων σε 
ε ξο μοιω τή. Α ριθμός των μη χα νο συν
θε τών εκ παι δεύ τη καν στο ί διο κέ ντρο 
και οι υ πό λοι ποι στην Ελ λά δα. Η εκ παί
δευ ση των πλη ρω μά των βρί σκε ται σε 
πο λύ υ ψηλό ε πί πεδο και ε μπλου τίζε ται 
α πό την ε μπει ρί α που α πο κτούν οι χει
ρι στές και οι μη χα νο συν θέ τες, α πό την 
ε κτέ λε ση κα θη με ρι νών πτή σε ων.

Η Α ε ρο πο ρί α Στρα τού με τα μέ σα 
που δια θέ τει, συμ βά λλει ση μα ντι κά στην 
ε παύ ξη ση των ε πι χει ρη σια κών δυ να
το τή των των ε νό πλων δυ νά με ων αλ λά 
πα ράλ λη λα προ σφέ ρει α νά λο γο έρ γο 
στο κοι νω νι κό σύ νο λο χά ρις την προ
σπά θεια, την ι κα νό τη τα και την α πο τε λε
σμα τι κό τη τα του προ σω πι κού της.

ΓΕΣ/ΔΑΣ
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Α γα πη τοί α να γνώ στες,
Α πό τα πρώ τα με τα πο λε μι κά χρό νια και κυ ρί ως με τά την ίδρυ ση της 
Στρα τιω τι κής Ια τρι κής Σχο λής (ση με ρι νή ΣΣΑΣ) στη Θεσ σα λο νί κη, άρ
χι σε να συ ζη τεί ται η α νέ γερ ση ε νός σύγ χρο νου Στρα τιω τι κού Νο σο
κο μείου, το ο ποί ο θα κά λυ πτε τις α νά γκες νο ση λεί ας του έν στο λου 
προ σω πι κού, των α πο στρά των, των με λών των οι κο γε νειών, του πο
λι τι κού προ σω πι κού του ΥΕΘΑ και γε νι κά ό λων των δι καιού χων. Πα
ράλ λη λα θα κά λυ πτε και τις α νά γκες εκπαί δευ σης του Υ γειο νο μι κού 
προ σω πι κού. 
Με τά α πό πα ρέ λευ ση τό σων ε τών, την ανα ζή τη ση χώ ρου και των κον
δυ λί ων οι κα τά και ρούς φή μες πραγ μα το ποι ή θηκαν και το ό νει ρο γε νε
ών του Υ γειο νο μι κού υ λο ποι ή θη κε. 
 Έ να υ περ σύγ χρο νο Νο σο κο μεί ο αρ χί ζει και λει τουρ γεί, έ να πραγ μα
τι κά αρχι τε κτο νι κό και ε πι στη μο νι κό στο λί δι που κα λύ πτει τις α νά γκες 
του Βορειο ελ λα δι κού και ευ ρύ τε ρου χώ ρου. Έ να έρ γο σταθ μός στην 
ι στο ρί α του Υ γειο νο μι κού που θα στη ρί ξει και θα 
α νυ ψώ σει το η θι κό του στρα τεύ μα τος. 
Το έρ γο δη μιουρ γή θη κε σύμ φω να με τα πρό τυ πα 
με γά λων Ευ ρω πα ϊ κών Νο σοκο μεί ων και δια θέ τει 
πρω το πο ρια κά για τα Ελ λη νι κά και ό χι μό νο δε δο
μέ να, ό πως χώ ρους α δρα νο ποί η σης ρα διε νερ γών 
 το ξι κών α πο βλή των, κλί βα νο απο τέ φρω σης με αυ
τό μα τη μο νά δα φόρ τι σης κ.λ.π.
Με το έρ γο αυ τό το Υ γειο νο μι κό βρί σκε ται σε έ να 
δρό μο διαρ κούς ε ξέ λιξης και προ ό δου και α ντε πε
ξέρ χε ται στις προσ δο κί ες ε νός σύγ χρο νου στρατού 
και μιας σύγ χρο νης κοι νω νί ας.

Υ πο στρά τη γος Γε ώρ γιος Μπου ζό που λος
  Διευ θυ ντής ΓΕΣ/ΔΥΓ
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Aπό το 1912 το 424 ΓΣΝΕ α πο τε
λεί το με γα λύ τε ρο Υ γειο νο μι κό 
Σχη μα τι σμό των Ε νό πλων Δυ

νά με ων στο χώ ρο της Βο ρεί ου Ελ λά δος.
Το πέ ρα σμα του χρό νου που ά φη σε 

τα α πο τυ πώ μα τά του στο κτί ριο, η διεύ ρυν
ση των δι καιού χων νο ση λεί ας, o διαρ κώς 
αυ ξα νό με νος α ριθ μός πε ρι στα τι κών και η 
με γα λύ τε ρου βαθ μού βαρύ τη τας αυ τών, οι 
αυ ξη μέ νες α παι τή σεις σε θέ μα τα νο ση λευ
τι κής φρο ντί δας, η αύ ξη ση εκ των πραγ μά
των του ια τρι κού και νο ση λευ τι κού προ σω
πι κού, η δημιουρ γί α νέ ων υ πο ει δι κο τή των 
ια τρι κής ε πι στή μης με συ νέ πεια τη δη
μιουργί α νέ ων τμη μά των, οι νέ ες δια γνω στι
κές και θε ρα πευ τι κές τε χνι κές και η ρα γδαί α 
πρό ο δος στο χώ ρο της ια τρι κής ε πι στή μης 
ο δή γη σαν στην α νά γκη κατα σκευ ής ε νός νέ
ου και σύγ χρο νου Νο σο κο μεί ου.

Το 2001 υ πε γρά φη η σύμ βαση της α νέ
γερ σης του νέ ου 424 ΓΣΝΘ, σε α κί νη το του 
ΤΕ ΘΑ ε κτά σε ως 168.000 τ.μ. στο σημεί ο 
ό που προ ΰ πήρ χε το πε δί ο βο λής του στρα
το πέ δου ‘’ΚΑ ΡΑ ΤΑ ΣΟΥ’’ εντός των διοι κη τι
κών ο ρί ων του Δή μου Πο λί χνης, και πιο συ
γκε κρι μέ να δί πλα στο Νο σο κο μεί ο Δυ τι κής 
Θεσ σα λο νί κης «ΠΑ ΠΑ ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΥ».Η ε πα

φή του γη πέδου με το α να το λι κό τμή μα της 
Ε γνα τί ας Ο δού διευ κο λύ νει την πρό σβα ση 
σε αυ τό, μέ σω του κόμ βου 6.

Η δια δι κα σί α α νέ γερ σης άρ χι σε τον Αύ
γου στο του 2002. 

Ό σο α φο ρά την κτι ρια κή υ πο δο μή το 
Νο σο κο μεια κό συ γκρό τη μα α πο τε λείται 
α πό τις ε ξής ε νό τη τες:

î Το κε ντρικό κτί ριο χω ρο θε τη μέ νο 
κε ντρι κά.

î Την μο νά δα τε χνι κής υ πο στή ρι ξης 
στο βό ρειο τμή μα του οι κο πέ δου με ταξύ 
του κε ντρι κού κτι ρί ου και της Ε γνα τί ας 
Ο δού, η ο ποί α συν δέ ε ται με το κεντρι κό κτί
ριο μέ σω υ πό γειων δια δρό μων.

î Το κτί ριο α κτι νο θε ρα πεί ας χω ρο θε
τη μέ νο βό ρεια του κε ντρι κού κτι ρί ου, το 
ο ποί ο συν δέ ε ται με το δεύ τε ρο μέ σω μο
νώ ρο φου, ι σο γεί ου δια δρό μου.

î Το κτί ριο υ πο δο χής α σθε νών που 
χω ρο θε τεί ται με τα ξύ των 2 ε λι κο δρο μί ων 
που πε ρι λαμ βά νουν οι ε γκα τα στά σεις και 
το ο ποί ο συν δέ ε ται με το κτί ριο ει σό δου 
ε πει γό ντων και α να στρο φής, μέ σω υ πό
γειας σή ραγ γας.

î Τα 2 φυ λά κια ει σό δου.
î Το Να ό.
î Το κτί ριο ια τρι κών α ε ρί ων.
î Το κτί ριο κα τα κό ρυ φης κυ κλο φο ρί ας 

με τα ξύ των δυ τι κών χώ ρων στάθ μευ σης και

î Τις υ πό γειες δε ξα με νές καυ σί μων.
Κα τά προ σέγ γι ση οι κο δο μού νται 

100000 m2. Πέ ραν των δυ τι κών χώ ρων 
στάθ μευ σης που προ ο ρί ζο νται για το προ
σω πι κό προ βλέ πο νται και χώ ροι στάθ μευ
σης για τους ε πι σκέ πτες στο ανα το λι κό 
τμή μα του πε ρι βάλ λο ντος χώ ρου.

Το κυ ρί ως κτί ριο του νο σο κο μεί ου, εί
ναι έ να σχε δόν τε τρά γω νο κτί σμα, διαστά
σε ων πε ρί που 148x128m, με ε σο χές στη 
βο ρι νή και νό τια πλευ ρά και αί θρια. Περι
λαμ βά νει 2 υ πό γεια, ι σό γειο και 4 ο ρό φους 
αλ λά έ χει δια φο ρε τι κό α ριθ μό ορό φων σε 
κά θε πε ριο χή του, ε νώ υ πάρ χει πρό βλε ψη 
για έ να ε πι πλέ ον μελ λο ντικό ό ρο φο. Χω ρί
ζε ται α πό τον τριώ ρο φο χώ ρο της κε ντρι
κής ει σό δου, σε δύ ο ζώνες, την ζώ νη νο
ση λεί ας, νό τια ό που ε ντάσ σο νται οι νο ση
λευ τι κές μο νά δες και την ζώ νη διά γνω σης 
 θε ρα πεί ας, βό ρεια ό που ε ντάσ σο νται ό λα 
τα δια γνω στι κά και θε ρα πευ τι κά τμή μα τα 
του νο σο κο μεί ου. Στο κε ντρι κό κτί ριο έ χει 
ε ντα χθεί και συ νε δρια κό κέ ντρο που πε ρι
λαμ βά νει 1 αμ φιθέ α τρο 300 θέ σε ων και 2 
δι δα κτι κές αί θου σες 50 α τό μων.

Στο νέ ο 424 ΓΣΝΘ α να πτύσσο νται 383 
κλί νες νο ση λεί ας και 20 κλί νες μο νά δας 
ε ντα τι κής θε ρα πεί ας (ΜΕΘ). Ε πί σης έ χουν 
κα τα σκευα σθεί υ πό γειοι χώ ροι σχε δια σμέ
νοι να α ντα πο κριθούν σε συν θή κες συμ βα
τι κού, πυ ρη νι κού και βιο χη μι κού πο λέ μου.

Πέ ραν των κλι νι κών και τμη μά των που 
λει τουρ γούν ή δη στο πα λαιό 424 ΓΣΝΕ, 

424 Γε νι κό Στρα τιω τι κό Νο σο κο μείο Θεσσα λο νί κης
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θα λει τουρ γή σουν τα πα ρα κά τω τμή μα τα 
 ερ γα στή ρια:

î Σύγ χρο νη ο γκο λο γι κή κλι νι κή.
î Μο νά δα ε ντα τι κής θε ρα πείας δυ να

μι κό τη τας 16 κλι νών.
î Στε φα νιαί α μο νά δα δυ να μικό τη τας 

4 κλι νών.
î Μο νά δα τε χνη τού νε φρού δυνα μι κό

τη τας 10 κλι νών.
î Α κτι νο θε ρα πευ τι κό τμή μα.
î Αι μο δυ να μι κό καρ διο λο γικό ερ γα

στή ριο α ντα πο κρι νό με νο πλή ρως στις 
α παι τήσεις της ε πεμ βα τι κής καρ διο λο γί ας. 

î Α κτι νο λο γι κό ερ γα στή ριο, στο ο ποί ο, 
ε κτός των άλ λων, θα λει τουρ γή σουν μα
γνη τι κός το μο γρά φος και ψη φια κός αγ γειο
γρά φος.

î Τμή μα ε πει γό ντων πε ρι στα τι κών 
(ΤΕΠ) πλή ρως ορ γα νωμέ νο και ε ξο πλι
σμέ νο, ώ στε να πα ρέ χει σύγ χρο νη ια τρι κή 
φρο ντί δα.

î Νο ση λευ τι κές μο νά δες που δια θέ
τουν μο νό κλι να, δί κλι να και τε τρά κλι να 
δω μά τια με ό λο τον α πα ραί τητο ε ξο πλι σμό 
και πα ρο χές.

Ε κτός των πα ρα πά νω θα ε φαρ μο
στούν για πρώ τη φο ρά:

 Σύ στη μα ε λέγ χου προ σπέ λα σης 
προ σω πι κού. Το σύ στη μα ε λέγ χου προ
σπέ λα σης προ σω πι κού κα τα γρά φει το 
χρό νο ά φι ξης, εν διά με σων ε ξό δων και α να
χώ ρη σης των ερ γα ζο μέ νων α πό το χώ ρο 
ερ γα σί ας τους.

 Κε ντρι κό σύ στη μα ε λέγ χου ε γκα
τα στά σε ων. Το σύ στη μα ε λέγ χου ε γκα τα
στά σε ων  του νο σο κο μεί ου α πο τε λεί ται ου
σια στι κά α πό δύ ο πλή ρη και α νε ξάρ τη τα 
συ στή μα τα. Το έ να σύ στη μα κα λύ πτει το 
σύ νο λο των η λε κτρο μη χα νο λο γικών ε γκα
τα στά σε ων του κε ντρι κού κτι ρί ου κα θώς 
και του τε χνι κού κτι ρί ου, ενώ το δεύ τε ρο 
κα λύ πτει τις η λε κτρο μη χα νο λο γι κές ε γκα
τα στά σεις του κατα φυ γί ου (GOPS). Το 
σύ στη μα ε λέγ χου εγκα τα στά σε ων ρυθ μί ζει 
αυ τό μα τα την λει τουρ γί α των η λε κτρο μη χα
νο λογι κών ε γκα τα στά σε ων, α κο λου θώ ντας 
προ κα θο ρι σμέ να «σε νά ρια» ερ γα σί ας προ
σαρ μο σμέ να στις α παι τή σεις του κτι ρί ου. 
Ε ξα σφα λί ζει την έ γκαι ρη α νί χνευ ση των 
βλα βών, την δια τή ρη ση των συν θη κών 
ά νε σης, την μέ γι στη ε ξοι κο νόμη ση ε νέρ
γειας, την βέλ τι στη και την α σφα λή λει τουρ
γί α τους. Ε πί σης συλ λέ γει, κα τα γρά φει και 

α ξιο λο γεί πλη ρο φο ρί ες, με βά ση τις ο ποί ες 
μπο ρούν να παίρ νο νται οι α πο φά σεις που 
α φο ρούν την ορ γά νω ση της συ ντή ρη σης, 
την δια χεί ρι ση ε νέρ γειας και την χρή ση του 
κτι ρί ου.

Η δια σύν δε ση του συ στή μα τος ε λέγ
χου ε γκα τα στά σε ων με τα κέ ντρα δια χείρη
σης ε ξα σφα λί ζει την συ ναλ λα γή των δε δο
μέ νων (α πει κό νι ση, α νά γνω ση, αλ λα γή 
και διόρ θω ση των πλη ρο φο ριών), την δη
μιουρ γί α των α να φο ρών βλα βών ή γε γο νό
των (α πο στο λή α να φο ρών σε προ κα θο ρι
σμέ νη θέ ση), τους χρο νι κούς προγραμ μα
τι σμούς δια δι κα σιών, τις δειγ μα το λη ψί ες 
(α νά γνω ση και κα τα γρα φή πλη ρο φο ριών 
σε ο ρι σμέ να χρο νι κά δια στή μα τα) και την 
δια χεί ρι ση των δι κτύων.

 Σω λη νω τό τα χυ δρο μεί ο. Ε γκα τά
στα ση πνευ μα τι κού τα χυ δρο μεί ου στο νέ ο 
Γε νι κό Στρα τιω τι κό Νο σο κο μεί ο Θεσ σαλο
νί κης, για την τα χεί α και α σφα λή με τα φο ρά 
δειγ μά των αί μα τος, ε ντύ πων, παρα στα τι
κών, α κτι νο γρα φιών, φαρ μά κων και άλ λων 
μι κρού ό γκου α ντι κει μέ νων, με τα ξύ των 
τμη μά των και γρα φεί ων του νο σο κο μεί ου 
που βρί σκο νται στον ί διο ό ρο φο ή δια φο ρε
τι κούς ο ρό φους ή δια φο ρε τι κά κτί ρια, ε ξοι
κο νο μώ ντας πο λύ τι μο χρό νο και α πε λευ θε
ρώ νο ντας προ σω πι κό για α πα σχό λη ση σε 
πιο πα ρα γω γι κές ερ γα σί ες.

Μέ σω του προ γράμ μα τος δί νε ται η δυ
να τό τη τα, ο ρι σμέ νοι σταθ μοί (π.χ. χει ρουρ
γεί ων  ερ γα στη ρί ων  τρά πε ζας αί μα τος) 
να έ χουν προ τε ραιό τη τα έ να ντι άλλων. Οι 
προ τε ραιό τη τες αυ τές εί ναι δυ να τόν να 
τρο πο ποιού νται, ο πό τε αυτό εί ναι ε πι θυ μη
τό α πό την Διοί κη ση.

Κα τά τη λει τουρ γί α, ο α πο στο λέ ας πλη
κτρο λο γεί τον κω δι κό του λή πτη, το ποθε τεί 
τον με τα φο ρέ α στο σταθ μό και α πο χω ρεί. 
Το σύ στη μα θα λά βει την πληρο φο ρί α, 
ώ στε ό ταν διεκ πε ραιώ σει τις προ η γού με νες 
σε ε ξέ λι ξη ε ντο λές, να ε κτε λέ σει και αυ τή. 

 Α δρανο ποί η ση ρα διε νερ γών α πο
βλή των. Τα λύ μα τα α πό τους θα λά μους ιω
δί ου ο δη γού νται α πό το φρε ά τιο ά ντλη σης 
και με τη βο ή θεια αντλιών λυ μά των ξη ρού 
τύ που προς τις δε ξα με νές σβέ σης των ρα
διε νερ γών. Η η λε κτρο βάν να πλή ρω σης 
της κά θε δε ξα με νής ε λέγ χει τη δια δι κα σί α 
πλή ρωσης κά θε δε ξα με νής. 

Με τά την εκ κέ νω σή της κά θε δε ξα με
νή λυ μά των εκ πλύ ε ται αυ τό μα τα μέ σω 

συστή μα τος κα ταιο νη στή ρων. Σε πε ρί
πτω ση που υ πάρ χει διαρ ρο ή του δι κτύ ου 
πλή ρω σης των δε ξα με νών ή μη εκ κέ νω ση 
του φρε α τί ου ά ντλη σης, υ πάρ χει σω λή νας 
υ περ χεί λι σης που α πο χε τεύ ει σε κα νά λι με 
κα τάλ λη λη κλί ση, ώ στε τα λύ ματα να ε πι
στρέ φουν προς τις δε ξα με νές. 

Στο α κραί ο, πλην ό μως πι θα νό, εν
δε χό με νο και οι πέ ντε δε ξα με νές α πο
θή κευσης ρα διε νερ γών α πο βλή των θα
λά μων ιω δί ου να εί ναι γε μά τες τό τε η 
η λε κτρο βάν να της κε ντρι κής γραμ μής 
πλή ρω σης θα πα ρα μέ νει κλει στή. Κά θε 
η λε κτρο βάν να δί νει την ε πι βε βαί ω ση θέ
σης α πό κά θε βο η θη τι κή ε πα φή ώ στε τό
τε και μό νο τό τε να δί νει ε ντο λή στο PLC 
για το ε πό με νο βή μα χει ρι σμών. 

 Κλίβα νος α πο τέ φρω σης με αυ
τό μα τη μο νά δα φόρ τι σης. Ο στα τός 
πυ ρο λυ τι κός κλί βα νος εί ναι κα τάλ λη λος 
για την α πο τέ φρω ση ποι κί λων α πορ ριμ
μά των α πό υ λι κά ό πως πλα στι κά, ε λα
στι κά, πα θο λο γι κά α πορ ρίμ ματα που συ
νή θως προ έρ χο νται α πό νο σο κο μεια κές 
ε γκα τα στά σεις. 

Ο πυ ρο λυ τι κός κλίβα νος α πο τέ φρω
σης με ε λεγ χό με νη καύ ση εί ναι κα τα
σκευα σμέ νος α πό χα λυ βδο ε λά σμα τα 
ε ξαι ρε τι κά στι βα ρής κα τα σκευ ής. Α πο τε
λεί ται α πό δύ ο θα λά μους και δη μιουρ γεί 
συν θή κες για μια πο λύ α πο τε λε σμα τι κή 
σω στή καύ ση των παθο λο γι κών α πορ
ριμ μά των.

Στην κα πνο δό χο κα τά την έ ξο δο 
υ πάρ χει σύ στη μα ψύ ξης των καυ σα ε ρί
ων ώ στε αυ τά να ε λευ θε ρώ νο νται στο 
πε ρι βάλ λον με μι κρό τε ρη θερ μο κρα σί α 
και έ τσι να α πο φεύ γο νται οι υ γρο ποι ή
σεις. 

Η πυ ρί μα χη και θερ μι κή μό νω ση του 
κλι βά νου α πό ει δι κά πυ ρί μα χα μο νω τι κά 
υ λι κά ε ξα σφα λί ζουν την κα λύ τε ρη α πό δο
ση του. Ό λος ο κύ κλος καύ σης ε λέγ χεται 
μέ σω PLC, στον η λε κτρι κό πίνα κα αυ τό
μα τα και αυ τό ε ξα σφα λί ζει τέ λεια α πο τέ
φρω ση με ταυ τό χρο νη προστα σί α του 
πε ρι βάλ λο ντος. 

 Α σύρμα το δί κτυο ε πι κοι νω νί
ας. Στο νο σο κο μεί ο έ χει ε γκα τα στα θεί 
δί κτυο α σύρ μα της ε πι κοι νω νί ας DECT. 
Το DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications) α πο τε λεί έ να διε
θνές πρό τυ πο ε πι κοι νω νί ας για ψη φια κά 
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φο ρη τά τη λέ φω να. Πα ρέ χει τη δυ να τό τη
τα για ε σω τε ρι κές εν δο νοσο κο μεια κές 
κλή σεις. Οι προ δια γρα φές του DECT 
α φο ρούν την πολ λα πλή χρή ση φο ρη τών 
συ σκευών σε ο ποια δή πο τε θέ ση του νο
σο κο μεί ου. Έ νας με γά λος α ριθ μός χρη
στών μπο ρεί να εξυ πη ρε τη θεί ταυ τό χρο
να α πό μια κε ραί α βά σης. Οι φο ρη τές 
συ σκευές έ χουν μια τη λε φω νι κή πα ρο χή 
και μια ε πα να φορ τι ζό με νη μπα τα ρί α. 
Δεν υ πάρ χει κίν δυ νος πα ρεμ βο λών κα τά 
τη λει τουρ γί α της α σύρ μα της τη λε πι κοι
νω νί ας α κόμη και σε κα τα στά σεις υ περ
φόρ τω σης ρα διο συ χνο τή των. 

Το 424 ΓΣΝΘ εί ναι νο σο κομεί ο εκ παι
δεύ σε ως και για το λό γο αυ τό η εκ παί δευ
ση α πο τε λεί πρω ταρ χι κό στό χο. Στο νο σο
κο μεί ο εκ παι δεύ ο νται: 

î Μό νι μοι στρα τιω τι κοί ια τροί για α πό
κτη ση ει δι κότη τας.

î Μό νι μοι α ξιω μα τι κοί νο ση λευ τι κής 
(Υ/Ν) της Σ.Α.Ν. σε κα θή κο ντα ει δι κο τή των 
νο ση λευ τι κής.

î Ε θε λό ντριες δε κα νείς νοση λευ τι κής 
για α πό κτη ση πτυ χί ου 2ε τούς φοί τη σης.

î Μό νι μοι υ πα ξιω μα τι κοί για χο ρή γη
ση ει δι κο τή των νο ση λευ τι κής.

î Ο πλί τες υ γειο νο μι κού στρα τευ μέ νοι 
για χο ρή γη ση ει δι κο τή των.

î Εκ παί δευ ση ε πί στρα των για την 
α πό κτη ση δεύ τε ρης ει δι κό τη τας.

î Ν/Τ και ο δη γοί των α σθε νο φό ρων 
του ΚΑΒ Σ.

î Α στυ φύ λα κες για α πό κτη ση ει δι κό τη
τας Ν/Τ.

î Ι διώ τες ια τροί του Ε ΣΥ για α πό κτη
ση ει δι κό τη τας.

î Α δελ φές νο σο κό μες Ε.Ε.Σ.
î Σπου δα στές Τ.Ε.Ι., ΙΕΚ, βο ηθοί πα

ρα ϊ α τρι κών ε παγ γελ μά των και φυ σιο θε ρα
πευ τές.

î Φοι τη τές του τμή μα τος βιο λο γί ας 
του ΑΠ Θ (δι πλω ματι κή ερ γα σί α  πρα κτι κή 
ε ξά σκη ση).

Η συ νερ γα σί α του νέ ου νο σο κο μεί
ου με τα άλ λα νο ση λευ τι κά ι δρύ μα τα της 
Θεσσαλονί κης και γε νι κό τε ρα της Βο ρεί ου 
Ελ λά δος και το Α ρι στο τέ λειο Πα νε πιστή μιο 
Θεσ σα λο νί κης (ΑΠ Θ) θα συ νε χι στεί αρ μο
νι κά ό πως μέ χρι σή με ρα, με επέ κτα ση 
αυ τής σε θέ μα τα ό που κρί νε ται α πα ραί τη
τη. Στό χος του νο
σο κο μεί ου εί ναι η 
ε πέ κτα ση της συ
νερ γα σί ας με το 
ΑΠ Θ και τα νο ση
λευ τι κά ιδρύ μα τα 
σε το μείς που 
α φο ρούν την 
εκ παί δευ ση και 
την α νταλ λα γή 
α πό ψε ων επ’ 
ω φε λεί α των 
α σθε νών και 
του ια τρο νο ση
λευ τι κού προ
σω πι κού. 

Βα σι κός στό χος του νέου 424 ΓΣΝΘ 
εί ναι η συ νε χής και αρ τιό τε ρη εκ παί δευ ση 
του προ σω πι κού, ια τρικού και νο ση λευ τι
κού σε συν δυα σμό με τη α ξιο ποί η ση της 
σύγ χρο νης τε χνολο γί ας ώ στε να πα ρέ χο
νται υ ψη λού ε πι πέ δου ια τρι κές και νο ση
λευ τι κές υ πηρε σί ες. 

Ό ρα μα του προ σω πι κού του 424 ΓΣΝΘ 
εί ναι το νέ ο αυ τό νο ση λευ τι κό ίδρυ μα το 
ο ποί ο α πό κτι ρια κής  μη χα νο λο γι κής α πό
ψε ως α πο τε λεί στο λί δι για τον ελλα δι κό χώ
ρο, να α πο τε λέ σει και πα ρά δειγ μα προς μί
μη ση για τα λοι πά νο σηλευ τι κά ι δρύ μα τα, 
ό σον α φο ρά τις προ σφε ρό με νες υ πη ρε σί
ες στον άν θρω πο.

ΓΕΣ/ΔΥΓ
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για χο ρή γη ση ει δι κο τή των.
î Εκ παί δευ ση ε πί στρα των για την 

α πό κτη ση δεύ τε ρης ει δι κό τη τας.
î Ν/Τ και ο δη γοί των α σθε νο φό ρων 

του ΚΑΒ Σ.
î Α στυ φύ λα κες για α πό κτη ση ει δι κό τη

τας Ν/Τ.

α σθε νών και 
του ια τρο νο ση
λευ τι κού προ
σω πι κού. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ι στο ρι κά Στοι χεί α
Mε τά το πέ ρας του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο

λέ μου, άρ χι σε με νέ α πλέ ον δε δο μένα, η 
στα δια κή α να διορ γά νω ση του Ελ λη νι κού 
Στρα τού.  Έ νας με γά λος α ριθ μός τε χνι κού 
υ λι κού νέ ας για την ε πο χή τε χνο λο γί ας 
χο ρη γή θη κε στις Μο νά δες, γε γο νός που 
α πο τέ λε σε την αι τί α ί δρυ σης ε νός νέ ου Σώ
μα τος Τε χνι κών Υπη ρε σιών (ΣΤΥ), που με
τα γε νέ στε ρα ο νο μά στη κε Τε χνι κό Σώ μα. 

Το έ τος 1945 συ γκρο τή θη κε η Τε χνι κή 
Βάση Α θη νών (ΤΒΑ) στις ε γκα τα στά σεις της 
Ε φο ρί ας Υ λι κού Πό λε μου Α θη νών (ΕΥ ΠΑ).

Στις αρ χές του 1946 η Τε χνι κή Βά ση 
Α θη νών με τα στάθ μευ σε στους Α γί ους 
Α ναρ γύ ρους και μέ σα στο χώ ρο της, δη
μιουρ γεί ται το Κέ ντρο Υ πο δο χής και Εκ παί
δευ σης Τε χνι τών (ΚΥΕΤ) που πε ριε λάμ βα
νε το Κέ ντρο Υ πο δο χής Τε χνι τών (ΚΥΤ) και 
την Σχο λή Εκ παιδεύ σε ως Τε χνι τών (ΣΕΤ).

Το 1952 το ΚΥΕΤ με το νο μά σθη κε σε 
Κέντρο Εκ παι δεύ σε ως Τε χνι κού Σώ μα
τος (ΚΕ ΤεΣ) και το 195� με τα σταθ μεύ ει 
στην Πάτρα, ό που βρί σκε ται και σή με ρα, 
με την ε πω νυ μί α Στρα τό πε δο ‘’Α ντι συ
νταγ μα τάρ χη Μου ζά κη’’. 

Tο 19�3 πή ρε τη ση με ρι νή του ο νο μα σί α 
Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Τε χνι κού (ΚΕΤ Χ).

 Α πό τον Μά ιο του 1988 μέ χρι τον Δε
κέμ βριο του 2003, έ παυ σε η λει τουρ γί α 
του ως ΚΕΝ και οι νε ο σύλ λε κτοι στρα τιώ
τες του Τε χνι κού Σώ μα τος εκ παι δεύ ο νταν 
στο 11ο ΣΠ στη Κό ρινθο.

Το έ τος 1996 με τα φέρθη κε α πό την 
Α θή να στο ΚΕΤ Χ και η Σχο λή Εκ παι δεύ σε
ως Στε λε χών (ΣΕ ΣΤ) (πρώ ην Συ γκρό τη μα 
Σχο λών Τε χνι κού  ΣΥ ΣΤ ).

Τον Ια νουά ριο του 2004 ε παν δρώ θη
καν και τα 2 Τάγ μα τα (το Τάγ μα Τε χνι κής 
εκ παί δευ σης και το Τάγμα Νε ο σύλ λε
κτων Ο πλι τών).

Α ποστο λή
Α πό την ί δρυ σή του Τε χνι κού Σώ μα τος 

μέ χρι και σή με ρα, η πρό κλη ση που έ πρε
πε να α ντι με τω πι σθεί ή ταν τρι πλή και η 
προ σπά θεια έ πρε πε να ε στια σθεί σε 3 πυ
λώ νες, που ή ταν: 

î H πο λυ μορ φί α του τε χνι κού υ λι κού. 
î Οι με γά λες πο σό τη τές του. 
î Η σύν θε τη και πο λύ πλο κη τε χνολο γί α.
Το κυ ρί αρ χο Δόγ μα για ε πί τευ ξη της 

α πο στο λής, ή ταν η ά ρι στη συ ντή ρη ση και 
το α ξιό μα χο του τε χνι κού υ λι κού, γε γο νός 
το ο ποί ο ε πι τυγ χά νε ται μό νο με την θε ω
ρη τι κή και πρα κτι κή ΕΚ ΠΑΙ ΔΕΥ ΣΗ των 
στε λε χών. 

Το κύ ριο βά ρος της εκ παί δευ σης, α νέ
λα βαν να υ λο ποι ή σουν τα δυο με γά λα Κέ
ντρα Εκ παι δεύ σε ως  το ΚΕΤ Χ στη Πά τρα 
και η ΣΕΤ ΤΗΛ στον Πύρ γο  οι α στεί ρευ
τες δε ξα με νές, α πό τις ο ποί ες α ντλεί ται το 
α πα ραί τη το ε ξει δι κευ μέ νο προ σωπι κό. 

 Α πό το 1988, το Κέντρο με τέ πε σε σε 

Ει δι κό Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως (Ε ΚΕ), με 
την πα ρα κά τω α πο στολή:

î Να εκ παι δεύ ει ή με τεκ παι δεύ ει τους 
α ξιω μα τι κούς, αν θυ πα σπι στές και μο νί
μουςε θε λο ντές υ πα ξιω μα τικούς του Τε χνι
κού Σώ μα τος και των λοι πών Ό πλων και 
Σω μά των, σε ό λες τις τεχνι κές ει δι κό τη τες 
πλην τη λε πι κοι νω νί ας σύμ φω να με τις Γε
νι κές Ο δη γί ες Εκ παι δεύ σε ως (ΓΟ Ε) του 
ΓΕΣ, τις Ει δι κές Ο δη γί ες Εκ παι δεύ σε ως 
(Ε Ο Ε) της ΔΤΧ/ΓΕΣ και τα Α να λυ τι κά Προ
γράμ μα τα Εκ παί δευ σης (Α ΝΑ ΠΕΚ) της 
ΔΕΚ Π/ΓΕΣ.

î Να πα ρέ χει την εκ παί δευ ση στους 
Υ πο ψη φί ους Ε φέ δρους Α ξιω μα τι κούς 
(ΥΕ Α) Τε χνι κού.

î Να εκ παι δεύ ει και με τεκ παι δεύ ει 
τους ο πλί τες του Τε χνι κού και των λοι πών 
Ό πλων και Σω μά των σε ει δι κό τητες συ ντη
ρή σε ως του τε χνι κού υ λι κού του στρα τού, 
πλην των υ λι κών τη λε πικοι νω νί ας, α ε ρο
σκα φών και πυ ραύ λων.

Συ μπλή ρω ση 50 χρόνων α πό την ίδρυ ση του 
Κέ ντρου Εκ παι δεύ σε ως Τεχνι κού 

(1957  2007)
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î Να πα ρέ χει τε χνι κή εκ παί δευ ση στο 
προ σω πι κό των σω μά των α σφα λεί ας, ε πί 
α ντι κει μέ νων ο πλι σμού και ο χη μάτων.

î Να πα ρέ χει προ κε χω ρη μέ νη στρα
τιω τι κή εκ παί δευ ση δια της Σχο λής Εκ παι
δεύ σε ως Στε λε χών, στους α ξιω μα τικούς 
και αν θυ πα σπι στές τε χνι κού και Λοι πών 
Ό πλων και Σω μά των.

î Να πα ρέ χει βα σι κή εκ παί δευ ση 
στους ο πλί τες τε χνι κού.

 
Ορ γά νω ση εκ παί δευ σης

Η εκ παί δευ ση υ λο ποιεί ται α πό ε ξει δι
κευ μέ νο τε χνι κό προ σω πι κό  στρα τιω τι κό 
και πο λι τι κό  στα α ντί στοι χα σχο λεί α, ό που 
πέ ρα α πό τη θε ω ρη τι κή δι δα σκα λί α γί νε ται 
και πρα κτι κή ε φαρμο γή για ε μπέ δω ση των 
θε ω ρη τι κών γνώ σε ων. Η συ νε χώς βελ τιού
με νη τε χνική εκ παί δευ ση που πα ρέ χει το 
Κέ ντρο, ε πι βάλ λει συ νε χείς προ σπά θειες 
προσαρ μο γής στα σύγ χρο να δε δο μέ να, με 
α να νέ ω ση του τε χνι κού υ λι κού, με α να προ
σαρ μο γή των προ γραμ μά των και με θό δων 
εκ παι δεύ σε ως και συ νε χή ε νη μέ ρωση και 
εκ παί δευ ση του εκ παι δευ τι κού προ σω πι
κού στη νέ α τε χνο λο γί α. Σή μερα στο Κέ
ντρο λει τουρ γούν τα πα ρα κά τω σχο λεί α:

î Σχο λεί ο ο χη μά των
î Σχο λεί ο αρ μά των
î Σχο λεί ο ο πλι σμού
î Σχο λεί ο μη χα νουρ γι κών κατερ γα σιών 
î Σχο λεί ο πυ ρο βό λων
î Σχο λεί ο η λε κτρι σμού
î Σχο λεί ο μη χα νο δή γη σης
î Σχο λεί ο μη χα νη μά των μη χα νι κού
î Σχο λεί ο συ στη μά των ε λέγ χου πυ ρός
Υπολογίζεται ότι πάνω από 1000 

αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες, 
αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα τμήματα 
εκπαιδεύσεως και έτσι εξασφαλίζεται η 

συντήρηση σχεδόν όλου 
του τεχνικού υλικού του 
στρατού.

Κοινω νι κό έρ γο
Το Κέ ντρο Εκ παι δεύ

σε ως Τε χνι κού εκτός της 
κύ ριας α πο στο λής του, 
εί ναι πά ντα α ρω γός σε 
ό λες τις έ κτα κτες α νά γκες 
της ευ ρύ τε ρης πε ριο χής, 
ό ταν αυ τή δο κι μά ζε ται 
α πό φυ σι κές κα ταστρο
φές (σει σμούς, πλημ μύ
ρες, πυρ κα γιές κλπ). 

Σε συ νερ γα σί α με τις αρ μό διες υ πη ρεσί
ες της Πε ρι φέ ρειας, των Νο μαρ χιών Α χα ΐ ας 
και Κε φαλ λη νί ας, συμ με τέ χει κά θε χρό νο 
στην πρό λη ψη πυρ κα γιών με την εκ πο μπή 
ε πο χού με νων πε ρι πό λων και την συμ με το
χή στρα τιω τι κών τμη μά των ό που α παι τη θεί 
κα τό πιν ε γκρί σεως της Ιε ραρ χί ας.

Συμ με τέ χει ε νερ γά στις κοι νω νι κές 
δρα στη ριό τη τες της πε ριο χής, ε νι σχύ ο
ντας στα μέ τρα των δυ να το τή των του και 
στα πλαί σια των δια τα γών των προ ϊ στα
μέ νων κλι μα κί ων, η θι κά αλ λά και υ λι κά τα 
ι δρύ μα τα της πό λε ως των Πα τρών, ό πως 
του Σώ ματος Ελ λή νων Προ σκό πων, του 
Σώ μα τος Ελ λη νι κού Ο δη γι σμού, Χρι στια νι
κών Σωμα τεί ων, Ιε ρές Μο νές του νο μού, 
ά πο ρες οι κο γέ νειες της πό λε ως κλπ. 

 Ε πί σης σε συ νερ γα σί α με τα νο σο
κομεί α της πό λης, ορ γα νώ νει αι μο δο σί ες, 
σύμ φω να πά ντα με τις ι σχύ ου σες διατα γές 
και σε συ νερ γα σί α με τα αρ μό δια τμή μα τα 
της Νο μαρ χί ας και της Ελ ληνι κής Α στυ νο μί
ας, πραγ μα το ποιεί ε νη με ρώ σεις  δια λέ ξεις 
στο στρα τιωτι κό προ σω πι κό του Κέ ντρου 
σε θέ μα τα υ γιει νής, ναρ κω τι κών, κλπ.

Αξ κοι του ΚΕΤ Χ, ε νη με ρώ νουν το κοινό 
που συμ με τέ χει στα Σχέ δια Πο λι τι κής Ά μυ
νας κα θώς και τον ά μα χο πλη θυσμό του Νο
μού Α χα ΐ ας, σχε τι κά με τους τρό πους προ
στα σί ας α πό συμ βα τι κά και λοι πά Α το μι κά, 
Ρα διο λο γι κά Βιο λο γι κά & Χη μι κά Ό πλα.

Ε πι πρό σθε τα Αξ κοι του ΚΕΤ Χ, ε νη μερώ
νουν με δια λέ ξεις  συ ζη τή σεις τους μα θη τές 
του Νο μού σε θέ μα τα ε παγ γελμα τι κού προ
σα να το λι σμού για τις Στρα τιω τι κές Σχο λές 
και εν γέ νει το Στρα τιω τι κό ε πάγ γελ μα. 

Ο Διοι κη τής του Κέ ντρου Εκ παι δεύ σε ως 
Τε χνι κού εί ναι πα ράλ λη λα και Α νώ τε ρος Διοι
κη τής Φρου ράς Πα τρών και ως εκ τού του 
δέ χε ται ε θι μο τυ πι κές ε πι σκέ ψεις σε τα κτά 
χρο νι κά δια στήμα τα, κυ βερ νη τών ελ λι με νι ζο
μέ νων ξέ νων πο λε μι κών πλοί ων στα πλαί
σια ασκή σε ων του ΝΑ ΤΟ ή εκ παι δευ τι κών 
τα ξι δί ων, ξέ νων Πρό ξε νων, και άλ λων. 

Τέ λος η πα ρου σί α τό σο του Διοι κητού 
ό σο και του στρα τιω τι κού προ σω πι κού με 
α ντι προ σω πεί ες και τι μη τι κά α γή μα τα σε 
πολ λές εκ δη λώ σεις των φο ρέ ων και των 
σω μα τεί ων του νο μού Α χα ΐας, συ σφίγ γουν 
τις σχέ σεις του στρα τιω τι κού προ σω πι κού 
και των πο λι τών και δη μιουρ γούν μια σχέ
ση αλ λη λεγ γύ ης και ε μπι στο σύ νης η ο ποί α 
καλ λιεργεί ται ό λα αυ τά τα χρό νια.

ΚΕΤΧ
Παράσταση

Το έμβλημα του ΚΕΤΧ είναι μία σύνθετη απει
κόνιση από ένα κλειδί, ένα κατσαβίδι και μια λυχνία 
που συμβολίζει τα τεχνικά μέσα στην υπηρεσία της 
γνώσης.

Ρητό
Επίγραμμα του εμβλήματος είναι η φράση “ΘΕ

ΛΕΙΝ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΣΘΑΙ” (εάν θέλεις μπορείς, η θέλη
ση είναι δύναμη).
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Ι στο ρι κά στοι χεί α
Το 11ο ΣΠ συ γκρο τή θη κε, εν’ ό ψει των 

ε πι χει ρή σε ων που σχε διά ζο νταν, το Μάρ
τιο του 189� στη Λάρι σα και υ πή χθη στην 
4η Τα ξιαρ χί α της Ι Ι Με ραρ χί ας Πε ζι κού.

Η πρώ τη πο λε μι κή σύ γκρου ση στην 
ο ποί α λαμ βά νει μέ ρος εί ναι η μά χη της 
Καλ λι πεύ κης στις 05 Α πρι λίου του 189� 
κα τά τον Ελ λη νο τουρκι κό πό λε μο.

Το 1905 ε γκα τα στά θη κε στην πό λη 
με την ο ποί α η ι στο ρί α του εί ναι άρ ρη κτα 
συνδε δε μέ νη, την Τρίπο λη.

Α πό το 1912 υ πή χθη στην ΙV Με ραρ χί α 
Πε ζι κού, στην ο ποί α ανή κει μέ χρι σή με ρα.

Έ λα βε μέ ρος σε ό λους τους α γώ
νες του Έ θνους με πλού σια σε η ρω ι σμό 
δράση. Ε κτός α πό τον Ελ λη νο τουρ κι κό 
πό λεμο του 189�, συμ με τεί χε στους Βαλ
κα νι κούς πό λε μους του 19121913, τον Α΄ 
Πα γκό σμιο πό λε μο, την Μι κρα σια τι κή Εκ
στρα τεί α και την Ελ λη νοϊτα λι κή σύρ ρα ξη, 
η ο ποί α α κο λου θή θη κε α πό την ει σβο λή 
της να ζι στι κής Γερ μανί ας.

Κα τά τους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους, το 
11ο Σύ νταγ μα δια κρίθη κε στην με γά λη μά
χη των Γιαν νι τσών, τη μά χη της Στε νω πού 
Κλει δί ου και στη μά χη του υ ψώ μα τος Χα
σάν Πα σά, με την οποί α λή γουν οι ε πι χει
ρή σεις των Βαλ κα νι κών Πο λέ μων.

Το Σύ νταγ μα, πά ντα υ πό την ΙV Με ραρ
χί α Πε ζικού, κα τά την διάρ κεια του Α΄ πα
γκο σμί ου πο λέ μου συμ με τεί χε στις μά χες 
του Μα κε δο νι κού με τώ που, κα θώς και στη 
Μικρα σια τική εκ στρατεία, ό που δια κρίθη
κε. Η ση μαί α του τι μή θη κε με τον Τα ξιάρ χη 
του Α ριστεί ου Αν δρεί ας.

Έν δο ξη ό μως υ πήρ ξε και η δρά ση του 
Συ ντάγ μα

11ο Σύ νταγ μα Πε ζι κού
«Αρ γυρό κα στρο»

Το 11ο Σύ νταγ μα Πε ζι κού, ι στο ρι κά συν δε δε μέ νο με το χώ ρο στον 
οποί ο βρί σκε ται, δια τη ρεί ά ρι στες σχέ σεις με την το πι κή κοι νω νί α 

η ο ποί α έχει πλη ρώ σει φό ρο αί μα τος στους α γώ νες του έ θνους 
υ πό την πο λε μι κή ση μαία του.

Σή με ρα, διαρ κή μέ ρι μνα α πο τε λεί η βελ τί ω ση τό σο των υ πο δο μών, 
ό σο και των εκ παι δευ τι κών με θό δων και μέ σων, με σκο πό την ε ξα
σφά λι ση των α παι τούμε νων α πό το σύγ χρο νο πε ρι βάλ λον συν θη

κών δια βί ω σης και τη διε ξα γω γή ρε αλι στι κής και α πο δο τι κής εκ παί
δευ σης των νέ ων μας, ώ στε να κα τα στούν ι κανοί μαχητές.

28 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 � 

τος κα τά τον Β΄ πα γκό σμιο πό λε μο για την 
ο ποί α του έ χει α πο δο θεί και η ο νο μα σί α 11ο 
Σύ νταγ μα Πε ζι κού «Αρ γυ ρό κα στρο». Ά ξιο 
α να φο ράς εί ναι το γε γο νός της μη πα ρά δο
σης στον κα τα κτη τή της πολε μι κής ση μαί ας 
του Συ ντάγ μα τος, κα τά την υ πο χώ ρη ση του 
Ελλη νι κού Στρα τού α πό το αλ βα νι κό μέ τω
πο. Με η ρω ισμό και παρ’ ό λες τις α ντι ξο ό τη
τες, ο Διοι κη τής του Συ ντάγ ματος κα τόρ θω
σε να τη φυ λά ξει καθ’ ό λη την διάρ κεια της 
ε πι στρο φής και να την φέ ρει στην Τρί πο λη.

Στις 2 Μα ΐ ου του 1941 το Σύ νταγ μα δια
λύ θηκε και συ γκρο τή θη κε εκ νέου το 1945 
ως Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Νεο συλ λέ κτων 
Τρι πό λε ως Α πό τό τε και μέ χρι σή με ρα, 

το 11ο ΣΠ α φο σιώ θη κε στην ε κτέ λε ση της 
θε με λιώ δους α πο στο λής του, την βα σι κή 
εκ παί δευ ση των νε ο σύλλε κτων.

Α πό το 1909 το 11ο ΣΠ στρα τω νί ζεται 
στο Στρα τό πε δο “Στρα τη γού Θε ο δώ ρου 
Κο λο κο τρώ νη”.

Α πο στο λή
Η ο μα λή προ σαρ μο γή των νε ο συλ λέ

κτων στο στρα τιω τι κό πε ρι βάλ λον και η 
εκπαί δευ σή τους, με σκο πό να κατα στούν 
ι κα νοί μα χη τές.

Κα τά τα ξη
Το Σύ νταγ μα, α πό το Φε βρουά ριο 

του 2003, δέ χεται 4 εκ παι δευ τι κές σει ρές 
(ΕΣ ΣΟ) κά θε χρό νο. Ο α ριθ μός των εκ

παι δευομέ νων κυ μαί νε ται με τα ξύ 
500 έ ως 800 Ν/Σ 
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στους ο ποί ους πε ρι λαμ βά νο νται και οι 
υ πο ψή φιοι έ φε δροι α ξιω μα τι κοί (ΥΕ Α).  
Η κα τά τα ξη νεοσύλλεκτων ο πλι τών γί νε
ται κάθε τρί μη νο.

Εκ παί δευ ση
Στο Σύ νταγ μα διε ξά γε ται εκπαί δευ ση Αρ

χι κή Εκ παί δευ ση, διάρκειας έ ξι ε βδο μά δων.
Τις δύ ο πρώ τες ε βδο μά δες πραγ μα το

ποιεί ται βα σι κή εκ παί δευ ση και τις υ πό λοι
πες 4 ε βδο μά δες εκ παί δευση μα χη τή.

Σκο πός της εκ παί δευ σης που διε ξά γε
ται στο Σύ νταγ μα εί ναι:

î Η προ σαρ μο γή των νεοσυλ λέ κτων 
στη στρατιω τι κή ζω ή.

î Η στρα τιω τι κή αγωγή.
î Η φυ σι κή α γω γή, για την ε παύξη ση 

της σω μα τι κής και ψυ χι κής αντοχής.
î Η α πό κτη ση βα σι κών γνώσε ων 

στην α το μι κή και τα κτι κή εκ παίδευ ση του 
νε ο συλ λέ κτου.

Τα α ντικεί με να της εκ παι δεύ σε-
ως των Ν/Σ ο πλι τών είναι:
î Α σκήσεις πυ κνής τάξε ως
î Ο πλι σμός  πυ ρο μαχι κά
î Πρα κτι κή δι δα σκα λία βο λής
î Βο λές
î Α το μι κή τα κτι κή εκπαίδευση
î Πο ρείες
î Γε νι κοί κανονι σμοί
î Ε νη μέ ρω ση πε ρί ναρ κω τι κών
î Στίβος εμποδίων
î Έρ γα εκ στρατείας
î Ε πι κοι νω νίες
î Α΄ βο ή θειες
î Ναρ κο πόλεμος

Για την αρ τιό τε ρη εκ παί
δευση των νε ο συλ λέ κτων, ε ξα
σφα λί ζε ται η συ νερ γα σί α του 
Ε ρυ θρού Σταυ ρού και του Κέ
ντρου Κα τα πο λέ μη σης Ναρ κωτι
κών, για την πραγ μα το ποί η ση 
ε νη με ρώ σε ων στα θέ μα τα αρ μο
διό τη τάς τους.

Τις τε λευ ταί ες η μέ ρες της 
τε λευ ταί ας ε βδο μά δος αρ χί ζει η 
με τα κί νηση των νεοσύλλεκτων 
προς τα Ει δι κά Κέ ντρα Εκ παί
δευ σης (Ε ΚΕ) και τις Μο νά δες 
Εκστρα τεί ας.

Ε κτός α πό την εκ παί δευ ση 
των νεοσύλλεκτων ο πλι τών, 
στο Σύ νταγ μα διε ξά γε ται κα τά και
ρούς και εκ παί δευ ση στε λεχών 
(Υ πα ξιω μα τι κών και Ε παγγελ μα
τιών Ο πλιτών).

Εκ παι δευ τι κές
Ε γκα ταστάσεις

Για την πραγ μα το ποί η ση 
της εκ παί δευ σης το Σύ νταγ μα διαθέτει:

î Πε δί ο βο λής ε λα φρών ό πλων πε
ζικού.

î Πε δί ο ρί ψε ως χει ρο βομ βί δων τριών 
θέ σεων.

î Ε ξομοιω τή βο λής ε λα φρών ό πλων 
πε ζι κού οκτώ θέσε ων.

î Δέ κα  υ πό στε γα εκ παι δεύ σε ως.
î Στίβο ε μπο δί ων. 

Ψυ χα γω γί α - Α θλητισμός
Ε κτός α πό τις εκ παι δευ τι κές ε γκα

τα στά σεις, το Στρδο «Στρα τη γού Θε ό

Έμβλημα
ΙV ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Πα ρά στα ση: Δό ρα τα χια στί με α ναρ τη μέ να λά βα ρα και στο ση μεί ο το μής των δο ρά των 
σταυ ρός δαφ νο στε φής. Στα λάβα ρα α να γρά φο νται τα γράμ μα τα «Η Ε Α», «ΗΘ Σ» που εί ναι 
γράμ μα τα των λέ ξε ων «΄Η Ε λευ θε ρί Α» «΄Η Θά να τοΣ».Το έμ βλη μα αυ τό εί ναι το γνώ ρι σμα του 
χο ρη γού σε η Φι λι κή Ε ται ρεί α στα μέ λη της, το ο ποί ο ο νο μάζε ται «Ε φο δια στι κό» και το ο ποί ο 
α πο τε λού σε κρυ πτο γρα φη μέ νη βε βαί ω ση για την ι διό τη τά τους αυ τή.

Ρητό: «Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΙΑ Ή ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ»
Όρ κος των Ελ λή νων κα τά την Ε πανά στα ση του 1821. Η ι δέ α αυ τή του όρ κου κυ ριαρ χεί σε 

ό λη την μα κραί ω νη ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους «Ου ποι ή σο μαι πε ρί πλοί ο νος το ζην της 
ε λευ θε ρί ας» (Δε θα θέ σω σε υ ψη λό τε ρη μοί ρα τη ζω ή α πό την ε λευ θε ρί α) υ πήρ ξε ο όρ κος που 
εί χαν δώ σει οι Έλ λη νες τις πα ρα μο νές της μά χης των Πλα ταιών, 2400 χρό νια πριν την η μέ ρα 
που οι Έλ λη νες στη μο νή της Α γί ας Λαύ ρας, έ δω σαν τον όρ κο ‘Ελευ θε ρί α ή Θά να τος».

δω ρου Κο λο κο τρώ νη» δια θέ τει και τις 
α πα ραί τη τες ε γκα τα στά σεις για την ψυ
χα γωγί α και ά θλη ση του προ σω πικού. 
Ανα λυ τι κά διαθέ τει:

î ΚΨΜ (χει με ρι νό  θερινό)
î Βι βλιοθήκη.
î Γή πε δο πο δο σφαίρου.
î Δύ ο γή πεδα μπάσκετ.
î Δύ ο γή πε δα βό λε ϊ.
î Γή πε δο τένις.
î Α νοι κτό γυ μνα στήριο
î Κλει στό γυ μνα στήριο.

IV ΜΠ
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Η κά λυ ψη των α να γκών των Ενό
πλων Δυ νά με ων σε στρα τεύ σι μο προ σω
πι κό εί ναι έ νας ι διαί τε ρα κα θο ρι στι κός 
πα ρά γο ντας για την εκ πλή ρω ση της 
α πο στο λής τους, ε πει δή ε πι δρά σε πο λύ 
με γά λο βαθ μό στη μα χη τι κή τους ι κα
νό τη τα. Τα υ λι κά και τε χνο λο γικά μέ σα 
α πο τε λούν ση μα ντι κό πα ρά γο ντα για 
την α πο τε λε σμα τι κό τη τα των Ε νό πλων 
Δυ νά με ων, ό χι ό μως τον πρω ταρ χι κό. Ο 
αν θρώ πι νος πα ρά γο ντας μόνο, κα θι στά 
λει τουρ γι κά αυ τά τα μέ σα, και με τα τρέ
πει τα ό πλα σε δύ να μη.

Το έρ γο της στρά τευ σης των Ελλή
νων πο λι τών έ χει α να τε θεί στο Κοι νό 
Στρα το λο γι κό Σώ μα. Ει δι κό τε ρα, α πο στο
λή του Στρα το λο γι κού Σώμα τος, εί ναι:

Η εξα σφά λι ση του α να γκαί ου για τις 
Έ νο πλες Δυ νά μεις αν θρώ πι νου δυ να μι
κού, μέ σω της στρά τευ σης των Ελ λή νων 
πο λι τών και του θε σμού των Ε παγ γελ μα
τιών Ο πλι τών.

Η εκ πλή ρω ση των στρατιω τι κών 
υ πο χρε ώ σε ων των Ελ λή νων, σύμ φω να 
με τον ε κά στο τε ι σχύ ο ντα νό μο πε ρί 
Στρα το λο γί ας.

Η πα ρα κο λού θη ση και δια χεί ρι ση 
της πλε ο νά ζου σας εφε δρεί ας των Ε νό
πλων Δυ νά με ων.

Το έρ γο των υ πη ρε σιών του Στρα το

λο γι κού Σώ μα τος συνδρά μουν και άλλοι 
φο ρείς της Κε ντρι κής Διοί κη σης και Το πι
κής Αυ το διοί κησης. Ει δι κό τε ρα ό λοι οι 
άρ ρε νες με τη γέν νη σή τους εγ γρά φο
νται στα Μη τρώ α Αρ ρέ νων με μέ ρι μνα 
των Δή μων και Κοι νο τή των. Α ντί γρα φα 
των Μη τρώων Αρρέ νων α πο στέλ λο νται 
και στα Στρα το λο γι κά Γρα φεί α για τή ρη
ση και ε νη μέ ρω σή τους, σύμ φω να με το 
νό μο περί Μη τρώ ων Αρρέ νων. Ε πί σης 
οι Δή μοι και οι Κοι νό τη τες κα ταρ τί ζουν 
τους Στρα το λο γι κούς Πί να κες για τους 
δια νύ ο ντες το 1�ο έ τος της η λι κί ας τούς 
ο ποί ους πα ρα λαμ βά νουν τα Στρα το λο
γι κά Γρα φεί α με τά την ο ρι στι κο ποί η σή 
τους α πό τις Νο μαρ χια κές Αυ το διοι κή
σεις. Οι Στρα το λο γικοί Πί να κες α πο τε
λούν τη βά ση για των κα ταρ τι σμό των 
Στρα το λο γι κών Μη τρώ ων α πό τα Στρα
το λο γι κά Γρα φεί α. Στην κα τα γρα φή των 
αρ ρέ νων Ελ λή νων πο λι τών ση μα ντι κή 
εί ναι και η συμ βο λή των Ελ λη νι κών 
Προ ξε νι κών Αρχών στο ε ξω τε ρι κό με 
τα προ ξε νι κά τους μη τρώ α. Οι στρα
τεύ σι μοι που δια νύ ουν το 19ο έ τος της 
η λι κί ας τους συ μπλη ρώ νουν τα Δελ τί α 
Απο γρα φής που εί ναι α πα ραί τη τα για 
την πραγ μα το ποί η ση της στρά τευ σης. 
Το ε πό με νο έ τος κα λού νται για κα τά τα ξη 
στις Έ νο πλες Δυ νά μεις με ση μεί ω μα κα

τά τα ξης που εκ δί δε ται α πό τα Στρα το λο
γι κά Γρα φεί α και ε πι δί δε ται σε αυ τούς μέ
σω των αρ μό διων Α στυ νο μι κών Αρχών. 
Ό σοι έ χουν λό γους α παλ λα γής α πό τη 
στρά τευ ση ή α να βο λής κα τά τα ξης μπο
ρούν, α πευθυ νό με νοι στα Στρα το λο γι κά 
Γρα φεί α, να ζη τή σουν τη νό μι μη πα ρα
μο νή τους ε κτός Ε νό πλων Δυ νά με ων 
μέ χρι να παύ σουν οι σχε τι κοί λό γοι, 
ε νώ οι υ πό λοιποι υ πο χρε ού νται να κα
τα τα γούν. Α πό τα πα ρα πά νω προ κύ πτει 
ό τι τα Στρα το λο γι κά Γρα φεί α α πο τε λούν 
την πρώ τη «πύ λη» που δια βαίνει ο πο
λί της στην ε πα φή του με τις Έ νο πλες 
Δυ νά μεις, με α πο τέ λε σμα να κα θί στα ται 
ι διαί τε ρα ση μα ντι κός ο ρό λος τους, κα θό
σον αυ τή η ε μπει ρί α του πο λί τη α πο τε λεί 
και την πρώ τη ποιο τι κή α ξιο λό γη ση των 
Ε νό πλων Δυνά με ων.

Τα Στρα το λο γι κά Μη τρώ α ε νη με
ρώ νο νται με ό λες τις στρα το λο γι κές 
με τα βο λές (α πο γρα φή, κα τα νο μή στους 
Κλά δους των Ε νό πλων Δυ νά με ων, 
κα τά ταξηα πό λυ ση, στρα το λο γι κά ευερ
γε τή μα τα, το πο θε τή σεις  με τα θέ σεις, 
α πονο μή ει δι κο τή των, ά δειες  ποι νές 
που ε πη ρε ά ζουν το χρό νο στρα τιω τι κής 
υπη ρε σί ας, εκ πλή ρω ση ε φε δρι κής στρα
τιω τι κής υ πο χρέ ω σης κ.ά.). Ε πί σης κα
τα χω ρί ζο νται σε αυ τά οι με τα βο λές που 

Στρα το λο γία 
Στρα το λο γι κό 

Σώ μα
Το Σύ νταγ μα της Ελ λά δος ε πι τάσ σει 
την υ πο χρε ω τι κή στρά τευ ση των Ελ
λή νων πο λι τών, χω ρίς ε ξαι ρέ σεις 
και δια κρί σεις. Στο στρα το λο γι κό 
νό μο κα θο ρί ζε ται ό τι ό λοι οι Έλ λη νες α πό την 1η Ια νουα ρί ου του έ τους κα τά το ο ποί ο δια νύ ουν το 
δέ κα το έ να το έ τος μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου του έ τους κα τά το ο ποί ο συ μπλη ρώ νουν το τεσ σα ρα
κο στό πέ μπτο έ τος της η λι κί ας τους, έ χουν υ πο χρέ ω ση στρά τευσης στις Έ νο πλες Δυ νά μεις.
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αφορούν στους Επαγγελματίες Οπλίτες 
(ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλίτες Βραχείας Ανακατά
ταξης (ΟΒΑ). Τηρούνται από τα Στρατο
λογικά Γραφεία για χρονική περίοδο 120 
ετών από το έτος καταρτισμού τους και 
στη συνέχεια αποστέλλονται για φύλαξη 
στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων. 
Με την πληρότητα και εγκυρότητα των 
μεταβολών που είναι καταχωρισμένες 
σε αυτά, αποτελούν τη «δεξαμενή» 
άντλησης στρατολογικών στοιχείων, με 
την έκδοση πιστοποιητικών στρατολογι
κής κατάστασης για κάθε νόμιμη χρήση, 
κατόπιν αίτησης των πολιτών ή φορέων 
του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις που προβλέ
πονται από το νόμο περί προστασίας 
του ατόμου από την επεξεργασία δεδο
μένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το Στρατολογικό Σώμα ιδρύθηκε το 
1914, ως Σώμα του Στρατού Ξηράς με 
την ονομασία «Σώμα Στρατολογίας». 
Τα πρώτα δεκατρία (13) Στρατολογικά 
Γραφεία της Χώρας είχαν συγκροτηθεί 
από το 1880, ενώ ο πρώτος στρατο
λογικός νόμος καταρτίσθηκε το 1825, 
μεσούσης της Επανάστασης του 1821. 
Το 1968 το Σώμα μετονομάσθηκε σε 
Στρατολογικό και το 1989 μετέπεσε σε 
Κοινό (διακλαδικό) Σώμα των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Το 1988 τα Στρατολογικά Γραφεία 
έγιναν κοινά και για τους τρεις (3) Κλά
δους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό 
Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αε
ροπορία). Από το 1989 το Στρατολογικό 
ως Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμε
ων υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ και σήμερα η 
οργάνωσή του περιλαμβάνει:

î Τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕ
ΕΘΑ (ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ) η οποία ασκεί τη διοίκη
ση των Μονάδων του Στρατολογικού.

î Τη Σχολή Στρατολογικού (ΣΣΛ).
î Έξι (6) Διοικήσεις Στρατολογίας 

(ΔΣΛ), στις οποίες υπάγονται τα κατά 
τόπους Στρατολογικά Γραφεία.

î Πενήντα επτά (5�) Στρατολογικά 
Γραφεία (ΣΓ), ένα (1) σε κάθε νομό 
της Χώρας, πλην νομών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούν έξι 
(6) και δύο (2) Στρατολογικά Γραφεία 
αντίστοιχα.

î Την Υπηρεσία Στρατολογικής Εξυ

πηρέτησης Πολιτών (ΥΣΕΠ), η οποία 
εξυπηρετεί κυρίως όσους κατοικούν 
στο νομό Αττικής και υπάγονται σε άλλα 
Στρατολογικά Γραφεία της Χώρας.

Για την κάλυψη των αναγκών των 
Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργούν Διευ
θύνσεις Στρατολογικού στα ΓΕΣ, ΓΕΝ, 
ΓΕΑ καθώς και σε Σχηματισμούς και 
Διοικήσεις τους. Όλες οι Στρατολογικές 
Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων συ
ντονίζονται από τη Διεύθυνση Στρατολο
γικού του ΓΕΕΘΑ. 

Οι Αξιωματικοί του Στρατολογικού 
Σώματος είναι απόφοιτοι της Στρατιω
τικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων 
(ΣΣΑΣ) και πτυχιούχοι της Νομικής Σχο
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της στα
διοδρομίας τους φοιτούν σε όλες τις κατη
γορίες Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων 
(Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Σχολή Διοίκησης και Επιτε
λών, Σχολή Στρατολογικού, Ανωτάτη Δια
κλαδική Σχολή Πολέμου, Σχολή Εθνικής 
Άμυνας), προκειμένου να βελτιώνεται 
συνεχώς η επαγγελματική τους κατάρτι
ση. Τον Οκτώβριο του 2003 το Στρατολο
γικό Σώμα στελεχώθηκε και με γυναίκες 
Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).

ΓΕΣ/ΔΣΛ

Σε επόμενα τεύχη του περιοδικού θα 
γίνει διεξοδικότερη ανάλυση άρθρων 
του στρατολογικού νόμου, που αφο
ρούν ευεργετήματα (αναβολές κατά
ταξης, μεταφορά στους υπόχρεους 
μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτι
κής υποχρέωσης, απαλλαγή από τη 
στράτευση, εκπλήρωση στρατεύσι
μης και εφεδρικής στρατιωτικής υπο
χρέωσης, άδειες προσωπικού στρα
τεύσιμης υποχρέωσης κ. ά.) και θεμά
των που αφορούν κτήση ή απώλεια 
της ελληνικής ιθαγένειας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στις 19 Ιου λί ου 200� στην έ δρα της 
ΕΛ ΔΥΚ στο Στρα τό πε δο “Τχη Σταυ ρια
νά κου”, στη Μα λού ντα της Κύ πρου, 
πραγ μα το ποι ή θη καν τα ε γκαί νια του 
Στρα τιω τι κού Μου σεί ου της ΕΛ ΔΥΚ α πό 
τον Υ φυ πουρ γό Ε θνι κής Ά μυ νας, κ. Ιω
άν νη Λα μπρό πουλο. 

Τα ε γκαί νια έ γι ναν α μέ σως με τά την 
ε πι μνη μό συ νη δέ η ση στο μνη μεί ο των 
πεσόντων Α ξιωμα τι κών και ο πλι τών της 
ΕΛΔΥΚ, κα τά την τουρ κι κή εισβο λή του 
19�4. Ε κτός α πό τους συγ γε νείς των 
πε σό ντων και α γνο ου μέ νων και 
τους πο λε μι στές της 
Ε Λ  ΔΥ Κ 

λευ θέ ρω ση 1955 59. 
î Στην ι στο ρί α της ΕΛ ΔΥΚ α πό την 

ά φιξη της μέ χρι σή με ρα, ό που χα ρα κτη ρι στι
κές φω το γρα φί ες πα ρου σιά ζουν τον τρό πο 
υ πο δο χής της στη νή σο, αλ λά και τη συμ με
το χή της στις ε πι χει ρή σεις το 19�4.

î Στην ι στο ρί α της Ε θνι κής Φρου ράς. 
Α νά με σα στα εκ θέ μα τα του Μου σεί ου 

πε ρι λαμ βά νε ται η στο λή του πρώ του διοι κη
τή της ΕΛ ΔΥΚ το 1960, Σχη (ΠΖ) Διονυ σί ου 
Αρ μπού ζη, η ο ποί α βρέ θη κε και πα ρα χω ρή
θη κε α πό το Πο λε μι κό Μου σείο Α θη νών, αλ
λά και η στο λή του ή ρω α Τχη (ΜΧ) Σω τη ρί ου 
Σταυ ρια νά κου, δω ρε ά της οι κο γέ νειάς του.

Τα πα ρα πά νω εκ θέ μα τα συ μπλη ρώνο
νται α πό με γά λο α ριθ μό ό πλων που χρη
σι μο ποι ή θη κε στον α γώ να της Ε Ο ΚΑ και 

στις ε πι χει ρή σεις της ΕΛ ΔΥΚ το 19�4, 
ε νώ ο βα ρύς ο πλι σμός της 

Δύ να μης που εκτί
θε ται στο 

Στρα τιω τι κό Μου σείο ΕΛ ΔΥΚ
Η ί δρυ ση του Στρα τιω τι κού Μουσεί ου της ΕΛ ΔΥΚ, υ πο γραμ μί ζει την προ σπά θεια για δια τή ρη ση 
της ι στο ρι κής μνή μης του α γώ να των Κυ πρί ων α δελ φών και της ΕΛ ΔΥΚ στην Kύ προ. Tο Μου σεί ο, 
συ μπλη ρώ νο ντας τη σει ρά των στρα τιω τι κών μου σεί ων του ΓΕΣ, έρ χε ται να κα λύ ψει έ να ση μα ντι κό κε
φά λαιο της σύγ χρο νης ελ ληνι κής ι στο ρί ας. Ταυ τό χρο να ό μως η δη μιουρ γί α του Μου σεί ου, α πο τε λεί και 
ελά χι στο φό ρο τι μής στους πο λε μι στές της ΕΛ ΔΥΚ και ι διαί τε ρα τους πε σό ντες και α γνο ου μέ νους της.

το 19�4, πα ρευ ρέ θη κε δια κομ μα τι κή 
ε πι τρο πή Ελ λή νων Βου λευ τών, οι θρη
σκευ τικές, πο λι τι κές και στρα τιω τι κές 
Αρ χές της Κύ πρου, ε νώ τον κ. Α/ΓΕΣ εκ
προ σώπη σε ο Α΄ Υ παρ χη γός Α ντγος κ. 
Βα σί λειος Γω γου βί της.

Το Μου σεί ο κα λύ πτει τη νε ό τε ρη ι στο
ρί α και α να φέ ρε ται:

î Στους πα ράλ λη λους α γώ νες Ελ λά δας 
και Κύ πρου και τη συμ με το χή των Κυπρί ων 
στην ε πα νά στα ση του 1821, στον πό λε μο 
του 189�, στο Μα κε δο νι κό Α γώ να, στους 

Βαλ κα νι κούς πο λέ μους, στον Α΄ και Β΄ 
Πα γκό σμιο Πό λε μο. 

î Στον α γώ να της 
Κύ πρου για 

α πε
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Μου σεί ο πε ρι λαμ βά νει ΠΑ Ο 106 χιλ. και 
όλ μο 81 χιλ. Ο πα ρα πά νω ο πλι σμός πλαι
σιώ νε ται α πό στο λές Αξ κων και ο πλι τών 
της κά θε πε ριό δου, εί δη ε ξαρ τύ σε ως, και 
συλ λο γές πα ρα σή μων και με ταλ λί ων.

Το ό νο μα του ή ρω α, Λο χα γού Σταυρι
ανάκου έ χει δο θεί τι μής έ νε κεν στο Στρα τό
πε δο της ΕΛ ΔΥΚ στη Μα λού ντα. Μπαί νο
ντας στο Μου σεί ο το πρώ το που α ντι κρύ ζει 
ο ε πι σκέ πτης εί ναι μί α μαρ τυ ρί α που μας 
με τα φέ ρει το με γα λεί ο της ψυ χής του:

Στις 16 Αυ γού στου 19�4, ο Λο χα γός 
Σταυ ρια νά κος ή ταν, μα ζί με τους στρα τιώ
τες του α νά με σα στους τε λευ ταί ους υ πε ρα
σπι στές του στρα το πέ δου της ΕΛ ΔΥΚ.

Έ νας α πό αυ τούς, ο Λο χί ας Πλέσ σας 
Διο νύ σιος (Λό χος Διοι κή σε ως / Πο λυ βο
λη τής), βλέ πο ντας τις συ νε χείς ε πι θέ σεις 

του Τουρ κι κού στρα τού και την συ ντρι πτι
κή υ πε ρο χή των Τούρ κων με άρ μα τα και 
πο λυά ριθ μο πε ζι κό, α πευ θύ νε ται στο Λο χα
γό του και έ χει την πα ρα κά τω στι χο μυ θί α 
(α φήγη ση του ι δί ου):

«Δε μου λες, κύ ριε Λο χα γέ εμείς ε δώ 
οι λί γοι τι κά νου με; Τι πα ρι στά νου με; Τους 
300 του Λε ω νί δα; Για τί ό σο και να α ντέ ξου
με, ό σο και να κρα τή σου με, σε κά ποια στιγ
μή θα πέ σου με.

Και αυ τός του α πά ντη σε:
Ά κου σε να σου πω, Λο χί α. Εί μα στε Έλ

λη νες στρα τιώ τες, ε δώ εί ναι Ελ λά δα και εί μα
στε υ πο χρε ω μέ νοι να πέ σου με μέ χρι ε νός. 
Τα άρ μα τα θα πε ρά σουν α πό πάνω μας».

Αυ τός ή ταν ο Λο χα γός Σταυ ρια νά κος. 
Λί γο αρ γό τε ρα, ση κώ θηκε α πό τη θέ ση 
μά χης που κα τεί χε για να ε ξου δε τε ρώ σει 
τον πο λυ βο λη τή ε περχό με νου τουρ κι κού 
άρ μα τος. Ε κεί νη τη στιγ μή τον βρή κε το 
φο νι κό βλή μα…

Η με λέ τη, η σχε
δί α ση και η ορ γάνω
ση του Μου σεί ου 
έ γι ναν σε σύ ντο μο 
χρό νο, με την ε πι μέ
λεια του Σχη (ΥΦ) 
ε.α Βα σί λειου Νι κόλ
τσιου, Δντη του Ι δρύ
μα τος του Μου σεί ου 
Μα κε δο νι κού Α γώ να 
και τη συ ντο νι σμέ
νη προ σπά θεια του 
στρα τιω τι κού προ

σω πι κού που εί χε επω μι σθεί αυ τό το έρ γο. 
Ο ε μπλου τι σμός του με φω τογρα φι κό υ λι
κό, η συγ γρα φή των κει μέ νων, ο φω τι σμός 
και η πα ρου σί α ση των κει μη λί ων, έ γι ναν 
με σύγ χρο νο τρό πο, προ κει μέ νου ό λα τα 
προ α να φερ θέ ντα να α πο τε λέ σουν έ να σύ
νο λο, μέ σα α πό το ο ποί ο ο ε πισκέ πτης να 
έ χει τη δυ να τό τη τα να με τα φέ ρε ται νο ε ρά 
στο πα ρελ θόν.

Το Μου σεί ο δια θέ τει αί θου σα προ βο
λών, ό που θα προ βάλ λο νται ι στο ρι κά ντο
κι μα ντέρ για τη δρά ση της ΕΛ ΔΥΚ στην Κύ
προ κα θώς και βι βλιο θή κη, στην ο ποί α θα 
συ γκε ντρω θεί κά θε ι στορι κό σύγ γραμ μα 
που α φο ρά στην ι στο ρί α της Δύ να μης.

Έ χει τυ πω θεί ε πί σης, έ νας 20σέ λιδος 
ο δη γός που δια νέ με ται σε ό λους τους ε πι
σκέ πτες και έ νας σε λι δο δεί κτης με ό λες τις 
α πα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για αυ τόν που 
θέ λει να ε πι σκε φθεί το Μου σεί ο.

Πρω ταρ χι κός σκοπός της ΕΛ ΔΥΚ εί ναι 

η ε νη μέ ρω ση των σχο λεί ων για την ύ παρ
ξη αυ τού του μουσεί ου, ώ στε να προ γραμ
μα τι σθούν ε πι σκέ ψεις και να δι δα χθούν οι 
νέ ες γε νιές τους κοι νούς α γώ νες Κυ πρί ων 
και Ελ λα δι τών και την ι στο ρί α της ΕΛ ΔΥΚ.

Το Στρα τιω τι κό Μου σεί ο της ΕΛΔΥΚ 
μό λις ξε κι νά ει, και θα συ νε χί σει να ε μπλου
τί ζε ται με εκ θέ μα τα και συγγράμ μα τα φι λο
δο ξώ ντας να προ σελ κύ σει τη νε ο λαί α, αλ
λά και τους φί λους της Ι στο ρί ας. Ή δη έ χει 
εκ δη λω θεί α ξιο ση μεί ω το εν δια φέ ρον για 
την προ σφορά εκ θε μά των α πό Φο ρείς και 
ι διώ τες της Κύ πρου και της Ελ λά δας.

ΕΛΔΥΚ

Ο Ταγματάρχης (ΜΧ)
Σταυ ρια νά κος Σωτήριος 
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Η Ελ λά δα, κα τά τη διάρ κεια των α ε ρο
πο ρι κών βομ βαρ δι σμών του ΝΑΤΟ στο 
Κοσ συ φο πέ διο, δε συμ με τεί χε με στρα
τιω τι κές δυ νά μεις ή μέ σα. Πα ρεί χε μό νο 
διευ κο λύν σεις για τη διέ λευ ση δυ νά με ων 
και μέ σων προς τα Σκό πια στο πλαί σιο 
της προ ε τοι μα σί ας για την ε φαρ μο γή του 
σχε δί ου “JOINT GUARDIAN” (Α νάπτυ ξη 
Ει ρη νευ τι κής Πο λυε θνι κής Δύ να μης στο 
Κοσ συ φο πέ διο), το ο ποί ο και ε νέ κρι νε το 
Βο ρειο α τλα ντι κό Συμ βού λιο στις 10 Ιουνί
ου 1999. Η Πο λυε θνι κή Δύ να μη, υ πό την 
αι γί δα του Ο Η Ε, ο νο μά στη κε Δύ να μη Κοσ
συ φο πε δί ου (KOSOVO FORCEKFOR).

Για την εφαρ μο γή του συ γκε κρι μέ νου 
σχε δί ου, το ΚΥ ΣΕ Α στις 11 Ιου νί ου 1999 α πο
φά σι σε τη συμ με το χή Ελ λη νι κής Δύ να μης, 
ε πι πέ δου Τα ξιαρ χί ας, με την ο νο μα σί α Ελ λη
νική Δύ να μη Κοσ συ φο πε δί ου (ΕΛ ΔΥ ΚΟ). Η 
α πο στο λή της εί ναι η δη μιουρ γί α α σφαλούς 
πε ρι βάλ λο ντος για τους κα τοί κους του Κοσ
συ φο πε δί ου και η α σφα λής επι στρο φή των 
προ σφύ γων και των ε κτο πι σμέ νων.

Ελ λη νι κή Συμ με το χή
Με α πό φαση του ΚΥ ΣΕ Α στη δύ να μη 

της KFOR δια τέ θη κε η 34 Μηχα νο κί νη τη 

Τα ξιαρ χί α, συ νο λι κής δύ να μης 1162 
α τό μων. Ε πι πλέ ον δια τέ θη κε έ να με τα
γω γι κό α ε ρο σκά φος C130 με προ σω
πι κό 10 ά τομα, προ σω πι κό 30 α ξιω μα
τι κών και ο πλι τών για την ε πάν δρω ση 
των συμ μα χι κών Ε πι τε λεί ων των Στρα
τη γεί ων και των Διοι κή σε ων κα θώς και 
προ σω πι κό ε ντός της Ελ λά δας (15� α ξιω
μα τι κοί και ο πλί τες) για την πα ρο χή υ πο
στή ρι ξης Φι λοξε νού ντος Έ θνους.

Η Δύ να μη συ μπλη ρώ νε ται α πό έ να 
Λό χο Πε ζι κού με στοι χεί α Μη χα νι κού που 
α πο τε λεί ται α πό 60 α ξιω μα τι κούς και ο πλί
τες και α πό έ να Τμή μα Υ πο στή ρι ξης και 
έ να Τμήμα Ε γκα τα στά σε ων συ νο λι κής δύ
να μης 10 α τό μων, με έ δρα την Communi
cation Zone South στη Θεσ σα λο νί κη. 

Η Τα ξιαρ χί α ε γκα τα στά θη κε σε στρα τό
πε δα στις πε ριο χές Κό σο βο Πό λιε (Στρα τό
πε δο «ΜΕ ΓΑΣ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΣ»), Ου ρό σε
βατ ς (Στρα τό πε δο «ΡΗ ΓΑΣ ΦΕ ΡΑΙΟΣ») και 
Μη τρο βί τσας. (Στρα τό πε δο «TOBACCO 
FACTORY»). Τα α νω τέ ρω Στρα τό πε δα 
δημιουρ γή θη καν εξ ο λο κλή ρου και σε πο λύ 
μι κρό χρο νι κό διά στη μα α πό τους Έλλη νες 
στρα τιω τι κούς  κυ ρί ως α πό τους άν δρες 
που α νή καν στο 34 Τάγ μα Μη χα νικού. 

Η ΕΛ ΔΥ ΚΟ ε κτέ λε σε ε κα το ντά δες 
α πο στο λές Α να γνω ρί σε ως, Συ νο δεί ας, 
Α σφαλεί ας και Ε λέγ χου Κυ κλο φο ρί ας.

Ε πάν δρω σε � ση μεί α ε λέγ χου δρο
μο λο γί ων (Check Points) και α νέ λα βε 
την ορ γά νω ση και τη διεύ θυν ση των 
α πο στο λών ε λέγ χου κυ κλο φο ρί ας στον 
ο δι κό ά ξο να που συν δέ ει την ΠΓΔΜ με 
την Πρί στι να και στο συ νο ρια κό σταθ μό 
Κοσ συ φο πε δί ουΠΓΔΜ.

Ε πι πλέ ον, οι Έλ λη νες στρα τιω τι κοί 
φρου ρού σαν νυ χθη μερόν 2 ση μεί α συ
γκέ ντρω σης ό πλων που πα ρα δί δο νται 
α πό τον UCK και συγ χρό νως, προ ε τοί

Η πα ρου σί α της ΕΛ ΔΥ ΚΟ ση μα το δο τεί τη συμ βο λή της Ελ λά
δας στη δια τή ρη ση της ει ρή νης, προ βάλ λει τις Ελ λη νι κές Έ νο

πλες Δυ νά μεις στην πε ριο χή των επι χει ρή σε ων και υ πο στη
ρί ζει με την πα ρου σί α της την Ελ λη νι κή Δι πλω μα τί α. Ε πί σης 

προ ά γει το ε πί πε δο ε πι χει ρη σια κής εκ παί δευ σης και συ νερ γα
σί ας με τις Έ νο πλες Δυ νά μεις των χω ρώνμε λών του ΝΑ ΤΟ 

και PfP οι ο ποί ες συμ με τέ χουν στην πο λυε θνι κή δύ να μη.

μα ζαν τη με τα φορά και την κα τα στρο φή 
του συ γκε κρι μέ νου ο πλι σμού. Κο ρυ φαί α 
στιγ μή του ελ λη νι κού τμή μα τος, εί ναι η 
α να κά λυ ψη α πο θή κης με με γά λες πο σό
τη τες ό πλων και πυ ρο μα χι κών. Η α πο
στο λή α να γνω ρί σθη κε α πό την KFOR 
ως η δεύ τε ρη σε σπου δαιό τη τα και σε 
ε πι τυ χί α α πο στο λή που έ χει πραγ μα το
ποι η θεί μέ χρι τό τε στο Κοσ συ φο πέ διο.

Η ΕΛ ΔΥ ΚΟ έ χει κα τα στρέ ψει πά νω 
α πό 4000 ό πλα δια φό ρων τύ πων και δια
με τρη μά των τα ο ποί α εί χε προ η γου μέ νως 
κα τα σχέ σει η KFOR α πό κρυ ψώ νες πα ρα
στρα τιω τι κών ορ γα νώσε ων ή ε γκλη μα τι
κών στοι χεί ων.

Η κα τα στρο φή των ό πλων έ γι νε α πό 
Έλ λη νες στρα τιώ τες στην κλίβα νο ε νός ερ
γο στα σί ου με ταλ λουρ γί ας.

Η ΕΛ ΔΥ ΚΟ πα ρέ χει 24ω ρη προ στα
σί α σε Χρι στια νι κές Εκ κλη σί ες στη Ζώ
νη Ευ θύ νης της. Χαρα κτη ρι στι κή εί ναι η 
πε ρί πτω ση της ά με σης ε νέρ γειας Ελ λη
νι κής πε ρι πόλου για τη διά σω ση της Εκ
κλη σί ας του Α γί ου Ού ρου στο κέ ντρο του 
Ου ρό σε βατς που κιν δύ νε ψε α πό ε μπρη
σμό. Ό λα τα ιε ρά κει μή λια δια σώ θη καν 
και πα ρα δόθη καν για φύ λα ξη στην Ιε ρά 
Μο νή της Γκρα τσά νι τσα.

Ση μα ντι κή εί ναι η προ σφο ρά της ΕΛ
ΔΥ ΚΟ στη με τα φο ρά, τη συ νο δεί α και τη 
δια νο μή της αν θρω πι στι κής βοή θειας 
ό πως στην πε ρί πτω ση των 160 τό νων 
αν θρω πι στι κής βο ή θειας, α πό την οργά
νω ση “FOCUS”, που δια νε μή θη καν σε 
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διά φο ρα χω ριά του Κοσ συ φο πε δί ου.
Η συ νει σφο ρά της ΕΛ ΔΥ ΚΟ στην το

πι κή κοι νω νί α ε πε κτεί νε ται και στον το μέ α 
της ια τρο φαρ μα κευ τι κής πε ρί θαλ ψης. Το 
ια τρι κό προ σω πι κό έ χει ε ξε τά σει πά νω 
α πό 2000 ά το μα στο Ου ρό σε βατ ς και το 
Κό σο βο Πό λιε.

Με την υπ’ α ριθ μόν 152 του 2001 
Εγκύ κλιο Δια τα γή του ΥΕ ΘΑ α πο νε μή θη
κε ο Πο λε μι κός Σταυ ρός Α΄ Τά ξε ως στις 
Ση μαί ες των 34η Μ/Κ ΤΑΞ, 501 Μ/Κ ΤΠ και 
50� Μ/Κ ΤΠ. Στις 30 Σεπτεμ βρί ου 2003 ο 
Διοι κη τής της KFOR α πέ νει με Ειδι κή Τι μη
τι κή Διά κρι ση στο 50� Μ/Κ ΤΠ. 

Ε πι πλέ ον η ε κτέ λε ση ε νός μεγά λου 
α ριθ μού α πο στο λών με μη δε νι κό α ριθ μό 
α τυ χη μά των κα τα δει κνύ ουν την άρ τια ορ
γά νω ση και τον ε παγ γελ μα τι σμό που δια
κρί νει την ΕΛ ΔΥ ΚΟ. 

Κα τά τη διάρ κεια του 2003, με τά τη 
λή ψη α πό φα σης για ση μα ντι κή α να
διορ γά νω ση της KFOR σε προ σω πι κό 
και μέ σα, σε μί α πε ρισ σό τε ρο ε λα φρά 
(LIGHT) μορ φή η Ελ λη νι κή συμ με το χή, 
η ο ποί α μειώ θη κε ό πως πα ρα κά τω:

î Δύ ο (2) Μ/Κ ΤΠ στην MNB(N) και 
MNB(E) υ πό Γαλ λι κή και Α με ρι κα νι κή 
Διοί κη ση, με έ δρα την Μη τρο βί τσα και το 
Ου ρό σε βατ ς, α ντί στοι χα, συ νο λι κής δυ νά
με ως �00 αν δρών πε ρί που με διοί κη ση 
ε πι πέ δου Συ ντάγ μα τος και Ε θνι κού Στοι
χεί ου Υ πο στή ρι ξης.

î Μί α Ο μά δα Ε/Π α πο τε λού με
νη α πό πέ ντε (5) Ε/Π, με έ δρα το Α/Δ 
Στεφα νο βι κί ου  Βό λου στην Ελ λά δα, 
υ πό ε τοι μό τη τα, για ε κτέ λε ση α πο στο
λών MEDEVAC και υ πο στή ρι ξης της 
UNMIK, ό ταν α παι τη θεί.

î Έ να (1) Α/Φ C130 ε πί δρο μο λο γί
ου Ε λευ σί να  Σκό πια  Σε ρά γε βο  Ε λευ
σί να.

î Ε πάν δρω ση του Α/Δ PRISTNA με 
προσω πι κό και διά θε ση ε νός ο χή μα τος.

î Λό χο Ε λέγ χου Κυ κλο φο ρί ας μέ χρι 
αρ χές Ιου νί ου του 2003.

Στα ε πι τε λεί α (HQs) της KFOR στο Κό
σο βο, υ πη ρε τούν συ νο λι κά δώ δε κα (12) 
Έλ λη νες Α ξιω μα τι κοί και Υ πα ξιω μα τι κοί 
(8 Αξ κοί και 4 Υπ ξκοί).

Με τη νέ α α να διορ γά νω ση των δυ
νά με ων της Βαλ κα νι κής Αυγ 2003 οι 
Ελ λη νι κές δυ νά μεις μειώ θη καν ό πως 
πα ρα κά τω:

î Με 11 στελέ χη στο Στρα τη γεί ο της 
KFOR (HQ/KFOR) στη ‘’PRISTINA ’’.

î Με 1 Μη χα νο κί νη το Τάγ μα Πε ζι κού 
(Μ/Κ ΤΠ) δυ νά με ως 218 αν δρών στο 
MNTFN, (Βόρειος Το μέ ας υ πό Γαλ λι κή 
Δκση), με έ δρα τη ‘’MITROVICA’’(Στρδο 
‘’Μέ γας Α λέ ξαν δρος’’ )

î Με 1 Μη χα νο κί νη το Τάγ μα Πεζι κού 
(Μ/Κ ΤΠ) δυ νά με ως 300 αν δρών στο 
MNTFΕ, (Α να το λι κός Το μέ ας υ πό Α με ρι
κα νι κή Δκση), με έ δρα τη ‘’ UROCEVAC. 
(Στρδο ‘’Ρή γας Φε ραί ος’’). 

î Με την Ε θνι κή Τα κτι κή Διοί κη ση 
(ΕΤ Δ) α πο τε λού με νη α πό 5 στε λέ χη. 
(Στρδο ‘’Ρή γας Φε ραί ος ’’ )

î Μί α ο μά δα πα ρα τη ρη τών (LMT) 6 
αν δρών που δρα στη ριο ποιεί ται στον Α να
το λι κό Το μέ α MNTFE, με έ δρα το Στρδο 
‘’Ρή γας Φε ραί ος . 

Στις 3 Σε πτεμ βρί ου 2003, κα τά την ε πί
σκε ψη του Α/ΓΕ Ε ΘΑ στην Αρ με νί α, υ πε
γρά φη μνη μό νιο κα τα νό η σης με το ο ποί ο 
ρυθ μί ζο νται θέ μα τα της Αρ με νι κής Δι μοιρί
ας Τυ φε κιο φό ρων υ πό την ΕΛ ΔΥ ΚΟ.

Στις 26 Νο εμ βρί ου 2003, έ γι νε δε κτή 
α πό το ΝΑ ΤΟ η συμ με το χή της εν λό γω 
Δι μοι ρί ας στην KFOR υ πό την ΕΛ ΔΥ ΚΟ.

Σύμ φω να με α πό φα ση του ΓΕ Ε ΘΑ 
και κα τό πιν συμ φω νί ας με την Αρ με νι κή 
Κυ βέρνη ση προ βλέ πε ται η α νά ε ξά μη νο 
α ντι κα τά στα ση της Δι μοι ρί ας. 

Ε πι πλέ ον α πό την Ελ λά δα διατί θε ται επ΄ 
ω φε λεί α του ΝΑ ΤΟ, α πό τις αρ χές του 2005 
έ νας Λό χος Γε νι κών Με τα φο ρών(ΛΓΜ) για 
τη με τα φο ρά των Στρα τη γι κών  Ε πι χει ρη
σια κών ε φε δρειών στο Κόσ σο βο σε πε ρί
πτω ση που α παι τη θεί. Ο α νω τέ ρω Λό χος 
έχει έ δρα την Θεσ/νί κη.

ΓΕΣ/3οΕΓ

Επίσκεψη του Πρωθυπουρ
γού στην ελληνική ειρηνευτι
κή δύναμη Βοσνίας

Την 23 Ιου λί ου 200� ο Πρω θυ
πουργός της χώ ρας κ. Κ. Kα ρα μαν λής 
ε πι σκέ φθη κε το στρα τό πε δο BUTMIR, 
ό που εί ναι η έ δρα της ελ λη νι κής ει ρη νευ
τι κής δύ ναμης της EUFOR. Κα τά την πα
ρα μο νή του μί λη σε σε α ξιω μα τι κούς και 
υ πα ξιω μα τι κούς, στους ο ποί ους εί πε ό τι 
προ βάλ λουν τον ρό λο και το εν δια φέ ρον 
της Ελ λά δας για την ε δραί ω ση συν θη
κών στα θε ρό τητας, α σφά λειας και ει ρή
νης σε ο λό κλη ρο τον κό σμο.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με τά την έκ δο ση του Ν. 1329/83 και σύμ
φω να με την α ριθ. 2412/Φ.951/360/43134�/
1� Ιαν 1984 Κοι νή Α πόφα ση των Υ πουρ
γών Ε θνι κής Ά μυ νας και Οι κο νο μι κών, στα 
παι διά των Με τό χων και με ρι σμα τού χων του 
ΜΤΣ που γεν νή θη καν α πό τη δη μο σί ευ ση 
του Ν. 1329/83 και με τά, το δι καιού με νο μέ ρι
σμα α πό το Τα μεί ο, κα τά τις ι σχύ ου σες κά θε 
φο ρά δια τά ξεις της πε ρί ΜΤΣ Νο μο θε σί ας, 
κα τα βάλ λε ται βο ή θη μα ε παγ γελ μα τι κής ή 
οι κο γε νεια κής αυ το τέ λειας.

Το ύ ψος του εν λό γω βο η θή μα τος εί ναι 
ί σο με το γι νό με νο των 60 άρ τιων μη νιαί
ων με ρι σμά των του βαθ μού που κα τά τις 

κεί με νες δια τά ξεις του Τα μείου δι καιού ται 
μέ ρι σμα ο μέ το χος ή με ρι σμα τού χος, ε πί 
τό σα 25/25 ό σα τα χρό νια α σφά λι σης του 
παι διού κα τά το χρό νο της υ πο βο λής της 
σχε τι κής αί τη σης. Το πο σό αυ τό σε κα μί α 
πε ρί πτω ση δεν μπο ρεί να εί ναι με γα λύ τε
ρο α πό το πο σό των 60 μη νιαί ων κα τα βα
λο μέ νων με ρι σμά των.

Με τά την κα τα βο λή του βο η θή μα τος 
στο δι καιού χο παι δί ου δε μί α α ξί ω ση 
κατα βο λής συ μπλη ρω μα τι κού πο σού εί
ναι δυ να τή σε πε ρί πτω ση α να δρο μι κής 
προ α γω γής του με τό χου, ή αύ ξη σης του 
με ρί σμα τος α πό ο ποια δή πο τε αι τί α.

Το Βο ή θη μα αυ τό κα τα βάλ λε ται με τις 
κα τω τέ ρω προ ϋ πο θέ σεις:

î Με την τέ λε ση γά μου.
î Α πό την ε νη λικί ω ση του παι διού και 

μέ χρι συ μπλη ρώ σε ως του 30ου έ τους της 

η λι κί ας (πλήρης αποδοχές στα 25 έτη).
Το δι καί ω μα της κα τα βο λής του βο η

θήμα τος α σκεί ται κα τό πιν αι τή σε ως στο 
ΜΤΣ από το δικαιούχο (Ειδικό Τμήμα 
Παροχών, τηλ. 2103229413).

Η η με ρο μη νί α υ πο βο λής της αί τη σης, 
που σε κα μί α πε ρί πτω ση δεν α να κα λεί ται, 
λαμ βά νε ται ως χρό νος συ μπλη ρώ σε ως 
των προ ϋ πο θέ σε ων κα τα βο λής του.

Κατ’ ε ξαί ρε ση βο ή θη μα οι κο γε νεια κής 
ή ε παγ γελ μα τι κής αυ το τέ λειας χορη γεί ται 
στα α σφα λι σμέ να παι διά κα τό πιν αι τή σε
ως τους, πριν τη συ μπλή ρωση των προ ϋ
πο θέ σε ων κα τα βο λής του, σε πε ρί πτω ση 

που έ παυ σε ο ρι στι κά η κατα βο λή α πο δο
χών ή με ρί σμα τος.

Τα προ βλε πό με να, κα τά πε ρί πτω ση, 
δι καιο λο γη τι κά εί ναι τα πα ρα κά τω:

 Χο ρή γηση ΒΕ Α κα τό πιν τέ λε σης 
γά μου:

î Αί τη ση γά μου.
î Φω το τυ πί α της πρώ της σε λί δας 

βι βλια ρί ου, α το μι κού λο γα ρια σμού της δι
καιού χου σε Γε νι κή ή Α γρο τι κή Τρά πεζα.

î Φω το τυ πί α της α στυ νο μι κής ταυ τό
τη τας δι καιού χου.

î Λη ξιαρ χι κή πρά ξη γά μου.
î Α πο δει κτι κό Φο ρο λο γι κής Ε νη με

ρό τη τας.
Πέ ραν των πα ρα πά νω, στην πε ρί-

πτω ση που ο γο νέ ας εί ναι εν ε νερ γεί α, 
α παι τού νται τα ε ξής:

î Ε πι κυ ρω μέ νο Α ντί γρα φο Φύλ λου 

μη τρώ ου του γο νέ α  με τό χου, με ό λες τις 
στρα το λο γι κές με τα βο λές.

î Βε βαί ω ση Μο νά δων Εκ στρα τεί ας 
(μάχι μα χρό νια), του γο νέ α  με τό χου βά
σει του Ν.Δ. 414/�4.

î Βε βαί ω ση α πο δο χών α πό το ΚΤΣ 
ή ΚΤΕΘ, σχε τι κά με τις α πο δο χές που 
λαμ βά νει ο γο νέ ας  μέ το χος, κα τά το μή να 
θε με λί ω σης του δι καιώ μα τος κα θώς και 
την η με ρο μη νί α λή ψης αυ τών.

 Χο ρή γη ση ΒΕ Α με συ μπλή ρω ση 
25ου έ τους της η λι κί ας:

î  Αί τη ση δι καιού χου.
î Φω το τυ πί α της πρώ της σε λί δας 

βι βλια ρί ου, α το μι κού λο γα ρια σμού της δι
καιού χου σε Γε νι κή ή Α γρο τι κή Τρά πε ζα.

î Α πο δει κτι κό Φο ρο λο γι κής Ε νη με
ρό τη τας.

Πέ ραν των πα ρα πά νω, στην πε ρί-
πτω ση που ο γο νέ ας εί ναι εν ε νερ γεί α, 
α παιτού νται τα ε ξής:

î Ε πι κυ ρω μέ νο Α ντί γρα φο Φύλ λου 
Μη τρώ ου του γο νέ α, με ό λες τις στρα τολο
γι κές με τα βο λές.

î Βε βαί ω ση Μο νά δων Εκ στρα τεί ας 
(μά χι μα χρό νια), του γο νέ α  με τό χου βά
σει του Ν.Δ. 414/�4.

î Βε βαί ω ση α πο δο χών α πό το ΚΤΣ 
ή ΚΤΕΘ, σχε τι κά με τις α πο δο χές που 
λαμβά νει ο γο νέ ας  μέ το χος, κα τά το μή
να θε με λί ω σης του δι καιώ μα τος κα θώς 
και την η με ρο μη νί α λή ψης αυ τών.

ΜΤΣ

Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτελειας
(ΒΕΑ) Τι γνω ρί ζου με; Τι ισχύ ει;



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 3�

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Μυ κη τιά σεις ά κρου πο δός 
ο νύχων

«Το προλαμ βά νειν 
κα λύ τε ρο του θε ρα-

πεύειν»...

των δα κτύ λων.
î Πρέ πει να α πο φεύ γε ται η πο λύ ω ρη 

χρή ση των υ πο δη μά των.
î Αλ λα γή κα θη με ρι νά στις κάλ τσες.

Η Δερ μα τοφυ τί α (μυ κη τί α ση) 
του πο δός εμ φα νί ζε ται συ χνά 

στους νε α ρούς και μέ σης η λι κί
ας ε νή λι κες. Εί ναι συ χνό τε ρη 

στους άν δρες. Τα δερ μα τό φυ τα 
Trichophyton rubrum και Tricho

phyton interdigitale ευ θύ νο νται 
συνή θως γι’αυ τές τις λοι μώ ξεις. 
Συ νη θέ στε ρα προ σβά λο νται οι 

πε ριο χές με τα ξύ των δα κτύ λων, 
κυ ρί ως του 4ου και 5ου, κα θώς 

και τα πέλ ματα.

î Α πο φυγή τραυ μα τι σμού πο διών 
 ο νύ χων (υ πο δή ματα που να ε φαρ μό
ζουν καλά στα πό δια).

î Με τά α πό κά θε ά σκη ση, αλ λα γή 
στις κάλ τσες και αν εί ναι δυ να τόν αλ λα
γή και των υ πο δη μά των.

î Α πο φυ γή ε πα φής με γυ μνά πό δια 
σε υ γρές ή μη ε πι φά νειες ό πως κο λυμ
βη τή ρια, γυ μνα στή ρια, ντου ζιέ ρες, α πο
δυτή ρια. Προ τείνε ται η χρή ση σα γιο νά
ρας ή πα ντό φλας.

î Να μην χρη σι μο ποιού νται υ πο δή μα
τα άλ λων. Στην πε ρί πτω ση που συμ βαί νει 
αυ τό, κα λό εί ναι να χρη σι μο ποιεί ται α ντι μυ
κητια σι κή πού δρα πριν φο ρε θούν.

î Κα λό εί ναι οι πε τσέ τες, οι κάλ τσες και 
τα κλι νο σκε πά σμα τα να πλέ νο νται στους 60ο 
C και του λά χι στον μί α φο ρά την εβδο μά δα.

 Τη ρώ ντας τα πα ρα πά νω, μπο ρού με 
να προ στα τευ τού με α πό τους μύ κη τες για
τί και ό πως ό λοι γνω ρίζου με η πρόλη ψη 
εί ναι κα λύ τε ρη της θε ρα πεί ας.

ΓΕΣ/ΔΥΓ

Αυ τά μπορεί να συν δυά ζο νται και με 
ο νυ χο μυ κη τιάσεις που εί ναι αρκε τά ανθε
κτι κές στην θε ρα πεί α.

Γι’ αυ τό προ τεί νο νται οι πα ρα κά τω 
τρό ποι πρό λη ψης:

Μέ τρα πρόλη ψης
î Σύ σταση χρή σης κό

νε ων ταλ κ στα πό δια προς 
α πο φυ γή ε φί δρω σης.

î Να χρη σι μο ποιού
νται δερ μάτι να υ πο δή ματα 
και κάλ τσες βαμ βα κε ρές.

î Κα θη με ρι νό λου
τρό και κα λό στέ γνω
μα των πο διών 
κυ ρί ως με τα ξύ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ει δι κό τε ρα τα προγράμ μα τα του 
ΓΕΣ που α φο ρούν την κοι νω νι κή προ
σφο ρά, υ λο ποι ή θη καν με τα πα ρα κά τω 
μέ τρα και δρά σεις:

î Δια τέ θη κε στρα τιω τι κό ια τρι κό 
προσω πι κό ό λων των ει δι κο τή των και 
κι νη τά ια τρεί α του Στρα τού, για ε ξέ τα ση κα
τοί κων ο ρει νών πε ριο χών και νή σων του 

Αι γαί ου Πε λά γους. Ε ξε τά σθη καν συ νο λι κά 
894 κά τοι κοι. Ε πι πλέ ον α πό το Σ.Ν. Αρ γυ
ρο κά στρου ε ξετά στη καν 293� α σθε νείς, 
α πό τους ο ποί ους οι 999 α νή κουν στην 
Ελ λη νι κή μειο νό τη τα. Πα ράλ λη λα πραγ μα
το ποι η θή καν 22 χει ρουρ γι κές ε πεμ βά σεις 
και διε νερ γή θη καν 22.263 ερ γα στη ρια κές 
ε ξε τά σεις. Κα τά το Β΄ τρί μη νο για το Σ.Ν. 
Αρ γυ ρο κά στρου α παι τή θη κε η α νά λω ση 
ΥΓ υ λι κού α ξί ας 44.8��€.

î Δια τέ θη καν συ νο λι κά � α σθε νο φό
ρα και στρα τιω τι κοί ια τροί σε 3�3 πε ρι πτώ
σεις για υ γειο νο μι κή ε ξέ τα ση  δια κο μι δή 
πο λι τών και κά λυ ψη α θλη τι κών α γώνων.

î Πραγ μα το ποι ή θη καν 1 διά λε ξη στη 
Θρά κη με θέ μα «Ο στε ο πό ρω ση, πρό λη ψη 
 α ντι με τώ πι ση».

î Συ γκε ντρώ θηκαν 2.958 φιά λες αί μα
τος α πό αι μο δο σί α στε λε χών και ο πλι τών.

î Διορ γα νώ θη κε Med Cap στις κοι
νό τη τες TALINOVAC και DUBRAVA στο 
Κοσ συ φο πέ διο. 

î Το συ νο λι κό κό στος της προ σφο ράς 

στην υ γεί α α νήλ θε στο πο σό των �0.132 €.
î Δια τέ θη καν για μι κρά έρ γα υπο δο

μής συ νο λι κά 42 ο χή μα τα  μη χανή μα τα 
Μη χα νι κού και 48 ά το μα, για ερ γα σί ες 
δια μορ φώσε ωςσυ ντη ρή σε ως α γρο τι κών 
δρό μων και πε ρι βαλ λό ντων χώ ρων . 

î Δια μορ φώ θη κε ο πε ρι βάλ λον χώρος 
στο δη μο τι κό σχο λεί ο στο χω ριό BALAJ 
και α να δια μορ φώ θη κε το γή πε δο πο δο
σφαί ρου στο χω ριό TRN στο Κόσ σο βο.

î Συ νε χί στη κε η διά θε ση μη χα νη
μάτων για τη δια μόρ φω ση στη ν. Ι κα ρί α 
στην κα τεύ θυν ση Τρά πα λου  Μαγ γα νί τη.

Το συ νο λι κό κό στος της προσφο ράς 
α νήλ θε στο πο σό των 56.821 €.

Για την ορ γά νω ση ψυ χα γω γι κών  
πολι τι στι κών εκ δη λώ σε ων:

î Δια τέ θη κε στρα τιω τι κή μου σι κή σε 
100 πε ρι πτώ σεις, για θρη σκευ τι κές, πολι τι
στι κές και ψυ χα γω γι κές εκ δη λώ σεις δια φό
ρων Φο ρέ ων.

î Δια τέ θη καν στρα τιω τι κές λέ σχες 
σε 38 πε ρι πτώ σεις, για πραγ μα το ποί η ση 
πο λι τι στι κών εκ δηλώ σε ων φι λαν θρω πι κού 
χα ρα κτή ρα, εκ θέ σεις και πα ρά θε ση γευ μά
των κρα τικών Φο ρέ ων και ορ γα νώ σε ων.

î Δια τέ θη καν τμή μα τα α πο δό σε ως 
τι μών, σε 62 πε ρι πτώ σεις.

î Δια τέ θη κε προ σω πι κό, υ λικά και 
μέ σα για την τέ λε ση δια φό ρων εκ δη λώ σε
ων Το πι κών Φο ρέ ων σε 16 πε ρι πτώ σεις 
συ νο λι κά.

î Πραγ μα το ποι ή θη καν Ιε ρά Μυ στή
ρια ι διω τών σε 4 περι πτώ σεις σε στρα τιω
τι κούς να ούς. 

î Πραγ μα το ποι η θή καν 2 συ ναυ λί ες 
με τη συμ με το χή της ΣΜ/ΙV ΜΠ και 2 με 
τη συμ με το χή του συ γκρο τήμα τος της Στ. 
Γε ωρ γιά δου.

Το συ νο λι κό κό στος της προ σφο ράς 
στις πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις α νήλ θε στο 
πο σό των 74.859 €.

î Η προ σφο ρά για την παι δεί α πε

Το “Κοι νω νι κό πρό σω πο” του Στρα τού
Στα πλαί σια του κοι νω νι κού του ρόλου, το ΓΕΣ ε πι διώ κει τη συμ
με το χή του Στρα τού Ξη ράς σε ποι κί λες δρα στη ριό τη τες, συμ βάλ

λο ντας στην α ντι με τώ πι ση κα τα στά σε ων ε κτά κτων α να γκών και 
υ πο βο η θώ ντας τις το πι κές κοι νω νί ες.
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στευμένων δημοσιογράφων σε νησιά και μι
κρονήσια του Αιγαίου Πελάγους. Ο συνολι
κός χρόνος πτήσεως ήταν 0�:30 Ω, ενώ το 
κόστος ανήλθε στο ποσό των 31.894.2�€.

î Πραγματοποιήθηκε έρευνα και διά
σωση αγνοουμένων στο Λούσιο ποταμό, 
μετά από αίτηση της Νομαρχίας Αρκαδίας.

î Μεταφέρθηκαν συνολικά 4000 λί
τρα πόσιμου νερού στο Δ. Πολυκάστρου, 
λόγω ακαταλληλότητας του νερού στα χ. 
Άσπρου και Αξιοχωρίου.

î Πραγματοποιήθηκε την 11 Φεβρουαρί
ου 200� δενδροφύτευση στην ΠΕ 95 ΑΔΤΕ 

στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεολόγου Ρόδου.
î Την 05 Ιουνίου, παγκόσμια ημέρα 

περιβάλλοντος διατέθηκαν προσωπικό 
και μέσα για τον καθαρισμό των ακτών 
των νήσων Σαμοθράκης, Λήμνου, Μυτιλή
νης, Χίου, Σάμου, Κω, Ρόδου και Κρήτης. 
Συνολικά διατεθήκαν 569 άτομα και 51 οχή
ματα  μηχανήματα Μηχανικού. Το κόστος 
υπολογίστηκε στα 19.250€ 

î Το συνολικό κόστος της προσφοράς 
στις λοιπές δραστηριότητες του Στρατού 
ανήλθε στο ποσό των 94.353 €.

Σημαντική ήταν και η προσφορά του 
Στρατού Ξηράς στην υποστήριξη των δυνά
μεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στην 
επιτήρηση των δασικών εκτάσεων, με εκπο
μπή μικτών εποχουμένων περιπόλων και 
στη δασοπυρόσβεση, με διάθεση προσω
πικού (Αξκών, Μον. Υπαξιωματικών, οπλι
τών) και μέσων (πυροσβεστικά οχήματα, 
υδροφόρα, βυτιοφόρα, μηχανήματα μηχανι
κού, οχήματα γενικής χρήσης).

Το συνολικό κόστος της Κοινωνικής 
Προσφοράς του Στρατού Ξηράς για το 
Β’ τρίμηνο εκτός της δασοπυρόσβεσης 
ανήλθε στο ποσό των 29�.149 €, υπο
λογιζόμενης της αξίας των υλικών που 
διατέθηκαν, των καυσίμων και αναλωσί
μων που καταναλώθηκαν και των ωρών 
απασχολήσεως του προσωπικού.

ΓΕΣ/7οΕΓ

ριελάμβανε ενημέρωση μαθητών και 
σπουδαστών, για το έργο και την απο
στολή του Στρατού, κατά τις επισκέψεις 
σχολείων σε στρατόπεδα, στα πλαίσια 
των ενημερώσεών τους για τον επαγγελ
ματικό προσανατολισμό.

î Διατέθηκαν σκοπευτήρια και πεδία 
βολής σε 86 περιπτώσεις.

î Διατέθηκαν ποδοσφαιρικά γήπεδα 
σε 46 περιπτώσεις.

î Προσφέρθηκαν σχολικά είδη και 
ρουχισμός στο δημοτικό σχολείο της κοινό
τητας BURNIK στο Κοσσυφοπέδιο. 

î Το κόστος της προσφοράς στην παι
δεία και τον αθλητισμό ανήλθε στα 984 €. 

î Διατέθηκαν στρατιωτικοί ιερείς και 
οπλίτες ιεροψάλτες, για τέλεση Θείας Λει
τουργίας σε Ιερούς Ναούς περιοχών της 
Θράκης και νήσων του Αιγαίου.

î Προσφέρθηκαν τρόφιμα, ρουχισμός 
και εκπαιδευτικά υλικά για ενίσχυση από
ρων οικογενειών, σχολείων και κοινωνι
κών ιδρυμάτων.

î Διατέθηκε στην Κρήτη, αξιωματι
κός πυροτεχνουργός για εξουδετέρωση 
και καταστροφή πυρoμαχικών και ΟΝ/
ΤΕΝΞ στους Νομούς Σερρών και Φθιώτι
δος , για την καταστροφή ανευρεθέντων 
παλαιών πυρ/κων.

î Διατέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια 
στα χωριά TALINOVAC, ASHKALI, 
UROSEVAC, ZAZA, KOSUTOVO, 
BISTRICA, CERANJA, BOLHETIN και 
BABLIAK.

î Πραγματοποιήθηκε μεταφορά διαπι
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Πρω τά θλη μα Ε νόπλων Δυ νά με ων
& Σω μά των Α σφα λείας 2007
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Σε ε ξέ λι ξη βρί σκε ται το πρω τά θλη μα 
των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σω μά
των Α σφα λεί ας για το έ τος 200�. Έ χουν 
προ γραμ μα τι σθεί να διε ξα χθούν 16 α θλή
μα τα, μέχρι το τέ λος του έ τους.

Η α ντι προ σω πευ τι κή ο μά δα χειρο σφαί
ρι σης του Στρα τού Ξη ράς συμ με τεί χε στο 
πρωτά θλη μα χει ρο σφαί ρι σης των Ε νό πλων 
Δυ νά με ων και Σω μά των Α σφα λεί ας, που 
διε ξή χθη α πό 16 μέ χρι 18 Α πριλίου στην 
Α θή να (προ κρι μα τι κή φά ση) και την 21 και 
22 Α πριλίου στο Λα σί θι (τε λι κή φά ση).

Η ο μά δα κα τέ λα βε την 1η θέ ση στον 
ό μιλό της και δια σταυ ρώ θη κε στα η μι
τε λι κά με την α ντί στοι χη του Πυ ρο σβε
στικού Σώ μα τος την ο ποί α κα τέ βα λε με 
σκορ 30  22. Την 22 Α πριλίου συ να ντή
θη κε με την αντι προ σω πευ τι κή ο μά δα 
του Λι με νι κού Σώ μα τος στον τε λι κό. 
Με τά α πό συ ναρ πα στι κό α γώ να ο Στρα
τός Ξη ράς ε πε βλή θη με σκορ 28  25, 
κα τα λαμ βά νο ντας την 1η θέ ση στο πρω
τά θλη μα χει ρο σφαί ρι σης.

Την 18 και 19 Μα ΐ ου, διε ξή χθη σαν 
στην όμορ φη πό λη της Άμ φισ σας οι η μι
τε λι κοί και τε λι κοί α γώ νες του πρω τα θλή
ματος Πε το σφαί ρι σης με την συμ με το χή 
των ο μά δων του Στρα τού Ξη ράς, της Ελ
ληνι κής Α στυ νο μί ας, του Λι με νι κού και 
του Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος.

Η ο μά δα μας, ύ στε ρα α πό συ ναρ
πα στι κό α γώ να ητ τή θη κε στα η μι τε λι κά 
α πό την ο μά δα του Λι με νι κού με 32 
σετ. Την ε πο μέ νη στο μι κρό τε λι κό κα
τέ λα βε την 3η θέ ση, α φού νί κη σε την 
ο μά δα της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας με 31 
σετ. Την πρώ τη θέ ση κα τέ λα βε η ο μά δα 
του Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος, η ο ποί α 
έ χο ντας στις τάξεις της τους πυ ρο σβέ
στες Μά ριο Γκιούρ δα, Θε ό δω ρο Μπά εφ 
και Η λί α Λάπ πα νίκη σε με 32 σετ την 
ο μά δα του Λι με νι κού Σώ μα τος, η ο ποί α 
α παρ τι ζό ταν με τα ξύ άλ λων και α πό τις 
πα λιές δό ξες του Ελ λη νι κού βό λε ϊ, τους 
λι με νο φύ λα κες Γιώρ γο Ντρά γκο βιτ ς, 
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Γιώρ γο Κα ζά ζη, Η λί α Αν δρε ό που λο και 
Κων/νο Λυ κού δη.

Η α ντι προ σω πευ τι κή ο μά δα πο δη λα
σί ας, του Στρα τού Ξη ράς συμ μετεί χε στο 
πρω τά θλη μα των Ε νό πλων Δυ νά με ων και 
Σω μά των Α σφα λεί ας, που διεξή χθει την 
2� Μα ΐ ου 200�, στον Πό ρο Σκά λας Κε φαλ

λη νί ας κα τα λαμ βά νο ντας την 1η θέ ση.
Την 31 Μα ΐου και 06 Ιου νί ου 200� διε

ξή χθη καν στο Πει ραιά (Κε ρα τσί νι), οι η μι
τελι κοί και τε λι κοί α γώ νες του πρω τα θλή μα
τος Πο δο σφαί ρου με την συμ με το χή των 
ο μά δων του Στρα τού Ξη ράς, πο λε μι κής 
Α ε ρο πο ρί ας, Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας, Λι με
νι κού και του Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος.

Η ο μά δα μας, ύ στε ρα α πό συ ναρ πα
στι κό α γώ να νί κη σε στα η μι τε λι κά την 
Πολε μι κή Α ε ρο πο ρί α με 42 και προ κρί
θη κε στον τε λι κό, ό που α ντι με τώ πι σε 
την ομά δα της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας 
την ο ποί α νί κη σε με 41 κα τα κτώ ντας 
την 1η θέ ση.

Την 09 και 10 Ιου νί ου 200� η ο μά δα 
κο λύμ βη σης του Στρα τού Ξη ράς έ λα βε 
μέ ρος στους η μι τε λι κούς και τε λι κούς 
α γώ νες του πρω τα θλή μα τος που διε ξή
χθη σαν στην Χαλ κί δα κα τα λαμ βά νο ντας 

την 1η θέ ση.
Πραγ μα το ποι ή θη καν το δι ή με ρο 21 

και 22 Ιου λί ου 200�, στο Δη μο τι κό Στά
διο Κα λα μά τας, οι Πα νελ λή νιοι Α γώνες 
Στί βου Ε νό πλων Δυ νά με ων και Σω
μά των Α σφα λεί ας. Στους α γώ νες συμ
μετεί χαν πολ λοί γνω στοί πρω τα θλη τές 
του στί βου που υ πη ρε τούν στις ΕΔ και 
τα ΣΑ, κα θώς και α ντι προ σω πευ τι κές 
ο μά δες των ΕΔ της Κύ πρου και της Αι
γύ πτου.

Έ τσι ο Στρα τός Ξη ράς έ χει κα τα λά
βει τις πρώ τες θέ σεις στα πρω τα θλή μα
τα Α νω μά λου Δρό μου, Χει ρο σφαί ρι σης, 
Ποδη λα σί ας, Πο δο σφαί ρου και Κο λύμ βη
σης και την τρί τη θέ ση στο πρω τα θλή μα
τα Πε το σφαί ρι σης και Κα λα θο σφαί ρη σης.

Το πρω τά θλη μα ε νό πλων Δυ νά με ων 
και Σω μά των Α σφα λεί ας συ νε χί ζε ται με 
την διε ξα γω γή των πρω τα θλη μά των Κω
πηλα σί ας, Πε το σφαί ρι σης Γυ ναι κών, Κα λα
θο σφαί ρι σης, TAEK WON DO και Κα ρά τε.

Οι α ντι προ σω πευ τι κές ο μά δες βρί
σκο νται στο στά διο της προ ε τοι μα σί ας 
με σκο πό την κα λύ τε ρη εκ προ σώ πη ση 
του Στρα τού Ξη ράς και τη συ νέ χι ση της 
νι κη φό ρας πο ρεί ας του προς την κα τά λη
ψη, στο τέ λος του χρό νου, του τί τλου του 
πρω τα θλη τή των α γώ νων των Ε νό πλων 
Δυ νά με ων και Σω μά των Α σφα λεί ας.

ΓΕΣ/ΔΕΚΠ

Η ιστορία της σκοπο
βολής στην Ελλάδα

Η α να βί ω ση των σύγ χρο νων Ο λυ μπια
κών Α γώ νων βρή κε την ελ λη νι κή σκο πο βο λή 
πα ρού σα. Ήταν έ να α πό τα εν νέ α α θλή μα τα 
των πρώ των Ο λυ μπια κών Α γώ νων και α πό το 
1896 στην Α θή να, μέ χρι και σή με ρα, οι Έλ λη νες 
α θλη τές και α θλή τριες της σκο πο βολής έ χουν 
εμ φα νι στεί πά νω α πό 20 φο ρές στο κο ρυ φαί ο 
α θλη τι κό γε γο νός του πλα νή τη, με τρώ ντας πολ
λά χρυ σά, αρ γυ ρά και χάλ κι να με τάλ λια.

Η πα ρου σί α της Ελ λά δος ξε κι νά με το 
λυ καυ γές των σύγ χρο νων Ο λυ μπια κών Α γώ
νων. Πρώ τη πα ρου σί α το 1896 στην Α θή να 
και α πό ε κεί και πέ ρα το τα ξί δι συ νε χί ζε ται μέ
χρι το 2004 στην Α θή να. Το 1896 στην Α θή να 
και το 1920 στην Αμ βέρ σα ση μειώ θη καν οι 
με γά λες ε πι τυ χί ες της ελ λη νι κής σκο πο βο λής 
σε Ο λυ μπια κούς Α γώ νες, με την πρώ τη διορ
γά νω ση στην Α θή να να κα τέ χει τη μερί δα του 
λέ ο ντος στη συ γκο μι δή των με ταλ λί ων. Κά τι 
α νά λο γο συ νέ βη και στη Με σο λυ μπιά δα του 
1906, ό πως συ νή θως α πο κα λεί ται στη χώ ρα 
μας, που έ γι νε ε πίσης στην Α θή να, η ο ποί α, 
ό μως, δεν με τρά στην ε πί ση μη α ρίθ μη ση 
των Ο λυ μπια κών διορ γα νώ σε ων.

Οι Γιάν νης Φρα γκού δης και Γιώρ γος Ορ
φα νί δης, εί ναι α ναμ φι σβή τη τα οι δύ ο με γά λες 
μορ φές της ελ λη νι κής σκο πο βο λής στους 
Ο λυ μπια κούς Α γώ νες. Ο Φρα γκού δης που 
το 1896 κατέ κτη σε έ να χρυ σό, έ να αρ γυ ρό 
και έ να χάλ κι νο με τάλ λιο, ή ταν λο χα γός 
του πυρο βο λι κού στη διάρ κεια της διορ
γά νω σης. Ο Γιώρ γος Ορ φα νί δης που ε πί σης 
το 1896 κα τέ κτη σε έ να χρυ σό και έ να αρ γυ ρό 
με τάλ λιο, ή ταν δι κη γόρος και διε τέ λε σε μέ λος 
της Ελ λη νι κής Ο λυ μπια κής Ε πι τρο πής

ΓΕΣ/7οΕΓ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Tέχνασμα Με γά λου Α λε ξάν δρου
Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος ει σέ βα λε στη χώ ρα των Σο γδα νί ων, το έ δα φος της ο ποί ας εί ναι ό λο 

δύ σβα το και τρα χύ. Στο μέ σο του υ ψώ νε ται έ νας βρά χος, πού εί ναι προ σι τός μό νο στα πτη νά. 
Έ να πυ κνό και γε μά το θά μνους δά σος γύ ρω τους έ κα νε τους α διά βα τους γκρε μούς α κό μη πιο 
α διά βα τους. Ο Α ριο μά ζης εί χε κα τα λά βει το βρά χο με πολ λές και σκλη ρο τρά χη λες δυ νά μεις των 
Σο γδια νών κι εί χε πλέ ον στη διά θε ση του πολ λές πη γές κι ά φθο να α πο θέ μα τα τρο φί μων. 
Ό Α λέ ξαν δρος ίπ πευ σε γύ ρω α πό τον βράχο κι α φού εί δε τη φύ ση του βρά χου, έ δω σε 
ε ντο λή σε τρια κό σιους ε πί λε κτους νε α νίες, οι ό ποιοι ή σαν ά ρι στα εκ παιδευμέ νοι στην 
ο ρει βα σί α, ν’ α νέ βουν ά ο πλοι πί σω α πό τον βρά χο, μέ σα α πό το πυ κνό δά σος, και να 
σκαρ φα λώ σουν τρα βώ ντας ο ένας τον άλ λο με σκοι νιά. Κι ό ταν φτάσουν στην κο ρυ φή 
και λύ σουν τις λευ κές ζώ νες, πού φό ρα γαν, να τις δέ σουν σε μα κριά κο ντά ρια και να τα 
υ ψώ σουν πά νω α πό το δά σος, ώ στε βάρ βα ροι και Μα κε δό νες να δουν πολ λές ά σπρες ζώ
νες να υ ψώνο νται ό σο πιο ψη λά γί νε ται. Οι ο ρει βά τες, υ στέ ρα α πό ε πί πο νη προ σπά θεια, 
έ φθα σαν στην κο ρυ φή, ό ταν έ βγαινε ο ή λιος, και α νέ μι σαν τις ζώνες. Οι Μα κε δό νες α πό 
κά τω α λά λα ξαν με δυ να τές και εν θου σιώ δεις κραυ γές. Ό Α ριο μά ζης ε ξε πλά γη, πι στεύ ο
ντας ό τι ο Μακε δο νι κός στρα τός ό λος α νέ βαι νε ε πά νω στο βρά χο κι εί χε ή δη κατα λά βει 
την κο ρυ φή, πα ρέ δω σε το βρά χο στον Α λέ ξαν δρο και πα ρα δό θη κε κι ο ί διος, θε ω ρώ ντας 
ό τι ο Α λέ ξαν δρος διέ θετε θε ϊ κή τύ χη και δύ να μη.

Η Α να κα τά λη ψη της Κων στα ντι νού πο λης
(25 Ιου λί ου 1261 μ.Χ)

To 1204 μ.X η Κων στα ντι νού πο λη κα τα λή φθη κε α πό τους Σταυ ρο φό ρους. Ο Βυ ζα ντι νός Ελ λη νι σμός 
συ νέ χι σε να μά χε ται ε πί μι σό και πλέον α γώ να, για α νά κτη ση της βα σι λεύ ου σας. Το 1261 μ.Χ ο Μι χα ήλ 
Πα λαιο λό γος α πέστει λε τον στρα τη γό Α λέ ξιο Στρα τη γό που λο με 1.500 στρα τιώ τες στη Θρά κη. 

 Αυ τός σε συ νεν νό η ση με κα τοί κους της Κων στα ντι νου πό λε ως κα τόρ θω σε να διεισ δύ σει νύ κτα κρυ φά 
στην Πό λη, από κά ποια σή ραγ γα υ δρα γω γεί ου. Οι πρώ τοι στρα τιώ τες ά νοι ξαν τις πύ λες και ει σέ βαλ λαν οι 
υ πό λοι ποι ε πί των ίπ πων. Πα νι κό βλη τοι οι Ε νε τοί ε πι βιβά στη καν στα πλοί α τους και διέ φυ γαν με το βα σι
λιά τους Βα λα δου ί νο Β΄, μεταμ φιε σμέ νο σε μο να χό. 

Έ τσι μί α α σή μα ντη δύ να μη 800 Ιπ πέ ων α νά κτη σε την Κων στα ντι νού πο λη στις 25 Ιου λί ου 1261 μ.Χ. Ο 
Μι χα ήλ ορ γά νω σε στη συ νέ χεια θριαμ βευ τι κή εί σο δο και δο ξο λο γί α στην Α γί α Σοφί α, στε φό με νος μό νος 
του Αυ το κρά το ρας, με τον η χη ρό τί τλο «Μι χα ήλ Η΄ ο ε λευ θε ρω τής».

Η Α να κα τά λη ψη της Κων στα ντι νού πο λης
(25 Ιου λί ου 1261 μ.Χ)

συ νέ χι σε να μά χε ται ε πί μι σό και πλέον α γώ να, για α νά κτη ση της βα σι λεύ ου σας. Το 1261 μ.Χ ο Μι χα ήλ 
Πα λαιο λό γος α πέστει λε τον στρα τη γό Α λέ ξιο Στρα τη γό που λο με 1.500 στρα τιώ τες στη Θρά κη. 

στην Πό λη, από κά ποια σή ραγ γα υ δρα γω γεί ου. Οι πρώ τοι στρα τιώ τες ά νοι ξαν τις πύ λες και ει σέ βαλ λαν οι 
υ πό λοι ποι ε πί των ίπ πων. Πα νι κό βλη τοι οι Ε νε τοί ε πι βιβά στη καν στα πλοί α τους και διέ φυ γαν με το βα σι
λιά τους Βα λα δου ί νο Β΄, μεταμ φιε σμέ νο σε μο να χό. 

Μι χα ήλ ορ γά νω σε στη συ νέ χεια θριαμ βευ τι κή εί σο δο και δο ξο λο γί α στην Α γί α Σοφί α, στε φό με νος μό νος 
του Αυ το κρά το ρας, με τον η χη ρό τί τλο «Μι χα ήλ Η΄ ο ε λευ θε ρω τής».
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Παύ λος Με λάς (13 Ο κτω βρίου 1904)
Ο Θάνα τος ε νός Πα λι κα ριού

Το 1904 υ πήρ ξε μί α ση μα δια κή χρο νιά για τον υ πό δου λο και σκλη ρά δο κι μα ζό με νο Μα κε δο νι κό 
Ελ λη νι σμό. Για να α νοί ξει ο δρό μος της σω τη ρί ας της Μα κε δο νί ας, α παι τή θη κε να χύ σουν το αί μα 
τους ήρω ες, με δε σπό ζου σα θέ ση  ο Υ πλγός (ΠΒ) Παύ λος Με λάς, του ο ποί ου η θυ σί α στις 13 Ο κτ 
1903 στο χω ρί ο Στά τι στα, έ γι νε φω τει νό και δια χρο νι κό σύμ βο λο του Μα κεδο νι κού α γώ να.

Ο θά να τος ε νός ευ πα τρί δη πα λι κα ριού, που ά φη σε την οι κο νο μι κή του ευ μά ρεια, και την  οι κο γέ νεια 
του, για να πε θά νει για μί α «με γά λη ι δέ α», ξύ πνη σε έ να ο λό κλη ρο έ θνος. Το έ κα νε να ντρα πεί για την 
α πρα ξί α του στην Μα κε δο νί α και έ γι νε α φορ μή να τρέ ξουν και να α γω νιστούν πολ λοί Έλ λη νες α ξιω μα τι
κοί. Ο α γώ νας ο λο κλη ρώ θη κε σε λί γα χρό νια με τους νι κη φό ρους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους του 191213.

Τι μή και δό ξα, στους ή ρω ες που πό τι σαν με το ά γιο αί μα τους, την γη των Μα κε δό νων.
ΓΕΣ/7οΕΓ
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Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος
Δια πρε πής κλη ρι κός, ε πί σκο πος Σμύρ

νης την ε πο χή της Μι κρα σια τι κής Κα τα
στρο φής. Δια τέ λε σε μη τρο πο λί της Δρά μας 
α πό το 1902 ως το 1910, ό που το ε θνι κό 
του έρ γο ο δή γη σε την Υψη λή Πύ λη να 
α παι τή σει την α πο μά κρυν σή του δύ ο φο
ρές, τη δεύ τε ρη ο ρι στι κά. Τό τε ε κλέ χτη κε 
μη τρο πο λί της Σμύρ νης, ό που έ γι νε δε κτός 
με εν θου σια σμό. Ανέ λα βε πλού σια δρά ση 
εκ παι δευ τι κή και φι λαν θρω πι κή. Το 1914 
ε ξο ρί στη κε α πό τις τουρ κι κές αρ χές, οι 
ο ποί ες θο ρυ βή θη καν α πό την ορ γά νω ση 

δια μαρ τυ ριών που α νέ λα βε ο Χρυ σό στο μος για τις διώ ξεις ελ λη νι κών πλη θυ σμών στο 
ο θωμα νι κό κρά τος. Ε πα νήλ θε το 1918 με τά την α να κω χή του Μού δρου. Α να δεί χτη κε 
σε εθνάρ χη του Ελ λη νι σμού στα χρό νια της ελ λη νι κής κα το χής της πό λης. Ό ταν κα τέρ
ρευ σε το μέ τω πο και οι Τούρ κοι έ μπαι ναν στη Σμύρ νη, αρ νή θη κε να ε γκατα λεί ψει το 
ποί μνιό του πα ρά τις προ τά σεις των προ ξέ νων της Αγ γλί ας και της Γαλ λί ας για τη διά
σω σή του. Συ νε λή φθη α πό το φρού ραρ χο της πό λης Νουρε ντίν πα σά και πα ρα δό θη κε 
στον ε ξα γριω μέ νο τουρ κι κό ό χλο, που τον κα κο ποί η σε και τον κα τα κρε ούρ γη σε.

14 Σε πτεμ βρί ου, ημέρα εθνικής μνήμης 
της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας από το τουρκικό κράτος

Η κα τα ξί ωση της ι στο ρι κής μνή μης και η κα τα γρα φή μιας με γά λης Γε νο κτο νί ας στη 
συλλο γι κή μνή μη των Ελ λή νων, βρί σκει την έκ φρα σή της με την ε πί ση μη α να κή ρυ ξη 
της 14ης Σε πτεμ βρί ου, από τη Βουλή των Ελλήνων η μέ ρα που η Σμύρ νη πυρ πο λή θη
κε από τα κε μα λι κά στρα τεύ μα τα ως Η μέ ρα Μνή μης.

Η Μι κρα σια τι κή Κα τα στρο φή υ πήρ ξε η με γα λύ τε ρη κα τα στρο φή στην ι στο ρί α του ελ λη νι
κού έ θνους, από την αρ χαιό τη τα μέ χρι σή με ρα.

Ε κα τομ μύ ρια παι διά, άν δρες και γυ ναί κες βα σα νί στη καν και σφα γιά σθη καν ή 
ε ξο ρί στη καν α πό τα σπί τια τους, μό νο και μό νο ε πει δή ή ταν Έλ λη νες. Το μό νο 
“έ γκλη μα” αυ τών των ε κα τομ μυ ρί ων αν θρώ πων ή ταν, ό τι ζού σαν ε κεί ό που εί χαν 
ζή σει οι πρό γο νοί τους για χι λιά δες χρό νια πριν τις τουρ κι κές ει σβο λές. 
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Στρατιωτικά Άσματα
“Με το χαμόγελο 

στα χείλη”

Η Πίνδος
Πά νω κει στης Πίν δου μας τις κορ φές,
που θαρ ρείς τα’ α στέ ρια φι λού νε,
της πα τρί δας λί γες α γνές μορ φές, 

τα πυ κνά σκο τά δια ε ρευ νούν.
Της πα τρί δας πά ντα πι στοί φρου ροί 

τον ε χθρό νάρ θει καρ τε ρού νε 
τον ε χθρό που πί στευε πως μπο ρεί

στην Ελ λά δα νι κη τής να μπει.

Η νύ χτα φεύ γει, σβή νουν τ’ α στέ ρια,
τ‘ α γρί μια πά νε να κρυ φτούν,

μα του Δα βά κη μας τα ξε φτέ ρια 
δε θε να παν ν’ α να παυ θούν.

Ε χθροί μι λιού νια, ντρο πή αιώ νια,
τ‘ ά για μας σύ νο ρα πα τούν

και με του φέ κια και με κα νό νια
σί δε ρο και φω τιά σκορ πούν.

Εις την Πίν δο τρα γου δά νε
Του Δα βά κη τ‘ ά ξια πα λι κά ρια 

Κι ό λο δό ξες α ντη χού νε 
τ‘ άλ λα τα βου νά.

Την Ελ λά δα μας υ μνού νε
και τ’ α ντρειω μέ να της βλα στά ρια,

που τον καθ’ ε χθρό νι κού νε,
σαν πα ντο τει νά.

Ιστορικό
Το εμβατήριο Πίνδος θεωρείται ένα από 
τα αξιολογότερα εμβατήρια, δημιουργοί 
του οποίου ήταν ο Κ. Β. Γκικόπουλος και 
ο Ε. Α. Μαυρομάτης. Το εμβατήριο αυτό 
παιανίζεται και ως «εωθινό»  σε όλες τις 
εθνικές και τοπικές εορτές.

ΓΕΣ/7οΕΓ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Λί γο με τά τον ι στο ρι κό θρί αμ βο στο 
Σα ρα ντά πο ρο (10 Ο κτω βρί ου 1912) και 
την έν δο ξη η ρω ι κή μά χη στα Γιαν νι τσά 
(20 Ο κτω βρί ου 1912) ά νοι γε ο δρό μος 
στον Ελ λη νι κό Στρα τό για τη Θεσ σα λο
νί κη. Οι τέσ σε ρις η μέ ρες που ακο λού
θη σαν α φιε ρώ θη καν στην α νά παυ ση 
του στρα τού και στη συ νέ χεια στην προ
ώ θησή του στη δυ τι κή ό χθη του Α ξιού. 
Στις 25 Ο κτω βρί ου, το Γε νι κό Στρα τη γεί ο 
που εί χε ε γκα τα στα θεί στην έ παυ λη Το
ψίν, ε νη με ρώ θη κε απ’ τον Τα ξίν πα σά ό τι 
προ κει μέ νου να πα ρα δώ σει τη Θεσ σα
λονί κη χω ρίς μά χη, ζη τού σε να του ε πι
τρα πεί να α πο συρ θεί με το στρα τό του 
και τον ο πλι σμό του στο Κα ρα μπουρ νού 
και να πα ρα μεί νει ε κεί μέ χρι το τέ λος του 
πο λέ μου. Οι ό ροι αυ τοί α πορ ρί φθη καν.

Ο τουρ κι κός ζυ γός ή ταν σε πο λύ δυ σμε
νή θέ ση και ού τε και η πα ρά κλη ση να κρα
τή σουν 5.000 ό πλα για την εκ γύ μνα ση των 
νε ο συλ λέ κτων έ γι νε δε κτή. Ο Ελ λη νικός 
Στρα τός προ έ λα σε προς τη Θεσ σα λο νί
κη. Το με ση μέ ρι της Πα ρα σκευ ής της 26ης 
Ο κτω βρί ου 1912, 21 μό λις η μέ ρες με τά την 
έ ναρξη του Α΄ Βαλ κα νι κού Πο λέ μου, ο Τα ξίν 
πα σάς πεί στη κε ε πι τέ λους και έ στειλε δύ ο 
Τούρ κους α ξιω μα τι κούς με έγ γρα φο υ πο γε
γραμ μέ νο α πό τον ί διον, α ποδε χό με νος την 
πα ρά δο ση της πό λης υ πό τους ό ρους του 
δια δό χου Κων στα ντίνου.

Το πρω ί της ε πο μέ νης το χαρ μό συ νο 
γε γο νός εί χε φτά σει στα χεί λη των Ελ λή νων. 
Ε πι βλη τι κή η στρα τιω τι κή η γε σί α προ πο ρεύ
ε ται με τον α έ ρα της νί κης στους δρό μους 
της Μα κε δο νι κής πρω τεύ ου σας, ιπ πεύ ο ντας 
πά νω σε ά λο γα, μετά βα ΐ ων και κλά δων. Με 
τον ί διο α έ ρα και με πε ρίσ σιο η θι κό πα ρε λαύ
νουν ακο λού θως τα υ πό λοι πα στρα τεύ μα τα 
σε μί α ε πί δει ξη δύ να μης και ι σχύ ος, με τη 
συ νο δεί α της στρα τιω τι κής Μου σι κής που 
παια νί ζει η ρω ι κά και εμ βα τή ρια. Ταυ τό χρο να 
υ ψω νό ταν η Ελ λη νι κή ση μαί α και βάλ λο νταν 
21 χαι ρε τι στή ριες βο λές.

Η ευ και ρί α ή ταν κα ταλ λη λό τα τη και 
οι κά τοι κοι της πε ριο χής βγή καν στους 
δρό μους για να δια δη λώ σουν έν θερ μα 
τα αι σθή μα τα τους για τη νί κη αυ τή. Οι ση
μαί ες της Η μι σε λή νου ε ξα φα νί σθη καν ως 
δια μα γεί ας και α ντι κα τα στάθη καν πα ντού 
με την έν δο ξη Κυα νό λευ κη. Ω ραί ες κό ρες 
έ ραι ναν α πό τα μπαλ κόνια τους με ρό δα 
τους νι κη τές, μέ χρις ό του ο δρό μος εί χε κα
λυ φθεί δια τά πητος αν θέ ων, και το πλή θος 
ζη τω κραύ γα ζε συ νε χώς.

Ο νι κη φό ρος αυ τός στρα τός δεν βά
δι ζε πλέ ον ε ντός ε χθρι κής πό λε ως. Ή ταν 
ο ε ξό ρι στος στρα τός, ο ο ποί ος ε πα νερ χό
ταν στον οί κο του, α φού εί χε υ πο στεί την 
ε πι βλη θεί σα σε αυ τόν τι μω ρί α. Ε κεί νο το 
ο ποί ο συ νέ βαι νε ή ταν κά τι πε ρισ σό τε ρο 
α πό ε ορ τα σμός πο λε μι κής νί κης. Ή ταν ο 
ε ορ τα σμός της α πε λευ θερώ σε ως του Ελ
λη νι κού πλη θυ σμού α πό τη δου λεί α της 
Τουρ κι κής διοι κή σε ως. Οι στρα τιώ τες αυ τοί 
εν σάρ κω ναν την πραγ μα το ποί η ση ε νός 
ο νεί ρου, το ο ποίο κά θε άν δρας εί χε δι δα
χθεί μι κρός στα γό να τα της μη τέ ρας του.

Μέ σα σε αυ τή την α τμό σφαι ρα, οι αλ
λε πάλ λη λες ε πι τυ χί ες του Ελ λη νι κού Στρα
τού και Στό λου ε ορ τά ζο νται κά θε φο ρά 
μέ σα σε πα ρα λή ρη μα εν θου σια σμού. Οι 
κά τοι κοι συ νω στί ζο νται, πα νη γυ ρί ζουν και 
ση μαιο στο λί ζουν την πό λη τους, γρά φουν 
ε θνι κά συν θή μα τα πα ντού, ραί νουν με λου
λού δια, κου φέ τα και ρύ ζι τους στρα τιώ τες. 
Α κό μα και στα ρυ ζό γα λα γρά φουν «Ζή τω η 
ε λευ θε ρί α», ό πως γρά φει στο η με ρο λό γιο 
του ο διά ση μος χει ρούρ γος Μα θιός Μαμ
μάς, ο οποί ος έ σπευ σε να ε πι στρέ ψει α πό 
τη Βόν νη, στο Πα νε πι στή μιο της ο ποί ας ερ
γα ζό ταν, για να κα τα τα γεί στο στρα τό.

Ο δι πλός ε ορ τα σμός α πε λευ θε ρώ
σε ως της Θεσ σα λο νί κης και της γιορ τής 
του πο λιού χου και προ στά τη της, Α γί ου 
Δη μη τρί ου, στις 26 Οκτω βρί ου, εί ναι για 
ό λους μας μια πνευ μα τι κή πη γή α πό την 
ο ποί α α ντλού με πο λύ τι μες δυ νά μεις και 
α να λο γι ζό μα στε το χρέ ος που έ χου με να 
κρα τού με πά ντο τε ζω ντα νό το ι στο ρι κό 
μας πα ρελ θόν.

ΓΕΣ/7οΕΓ

26 Οκτωβρίου 1912
Η α πε λευθέ ρω ση της Θεσ σα λο νί κης
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΕΠΟΣ 1940

Ό ταν ξέ σπα σε η θύ ελ λα του 
πα γκοσμί ου πο λέ μου, το 
ελ λη νι κό έ θνος εί χε με γά λα 

η θι κά α πο θέ μα τα, κλει στά στην ψυ χή 
του... Με τα με γά λα αυ τά η θι κά κε φά
λαια, κλει στά μέ σα του, α νέ βη κε στην 
Πίν δο, στα βου νά της Βο ρεί ου Η πεί ρου 
και ε κεί με γα λούρ γη σε. 

Άλ λοι λα οί, για να εν θουσια στούν και 

Ό ταν το πρω ί της 28ης Ο κτω
βρί ου 1940 α ντή χη σαν οι 

σει ρή νες, ό λοι οι Έλ λη νες 
πί στε ψαν βα θύ τα τα ό τι  κα
λού νταν να πε θά νουν. Και 
μέ χρι τη στιγ μή ε κεί νη δεν 
ή ταν ού τε ή ρω ες, ού τε φα

να τι  κοί πα τριώ τες, ού τε 
πρό θυμοι να πε τά ξουν τί  πο

τε α πό το πε ριε χό με νο της 
τσέ πης τους στον «έ ρα νο» 

της Πα τρί δος. Και ό μως 
ε κεί νο το α ξέ χα στο πρω ί πα

ρου σιά στη κε ο έ ρα νος του 
«αί μα τος» και οι α πα ντα χού 
Έλ λη νες ά νοι ξαν χω ρίς πε

ρί σκε ψη ό λες τις φλέβες 
τους για τον «νυν υ πέρ πά

ντων α γώ να».
 H Eλλάς το 1940 πο λέ μη σε 
για τη νίκη, για τη δό ξα και 
για την τι  μή της. Εί χε υ πο

χρέ ω ση προς τον ε αυ τόν 
της να μεί νει α ξί  α της ι  στο

ρί ας της.

να δρά σουν, εί χαν α νά γκη α πό κά ποιο 
μύ θο, τον ο ποί ο οι η γέ τες τους μό χθη
σαν να χαλ κεύ σουν... Το ελ λη νι κό έ θνος 
α ντίθε τα ά ντλη σε κα τευ θεί αν α πό την 
ψυ χή του και βρή κε ε κεί το με γά λο μύ θο 
της ζω ής του, το τρα γού δι μα ζί με την 
τρα γω δί α της Ε λευ θε ρίας... Ο ελ λη νι κός 
λα ός δε γνώ ρι ζε τί πο τα α πό το παι χνί δι 
της πα γκό σμιας πο λι τι κής, γνώ ρι ζε ό μως 

πο λύ κα λά τι εί ναι αν θρώ πι νη τι μή.
Ο πό λε μος του 40 ή ταν μια πρά ξη 

τι μής για τους Έλ λη νες...
Πολ λές πα ρά με τροι συ νε τέ λε σαν 

στην ε πο ποί α του 1940  41. Σε ό λη τη 
διάρ κεια του ελ λη νο  ι τα λι κού πο λέ μου 
το ελλη νι κό έ θνος στά θη κε ε νω μέ νο σε 
μί α σπά νια ε πί δει ξη ε θνι κής ο μο ψυ χί ας, 
κα θο δη γού με νο α πό πο λι τι κή η γε σί α, 
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ρό πα ρά δειγ μα α ντί στα σης, ψυ χι κής ευ γέ
νειας και ε θνι κής τι μής».

 Α κό μα και αυ τός ο Χί τλερ σε λόγο του 
εί πε, στις 4 Μαί ου 1941: «Η ι στο ρι κή δι καιο
σύ νη με υ πο χρε ώ νει να πα ρα δεχτώ, πως 
α πό ό λους τους α ντι πά λους, ο Έλ λη νας 
στρα τιώ της πο λέ μη σε με ύ ψι στο η ρω ι σμό 
και αυ το θυ σί α και συν θη κο λό γη σε μό νο 
ό ταν η πε ραι τέ ρω α ντί σταση ή ταν α δύ να
τη και συ νε πώς μά ται η». 

Οι Άγ γλοι έ γρα φαν: «Οι γε νιές του μέλ
λο ντος α πό τώ ρα και στο ε ξής θα διδά σκο
νται ό τι και πά λι ο λί γοι Έλ λη νες έ σω σαν με 
τη θυ σί α τους τον Ευ ρω παϊ κό Πο λι τι σμό». 
Με τά α πό 15 χρό νια αυ τούς τους Έλ λη νες 
θα τους κρε μά νε στην Κύ προ στον ε θνι κο
α πε λευ θε ρω τι κό ε κεί α γώ να.

Ο Ου ϊν στον Τσώρ τσιλ, ο πα τέ ρας της 
Νί κης, α να γκά σθη κε να δη λώ σει ό τι «του 
λοι πού θα λέ με ό τι, οι ή ρω ες πο λε μούν 
σαν Έλ λη νες».

Ο ρα διο φω νι κός σταθ μός της Μό σχας 
με τά δω σε: «Χά ρη σε σας, ΄Ελ λη νες, κερ
δίσα με χρό νο για να α μυν θού με. Ως Ρώ
σοι, ως λα ός και ως άν θρω ποι σας ευ χα
ρι στού με».

Αυ τός υ πήρ ξε ο με γά λος Ελ λη νι κός 
α γώ νας που άρ χι σε την 28η Ο κτω βρί ου 
1940. Έ νας α γώ νας με πα ναν θρώ πι νο 
χα ρα κτή ρα. Τέ τοιες θυ σί ες προ σφέ ρει α πό 
την αρ χαιό τητα το Ελ λη νι κό έ θνος στον πα
ναν θρώ πι νο βω μό της ε λευ θε ρί ας. 

Γιορ τά ζο ντας σή με ρα 6� χρό νια α πό 
την ε πο ποι ί α του “40”, ας α πο τί σου με ε λά
χιστο φό ρο τι μής και ευ γνω μο σύ νης στους 
νε κρούς ή ρω ες και ας δώ σου με ό λοι μα ζί, 
ό πως τό τε έ κα νε η γε νιά του “40” τη δι κή 
μας υ πό σχε ση ό τι τα κα τορ θώ ματά τους 
θα α πο τε λέ σουν για ε μάς ο δη γό φά ρο 
στη δύ σκο λη πο ρεί α του Έ θνους μας. Η 
θυ σί α τους ας γί νει χρέ ος ε νό τη τας και 
προ σή λω σης στα ι δα νι κά της ελευ θε ρί ας 
και υ πε ρη φά νειας.

Ο έν δο ξος Ελ λη νι κός στρα τός, προση
λω μέ νος στα ι δα νι κά της ε λευ θε ρί ας, πά
ντα έ τοι μος και πά ντα ξά γρυ πνος, πε ρι μέ
νει τις ί διες αι μα το βαμ μέ νες βου νο κορ φές 
της Πίν δου, στα με τε ρίζια του Έ βρου, μα 
και στις πιο ό μορ φες α κρο για λιές των Νη
σιών του Αι γαί ου, το νέ ο ά φρο να ει σβο λέ α 
με το ί διο χα μό γε λο και την ί δια ζε στα σιά 
στην καρδιά, ό πως τό τε.

που στά θη κε ε πά ξια στο ύ ψος των πε
ριστά σε ων.

Η η γε σί α του ελ λη νι κού στρα τού στην 
πλειο ψη φί α της διοί κη σε με ε πι τυ χί α τα 
μα χό με να τμή μα τα. Οι διοι κη τές των με
γά λων μο νά δων ε πέ δει ξαν ευ στροφί α 
και ευε λι ξί α. Οι α νώ τε ροι και κα τώ τε ροι 
αξ κοί δε δί στα σαν να βρί σκονται στην 
πρώ τη γραμ μή. Εί ναι πολ λά πα ρα δείγ

μα τα ό που με μο νω μέ νες μο νά δες ε πέ τυ
χαν σπου δαί ες νί κες χά ρις στις η γε τι κές 
ι κα νό τη τες των διοι κη τών τους, οι ο ποί οι 
εμ φύ ση σαν στους άν δρες το πνεύ μα της 
νί κης, αλ λά και σχεδί α σαν τις ε πι χει ρή
σεις με τρό πο που δεν ά φη νε πε ρι θώ ριο 
στον ε χθρό.

Οι ά μα χοι στα με τό πι σθεν δε στα μά τη
σαν στιγ μή να στέλ νουν στο μέ τω πο βα
σι κά εί δη (κάλ τσες, φα νέ λες, που λό βερ). 
Ε πί σης πρέπει να λη φθούν υ πό ψη η βελ
τί ω ση, έ στω τα τε λευ ταί α χρό νια πριν την 
ι τα λική ε πί θε ση, της ποιό τη τας του ε ξο πλι
σμού του ελ λη νι κού στρα τού και ο υ ψηλός 
ό πως α πο δεί χθη κε βαθ μός ε τοι μό τη τας, 
που εκ φρά στη κε με τη τα χύ τα τη υλο ποί η
ση του σχε δί ου για ε πι στρά τευ ση.

Αλ λά φυ σι κά πε ρισ σό τε ρο α πό ό λους 
στη νί κη συ νέ βα λαν οι α πλοί μα χη τές, αυ
τοί οι α νώ νυ μοι ή ρω ες, οι ο ποί οι α ντι με
τώ πι σαν α ντί πα λο σα φώς α νώ τε ρο από 
πλευ ράς α ριθ μη τι κής υ πε ρο χής και ε ξο
πλι σμού. Α νω τε ρό τη τα, η ο ποί α δε στά
θη κε ι κα νή να λυ γί σει την ελ λη νι κή ψυ χή 
και την πί στη για νί κη.

Η ά πο ψη ό τι οι Ιτα λοί δεν πο λέ μη σαν, 
εί ναι μύ θος. Οι ι τα λοί πο λέ μη σαν ό σο 
μπο ρού σαν καλ ύτε ρα και δεν πρέ πει να 
πα ρα βλέ ψου με το γε γο νός ό τι διέ θε ταν 
τρο μα κτι κά υ πέρ τε ρο ο πλι σμό, ποιο τι
κά και πο σο τι κά. Α πλώς α ντι με τώ πι σαν 
α νώ τε ρο ε χθρό σε ε πί πε δο μα χη τι κής 
ι σχύ ος, πα ρά με τρος που ο φει λό ταν σε 
μέ γι στο βαθ μό, στο ψυ χι κό σθέ νος του 
Έλ λη να μα χη τή.

Η γε νιά του ‘40 α πέ δει ξε για μια 
ακό μη φο ρά, ό τι το ιε ρό πά θος για την 
ε λευ θε ρί α της Πα τρί δας εί ναι υ πέρ τα το 
κα θή κον ό λων των Ελ λή νων, που ε πα
νει λημ μέ να το έ χουν α πο δεί ξει κα τά τη 
διάρ κεια της μα κραί ω νης ύ παρ ξής τους 
και δε θα στα μα τή σουν να το α πο δεικνύ
ουν, ό σο υ πάρ χουν, σε αυ τή την ό μορ
φη χώ ρα.

Η σθε να ρή αυ τή α ντί στα ση της Ελ λά
δας υ πήρ ξε ι στο ρι κό γε γο νός, κρί σι μο για 
την πο ρεί α του Β΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου. 
Ση μαί νου σες προ σω πι κό τη τες της Ευ ρώ
πης, έ λε γαν με θαυ μα σμό: «Ο Έλ λη νας 
στρα τιώ της ύ ψω σε την 28η Ο κτω βρί ου 
1940 προ στα τευ τι κά τη σπά θη του ε πά νω 
α πό το πλη γω μέ νο κορ μί της Ευ ρώ πης 
και έ δω σε στους λα ούς της γης α στρα φτε
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥ ΙΖ

1. Ποια είναι η πρωτευουσα της πολιτείας των Η.Π.Α., 
Βερμόντ;

Σ. Ταλαχάσι
Φ. Μονπελιέ
Ε. Μοντπίλιερ

2. Δήμος ποιου νομού μας είναι ο Φενεός;
Θ. Βοιωτίας
Β. Κορινθίας
Λ. Αττικής

3. Ποιο είναι το μικρότερο νησί του συμπλέγματος των 
Κυκλάδων;

Ρ. Πολύαιγος
Ζ. Κίμωλος
Ψ. Μήλος

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

10
11
12
13
14

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

1 Α Ν Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Τ Η

2 Κ Ι Λ Ι Μ Ι Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ

3 Ε Κ Ο Φ Ο Ρ Ε Μ Α Ι Σ Α

4 Ρ Γ Ε Ι Σ Ο Α Λ Φ Α Ι

5 Α Μ Α Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Α

6 Τ Π Α Γ Α Μ Ο Ι Κ Ι Τ Σ

7 Α Ρ Α Τ Ε Π Ρ Ο Β Ο Λ Η

8 Α Λ Α Ν Τ Ι Ν Α Σ Ι Σ Τ

9 Ε Β Ε Ο Ρ Φ Ε Α Σ Σ Η Ρ

10 Κ Ο Σ Ο Β Ο Σ Κ Α Κ Ι Ι

11 Τ Τ Ρ Α Κ Ο Α Λ Λ Α Γ Η

12 Ο Σ Ι Μ Α Λ Ε Σ Τ Α Ο Ρ

13 Τ Α Κ Ο Υ Ν Ι Α Η Δ Ο Ν Η

14 Ε Λ Α Σ Μ Α Β Α Σ Ι Λ Η Σ

Ο ΡΙ ΖΟ ΝΤΙΑ
1. Έκταση... που δεν πουλιέται  ● 2. Είδος χαλιού  Γνωστό... νο
μισματικό ταμείο ● 3. Έγραψε το “Όνομα του Ρόδου”  Το ακριβό... 
ξεχωρίζει  Τ’ ανταποδίδει ο... εκδικητικός ● 4. Προεξοχή στέγης  Η 
αρχή (μτφ.) ● 5. Αγανάκτηση δηλώνει  Χερσόνησος της Αδριατικής 
 Σύντομη κυρία ● 6. Σιωπηλό... τοπίο  Μένουν υποχρεωτικά οι 
επίσκοποι  Άγγλος ποιητής ● 7. Προστακτική... για πύλες  Μετα
μεσονύκτια σε σινεμά ● 8. Παραμύθι... το λυχνάρι του  Η “τελική” 
πάσα στο μπάσκετ ● 9. Επιμελητήριο εμπόρων (αρχικά)  Μυθικός 
κιθαρωδός  Μεταξοσκώληκας (αρχ.) ● 10. Ιστορική εστία του σερ
βικού έθνους  Επιτραπέζιο πνευματικό παιχνίδι ● 11. Επίπληξη 
(μτφ.)  Σύνθημα κομμάτων της αντιπολίτευσης ● 12. Παλιός Βόσνι
ος προπονητής του Π.Α.Ο.  Σε ετοιμότητα (επιρρ.)  Περιεχόμενο... 
φορτίου ● 13. Είναι ψηλότερα στα γυναικεία παπούτσια  Ευχαρί
στηση, τέρψη ● 14. Λεπτή μετάλλινη πλάκα  Άγιος... με δώρα

ΚΑ ΘΕ ΤΑ
1. Σιούτα ζώα  Από τότε (επιρρ.) ● 2. ... Νόλτε: ηθοποιός  Το λέμε 
επαινώντας  Στρώμα του φλοιού της Γης (ξ.λ.) ● 3. Πράσινα οι... 
αρλούμπες  Δεν τα δίνουν... οι σκύλοι σε μια παροιμία ● 4. Μισή... 
πίτα  Τα εννέα αποτελούν μια μονάδα  Καραβοστάσι, αραξοβόλι ● 
5. Αρχαία πρόθεση  Πόλη της Ιταλίας  Ύμνου... αρχή ● 6. Νέα...: το 
σημερινό Ίλιον  Ξύλινο κρόταλο ● 7. Κοκκινιστό κρέας με καρυκεύ
ματα  Ο “Χοντρός” του σινεμά ● 8. Δεικτική αντωνυμία της Αρχαίας 
 Σταύρος...: σκηνοθέτης  Αρχικά αεροπορικής βιομηχανίας ● 9. 
Ό,τι εκμεταλλεύεται κανείς αυθαίρετα (μτφ.)  Κιμμέριος βασιλιάς ● 
10. Παλιό νόμισμα της Ισπανίας  Ηφαιστειογενές πέτρωμα ● 11. 
Ελληνοπρεπές... 19  Δίνει φως  Κλωνάρι δέντρου 12. Ψώνια (αρχ.) 
 Συνοικία της Αθήνας  Γράμματα από το... Βόλο 13. Ταινία του Πο
λάνσκι  Χώρα που είναι υποτελής σε άλλη  Γέννημα, παιδί (θηλ.) 
14. Προφήτης... γαμήλιας τελετής  Πολεμικό πλοίο των αρχαίων 
Ελλήνων.

ΛΥΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ:

4. Κορυφή ποιας οροσειράς είναι η Τσο Ογιού, που βρί
σκεται στα σύνορα ΝεπάλΚίνας;

Ν. Άνδεων
Ο. Ιμαλα ΐων
Ξ. Άλπεων

5. Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται η Βερίγγειος θάλασσα;
Σ. Ειρηνικό
Μ. Ατλαντικό
Χ. Ινδικό

Το πο θε τώ ντας τα γράμ μα τα των σω στών α πα ντή σε ων, στα α ντί-
στοι χα τε τρά γωνα της πα ρα πά νω σκά ρας, θα δια βά σε τε την ο νο-
μασία του μεγαλύτερου ποταμού της Ισπανίας.
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