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Α γα πη τέ α να γνώ στη!

 Εί ναι ι διαί τε ρη χα ρά για µας που µας δί νε ται η ευ και ρί α µέ σα α πό τις σε λί δες του πε ριο δι κού «Στρα τός και 

Ε νη µέ ρω ση» να ε πικοι νω νή σου µε µα ζί σας. Η Α νώ τα τη Στρα τιω τι κή ∆ιοί κη ση Υ πο στηρί ξε ως Στρα τού (ΑΣ ∆ΥΣ) 

εί ναι ο µο να δι κός Μεί ζων Σχη µα τι σµός ∆ιοικητικής Μέ ρι µνας του Στρα τού Ξη ράς και υ λο ποιεί το Σύ στη µα 

∆ιοικητικής Μέ ριµνας, για την υ πο στή ρι ξη του συ νό λου των Μο νά δων του Ελληνικού Στρατού και των άλ λων 

κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σω µά των Α σφα λεί ας, σε υ πη ρε σί ες, ε πι λεγ µέ να ε φό δια και υλι κά.

Χαιρετισµός ∆ιοικητού ΑΣ∆ΥΣ

Ο κύ κλος των δρα στη ριο τή των της κα λύ πτει έ να ευ ρύ φά σµα 

λει τουργιών οι ο ποί ες α φο ρούν:

 Την προ µή θεια, πα ρα λα βή και προ ώ θη ση των υ λι κών και ε φο-
δί ων µέ χρι τους τε λι κούς χρή στες.

 Την ε πι σκευ ή, συ ντή ρη ση, α ξιο ποί η ση αρ µά των, ο χη µά των, 
ελικοπτέρων, αεροσκαφών και ο πλι κών συ στη µάτων.

 Την πα ρα γω γή υ λι κών (χρώ µα τα, φάρ µα κα, α νταλ λα κτι κά, 
βερ νί κι, φόρ µες, άρ βυ λα κ.λπ.).

 Την πα ρα κο λού θη ση, συ ντή ρη ση των α πο θε µά των πυροµαχικών, 
καυ σί µων, τρο φί µων και α νταλ λα κτι κών.

 Την πα ρο χή υ πη ρε σιών υ γεί ας µέσω των Στρατιωτικών Νο σο-
κο µεί ων.

 Την τα χυ δρο µι κή υ πο στή ρι ξη ό λων.
 Την εκ παί δευ ση νεοσυλλέκτων ο πλι τών στα ΚΕΝ Πε λο πον νή σου.
 Την πραγ µα το ποί η ση του συ νό λου των µε τα φο ρών.
 Την λει τουρ γί α ΚΑ ΑΥ.
 Την εκ παί δευ ση θε ω ρη τι κή, πρα κτι κή και επ’ έρ γου του συ νό λου του προ σω πι κού της.
 Την πα ρο χή κοι νω νι κού έρ γου, στις α πο µα κρυ σµέ νες πε ριο χές της πα τρί δας κα τά τη διάρ κεια φυ σι κών κα τα στρο φών (φω-

τιές, σει σµοί κ.λπ.).
Για την υ λο ποί η ση των πα ρα πά νω, η ΑΣ ∆ΥΣ, εί ναι ορ γα νω µένη σε τρεις Σχη µα τι σµούς ε πι πέ δου Με ραρ χί ας, 6 Σχη µατι σµούς ε πι πέ-

δου Τα ξιαρ χί ας και α ριθ µό Συ γκρο τη µά των α να πτυγ µέ νων α πό την Πε λο πόν νη σο µέ χρι τον Έ βρο και την Κρή τη.
Σή µε ρα που οι πρό σφα τες δυ σµε νείς οι κο νο µι κές συν θή κες ε πι βάλ λουν πε ριο ρι σµούς και κα θι στούν ε πι τα κτι κή την α νά γκη 

για δρα στι κή µεί ω ση των δα πα νών σε ό λο το φά σµα των δρα στη ριο τή των µας, η ΑΣ ∆ΥΣ προ σπα θεί και ο ρα µα τί ζε ται µέ σα α πό κα-
λύ τε ρη ορ γά νω ση των δο µών της να α ξιο ποιή σει στο έ πα κρο το ι κα νό προσω πι κό της, να εκ µε ταλ λευ τεί ορθά τους δια τι θέ µε νους 
οι κο νο µι κούς πόρους, να κα τα στή σει το Στρα τό α νε ξάρ τη το σε πολ λές δρα στη ριό τη τες όπως η πα ραγω γή υ λι κών και ε φο δί ων, 
ώ στε να επιτευχθεί ο στό χος µας, που πα ρα µέ νει πάντα ο ί διος και εί ναι η υ ψη λή ε πι χει ρη σια κή ε τοι µό τη τα των Μο νά δων των 
Σχη µα τι σµών και η ι κα νο ποί η ση έ γκαι ρα και σω στά των α να γκών τους.

Για να ε πι τύ χου µε σε ό λα ό σα υ λο ποιού µε και ο ρα µα τι ζό µα στε, η ΑΣ ∆ΥΣ στη ρί ζε ται στο άρ τια εκ παι δευ µέ νο στρα τιω τι κό προ-
σω πι κό της, το ο ποί ο α παρ τί ζε ται α πό Μο νί µους Α ξιω µα τι κούς και Υ πα ξιω µα τι κούς, ε παγ γελ µα τί ες Οπλί τες µε άρ τια ε παγ γελ µα τι-
κή κα τάρ τι ση και µε ε ξει δί κευ ση στα σύγ χρο να ο πλι κά συ στή µα τα, κα θώς και α πό στρα τεύ σι µους ο πλί τες. Ση µα ντι κό και ιδιαί τε ρο 
κε φά λαιο α πο τε λεί ο µε γά λος α ριθ µός Μο νί µων Υ παλ λή λων, οι ο ποί οι µε την εµπει ρί α και την ε νερ γη τι κό τη τά τους, συµ βάλλουν 
τα µέ γι στα στην εκ πλή ρω ση της α πο στο λής της.

Ση µα ντι κό κε φά λαιο για την ΑΣ ∆ΥΣ, α πο τε λεί και το κοι νω νι κό έρ γο της που υ λο ποιεί ται σχε δόν σε ό λο τον Ελ λα δι κό χώ ρο, 
ό που υ πάρ χουν Μο νά δες µας, στα πλαίσια του προ γράµ µα τος κοι νω νι κής προ σφο ράς των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων. Ε δώ πρέπει να ση-
µειώ σου µε και τη συµ µε το χή µας στη δύ να µη ταχεί ας α ντί δρα σης «∆ΕΛ ΤΑ» (ει ρη νι κή πε ρί ο δο) του ΓΕ Ε ΘΑ, για την α ντι µε τώ πιση 
ε κτά κτων α να γκών α πό φυ σι κές κα τα στρο φές ή άλ λα αί τια.

Εί µαι ι διαί τε ρα πε ρή φα νος που εί µαι ∆ιοι κη τής της ΑΣ ∆ΥΣ και βε βαιώ ό τι, πα ρό λες τις δυ σκο λί ες, το έρ γο µας θα στε φθεί α πό ε πι τυ χί α.

          Αντγος Κωνσταντίνος Θεοφανίδης
               ∆ιοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορτασµός του Αγίου Γεωργίου

Στη Σχο λή Πε ζι κού, στην πόλη της Χαλ κί δας πραγ µα το ποι-

ή θη κε και φέτος ο ε ορ τα σµός του Α γί ου Γε ωρ γί ου, προ στά τη 

του Στρατού Ξη ράς. Τον εορτασµό τίµησαν µε την παρουσία 

τους ο ανα πλη ρω τής Υ πουρ γός Ε θνι κής Ά µυ νας κ. Πά νος 

Μπε γλί της, ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος, ο 

κ. Α/ΓΕΣ Αντγος Φραγκούλης Φράγκος, εκπρόσωποι των 

πο λι τι κών και το πι κών αρ χών καθώς και πλή θος κό σµου. 

Ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν σε 

Σχηµατισµούς σε όλη την επικράτεια.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ σε Μονάδες της 80 Α∆ΤΕ

Στις 30 Μαρ τί ου 2010, ο κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Φρα γκού λης Φρά γκος, ε πι σκέ φθη κε Μο νά δες στην πε ριο χή ευ θύ νης της 80 

Α∆ ΤΕ στις νήσους Κώ-Κά λυ µνο. 

Κα τά την ε πί σκε ψή του στη νήσο Κά λυ µνο, ο κ. Αρ χη γός εί χε 

την ευ και ρί α να πα ρευ ρε θεί στην τε λε τή πα ρα δό σε ως του νέ ου 

τα χύ πλο ου σκά φους «Αιγέ ας Ι Ι» στον κ. Ιω άν νη Μα µου ζέ λο, µε τά 

α πό υ λο ποί η ση της ε ντο λής των κ.κ. ΥΕΘΑ Ευάγ γε λου Βε νι ζέ λου 

και Α ΝΥΕ ΘΑ Πά νου Μπε γλί τη.

Η πα ρα χώ ρη ση του σκά φους έ γι νε για την α να γνώ ρι ση και 

ε πι βρά βευ ση των υπη ρε σιών που α φι λο κερ δώς προ σέ φε ρε στο 

στρατό ε πί σει ρά ε τών ο κυ βερ νή της του τα χύπλο ου σκά φους «Αι-

γέ ας», κ. Μα µου ζέ λος.

Υ πεν θυ µί ζε ται ό τι τη νύ χτα της 4ης Φε βρουα ρί ου 2010, το τα χύ-

πλο ο σκά φος «Αι γέ ας», α φού ε ξέ πεµ ψε σή µα κινδύ νου, βυ θί στη κε 

λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών στη θα λάσ σια πε ριο χή µε τα ξύ 

των νή σων Κα λό λι µνου και Κα λύ µνου, στην προσπάθεια διακοµιδής 

στο νοσοκοµείο Καλύµνου του Στρατιώτη Πα νορ µί τη-Βα σι λείου Παρ-

βα νο µι κού µε τά α πό αλ λερ γι κό σοκ που υπέστη. Στο σκάφος ε πέ βαι-

ναν ο κυ βερ νή της του κ. Ιω άν νης Μα µου ζέ λος, ο Ταγµα τάρ χης ∆η-

µή τριος Βα ρέ λης ∆ιοι κη τής του ΤΕ Κα λύ µνου και ο στρα τιώ της. Οι 

ε πι βαί νο ντες ε ντο πί στη καν έγκαιρα και δια σώ θη καν.



3

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ σε Σχηµατισµούς και Μονάδες του Β΄ ΣΣ

Ο κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Φρα γκού λης Φρά γκος ε πι σκέ φθη κε στις 9 Α πρι λί ου 2010 

Σχη µα τι σµούς και Μο νά δες του Β΄ ΣΣ. Ο κ. Αρ χη γός ε νη µε ρώ θη κε πά νω σε ε πι χει ρη-

σια κά θέ µα τα και θέ µα τα προ σω πι κού, πραγ µα το ποί η σε ε πι θε ώ ρη ση και εί χε την ευ-

και ρί α να συ νο µι λή σει και να δώ σει κα τευ θύν σεις και ο δη γί ες στους ∆ιοι κη τές και στο 

προ σω πι κό των Σχη µα τι σµών και των Μο νά δων. Ο κ. Α/ΓΕΣ παρευρέθη στην τελετή 

αποφοίτησης των οπλιτών της 2010 Α΄ ΕΣ ΣΟ του Β΄ ΣΣ από το σχολείο προκεχωρηµένης 

εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων διάρκειας 3 εβδοµάδων. Την προηγούµενη, στις 8 

Απριλίου 2010 παρευρέθη στην αντίστοιχη τελετή του 575 Τάγµατος Πεζοναυτών στον 

Αυλώνα Αττικής. Παρακολούθησε επίδειξη της εκπαίδευσης των νέων Καταδροµέων-

Πεζοναυτών και τους απέδωσε τον πράσινο µπερέ.

 Ε πί σκε ψη του κ. Α/ΓΕΣ στην 79 Α∆ΤΕ και την 88 Σ∆Ι

Στις 22 και 23 Ιουνίου, ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Φραγκούλης 

Φράγκος πραγµατοποίησε επίσκεψη σε Μονάδες της Περιοχή Ευ-

θύνης της 79 Α∆ΤΕ στη Σάµο και της 88 Σ∆Ι στην Λήµνο αντίστοιχα. 

Ο κ. Αρχηγός, κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του, ενηµερώθη-

κε πάνω σε επιχειρησιακά θέµατα και θέµατα προσωπικού και είχε 

την ευκαιρία να συνοµιλήσει και να δώσει κατευθύνσεις και οδηγίες 

στους ∆ιοικητές και στο προσωπικό των Μονάδων.

 Μνη µό συ νο Υ πέρ Πε σό ντων Κα τα δρο µέ ων

στο Κα βού ρι

Tην Κυ ρια κή 30 Μα ΐ ου 2010 και ώ ρα 11:00, πραγ µα το ποι ή θη κε 

µε µέ ρι µνα της ∆Ε∆/ΓΕΣ στο Η ρώ ο των Λ.Ο.Κ. στο Κα βού ρι Βου λιαγ-

µέ νης, µνη µό συ νο υ πέρ των πε σό ντων Κα ταδρο µέ ων. Την εκ δή λω ση 

τί µη σαν µε την πα ρου σί α τους, ο Α ντι πρό ε δρος της Κυβερ νή σε ως κ. 

Θε ό δω ρος Πά γκα λος και η η γε σί α των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ραστηριότητες 3ης Μ/Κ ΤΑΞ “ΡΙΜΙΝΙ”

∆ραστηριότητες 98 Α∆ΤΕ

Στις 11 Μα ϊ ου 2010, ο κ. Α/ΓΕΣ, συ νο δευό µε νος α πό τον Α ντι στρά-

τη γο ∆η µή τριο Αγ γε λού δη ∆ιοι κη τή του ∆΄ ΣΣ και τον Υ πο στρά τη γο 

Α θα νά σιο Τσέ λιο ∆ιοι κη τή της XVI M/K ΜΠ, ε πι σκέ φθη κε την Πε ριο χή 

Ευ θύ νης της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ-«ΡΙ ΜΙ ΝΙ» στην Κα βύ λη. Κα τά τη διάρ κεια της 

ε πι σκέ ψεώς του, ο κ. Αρ χη γός πραγ µα το ποί η σε ο µι λί α σε χώ ρο της 311 

Ε ΜΑ µε θέµα τα που α φο ρούν το στρα τιω τι κό προ σω πι κό και στη συ νέ-

χεια πε ρι η γή θη κε στο στρα τό πε δο «Εφ. Αν θλγου Μιλ τιά δη Ζά χου» ό που 

ε νη µε ρώ θη κε για την πορεί α των έρ γων που πραγ µα το ποιού νται, προ-

κει µέ νου να µε τε γκα τα στα θεί εκεί το 503 ΤΠ-ΠΕΣ.

Στο πλαί σιο της λει τουρ γί ας του ως πτέ ρυ γα εκ παι δεύ σε ως στε λε χών πραγ µα-

το ποι ή θη κε στο 503 ΤΠ-ΠΕΣ, α πό 3 έ ως 13 Μαΐου 2010, εκ παί δευ ση ΥΒ ο πλι τών 

των Μο νάδων - Α νεξ. Υ πο µο νά δων της XVI Μ/Κ ΜΠ.

Με το πέ ρας της εκ παι δεύ σε ως, πραγ µα το ποι ή θη κε τε λε τή α πο νο µής α πο-

φοιτη ρί ων στους ε πι τυ χό ντες ο πλί τες, ό που πα ρί στα ντο ο ∆ιοι κη τής της 3ης Μ/Κ 

ΤΑΞ «ΡΙ ΜΙ ΝΙ», Τα ξί αρ χος Χρή στος Μαυ ρί κος, εκ πρό σω ποι των το πι κών αρ χών 

και α ντι προ σω πεί ες Α ξιω µα τι κών προ ερ χό µε νων α πό τις Μο νά δες των α πο φοι-

τησά ντων ΥΒ ο πλι τών.

Ε πί σκε ψη στην Πε ριο χή Ευ θύ νης της 98 Α∆ ΤΕ πραγ µα το ποί η σε την 

10η Ιου νί ου 2010 ο κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Φρα γκού λης Φρά γκος. Ο κ. 

Αρ χη γός κα τά τη διάρ κεια της ε πι σκέ ψε ώς του ε νη µε ρώ θη κε για ε πι χει-

ρη σια κά θέ µα τα και έ δω σε κα τευθύν σεις και ο δη γί ες στους ∆ιοι κη τές 

και το προ σω πι κό των Μο νά δων.

∆ύ ο ε πι σκέ ψεις στην ΠΕ/98 Α∆ ΤΕ πραγ µα το ποί η σε ο ∆ιοι κη τής ΑΣ ∆ΕΝ Α ντι στρά-

τη γος κ. Ιω άν νης Ζά ρας την 23η Μαρ τί ου και την 8η Ιου νί ου 2010 α ντί στοι χα. Κα τά 

τη διάρ κεια των ε πι σκέ ψε ών του ο ∆ιοι κη τής της ΑΣ ∆ΕΝ, συ νο δευό µε νος α πό το 

∆ιοι κη τή της 98 Α∆ ΤΕ Υ πο στρά τη γο κ. Σταύ ρο Κου τρή, ε νη µε ρώ θη κε για ε πι χειρη σια-

κά θέ µα τα, ε πι σκέ φθη κε Στρα τό πε δα και Φυ λά κια, έ δω σε κα τευ θύν σεις και ο δη γί ες 

στους ∆ιοι κη τές και το προ σω πι κό των Μο νά δων, και πα ρα κο λούθη σε εκ παι δευ τι-

κές δρα στη ριό τη τες των Μο νά δων της Α∆ ΤΕ.
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 Η µέ ρα Φι λελ λη νι σµού και ∆ιε θνούς Αλ λη λεγ γύης

Στις 19 Α πρι λί ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη-

κε ο ε ορ τα σµός της Η µέ ρας Φι λελ λη νι σµού 

και ∆ιε θνούς Αλ λη λεγ γύ ης. Στην τε λε τή 

πα ρέ στη σαν ο Υ πο διοι κη τής και α ντι προ σω-

πεί α α ξιω µα τι κών και ο πλι τών της 71ης Α ε-

ρο µε τα φε ρό µε νης Τα ξιαρ χίας «ΠΟ ΝΤΟΣ». 

Τε λέ στη κε δο ξο λο γί α στον Ι.Μ.Ν. Με τα µορ-

φώ σε ως του Σω τή ρος και εν συ νε χεί α Ε πι-

µνη µό συ νη ∆έ η ση στο Η ρώ ο του δη µο τι κού 

πάρ κου, χο ρο στατού ντος του Σε βα σµιό τα-

του Μη τρο πο λί τη Πο λυα νής και Κιλ κι σί ου, 

κ.κ. Εµ µα νου ήλ. Ακολούθησε κα τά θε ση στε-

φά νων στο Ηρώο.

 Τε λε τή Α πο νο µής Μπε ρέ

Στις 7 Μα ΐ ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε τε λε τή α πο νο µής µπε ρέ στο 

προ σω πι κό του τµή µα τος προ κε χω ρη µέ νης εκ παί δευ σης νε ο συλ λέ κτων 

(ΤΠΕΝ) της 2010 Α΄ ΕΣ ΣΟ, η ο ποί α έ λα βε χώ ρα στο Στρα τό πε δο «ΖΩ-

ΓΚΟΥ», στη Νέα Σάντα.

Της α πο νο µής προ η γή θη καν ε πί δει ξη πο λε µι κών τε χνών, λογ χο µα χί-

ας, α σκήσε ων α κρι βεί ας, κα ταρ ρί χη σης α πό πύρ γο 25 µέ τρων και τα κτι-

κή ε πι βί βα ση - απο βί βα ση α πό ε λι κό πτε ρα µα χό µε νης Ο µά δος και ∆ι µοι-

ρί ας πλή ρους συ γκρότη σης.

Στην τε λε τή πα ρέ στη σαν ο ∆ιοικητής του Β΄ ΣΣ Α ντγος Θε ό κλη τος 

Ρου σάκης, ο Σε βα σµιό τα τος Μη τρο πο λί της Πο λυα νής και Κιλ κι σί ου κ. 

Εµ µα νου ήλ, ο ∆ή µαρ χος του ∆ή µου Γαλ λι κού, εκ πρό σω ποι των το πι κών 

αρ χών, κα θώς και πλήθος συγ γε νών και φί λων των ο πλι τών.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

∆ραστηριότητες 71 Α/Μ ΤΑΞ “ΠΟΝΤΟΣ”
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 Συνάντηση του κ. Α/ΓΕΣ 

µε Κινέζικη Αντιπροσωπεία

Στις 20 Μα ΐ ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε ε θι µο τυ πι-

κή ε πί σκε ψη 10µε λούς α ντι προ σωπεί ας του Λα ϊ κού 

Α πε λευ θε ρω τι κού Στρα τού της Κί νας (PLA). Κα τά τη 

διάρ κεια της ε πί σκε ψης ο ε πι κε φα λής της Κι νε ζι κής 

α ντι προ σω πεί ας Στρα τη γός Zhang Haiyang συ να ντή θη-

κε µε τον κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γο Φρα γκού λη Φρά γκο, 

ό που συ ζη τή θηκαν θέ µα τα α µοι βαί ου εν δια φέ ρο ντος.

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Ετήσια Σύνοδος 2010 των Α/ΓΕΣ  των Χωρών Μελών της Finabel

Στη Γαλλία µετέβη ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος συνοδευ-

όµενος από επιτελείς του, από 14 έως 16 Απριλίου 2010, προκειµένου να συµµε-

τάσχει στην ετήσια σύνοδο των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Στρατού των χωρών 

µελών της Finabel. H σύνοδος διεξήχθη στο Παρίσι, καθώς η Γαλλία έχει την προ-

εδρία του Οργανισµού για ένα έτος (Απρίλιος 2009 - Απρίλιος 2010). Κατά τη διάρ-

κεια των εργασιών της συνόδου εξετάσθηκαν, από τους Αρχηγούς, θέµατα όπως 

η συνεργασία της Finabel µε Ευρωπαϊκούς και Ευρωατλαντικούς Οργανισµούς, 

καθώς και αποτελέσµατα µελετών που εκπονήθηκαν από τα Γενικά Επιτελεία της 

ΕΕ. Επιπλέον, στη διάρκεια της συνόδου, δόθηκε η ευκαιρία στους Αρχηγούς των 

Γενικών Επιτελείων να προωθήσουν σε µεγάλο βαθµό τόσο τις διµερείς όσο και τις 

διεθνείς δυνατότητες συνεργασίας.

 Ετήσια Σύνοδος 2010 των Α/ΓΕΣ 

των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ 

Ο κ. Αρχηγός συµµετείχε, επίσης, στην ετήσια σύνοδο των Αρχηγών 

Γενικών Επιτελείων Στρατού και ∆ιοικητών Χερσαίων ∆υνάµεων των χωρών 

µελών του ΝΑΤΟ, η οποία φέτος πραγµατοποιήθηκε στο Ζάγκρεµπ της 

Κροατίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου, οι οποίες διήρκησαν 

2 ηµέρες και ολοκληρώθηκαν την 17η Ιουνίου 2010, συζητήθηκαν, µεταξύ 

άλλων, ο ρόλος του ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα και η νέα δοµή διοίκησης.
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 Ε πί σκε ψη του Α µε ρι κα νι κο - Ελ λη νι κού

Ιν στι τού του στο ΓΕΣ

Tην Τρί τη 2 Ιου νί ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε ε θι µο τυ πι κή 

ε πί σκε ψη από µέλη του Α µε ρι κανι κο - Ελ λη νι κού Ιν στι τού του 

(American Hellenic Institute), στον κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γο Φρα-

γκού λη Φρά γκο. Η συ νά ντη σή τους έ λα βε χώ ρα στο πλαί σιο 

15νθή µε ρης ε πί σκε ψης του Ιν στι τού του στην Ελ λά δα.

 Ε πί σκε ψη του ∆ιοι κη τή 

της 1ης Τουρ κι κής Στρα τιάς στο ΓΕΣ

Στις 5 Ιου νί ου 2010, ο ∆ιοι κη τής της 1ης Τουρ κι κής Στρα-

τιάς Στρα τη γός κ. Hassan IGSIZ πραγ µα το ποι ή σε ε θι µο τυ πι κή 

ε πί σκε ψη στην Αθήνα στα πλαίσια των Μέ τρων Οι κο δό µη σης 

Ε µπι στο σύ νης (ΜΟ Ε) µε τα ξύ Ελ λά δας και Τουρ κί ας. Τον Τούρ-

κο Αξιωµατικό υποδέχθηκε στο ΓΕΣ ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Α ντι-

στρά τη γος Φρα γκού λης Φρά γκος ενώ νωρίτερα α πό 1 έ ως 3 

Ιου νί ου 2010 ε πι σκέ φθη κε την 1η Στρα τιά στη Λά ρι σα και το Γ΄ 

ΣΣ/NDC-GR στη Θεσ σα λο νί κη.

 Επίσκεψη Ευέλπιδων στην Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ 

(West Point) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγών επισκέψεων µε Στρατιωτικές Ακαδηµίες, 2 Ευέλ-

πιδες επισκέφθηκαν τη Στρατιωτική Ακαδηµία των ΗΠΑ (West Point) από 18-27 Απριλίου 2010.

 Συµµετοχή ΣΣΕ στο πρόγραµµα “Military Erasmus” στην Ουγγαρία

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων συµµετείχε ακόµα στο πρόγραµµα “Military Erasmus”, 

µε 2 Ευέλπιδες, από 27 µέχρι 30 Μαΐου 2010, στο Κολλέγιο Αµύνης της Ουγγαρίας. Σε αυτήν 

την εκδήλωση, οι Ευέλπιδες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες, 

που αφορούν στην εκπαίδευση και στην εν γένει διαβίωση τους στις Ακαδηµίες τους. ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

∆ραστηριότητες του 646 Μ/Κ ΤΠ

ΕΛ∆ΥΚΟ-2
 Το Τέλος µιας Εποχής

Στις 23 Μαρτίου 2010, µια ένδοξη σελίδα της στρατιωτικής ιστορίας της χώρας 

µας που αφορά τη συµµετοχή της σε ειρηνευτικές αποστολές έφτασε στο τέλος 

της. Το στρατόπεδο «Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» που από το 2000 φιλοξένησε τις ελληνι-

κές ειρηνευτικές αποστολές του βορείου τοµέα και συγκεκριµένα στην πόλη της 

Μιτρόβιτσα, έκλεισε και αποµένει πλέον η περάτωση των τυπικών διαδικασιών 

για την παράδοσή του στις τοπικές αρχές του Κοσσυφοπεδίου.

Η τελετή στην οποία συµµετείχαν ο ∆ιοικητής Β΄ ΣΣ Αντιστράτηγος Θεόκλη-

τος Ρουσάκης, ο ∆ιοικητής της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ Υποστράτηγος ∆ηµήτριος Τζούτζιος, 

ο ∆ιοικητής της ΕΛ∆ΥΚΟ-2 Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Χατζηθεοφάνους, ο Έλληνας 

σύνδεσµος στο Κοσσυφοπέδιο πρέσβης κος ∆ηµήτριος Μοσχόπουλος, ο Υποδι-

οικητής της KFOR Ιταλός Υποστράτηγος Antonio Satta και πλήθος καλεσµένων 

από το MNBG-N και την τοπική κοινωνία, έλαβε χώρα µε κάθε επισηµότητα 

και µε το πέρας αυτής παραδόθηκε η ελληνική σηµαία στον ∆ιοικητή του 646 

Μ/Κ ΤΠ Αντισυνταγµατάρχη (ΠΖ) Βασίλειο Βασιλειάδη. Η ελληνική δύναµη πλέ-

ον στρατωνίζεται στο Γαλλικό στρατόπεδο «BELVEDERE», το οποίο είναι παρα-

κείµενο του Ελληνικού Στρατοπέδου. Η µετακίνηση αυτή έγινε στα πλαίσια της 

αναδιοργάνωσης των δυνάµεων της KFOR, µέρος των οποίων αποτελεί και το 

646 Μ/Κ ΤΠ που βρίσκεται την παρούσα περίοδο στην περιοχή. 
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 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο Στρατόπεδο «BELVEDERE»

Στις 28 Απριλίου 2010, o κ. Α/ΓΕΣ Aντγος Φραγκούλης Φράγκος  επι-

σκέφθηκε το 646 Μ/Κ ΤΠ που εδρεύει στο γαλλικό Στρατόπεδο «BELVER-

DERE» στην πόλη Μιτρόβιτσα του Β. Κοσσυφοπεδίου. Ο κ. Αρχηγός συ-

νοδευόταν από τον Β΄Υ - ΓΕΠΣ/ΓΕΣ Αντιστράτηγο ∆ηµήτριο Λυµπέρη, τον 

Επιτελάρχη/ΓΕΠΣ Ταξίαρχο Θεόδωρο Πανά, τον ∆ιευθυντή ΓΕΣ/∆ΙΠΑ Τα-

ξίαρχο Στυλιανό Φραγκούλη και από τον ∆ιοικητή της ΕΛ∆ΥΚΟ-2 Σχη (ΠΖ) 

Γεώργιο Χατζηθεοφάνους. Στον χαιρετισµό του ο κ. Α/ΓΕΣ εξήρε την προ-

σφορά του Τάγµατος για την εκτέλεση της αποστολής του και ειδικότερα 

αναφέρθηκε στην εκκένωση του στρατοπέδου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 

και στη µετεγκατάστασή του στο αντίστοιχο γαλλικό «BELVEDERE».

Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στους χώρους στρατωνισµού του στρατοπέδου που χρησιµοποιούνται από τις Ελληνικές δυνάµεις µε ιδιαίτερη έµ-

φαση στο συγκρότηµα µαγειρείων-εστιατορίων και τον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από προσωπικό της ΕΛ∆ΥΚΟ-2.

 Tελετή Απονοµής Μεταλλίων του 646 Μ/Κ ΤΠ

Την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010, τελέστηκε στο στρατόπεδο «BEL-

VEDERE» στην Μητρόβιτσα, µε κάθε επισηµότητα, τελετή απονοµής των 

µεταλλίων Non Article 5 του ΝΑΤΟ στο προσωπικό του 646 Μ/Κ ΤΠ. Ο ∆ι-

οικητής του Τάγµατος Ανχης (ΠΖ) Βασίλειος Βασιλειάδης παρασηµοφορή-

θηκε από τον ∆ιοικητή της πολυεθνικής δύναµης του Βορρά ΜΝΒG-Ν Σχη 

Du Shaxhel. Στη συνέχεια, ο ∆ιοικητής του Τάγµατος απένειµε τα µετάλλια 

στον Υποδιοικητή του Τάγµατος καθώς και τους ∆ιοικητές των Λόχων, οι 

οποίοι µε τη σειρά τους παρασηµοφόρησαν το προσωπικό τους.

Την τελετή τίµησε µε την παρουσία του και ο ∆ιοικητής της Ελληνι-

κής ∆ύναµης στο Κοσσυφοπέδιο Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Χατζηθεοφάνους καθώς και προσκεκληµένοι από το ΜNBG-N και την KFOR.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

 Μικτή Περιπολία Σερβικού και Ελληνικού Στρατού

Μία ακόµη επιχείρηση µικτής περιπολίας µε τον σέρβικο στρατό εκτέ-

λεσε το 646 Μ/Κ ΤΠ, στα πλαίσια της διµερούς στρατιωτικής συνεργασίας 

Σερβίας και KFOR.

Τα περίπολα αυτά καθορίζονται και εκτελούνται για τον έλεγχο της συ-

νοριακής διαχωριστικής γραµµής Κοσσυφοπεδίου - Σερβίας, στην περιοχή 

ευθύνης του 2ου Μ/Κ Λόχου. Το Τάγµα έχει εκτελέσει έναν ιδιαίτερα µεγάλο 

αριθµό τέτοιων περιπολιών κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο Κοσσυ-

φοπέδιο έχοντας αποσπάσει τα καλύτερα σχόλια από την Ιεραρχία της KFOR.

Οι περιπολίες αυτές διεξάγονται σε παντοειδές έδαφος και υπό αντίξοες συνθήκες ως επί το πλείστον, καθιστώντας έτσι σαφές το 

αξιόµαχο της Νατοϊκής ∆ύναµης αλλά και των Ελληνικών ∆υνάµεων στο Κοσσυφοπέδιο.

 Πιστοποίηση Λόχου Καταστολής

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2010, πραγµατοποιήθηκε άσκηση πιστο-

ποίησης σε αντικείµενα καταστολής (CRC) του 3ου Ειδικού Μ/Κ Λόχου 

του 646 Μ/Κ ΤΠ στο Στρατόπεδο «MARCHAL TASSIGNY» στο Novo Selo 

από τη γαλλική Gendarmerie.

Στην άσκηση πιστοποίησης 

χρησιµοποιήθηκε σηµαντικός 

αριθµός χηµικών και καπνο-

γόνων ουσιών, προκειµένου οι 

συνθήκες να προσοµοιάζουν 

σε πραγµατική κατάσταση, και 

ήταν απόλυτα επιτυχής.

 Αεροκίνηση Περιπόλου Αναγνωρίσεως

Την 1η Aπριλίου 2010, ο 2ος Μ/Κ Λόχος εκτέλεσε επιχείρηση αερο-

κίνησης στην Περιοχή Ευθύνης του µε ταυτόχρονη αναγνώριση περι-

οχής. Η οµάδα που εκτέλεσε την επιχείρηση ενέργησε πλησίον της 

διαχωριστικής συνοριακής γραµµής Κοσόβου-Σερβία (ABL) και διεξή-

γαγε αναγνώριση δροµολογίου σε χιονοσκεπείς περιοχές. Για άλλη µια 

φορά το προσωπικό του 646 M/K TΠ έδειξε ότι µπορεί να εκτελέσει πά-

σης φύσεως αποστολές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
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 Επίσκεψη ∆ηµοσιογράφων στην KFOR

Το Κόσσοβο και το µέλλον του ήταν το θέµα που κυριάρχησε στο δείπνο που οργανώθηκε στο στρατόπεδο της Ελληνικής KFOR, στις 25 

Απριλίου 2010, στο χωριό Κούρεζ γύρω στα 4 χιλ. από το Φεραζάι. Στο δείπνο ήταν προσκεκληµένοι ο επικεφαλής του Γραφείου Συνδέ-

σµου της Ελλάδος στο Κόσσοβο κ. ∆ηµήτριος Μοσχόπουλος και οι δηµοσιογράφοι των τοπικών ΜΜΕ, µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά µε τη στάση της Ελλάδος απέναντι στην υπόθεση του Κοσσόβου. Στη συζήτηση που ακολούθησε, τόσο ο κύριος Πρέσβης όσο και 

ο ∆ιοικητής της ΕΛ∆ΥΚΟ-2 Συνταγµατάρχης κ. Γεώργιος Χατζηθεοφάνους αντάλλαξαν απόψεις µε τους δηµοσιογράφους για τις επιτυχείς 

δραστηριότητες της ελληνικής KFOR στην περιοχή και για το άριστο κλίµα συνεργασίας µεταξύ των Ελλήνων και των κατοίκων της. 

 Ε πί σκε ψη του Κα θη γου µένου της Ιε ράς Μο νής Σί µω νος Πέ τρας στην Ελ λη νι κή ∆ύ να µη Κοσ σό βου

Στις 26 Μα ΐ ου 2010, ε πι σκέ φθη κε το στρα τό πε δο «Ρή γας Φε ραί ος» ο 

κα θη γού µε νος της Ιε ράς Μο νής Σί µω νος Πέ τρας κ.κ. Ε λι σσαί ος, ο ο ποί ος 

συ νο δευό ταν α πό τους Σέρβους Ιε ράρ χες, τον Μη τρο πο λί τη Κο σό βου Αµ-

φι λό χιο και τον Ε πί σκο πο Ρά σκας - Πριζ ρέ νης Θε ο δό σιο. Στους Θρη σκευ τι-

κούς η γέ τες πα ρέ θε σε γεύ µα ο ∆ιοι κη τής της Ε θνι κής Τα κτι κής ∆ιοί κη σης 

κα τά τη διάρ κεια του ο ποί-

ου α ντηλλά γη σαν α πό ψεις 

για θέ µα τα που α φο ρούν 

την πε ριο χή γε νι κό τε ρα, 

ενώ έ γι νε ι διαί τε ρη α να φο-

ρά στο αν θρω πι στι κό έρ γο 

που ε κτε λεί η Ελ λη νι κή ∆ύ-

ναµη του Κοσ σό βου. ΕΛ∆ΥΚΟ-2



Τα τεθωρακισµένα οχήµατα µάχης ΜΧ (ΤΟΜΜΧ) αποτελούν το ιδανικό µέσο για την εκτέλεση πληθώρας αποστολών του Μηχανικού 

(κατασκευή και διάσπαση κωλυµάτων, εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών στο πεδίο της µάχης, προετοιµασία καταστροφών, 

διάσπαση ναρκοπεδίων, άρση και δηµιουργία εµποδίων, εργασίες οργάνωσης εδάφους), µε ταχύτητα, ακρίβεια και οικονοµία 

προσωπικού και µέσων, παρέχοντας παράλληλα προστασία θώρακος στους χειριστές και το προσωπικό του Μηχανικού. 

Τα ΤΟΜΜΧ τύπου DACHS-2 είναι άρµατα τύπου LEO1A1 που εισήχθησαν στο γερµανικό στρατό τα έτη 1989-1990. Αυτός ο τύπος  

άρµατος ανακατασκευάστηκε πλήρως και τροποποιήθηκε µε την αφαίρεση του πύργου και την εγκατάσταση υπερκατασκευής που 

φέρει τηλεσκοπικό σκαπτικό βραχίονα, εκτεινόµενη λεπίδα προωθητή µε 2 ανασκαπτήρες προσαρµοσµένη στο εµπρόσθιο τµήµα 

του οχήµατος, σύστηµα βαρούλκου, ενώ έχει δυνατότητες εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης-κοπής µετάλλων µε την 

παροχή τριφασικού ρεύµατος από γεννήτρια.

Έχει πλήρωµα 3 ανδρών (οδηγός, αρχηγός άρµατος, σκαπανέας), και δύναται να παράγει χωµατουργικό έργο µε απόδοση 140 m3/ώρα. 

Τα ΤΟΜΜΧ τύπου DACHS θεωρούνται αξιόπιστα και ανταποκρίνονται επαρκώς στην αποστολή τους, όπως προκύπτει από 

τη χρήση τους από τον γερµανικό και καναδικό στρατό µέχρι τώρα. Ήδη χρησιµοποιούνται σε επιχειρησιακό περιβάλλον 

(Αφγανιστάν), όπου παρόλη τη σκληρή και συνεχή χρήση δεν αντιµετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά και τεχνικά προβλήµατα. 

To ΓΕΣ βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγµατεύσεων µε τον γερµανικό στρατό για την υπογραφή διακρατικών συµφωνιών για 

την προµήθεια δεκατεσσάρων DACHS-2.

ΓΕΣ/∆ΜΧ 

Τεθωρακισµένο Όχηµα Μάχης

DACHS-2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σύστηµα καθαρισµού ύδατος WTC 1600 GT είναι γερµανικής 

κατασκευής και προέλευσης. Κατασκευάζεται από την εταιρεία 

KARCHER. Χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό µολυσµένου 

νερού, του οποίου τα χαρακτηριστικά καθορίζονται από 

αυστηρά κριτήρια που αναφέρονται σε Νατοϊκά STANAG και 

κανονισµούς. Το σύστηµα εξυγίανσης ύδατος πληρεί τα κριτήρια 

του ΝΑΤΟ. Το WTC 1600 GT έχει τη δυνατότητα καθαρισµού 

40.000 λίτρων πόσιµου νερού ηµερησίως. Χρησιµοποιείται 

σε περιπτώσεις καταστροφών, ατυχηµάτων και πολέµου 

για παροχή ύδατος. Ο καθαρισµός του νερού επιτυγχάνεται 

δίχως τη χρησιµοποίηση χηµικών. Μεταφέρεται πάνω σε 

τρέιλερ και µπορεί να εξυγιάνει νερό προερχόµενο από 

οποιονδήποτε φυσικό πόρο, χάρη στην ατσάλινη αδιάβροχη 

αντλία µε το προσαρµοσµένο ειδικό σωσίβιο που διαθέτει. 

Ένας µηχανισµός φιλτραρίσµατος (βοηθητικός µηχανισµός) 

πάχους 0,5 mm είναι τοποθετηµένος πριν από τις µεµβράνες 

φιλτραρίσµατος (κυρίως φιλτράρισµα). Μία πετρελαιοκίνητη 

γεννήτρια παρέχει στο σύστηµα την ισχύ που χρειάζεται για 

τη λειτουργία του.

Το πόσιµο νερό αποθηκεύεται µε την προσθήκη απολυµαντικού. Για 

το λόγο αυτό, το ενσωµατωµένο σύστηµα προσθέτει αυτόµατα χλώριο 

στην ποσότητα που αποθηκεύουµε ώστε να εµποδίσει την εµφάνιση 

βακτηρίων. Η λειτουργία του WTC 1600 GT δεν επηρεάζεται από 

ακραίες καιρικές - κλιµατολογικές συνθήκες. ∆ιαθέτει βοηθητική 

θέρµανση και ψύξη στα µηχανικά του µέρη. Η προετοιµασία για την 

έναρξη λειτουργίας του συστήµατος διαρκεί 15 λεπτά.

ΓΕΣ/∆ΜΧ

Σύστηµα
Καθαρισµού  Ύδατος

WTC 1600 GT



14 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 0

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

6η µέ ρο Ε πι χει ρη σια κής Ε τοι µό τη τας στην Πε ριο χή «ΠΛΑ ΚΑ» της νήσου Κω,

µε τη Συµ µε το χή Μο νά δων της 80 Α∆ ΤΕ  

Τακτική Άσκηση Μετά Στρατεύµατος (ΤΑΜΣ): «Η Μηχανοκίνητη ∆ιµοιρία κατά την Επίθεση 
σε Κατοικηµένη Περιοχή», από Μονάδα του Σχηµατισµού 31 Μ/Κ ΤΑΞ

Εκπαιδευτικές Ασκήσεις από Μονάδες της XII Μ/Κ ΜΠ 
(Πυρ και Κίνηση Οµάδας µε Πραγµατικά Πυρά, Βολές Πυροβολαρχίας PzH 2000 GR κ.λπ.)
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Βο λές Βα ρέ ων Ό πλων Πε ζι κού στο Πε δί ο Βο λής Αρ µά των Λι το χώ ρου α πό τους Εκ παι δευό µε νους 

∆ΕΑ της 2009 ∆΄ ΕΣ ΣΟ, της Σχο λής Ε φέ δρων Αξ ιωµατικών Πε ζι κού

Τακτική Άσκηση Μετά Στρατεύµατος (ΤΑΜΣ) «Το Συγκρότηµα Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού 
κατά τη Βιαία ∆ιάβαση Ποταµού»,  από Μονάδες της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ

Εκπαίδευση των Σπουδαστών και Σπουδαστριών της ΣΜΥ σε Καταυλισµό στο Π.Α 
«Καναπίτσας» στο Λιτόχωρο του Ν. Πιερίας, από 31 Μαΐου έως 18 Ιουνίου 2010
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες Μονάδων

της 1ης ΤΑΞΚ∆-ΑΛ «ΕΛ-ΑΛΑΜΕΙΝ» 

 Αθλητική ∆οκιµασία 4 Μιλίων µε Φόρτο

Αθλητική δοκιµασία του Τµήµατος Προκεχωρηµένης Εκ-
παίδευσης Νεοσυλλέκτων σε δρόµο 4 µιλίων µε πλήρη φόρτο. 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η επαύξηση της φυσικής κατά-
στασης του προσωπικού.

 Συνεκπαίδευση µε Ελικόπτερα της Ε΄ ΜΚ/∆

Πραγµατοποιήθηκε συνεκπαίδευση της Ε΄ Μοίρας Καταδροµών 

µε ελικόπτερα του 1ου ΤΕΑΣ. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι:

 Η συνεργασία του προσωπικού µε τα ελικόπτερα της Αερο-
πορίας Στρατού και η εξοικείωση µε αυτά

 Γνώση δυνατοτήτων - αποστολών και περιορισµών των Ελι-
κοπτέρων

 ∆οκιµή φορτώσεως προσωπικού, οπλισµού και πυροµαχικών
 Εξάσκηση του προσωπικού στην επιβίβαση-αποβίβαση
 Συνεργασία κατά την εκτέλεση αεροκίνητης ενέργειας µε ελικόπτερα.

 Εκπαίδευση σε Περιβάλλον ΡΒΧΠ

Εκπαίδευση του προσωπικού σε ΡΒΧΠ περιβάλλον και 
βολή µετά από πορεία 7 χλµ, ώστε το προσωπικό να αυξήσει 
την ικανότητά του στο να διεξάγει επιχειρήσεις σε περιβάλλον 
ραδιοβιοχηµικού πολέµου.

 Σεµινάριο Πυρόσβεσης στην 1η ΜΑΛ

Στις 22 Απριλίου 2010, πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο πυρό-
σβεσης στο προσωπικό της 1ης ΜΑΛ, από κλιµάκιο της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Χανίων, στα πλαίσια συνεργασίας του Στρατού 
µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση δασικών 
πυρκαγιών.



«Αιγιαλός 1/10» στη νήσο Χίο από Μονάδες της 32 ΤΑΞΠΝ

Από 13 έως 15 Απριλίου 2010, πραγµατοποιήθηκε στη 

νήσο Χίο η ΤΑΜΣ «Αιγιαλός 1/10». Η άσκηση «Αιγιαλός» 

είναι τακτική άσκηση µεσαίας κλίµακας του Πολεµικού 

Ναυτικού, η οποία διεξάγεται υπό τη διεύθυνση της 

∆ιοίκησης Αµφίβιων ∆υνάµεων (∆Α∆) µε τη συµµετοχή της 

32 ΤΑΞΠΝ και ενός Συγκροτήµατος Αποβατικού Τάγµατος 

(ΣΤΑ), το οποίο συγκροτείται από Μονάδες και Ανεξάρτητες 

Υποµονάδες της 32 ΤΑΞΠΝ. Σκοπός της άσκησης είναι η 

οργάνωση και η διεξαγωγή µιας αποβατικής επιχείρησης 

µε χερσαίες δυνάµεις κλιµακίου ΣΑΤ επιδιώκοντας το 

µέγιστο βαθµό συγχρονισµού µε τους 

άλλους κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Η εν λόγω άσκηση διαρκεί 4 ηµέρες και 

διεξάγεται 4 φορές το χρόνο.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

 Εκπαίδευση Μηχανοκίνητου Πεζικού στην 

παράκτια άµυνα της νήσου Ρόδου από Μονά-

δες της 95 Α∆ΤΕ, από 3 έως 7 Μαΐου 2010

 Βο λή βα ρέ ων ό πλων πε ζι κού α πό τάγ µα τα 

ε θνο φυ λα κής της 95 Α∆ ΤΕ στο ΠΒ Κατ τα βιάς

∆ραστηριότητες Μονάδων της 95 Α∆ΤΕ

 ΤΑΜΣ “ΙΑΣΩΝ - 2010” 

Στις 14 και 15 Ιουνίου 2010, πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία 
η ΤΑΜΣ “ΙΑΣΩΝ - 2010” στην περιοχή της Καµείρου, στη Ρόδο. 
Η «ΙΑΣΩΝ-2010» είναι τακτική άσκηση µετά στρατευµάτων 
και συµµετέχουν σε αυτή τµήµατα αυξηµένης ετοιµότητας της 
Α∆ΤΕ, σε συνεργασία µε πλοίο του Πολεµικού Ναυτικού και δι-
έλευση ζεύγους αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. Την 
άσκηση παρακολούθησε η Ιεραρχία της Α∆ΤΕ και στελέχη των 
Μονάδων της. 

 Πραγµατοποιήθηκε Εκπαίδευση Σταθµού 

Πρώτων Βοηθειών στις 27 Απριλίου 2010 στο 

ΤΕ Αρχίπολης 
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Πρό γραµ µα «Σύν δε ση της Θη τεί ας µε την Α γο ρά Ερ γα σί ας»

Το πρό γραµ µα «Σύν δε ση της Θη τεί ας µε την Α γο-

ρά Ερ γα σί ας» ξε κί νη σε στις 14 Α πριλίου 2010 και ο λο-

κλη ρώθηκε στις 24 Ιουνίου 2010. Το πρό γραµ µα εκ πο-

νή θη κε α πό το ΓΕΣ/∆ΕΚΠ και ε φαρ µό ζε ται στη νή σο 

Κω µε συµ µε το χή στε λε χών και κλη ρω τών ο πλι τών 

της 80 Α∆ ΤΕ.

Συµ µε τεί χαν 49 εκ παι δευό µε νοι και η εκ παί δευ-

ση πραγ µα το ποιήθηκε στην Περιο χή Ευ θύ νης του 

295 ΤΕ και στο 1ο Ε παγ γελ µα τι κό Λύ κειο Κω στα πα-

ρα κά τω α ντι κεί µε να:

Πρό γραµ µα Ε πι µόρ φω σης Αγ γλι κών

Πρό γραµ µα Ε πι µόρ φω σης ∆ιοί κη σης Ε πι χει ρή σε ων

Πρό γραµ µα Ε πι µόρ φω σης Πλη ρο φο ρι κής.

Σχολείο Χειριστών Προσοµοίωσης Πολεµικών Παιγνίων 

Το ΝΑΤΟ Joint Warfare Center διεξήγα-

γε, από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2010, 

το 3ο Σχολείο Χειριστών Ασκήσεων µε Ηλε-

κτρονικούς Υπολογιστές (CAX) στο Κέντρο Εκ-

παίδευσης & Προσοµοίωσης Εθνικής Άµυνας 

(ΚΕΠΕΑ), στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του 

Σχολείου, εκπαιδεύτηκαν Έλληνες και ξένοι 

χειριστές από χώρες του ΝΑΤΟ, σε περιβάλλον 

CAX. Η εκπαίδευση εστιάστηκε σε επιχειρήσεις 

διεξαγόµενες µε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπο-

λογιστών, µέσω διαδραστικών συστηµάτων 

προσοµοίωσης (JEMM, JEST, JTLS, JCATS 

και NTF). Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και 

πιστοποίηση των χειριστών CAX που πραγµα-

τοποιήθηκε σε σύνθετο δικτυακό περιβάλλον πολεµικών παιγνίων, αποτελεί “πολλαπλασιαστή ισχύος”, δεδοµένου ότι αυξάνει το 

επίπεδο εκπαίδευσης σε εν δυνάµει θέατρα επιχειρήσεων µε ελάχιστο κόστος.
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλ-

λον, οι διαρκώς αυξανόµενες σε ποσότη-

τα και ποικιλία ανάγκες σε εφόδια των 

µαχόµενων µονάδων, προσδίδουν όλο 

και µεγαλύτερη σπουδαιότητα στο ρόλο 

της ∆ιοικητικής Μέριµνας. Σηµαντικό 

µερίδιο στην πραγµατοποίηση των 

προαναφεροµένων, έχει ο ανεφοδι-

ασµός από τον αέρα, σε περίπτωση 

αποκοπής χερσαίων και θαλάσσι-

ων γραµµών. Την αποστολή αυτή, 

για τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υ-

νάµεις και την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων, µε ρίψεις από 

τον αέρα, έχει αναλάβει το 

865 ΤΕΝΕΦ (Τάγµα Εναέριου 

Εφοδιασµού), που εδρεύει 

στο αεροδρόµιο Ελευσίνας.

Στάδιο Αερισµού
Μετά το πέρας της ρίψης, τα αλεξίπτωτα 

µεταφέρονται στον πύργο αναρτήσεως, όπου 

αρχικά γίνεται αερισµός και αποµάκρυνση 

τυχόν ξένων σωµάτων.

Συντήρηση και Επισκευή

Αλεξιπτώτων
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Στάδιο
Ανασυσκευασίας
Αλεξιπτώτων
Στη Μονάδα ανασυσκευάζονται ετησίως 

8.500 αλεξίπτωτα προσωπικού & φόρτου 

διαφόρων τύπων

Επισκευή και Συντήρηση
Αλεξιπτώτων

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπλήρωση 
της αποστολής του 865 ΤΕΝΕΦ, έχει το ει-
δικό τµήµα του, που ασχολείται µε τη συ-
ντήρηση και επισκευή όλων των τύπων 
αλεξιπτώτων (προσωπικού και φόρτου), 
των υλικών ρίψεων καθώς και των σω-
στικών µέσων (σωσίβια και λέµβοι) του 
Στρατού Ξηράς.

Το προσωπικό που έχει επιλεγεί για 
τη στελέχωση αυτού του τµήµατος είναι 
πλήρως εξειδικευµένο και αποτελείται 
από 1 Μόνιµο Υπάλληλο, Μον. Υπξκούς 
και Επαγγελµατίες Οπλίτες.

Λόγω της φύσης της αποστολής τους, 
όλο το προσωπικό του τµήµατος είναι εν’ 
ενεργεία αλεξιπτωτιστές και διακρίνονται 
για την πειθαρχία, υπευθυνότητα, εργατι-
κότητα, ευσυνειδησία και ακρίβεια κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους. 

∆εν υπάρχει το περιθώριο του παρα-
µικρού λάθους, το οποίο κατά τη διάρκεια 
των ρίψεων µπορεί να γίνει πρόξενος 
ατυχήµατος, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, 
για τους ρίπτες και αλεξιπτωτιστές, που 
συµµετέχουν στη συγκεκριµένη δραστη-
ριότητα.

εξιπτώτων

Η αποστολή του 865 ΤΕΝΕΦ, είναι:

 Υποστήριξη µε ανεφοδιασµό από αέρα των µαχόµενων 

τµηµάτων καθώς και των επιχειρήσεων Ειδικών ∆υνάµεων.

 Εκπαίδευση του προσωπικού στις εναέριες Αποστολές 

Στρατού.

 Συσκευασία και αγκίστρωση φορτίων για µεταφορά τους 

ως εξωτερικά φορτία, µεταφερόµενα µε ελικόπτερα.

 Συντήρηση όλων των ειδών αλεξιπτώτων, υλικών ρίψεων 

και σωστικών µέσων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στάδια Επισκευής -
Συντήρησης Αλεξιπτώτων

Η συντήρηση και επισκευή των αλεξι-
πτώτων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:

 Συντήρηση
 Ανασυσκευασία του αλεξιπτώτου 

µία φορά κάθε χρόνο, είτε χρησιµοποιηθεί 
είτε όχι. Η µονάδα ανασυσκευάζει ετησίως 
8.500 αλεξίπτωτα προσωπικού και φόρτου 
διαφόρων τύπων, στις ειδικές εγκαταστά-
σεις που διαθέτει για το σκοπό αυτό.

 Εναποθήκευση των αλεξιπτώτων κα-
θώς επίσης και των υλικών ρίψεων εφοδίων, 
σε σταθερές συνθήκες περιβάλλοντος (θερ-
µοκρασία 23ο C, υγρασία 60%), συνθήκες που 
επιτυγχάνονται στα ειδικά για το σκοπό αυτό 
κτίρια που διαθέτει η µονάδα, µε τη λειτουργία 
των υπαρχόντων κλιµατιστικών µονάδων.

 Επισκευή αλεξιπτώτων
 Στάδιο αερισµού και ανασυσκευασίας
Μετά το πέρας της ρίψης, τα αλεξί-

πτωτα µεταφέρονται στον πύργο αναρτή-
σεως, όπου αρχικά γίνεται αερισµός και 
αποµάκρυνση τυχόν ξένων σωµάτων, ενώ 
τα αλεξίπτωτα που χρησιµοποιούνται για 
θαλάσσιες ρίψεις, πρώτα ξεπλένονται µε 
γλυκό νερό και κατόπιν αναρτώνται για να 
στεγνώσουν. Στη συνέχεια, µεταφέρονται 
στα κτίρια ανασυσκευασίας, προκειµένου 
να ανασυσκευαστούν για την επόµενη χρή-
ση. Αν, κατά τη διάρκεια των παραπάνω 
ενεργειών, διαπιστωθεί φθορά ή οποιαδή-
ποτε άλλη εµπλοκή στο αλεξίπτωτο, τότε 
προωθείται στη ∆ιµοιρία Επισκευασίας της 
Μονάδας, προς επισκευή. Η Μονάδα εκτε-
λεί επισκευές 1ου µέχρι 4ου κλιµάκιου.

Στάδιο Αρχικής Επιθεώρησης 
Το προωθηµένο αλεξίπτωτο επιθεωρείται 

λεπτοµερώς στον ειδικό φωτιζόµενο πάγκο 

επιθεώρησης από τον Αρχιτεχνίτη, ο οποίος κρίνει 

αν είναι επισκευάσιµο ή άχρηστο.

Μεγάλη σηµασία στη λεπτοµέρεια
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 Στάδιο αρχικής επιθεώρησης
Το προωθηµένο αλεξίπτωτο επιθεω-

ρείται λεπτοµερώς στον ειδικό φωτιζόµενο 
πάγκο επιθεώρησης, από τον Αρχιτεχνίτη, ο 
οποίος κρίνει αν είναι επισκευάσιµο ή άχρη-
στο. Σε περίπτωση που είναι επισκευάσιµο, 
βεβαιώνονται οι φθορές και επιλέγεται ο 
κατάλληλος Επισκευαστής για την άρση της 
φθοράς και την πλήρη αποκατάσταση της 
λειτουργικότητάς του.

 Στάδιο επισκευής
Ο Επισκευαστής επισκευάζει τις φθορές 

στους ειδικούς πάγκους επισκευής αλεξι-
πτώτων, δίνοντας µεγάλη σηµασία στη λε-
πτοµέρεια, γνωρίζοντας ότι από την εργασία 
του εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό το 
λόγο, έχει πάντα στο µυαλό το ρητό, που εί-
ναι αναρτηµένο στο χώρο της επισκευασίας, 
«το πρώτο λάθος είναι και το τελευταίο». Ο 

επικεφαλής Αρχιτεχνίτης παρακολουθεί την 
επισκευή και παρεµβαίνει όπου κρίνει απα-
ραίτητο, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο 
την πληρότητα των εργασιών, καθώς και την 
άριστη αξιοποίηση των υλικών επισκευής.

 Στάδιο τελικής επιθεώρησης
Μετά το πέρας των εργασιών επισκευής, 

το αλεξίπτωτο επιθεωρείται από τον Αρχιτε-
χνίτη, στον ειδικό φωτιζόµενο πάγκο επιθεώ-
ρησης, για να εξακριβωθεί η ορθή επισκευή 
των φθορών και η καταλληλότητα των υλικών 
που χρησιµοποιήθηκαν για την επισκευή του. 
Όταν πραγµατοποιηθεί η τελική επιθεώρηση, 
υπογράφονται οι σχετικές καρτέλες, καθώς 
και η ταυτότητα του αλεξιπτώτου που το συ-
νοδεύει. Κατόπιν επιστρέφεται στις Μονάδες 
ανασυσκευασιάς, προκειµένου να επανασυ-
σκευαστεί για την επόµενη αποστολή.

ΓΕΣ/∆ΕΜ

Η ιδιαιτερότητα του 865 ΤΕΝΕΦ, 

έγκειται στη µοναδικότητα της 

αποστολής του στο χώρο των 

Ενόπλων ∆υνάµεων και στην 

ιδιαίτερη εκπαίδευση την οποία 

διεξάγει. Η εκπαίδευση αυτή έχει 

να κάνει τόσο µε τη χρήση, όσο 

και µε τη συντήρηση και επισκευή 

του ειδικού και υψηλού κόστους 

υλικού που χρησιµοποιεί. Για τον 

παραπάνω λόγο, στοιχεία όπως 

η επιλογή του κατάλληλου προ-

σωπικού η εντατική εκπαίδευση, 

η ευσυνείδητη πειθαρχία και το 

υψηλό αίσθηµα ευθύνης, κρίνο-

νται απαραίτητα για την ύπαρξη 

και λειτουργία της ειδικής αυτής 

µονάδας του Σώµατος Εφοδιασµού 

Μεταφορών.

Στάδιο Επισκευής
 Ο Επισκευαστής επισκευάζει τις φθορές στους 

ειδικούς πάγκους επισκευής αλεξιπτώτων, 

δίνοντας µεγάλη σηµασία στη λεπτοµέρεια, 

γνωρίζοντας ότι από την εργασία του εξαρτώνται 

ανθρώπινες ζωές.

Μεγάλη σηµασία στη λεπτοµέρεια
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Ι στο ρι κά Στοι χεία

Μέ χρι το έ τος 1955, υ πήρ χε στην πε ριο χή της πρωτεύ ου σας το Φρου ραρ χεί ο Α θη-

νών - Πει ραιώς, Μο νά δα Α νε ξάρ τη τη, που υ πα γό ταν στην Α νω τέ ρα Στρα τιω τι κή ∆ιοί κη-

ση Ατ τι κής και Νή σων (ΑΣ∆ΑΝ).

Το Μά ιο του 1955, το Φρου ραρ χεί ο Αθη νών - Πειραιώς δια λύ ε ται και συ γκρο τεί ται 

∆ιοί κη ση µε τί τλο “Στρα τιω τι κή ∆ιοί κη ση Α θη νών” (Σ∆Α) στην ο ποί α εν σω µα τώ θη κε 

και το Φρου ραρ χεί ο Α θη νών - Πειραιώς.

 Το 1975, συ γκρο τεί ται στο χώ ρο του Λε κα νο πε δί ου Αττι κής η ∆ιοί κη ση Βά σης Συ ντή-

ρη σης (∆ΒΣ) η ο ποί α α νέ λα βε την ευθύ νη της ∆ιοι κητικής Μέ ρι µνας, α πό την τό τε Σ∆Α.

Τον Α πρί λιο του 1979, συ γκρο τεί ται η Στρα τιω τι κή ∆ιοί κη ση Ε σω τε ρι κού (Σ∆Ε), µε 

την ο ποί α συγ χω νεύ ε ται και η ∆ιοί κη ση Βάσης Συ ντή ρη σης (∆ΒΣ). Ο πα ρα πά νω τί τλος 

αλ λά ζει τον Αύ γου στο του ί διου έ τους, σε Στρα τιω τι κή ∆ιοί κη ση Αθηνών (Σ∆Α).

Η Σ∆Α, µε την νέ α της δο µή ως Μεί ζων Σχη µα τι σµός επι πέ δου Σώ µα τος Στρα τού 

και α φού α νέ λα βε και ό λη τη χερ σαί α Πε ριο χή Ευ θύ νης της ΑΣ ∆ΕΝ, λει τούρ γη σε στην 

πα ρούσα θέ ση α πό τον Νο έµβριο του 1979 µέ χρι τον Α πρί λιο του 2004.

Α πό την 1η Μα ΐ ου 2004, µε το νο µά σθη κε σε ΑΣ ∆ΥΣ (Α νώ τα τη Στρα τιω τι κή ∆ιοί κηση 

Υ πο στη ρί ξε ως Στρα τού), στο πλαί σιο της αναδιορ γά νω σης του Στρα τού Ξη ράς και α πό 

την 1η Ιανουαρίου 2005, λει τουρ γεί µε τη νέ α της µορ φή.

 Η έ δρα του Στρα τη γεί ου της ΑΣ ∆ΥΣ εί ναι στην Α θή να (ΓΟΥ ∆Η), στο Στρδο «Ν. ΖΟΡ ΜΠΑ».

«ΑΛ ΚΗ ΚΡΑ ΤΟΣ Ε ΣΤΙ ΜΕ ΓΙ ΣΤΟΝ»

Ο Θη σέ ας σε η λι κί α 16 ε τών ση κώ νει τον πε λώ ριο βρά-
χο και παίρ νει το ξί φος και τα χρυ σά σαν δά λια που έ χει 
το πο θε τή σει ε κεί ο πατέ ρας του, ε πι θυ µώ ντας να τα πά ρει 
ο γιος του, ό ταν γεν νη θεί, µε γα λώ σει και µπο ρέ σει να µε τα-
κι νή σει µό νος του τον βρά χο.

Συµ βο λί ζει την ι κα νό τη τα της ΑΣ ∆ΥΣ να α να λά βει την 
ευ θύ νη και µε τη χρη σι µο ποί η ση ό λων των δια θε σί µων µέ-
σων να εκ πλη ρώ σει ε πι τυ χώς την α πο στο λή της.
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Εκ παίδευ ση
Το προ σω πι κό της ΑΣ ∆ΥΣ, διε ξά γει ρε α-

λι στι κή επ’ έρ γω εκ παί δευ ση, προ κει µέ νου 
να υ λο ποιεί την α πο στο λή της. Ε πι πρό σθε τα 
στις Μο νά δες της ΑΣ ∆ΥΣ, διε ξά γε ται η αρχι-
κή εκ παί δευ ση των νεοσυλλέκτων ο πλι τών 
και των Ε ΠΟΠ ό λων των όπλων-σωµάτων 
σε σχο λεί α µα χη τή και συνεχίζεται µε τά τη 
µο νι µο ποί ησή τους στα ΚΕΝ της ΙV MΠ.

Πραγ µα το ποιεί ται εκ παί δευση ει δι κο τή-
των ο πλι τών - στε λε χών ΤΧ-ΕΜ-ΥΠ-ΥΓ στα 
Ε ΚΕ της ∆ιοί κη σης Στρα τιω τι κών Ερ γο στα σί-
ων των Στρα τιωτι κών Νο σο κο µεί ων και του 

Στρα τιω τι κού Συ γκρο τή µα τος Με τα φο ρών.
∆ιε ξάγονται Σχο λεί α επι µόρ φω σης στε λε-

χών στο πλαί σιο των ορ γα νωµέ νων πτε ρύ γων 
εκπαι δεύ σε ως α νά έ τος και των σχολεί ων 
ε σω τε ρι κού αρ µο διό τη τας ΓΕΣ/∆ΕΚ Π.

∆ρα στη ριότη τες
Το πα ρε χό µε νο έρ γο της ΑΣ ∆ΥΣ, λό-

γω της φύ σε ως της α πο στο λής της, εί ναι 
πο λύ πλευ ρο και κα λύ πτει ό λες τις πα ρα-
µέ τρους της ∆ιοι κη τικής Μέ ρι µνας και 
ό χι µό νο, ό πως α να λυ τι κά πε ρι γρά φε ται 
πα ρα κά τω:

 ∆ιεύθυνση Υ γειο νοµι κού-Υ γεί α
 Πραγ µα το ποιού νται σε τα κτά χρονι-

κά δια στή µα τα Υ γειο νο µι κές ε πι θε ω ρή-
σεις και ε πι θε ω ρή σεις σε ε πι χει ρή σεις 
τρο φί µων και α πο θη κευ τι κών χώ ρων. 
Συ γκρο τού νται Υ γειο νο µικές Ε πι τροπές 
για προ λη πτι κές υ γειο νο µι κές ε ξε τά σεις 
έν στο λου προ σω πι κού.

 Ενι σχύ ο νται τα ΚΕΝ µε ια τρούς για 
υ γειο νο µι κή υ πο στή ριξη στις πε ριό δους 
ε πι δη µιών.

 ∆ια τί θεται Υ γειονο µικό προ σω πικό 
για αλ λη λο κά λυ ψη Μο νά δων.
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 ∆ιεύθυνση Τεχνι κού
 Ευ θύ νεται για τη συ ντή ρη ση ό λου του τε χνι-

κού υ λι κού του Στρα τού.
 Α σκεί τον τε χνι κό και ε πι στη µο νι κό έ λεγ χο των 

τε χνι κών υ λι κών του Στρα τού και την τε χνι κή ε πί βλε-
ψη και κα θο δή γηση των αρ µο δί ων ορ γά νων, για την 
άρ τια ορ γά νω ση και κα λή ε κτέ λε ση της συ ντή ρη σης.

 Πα ρα κολου θεί την τε χνο λο γι κή ε ξέ λι ξη 
των τε χνι κών υ λι κών προς ε νη µέ ρω ση και υπο-
βο λή σχε τι κών προ τά σε ων ιε ραρ χι κά.

 Ε κτε λεί ε πι θε ω ρή σεις σε θέ µα τα αρ µο διό-
τη τάς της.

 Πα ρα κολου θεί την ε ξέ λι ξη της συ ντή ρη-
σης των υ λι κών που υ πο στη ρί ζο νται α πό τους 
διε θνείς ορ γα νι σµούς (NAMSA κ.τ.λ.).

 ∆ιεύθυνση Υλι κού Πο λέ µου
 Εί ναι υ πεύ θυ νη για την υ πο στή ρι ξη σε υ λι κά 

αρ µο διό τη τος (ΥΠ) του Στρα τού Ξη ράς, στην Ει ρή-
νη και στον Πόλε µο.

 Με λε τά, πα ρα κο λου θεί και ε λέγ χει τη στάθ µη, 
την κλι µά κω ση, τη συ ντή ρη ση και δια χεί ρι ση των 
υ λι κών της αρ µο διό τη τάς της, κα θώς και των πυ ρο-
µα χι κών, και µε ρι µνά για τη συ µπλή ρω σή τους.

 Ευ θύ νε ται για τη λει τουργί α του συ στή µα-
τος α νε φο δια σµού του Στρα τού µε υ λι κά αρ µο-
διό τη τος (ΥΠ) και ει ση γεί ται βελ τιώ σεις πά νω 
στην ορ γά νω ση και λει τουρ γί α του.

 ∆ιεύθυνση Ε φο δια σµού Με τα φο ρών
 Παρα κο λου θεί και ε λέγ χει τη στάθ µη των α πο-

θε µά των των ε φο δί ων και υ λι κών αρµο διό τη τας EM 
και µε ρι µνά για τη συ µπλή ρω σή τους, κα θώς και για 
τον ο µα λό ε φο δια σµό των Μο νά δων του Στρα τού, 
των λοι πών Κλά δων των Ε.∆. και Σω µά των Α σφα λεί-
ας, σύµ φω να µε τα ι σχύ ο ντα σχέ δια και τις δια τα γές.

 Εκτε λεί Γε νι κές ∆ιοι κη τι κές Ε πι θε ω ρή-
σεις στις απ’ ευ θεί ας υ πα γό µε νες Μο νά δες ΕΜ 
και Ει δι κές ∆ιοι κη τι κές Ε πι θε ω ρή σεις σε θέ µα-
τα αρ µο διό τη τάς της.

 ∆ια θέ τει πι στώ σεις για την προ µή θεια 
των α να γκαιού ντων για την υπο στή ρι ξη του ΣΞ 
υ λι κών αρ µο διό τη τος ΕΜ, ε ντός των οι κο νο µι-
κών αρ µο διο τήτων της ΑΣ ∆ΥΣ.

 Ευ θύ νε ται για τον α νε φο δια σµό τό σο στην 
ει ρή νη ό σο και στον πό λε µο µε ε φό δια αρ µο διό-
τη τάς της, τη ρώ ντας κα τά κλά δο στοι χεί α της 
τρο φο δο τού µε νης δύ να µης.

 Χει ρί ζε ται θέ µα τα που α φο ρούν την ορ γά-
νω ση και λει τουρ γί α των Στρα τιω τι κών Πρα τη ρί-
ων ΠΕ/ΑΣ ∆ΥΣ και του Ε ΚΕΜ Σ.

 Εκ δί δει δια τα γές για ζη τή µα τα ει δι κής φύ-
σε ως (∆ω ρε άν δια θέ σεις ε φοδί ων - υ λι κών σε 
τρί τους), κα τό πιν ε γκρί σε ως της Ιε ραρ χί ας. 
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 Κέ ντρα Εκ παι δεύ σε ως
Νεο συλ λέ κτων - Σχο λές -
Κέ ντρα Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρ τι σης
 Αρ χι κή εκ παί δευ ση α πό τα ΚΕΝ 

διάρ κειας 5 ε βδο µά δων (2 ε βδο µά δες 
βα σι κή εκ παί δευ ση και 3 ε βδο µά δες σχο-
λείο µα χη τή) σε Νε ο σύλ λε κτους Ο πλί τες.

 Εκ παί δευ ση α πό τα Ε ΚΕ σε ει δι κότη-
τες Ο πλι τών και Ε ΠΟΠ ΜΧ-ΤΧ-ΕΜ-∆Β.

 Εκ παί δευ ση α πό τις Σχο λές ΥΕ Α-
Αξ κών και Μο νί µων Υ παξ κών σε α ντι κεί-
µε να αρ µο διό τη τας ό πλων-σω µά των.

 Εκ παί δευ ση α πό τα ΚΕΚ ο πλι τών 
σε α ντι κεί µε να συ γκε κρι µέ νων ει δι κο-
τήτων µε χο ρή γη ση πι στο ποι η µέ νου πτυ-
χί ου α πό το Υ πουρ γεί ο Ερ γα σί ας.

 ∆ιοί κη ση Στρα τιω τι κών Εργο στα σί ων
 Συ νε χής πα ρα κο λού θη ση, συ ντο νι-

σµός και έ λεγ χος του έρ γου των Στρα τιω-
τι κών Ερ γο στα σί ων. 

 Υ λο ποί η ση προ γραµ µά των α να κα-
τα σκευών-κα τα σκευών.

 Εκ συγ χρο νι σµός µη χα νο λο γι κού ε ξο-
πλι σµού-µη χα νορ γά νω ση. Έ γκαι ρη πρόβλε-
ψη-αί τη ση α παι τού µε νων α νταλ λα κτι κών 
για την υ λο ποί η ση των προ γραµµά των. Εκ-
πό νη ση µε λε τών και ποιο τι κός έ λεγ χος.

 Συ ντή ρη ση 4ου και 5ου κλι µα κί ου και 
α νακατα σκευ ή πά σης φύ σε ως τε χνι κού 
υ λι κού, η λε κτροϋγειο νο µι κών υ λι κών, 
αρ µά των µά χης, α ε ρο πο ρι κού υ λι κού και 
ει δι κών ο πλι κών συ στη µά των.

 Συ ντή ρη ση 5ου κλι µακί ου ό λου του 
τη λε πι κοι νω νια κού, ηλε κτρο νι κού και 
η λε κτρο ϋ γειο νο µι κού υ λι κού, RADAR 
και ραδιο ε ντο πι στών.

 Συ ντή ρη ση 3ου-4ου κλι µα κί ου του η λε-
κτρο νι κού υ λι κού υψη λής τε χνο λογί ας.

 Τε χνι κή υ πο στή ρι ξη 3ου - 4ου κλι µα κί ου 
κα θώς και πε ριο δι κή ε πι θε ώ ρη ση των ο πλι-
κών συ στη µά των A/T TOW - MILAN - STRIM 
- FAGOT - M901 ITV - A/A STINGER - RH.

 Συ ντή ρη ση 3ου-4ου κλι µα κί ου 
(AVIM-Aviation Intermediate Mainte-
nance) στα Α/Φ και Ε/Π του Στρα τού, στα 
µέ σα ε πι κοι νω νί ας, ρα διοναυ τι λί ας, στα 
όρ γα να και τον ο πλι σµό αυ τών.

 Ανα κα τα σκευ ή και εκσυγ χρο νι-
σµός των ερ πυ στριο φό ρων ο χη µά των 
(ΤΟ ΜΠ, ΤΟ ΜΑ, Α/Κ Πυ ρο βό λων, Αρ µά-
των Περισυλ λο γής Μ578).

 Συ ντή ρη ση και ε πι σκευές 3ου-4ου 
Κλι µα κί ου των βαρέ ων ο χη µά των TA-
TRA, OSHKOSH και FAUN.

 Πα ρα γω γή βιο µη χα νι κών α ε ρί ων, 
κυτίων χρω µά των και βερ νι κιών, βερ νι-
κιού υ πο δη µά των, χρωµάτων, κου µπιών 
και πλα στι κών ει δών, για κά λυ ψη των α να-
γκών συ ντη ρή σε ως του ΣΞ και µε ρι κών 
ανα γκών των λοι πών κλά δων των Ε∆. 

 Κα τα σκευ ή ει δών ι µα τι σµού, υ πό δη-
σης και ε ξάρ τυ σης για τις ανά γκες του ΣΞ.

 902 Βά ση Στρα τιω τι κού Τα χυ δρο µεί ου
 Τα χυ δρο µι κή υ πο στή ρι ξη στους Σχη-

µα τι σµούς - Σχο λές - Μο νά δες - Στρ. κα τα-
στή µα τα, που ε δρεύ ουν στην Α θή να αλ λά 
και ε κτός αυ τής (ΣΠΖ - ΚΕΤ Θ), κα θώς και 
του στρα τιω τι κού και πο λι τι κού προ σω πι-
κού που υ πη ρε τεί σε αυ τές.

 Προ ώ θη ση της υ πη ρε σια κής και 
ι διωτι κής αλ λη λο γρα φί ας στους Α κο λού-
θους Ά µυ νας και Στρα τιω τι κούς Α κο-
λούθους, των πρε σβειών α νά τον κό σµο και 
ε κτε λεί τα χυ δρο µι κή υ πο στή ρι ξη των υ πη-
ρε τού ντων σε ει ρη νευ τι κές α πο στο λές.

 ∆ιεύθυνση Προ µη θειών
 Μέριµνα για την έ γκαι ρη προ µή-

θεια, µε τις κα λύ τε ρες δυ να τές οι κο νο-
µικές συν θή κες, των α να γκαιού ντων για 
το Στρα τό υ λι κών και ε φο δί ων, σύµ φωνα 
µε τις ι σχύ ου σες τε χνι κές προ δια γρα φές-
πε ρι γρα φές ή α ριθ µούς ο νο µα στι κούς 
(ΝSN) µε βά ση τον προ γραµ µα τι σµό του 
ΓΕΣ και τις δια τε θεί σες πι στώ σεις α πό 
τους αρ µό διους φο ρείς.

 Έκδοση ε ντο λών µε ό ρους διε νέρ γειας 
δια γω νι σµών ή δια βίβαση προ σφο ρών προ-
µη θειών µε τη µέ θο δο των δια πραγ µα τεύ σε-
ων ή µε α πευ θεί ας α νάθε ση αυ τών, κα θώς 
και προ σφο ρών που προ έρ χο νται α πό Στρα-
τιω τι κούς Α κο λού θους ή κρα τι κές ε ται ρεί ες 
δια φό ρων χω ρών, ή οί κους του ε ξω τε ρι κού 
για αξιο λό γη ση, σύµ φω να µε τις δια τά ξεις της 
ι σχύ ου σας για τις προ µή θειες α µυντι κού και 
µη υ λι κού, νο µο θε σί ας. Ει ση γεί ται στην Ιε ραρ-
χί α, κα τα κυ ρω τι κές ή α κυ ρω τι κές α πο φά σεις 



για την προ µή θεια υ λι κών ε φο δί ων και στη συ-
νέ χεια συ ντάσ σει συµ βά σεις για υ πο γρα φή µε 
τους µειο δό τες προ µη θευ τές.

 Παρακολούθηση των συµ βά σε ων 
του ΥΕ ΘΑ/Γ∆Α Ε Ε µέ χρι την ο λο κλήρω-
σή τους κα θώς και την υ λο ποί η σή τους, 
µέ σω δια κρα τι κών συµ φωνιών (FMS, 
BWB, NAMSA).

 ∆ιεύθυνση Ε λέγ χου Πα ρα λα βής Υ λι κών
Έ λεγ χος και πα ρα λα βή των πά σης 

φύ σε ως α µυ ντι κών και µη α µυ ντικών υ λι-
κών, κα τά κύ ριο λό γο του Στρα τού Ξη ράς 
και εν δε χο µέ νως λοι πών Κλάδων των 
Ε.∆ και Σω µά των Α σφα λεί ας µε:

 Την πραγ µα το ποί η ση ποιο τι κών ε λέγ-
χων των πρώ των υ λών στις εγκα τα στά σεις 
του προ µη θευ τή, κα τά το στά διο πα ρα γω-
γής των υ πό προ µή θεια υλι κών και 

 Τη διε νέρ γεια τε λι κών ποιο τι κών, 
πο σο τι κών και λοι πών ε λέγ χων, που καθο-
ρί ζο νται α πό τις ε κά στο τε συµ βά σεις, µε 
τις ε πι τρο πές πα ρα λα βής υ λι κών, σύµ φω-
να µε τις δια δι κα σί ες που προ βλέ πο νται 
α πό τις δια τά ξεις της κείµε νης νο µο θε σί-
ας «Πε ρί Προ µη θειών Ε.∆». 

 ∆ιεύθυνση Εκ ποί η σης
Στρα τιω τι κού Υ λι κού
 Μεριµνά για την εκ ποί η ση του πά σης 

φύ σε ως ΠΟ Ε- α χρή στου (για την Υ πη ρε σί α) 
Στρα τιω τι κού Υ λι κού ή ευ χρή στου µεν αλ λά 
µη υ πο στη ρι ζό µε νου υ λι κού που έ χει α πο συρ-
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θεί για την α πο συµ φό ρη ση των α πο θη κών και 
των χώ ρων των Μο νάδων ∆Μ των Σχη µα τι-
σµών, και πα ράλ λη λα ασχολείται µε την ε ξα-
σφά λι ση ε σό δων υ πέρ του ΜΤΣ.

 ∆ιε νερ γεί ∆η µό σιους ∆ιε θνείς Πλειο-
δο τι κούς ∆ια γω νι σµούς εκ ποι ή σεως στρα-
τιω τι κών υ λι κών υ πέρ πό ρων του ΜΤΣ.

 Πραγ µα το ποιεί έ ρευ να της αγο ράς 
για τον ε ντο πι σµό των Βιο µη χα νιών, Βιο τε-
χνών ή Ε µπό ρων που χρη σι µοποιούν ή µε-
τα πω λούν στρα τιω τι κά εί δη.

 Πραγ µα το ποιεί Ε πι σκέ ψεις-Ε πιθε-
ω ρή σεις σε Μο νά δες προς δια πί στω ση 
της ποιο τι κής κα τα στά σε ως των εκ ποιου-
µέ νων υ λι κών και της τη ρή σε ως των προ-
βλε πο µέ νων δια δι κα σιών εκ ποι ήσε ως 
α πό τις Συµ βά σεις και τους ό ρους Συµ φω-
νιών των Πλειο δο τι κών ∆ια γωνι σµών, 
και πα ρέ χει ο δη γί ες-συµ βου λές στις ∆ιοι-
κή σεις των Μο νά δων γε νι κά για θέ µα τα 
που α φο ρούν την εκ ποί η ση των υ λι κών.

 Εκ δί δει δια τα γές διά θε σης (εκ ποί η-
σης) µου σεια κού ο πλι σµού σε εν ε νερ γεία 
και α πο στρα τεί α  Στε λέχη των Ε νό πλων ∆υ-
νά µε ων, κα τό πιν ∆γής του ΓΕΣ/∆Μ.

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Η ΑΣ ∆ΥΣ, στο πλαί σιο των δια τα γών του 

ΓΕΣ και ΓΕ Ε ΘΑ, προ σφέ ρει έ να τερά στιο έρ γο 
στην πε ριο χή ευ θύ νης της. Α πό τον Ια νουά ριο 
του 1997 ε φαρ µό ζει το πρό γραµ µα κοι νω νι κής 
προ σφο ράς των Έ νο πλων ∆υ νά µε ων, µε ι διαί-
τε ρη έµ φαση στους το µείς έρ γων υ πο δο µής, 

υ γεί ας και πε ρί θαλ ψης, παι δεί ας και α θλητι-
σµού, πο λι τι στι κών και κοι νω νι κών δρα στη ριο-
τή των. Στα πλαί σια του προ γράµ µα τος αυ τού 
συµ µε τέ χει στη δύ να µη τα χεί ας α ντί δρασης 
«∆ΕΛ ΤΑ» (ει ρη νι κής πε ριό δου) του ΓΕ Ε ΘΑ, για 
την α ντι µε τώ πι ση ε κτά κτων α να γκών α πό φυ σι-
κές κα τα στρο φές ή άλ λα αί τια.

Eι δι κό τερα το έρ γο της ΑΣ ∆ΥΣ συ νί στα-
ται στα πα ρα κά τω:

 Έρ γα Υ πο δο µής 
 ∆ιάθεση α ριθ µού µη χα νη µά των µη-

χα νι κού για τη συ ντή ρη ση µι κρών έρ γων 
υ πο δο µής, ό πως διευ θε τή σεις δρο µο λο γί-
ων και χώρων.

 Συν δρο µή στο έρ γο της Το πι κής Αυ το-
διοι κή σε ως για την α ντι µε τώ πι ση ε κτά κτων 
α να γκών (εκ χιο νι σµός, συνδρο µή σε πληµ-
µύ ρες, πυρ κα γιές και σει σµούς).

 Συ νερ γα σί α µε τα κα τά τό πους δα σαρ-
χεί α για τη διά νοι ξη ζω νών πυ ρα σφά λειας.  
 

 Υ γεί α - Πε ρί θαλ ψη - Αι µο δο σί α 
∆ιάθεση Υ γειο νο µι κού προ σω πι κού 

στο Σω µα τεί ο «Α νοι κτή Α γκα λιά» για ε ξέ τα-
ση κα τοί κων α πο µα κρυ σµέ νων πε ριο χών, 
ό πως ε πί σης και Υ γειο νο µι κού προ σω πι κού 
στη ∆ια κλα δι κή ο µά δα του Π. Ν. για πα ρο χή 
υ γειο νο µι κών υ πη ρε σιών στους α πο µα κρυ-
σµέ νους κα τοί κους των νη σιών του Αι γαί ου.

 ∆ιάθεση Υ γειο νο µι κού προ σω πι κού 
σε πυ ρό πλη κτες πε ριο χές.

 Πραγµατοποίηση σε τα κτά χρο νι κά 

δια στή µα τα αι µο δο σιών (3.163 φιά λες αί µα-
τος για το έ τος 2009) επ’ ω φε λεί α τρί των. 

 ∆ιάθεση Στρατιωτι κού προ σω πι κού 
(ια τρών, νο ση λευ τών, κοι νω νι κών λει τουρ-
γών) για ε νη µέ ρωση των πο λι τών σε θέ µα-
τα ό πως ναρ κω τι κά, AIDS κ.λπ.

 Α θλη τι σµός 
Οι α θλη τι κές ο µά δες Σχη µα τισµών της 

ΑΣ ∆ΥΣ, συµ µε τέ χουν σε το πι κά πρω τα θλή-
µα τα και α γώ νες µε σκο πό τη σύ σφι ξη των 
σχέ σε ων µε τις το πι κές κοι νω νί ες αλ λά και 
την ψυ χα γω γί α τους.

 Κοι νω νι κές - Πο λι τι στι κές
Εκ δη λώ σεις - Άλ λες ∆ρα στη ριό τη τες 
 Προ σφο ρά βο η θεί ας σε κοι νω φε λή ι δρύ-

µα τα και ά πο ρες οι κο γέ νειες (τρόφι µα κ.λπ.). 
 ∆ιά θε ση, Στρα τιω τι κού προ σω πι κού 

για συµ µε το χή τους σε δε νδρο φυ τεύσεις. 
 ∆ιάθεση στρα τιω τι κών τµηµά των και 

τµηµάτων στρα τιω τι κής µου σι κής σε διά φο ρες 
πο λι τι στι κές, πο λι τι σµικές και θρη σκευ τι κές εκ-
δη λώ σεις. Ε πί σης, οι κα τά τό πους στρα τιω τι κές 
λέ σχες ε ξυ πη ρε τούν πο λι τι στι κούς συλ λό γους 
για διορ γάνω ση πο λι τι στι κών εκ δη λώ σε ων.

Οι πα ρα πά νω δια θέ σεις α γκα λιά ζο νται 
πά ντα µε ι διαί τε ρη χαρά και τι µή α πό τις το-
πι κές κοι νω νί ες. 

∆ιε θνείς ∆ρα στη ριό τη τες
Η ΑΣ ∆ΥΣ συµ µε τέ χει στις πα ρα κά τω 

δρα στη ριό τη τες:
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 Με την III ΤΑ ΞΥΠ, ως Σχη µα τι σµό υ πο-
στή ρι ξης των ΕΥΕ µε α πο στο λή Πα ρο χή Υ πο-
στή ρι ξης Φι λο ξε νού ντος Έ θνους στις δυνά-
µεις του ΝΑ ΤΟ, που ε νερ γούν στα Βαλ κά νια 
(Κοσ συ φο πέ διο).

 Στην Ε πι χεί ρη ση της Ευ ρω πα ϊ κής 
Έ νω σης ΑΛ ΘΕ Α (ALTHEA), µε Λό χο Στρα-
το νο µί ας του 951 ΤΣΝ (ΕΛ ∆ΥΒ-5) υ πό 
Α νώτερο Αξ κό, µε έ δρα στο Σε ρά γε βο.

 Στη δύ να µη NRF-14, για την ο ποί α 
έ χει ε τοι µό τη τα διά θε σης ε νός Λό χου Με τα-
φο ράς Φορ τί ων (ΛΜΦ), δυ νά µε ως 70 αν-
δρών, από το ΣΣΜ.

Λοι πά Θέ µα τα
 Στα πλαίσια της ψυ χα γω γί ας και ε νη-

µέ ρω σης του προ σω πι κού κά θε έ τος η ΑΣ-
∆ΥΣ διορ γα νώ νει και διε ξά γει µε ε πι τυ χί α:

 Εκ δη λώ σεις «Α ΝΟΙ ΧΤΑ ΣΤΡΑ ΤΟΠΕ-
∆Α», µε σκο πό την εν δυ νά µω ση των σχέ-
σε ων µε τα ξύ του Στρα τού και Κοι νού, 
αλλά και την ε νη µέ ρω ση της νε ο λαί ας σε 
θέ µα τα θη τεί ας - ε παγ γελ µα τι κού προ σα-
να το λι σµού.

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

 Στην πε ριοχή ευ θύ νης της ΑΣ ∆ΥΣ 
και µε µέ ρι µνά της, στα πλαί σια της µέ ρι-
µνας για το προσω πι κό, λει τουρ γούν:

 Βρε φο νη πια κοί Σταθ µοί οι ο ποί οι ε παν-
δρώ νο νται α πό µό νι µο στρα τιωτι κό προ σω πι-
κό για τη φι λο ξε νί α παι διών η λι κί ας α πό 2,5 

έ ως 5 ε τών και εί ναι στε λε χω µέ νοι µε ό λες τις 
προ βλε πό µε νες ει δι κό τη τες, 2 στην Α θή να , 2 
στη Θεσσα λο νί κη, 1 στη Λα µί α, 1 στην Ξάν θη.

 22 Λέ σχες Α ξιω µα τι κών για την ε ξυ πη-
ρέ τη ση των α να γκών δια τρο φής και ψυ χα γω-
γί ας των στε λε χών των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων, 
κα θώς και την α νά πτυ ξη και προ α γω γή των 
σχέ σε ων µε τα ξύ Στρα τού και κοι νού.

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

 Στρα τιω τι κά πρα τή ρια µε σκο πό τον 
α νε φο δια σµό των µο νά δων και την εξυ πη-
ρέ τη ση των στε λε χών των Ε νό πλων ∆υ νά-
µε ων σε εί δη πρώ της α νά γκης.

ΑΣ∆ΥΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ι στο ρι κά Στοι χεί α
Ο 1ος ΚΛΕ ΕΣΠ λει τούρ γη σε, µε βά ση τον 

ΠΟΥ υπ’ α ρίθ µ. 43-74/2000, α πό το 2001 τυ-
πι κά και ου σια στικά α πό το ∆ε κέµ βριο του 
2005. Α πο τε λεί Υ πο µο νά δα της 695 ΑΒ Π 
(Αυλά κι Στυ λί δας), στις ε γκα τα στά σεις της 
ο ποί ας και ε δρεύ ει. Ε πι χει ρη σιακά υ πά γε-
ται απ΄ ευ θεί ας στο ΓΕΣ/∆ΥΠ. 

Α πο στο λή

Α πο στο λή του 1ου ΚΛΕ Ε ΣΠ εί ναι:

 Η διε νέρ γεια ο πτι κών και λει τουρ γι-
κών ε λέγ χων - ε πι θεω ρή σε ων των ει δι κών 
συγ χρό νων πυ ρο µα χι κών των Μο νά δων 
(HELLFIRE, TOW, SPIGOT, ATACMS, OSA 
AK, Ρου κε τών 2,75” Ε/Π APACHE) επί τό που, 
µε τη χρή ση ει δι κών φο ρη τών ορ γά νων - συ-

1ος Κινητός Λόχος
Ε πι θε ώ ρη σης Ελέγχου Σύγ χρο νων Πυ ρο µα χι κών

σκευών (ε πι θε ώ ρη ση ε πι πέ δου Μο νά δας 
- UNIT MAINTENANCE) για τα πυ ρο µα χι κά 
που η κά θε ∆ι µοι ρί α εί ναι αρ µό δια.

 Η συ ντή ρη ση των υ πό ψη πυ ρο µα-
χι κών ε πί τό που στη Μο νά δα (Ρου κέ τες 
122mm ‘’Κα τιούσα’’) (εί τε σαν βα σι κοί φόρ-
τοι εί τε σαν α πο θέ µα τα Γ΄ Γραµ µής). Η 
συ ντή ρηση αυ τή δεν θα εί ναι ευ ρεί ας κλί-
µα κας αλ λά ε πι πέ δου Μο νά δας (UNIT MAIN-
TENANCE) και ό πως αυ τή θα κω δικο ποιεί ται 
εί τε α πό τον κα τα σκευα στή, εί τε α πό πλη ρο φο-
ρί ες α πό άλ λους χρήστες, κα θώς ε πί σης και 
α πό το τµή µα µε λε τών του Λό χου.

 Η έκ δο ση ο δη γιών πα ρο χής τε χνι-
κών πλη ρο φο ριών στις Μο νάδες για τον 
τρό πο χει ρι σµού, ε να πο θή κευ σης, συ ντή-

ρη σης, ε λέγ χων, α να σκευών, κα-
τα στρο φής των πυ-

ρο µα-

χι κών και ει δι κό τε ρα των συγ χρό νων.
 Η διε νέρ γεια ει δι κών ε λέγ χων-ε πι θε-

ω ρή σε ων και ε πι σκευών στις ει δι κές ε γκα-
τα στά σεις του Λό χου (Ρου κέ τες 122mm 
‘’Κα τιού σα’’), µε τις ει δι κές συ σκευές και 
ερ γα λεί α (ε πι θε ώ ρη ση α πο θή κης DEPOT 
MAINTENANCE).

 Η α να βάθ µι ση των υ πό ψη πυ ρο µα-
χι κών µε την α ντι κα τά στα ση βα σι κών ε ξαρ-
τη µά των.

 Η ορ γά νω ση βι βλιο θή κης για πλη-
ρο φο ρί ες που α φο ρούν τα πυ ρο µα χι κά και 
ει δι κό τε ρα τα σύγ χρο να.

 Η µε λέ τη και έ ρευ να των δυ σλει τουρ-
γιών που πα ρου σιά ζονται στις βο λές και η 
διε ρεύ νη ση των τυ χόν α τυ χη µά των.

 Η έκ δο ση ο δη γιών για την διε ξα-
γω γή εκ παί δευ σης στα α ντικεί µε να αρ µο-
διό τη τας του Λό χου.

 Η ορ γά νω ση και η λει τουρ γί α 
σχο λεί ων και σε µι να ρί-

ων πυρο-



µα χι κών και έκ δο ση ο δη γιών και εγ χει ρι δί ων 
για τη διε ξα γω γή της εκ παίδευ σης.

∆ρα στη ριό τη τες
 ∆η µιουρ γή θη καν ε γκα τα στά σεις για 

την ε πι θε ώ ρη ση των πυρο µα χι κών Ρου κέ-
τες 122mm ‘’Κα τιού σα’’, µε τά α πό Σύµ βα ση 
της Υ πη ρε σί ας µε την TECNOPOL Σλο βα κί ας 
µέ σω DEFENCO S.A. Πα ράλ λη λα, εκ παι δεύ-
θη κε το προ σω πι κό του Λό χου, α πέκτη σε την 
α νά λο γη τε χνο γνω σί α και οι συ σκευές ε λέγ-
χου που α πο κτή θη καν πα ρέ µει ναν στον Λό χο, 
για την πα ρα πέ ρα συ νέ χι ση των ερ γα σιών.

 Mε σύµ βα ση που εί χε υ πο γρα φεί µε 
το Ρω σι κό δη µό σιο, έ γι νε α να βάθ µι ση των 
OSA-AK στις ε γκα τα στά σεις της 389 ΠΑΠ, 
µε πα ράλ λη λη α πό κτη ση τεχνο γνω σί ας 
α πό προ σω πι κό του Λό χου, για την πα ρα πέ-
ρα συ νέ χι ση των ερ γα σιών.

 Γί νε ται πε ριο δι κός ο πτι κός έ λεγ χος 
πυροµαχι κών APACHE στις ε γκα τα στά σεις 
του 1ου ΤΕ ΕΠ και στις Μο νά δες πυ ρο µα χι-
κών που τη ρού νται τα α πο θέ µα τα Γ΄ Γραµ-
µής, κά θε 6µη νο σύµ φω να µε τις ε ντο λές 
της ∆ιεύθυνσης Υλικού Πολέµου του ΓΕΣ.

 Γί νε ται ε τή σια ε πι θε ώ ρη ση µε ει δι κή 
συ σκευ ή ως προς τη λει τουρ γι κό τη τα των 
κυ κλω µά των, των πυροµαχι κών TOW. Στο 
παρελ θόν έ γι νε το πο θέ τη ση συ σκευ ής α σφα-
λεί ας MOIC σε πυρ οµαχικά TOW.

 Γί νε ται ε τή σια ε πι-
θε ώ ρη ση µε ει δι κή 
συ σκευ ή ως 

προς τη λει τουρ γι κό τη τα των κυ κλω µά των, 
των πυροµαχι κών SPIGOΤ.

 Γί νε ται ε τή σια ε πι θε ώ ρη ση µε ει δι κή 
συ σκευ ή ως προς τη λει τουρ γι κό τη τα των 
κυ κλω µά των, πυροµαχι κών ATACMS.

 Γί νε ται ε λέγ χος - ε πι θε ώ ρη ση και 
α να σκευ ή πε ριο ρι σµένης κλί µα κας πυ ρο-
µα χι κών OSA-AK µε τον ει δι κό ε ξο πλι σµό, 
ό ταν αυ τό προ βλέ πε ται α πό τον κατα σκευα-
στή (α νά 3ε τί α).

 Ορ γα νώ νει και λει τουρ γεί το βα σι κό 
σχο λεί ο εκ παί δευ σης των Πυ ρο τε χνουρ γών 
Υ λι κού Πο λέ µου, το ο ποί ο πα ρα κο λου θούν 
και στε λέ χη άλ λων κλά δων των Ε νό πλων 
∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα λεί ας.

 Ορ γα νώ νει και λει τουρ γεί ε νη µε ρω-
τι κά σε µι νάρια Στε λε χών Πυ ρο τε χνουρ γών 
(έ ξι α νά χρό νο).

Ορ γά νω ση
Ο Λό χος α πο τε λεί ται α πό 5 ∆ιµοιρί ες:
 ∆ιοικήσε ως,
 Α ντια ε ρο πο ρι κών Πυ ρο µα χι κών,
 Α ντιαρ µα τι κών Πυ ρο µα χι κών,
 Πυ ρο µα χι κών Ε λι κο πτέ ρων και Πολ-

λα πλών Ε κτο ξευ τών,
 Με λε τών - Ε ρευ νών.

ΓΕΣ/∆ΥΠ

Ο Λό χος πα ρά τις δυ σχέ ρειες 

που α ντι µε τω πί ζει στα παρ θε νικά 

του βή µα τα, ε κτε λεί την α πο στο-

λή του ε παγ γελ µα τι κά κα τά τον 

κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο, ε ξα σφα-

λί ζο ντας τη µε γα λύ τε ρη δυ να τή 

α ξιο πι στί α των σύγ χρο νων πυ ρο-

µα χι κών, ε ξοι κο νο µώ ντας πα ράλ-

λη λα σηµαντικούς οι κο νο µι κούς 

πό ρους στην Υ πη ρε σί α.



Το Χρω µο να στή ρι εί ναι έ νας ό µορ φος οι κι σµός χτι σµέ νος στους πρό πο δες του Βρύ σι να και έ χει 

πλη θυ σµό 358 κα τοί κους. Κτί σµα τα µε βε νε τσιά νι κα αρ χιτε κτο νι κά στοι χεί α εί ναι διά σπαρ τα 

στο χω ριό.Το ση µα ντι κό τε ρο εί ναι η επο νο µα ζό µε νη Villa Claudio, έ να θαυ µά σιο αρ χο ντι κό 

του 1610 µ.Χ., που έ χει α να στη λω θεί και στε γά ζει το µου σεί ο του Στρα τού Ξη ράς. Κο ντά στο 

Χρω µο να στή ρι βρί σκεται η Πα να γιά Κε ρά, ει κο νο γρα φη µέ νη βυ ζα ντι νή εκ κλη σί α στο σχή µα του 

ε λεύθε ρου σταυ ρού µε τρού λο, του 11ου αιώ να.

Στρα τιω τι κό Μου σείο Α γώ νων

Χρω µο να στή ρι Ρε θύ µνου

ΜΟΥΣΕΙΑ



Στις 30 Ιανουαρίου 2010, ο κ. Α/ΓΕΣ αποφάσισε 

την οργάνωση και λειτουργία του Στρατιωτικού 

Μουσείου µε µουσειακό υλικό που παρέµενε σε 

αποθήκες ανεκµετάλλευτο και µε εκθέµατα που 

παραχωρήθηκαν ευγενικά από άλλους φορείς. 

Τα εγκαίνια έγιναν στις 21 Μαΐου 2010.
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Ι στο ρι κό
Κτι ρια κού Συ γκρο τή µα τος

Η Κρή τη έ χει µε γά λο α ριθ µό α να-
γεν νη σια κών κτι σµά των του 15ου-16ου 
αιώ να, που χα ρα κτη ρί ζο νται µε τον ό ρο 
“Villa”. Πρό κει ται για κα τοι κί ες κυ ρί ως 
οι κο γενειών ευ γε νούς κα τα γω γής, ρω µα-
ϊ κής ή ε νε τι κής. Οι οι κο γέ νειες αυ τές συ-
νήθι ζαν να δια τη ρούν αρ χο ντι κό (Palazzo) 
στην πό λη και Villa στην ε ξο χή. Οι ε ξο χι κές 
οι κί ες εί χαν α γρο κτη νο τρο φι κό κυ ρί ως 
χα ρα κτή ρα και τυ πο λο γί α που πε ριλάµ βα-
νε το αρ χο ντι κό κύ ριο κτί σµα, κα τα λύ µα τα 
ερ γα τών, α πο θή κες και στάβλους. 

Οι βο η θη τι κοί και δευ τε ρεύ ο ντες χώ-
ροι ή ταν ορ γα νω µέ νοι, συ νή θως, γύ ρω 
από µια αυ λή µε κε ντρι κή πύ λη ει σό δου, 
ε νώ οι χώ ροι της κύ ριας κα τοι κί ας είχαν 
δεύ τε ρη αυ λό πορ τα. 

Το «Κο νά κι», ό πως αλ λιώς α να φέ ρε-
ται η έ παυ λη, πα ρα χω ρεί ται τον Ο κτώ-
βριο του 1980 α πό τον ι διο κτή τη Αλ κι βιά-
δη Κο τζά µπα ση, στην κοι νό τη τα Χρω µο να-
στηρί ου. Τα τε λευ ταί α χρό νια, µε κρα τι κή 
ε πι χο ρή γη ση, άρ χι σε η α να καί νι ση της 
έ παυ λης χω ρίς πο τέ να ο λο κλη ρω θεί. 

Στις 19 Νο εµ βρί ου 1997 η Κοι νό τη-
τα α πο φα σί ζει να πα ρα χω ρή σει τη βί λα 
Claudio στο ΤΕ ΘΑ µε στό χο την α να στή λω-
σή της, µε δι κές του πι στώ σεις, και τη δη-
µιουρ γί α στους χώ ρους της Στρα τιω τι κού 
Μου σεί ου. 

Στις 30 Ια νουα ρί ου 2010, ο Α/ΓΕΣ α πο-
φά σι σε την ορ γά νω ση και λει τουρ γί α του 
Στρα τιω τι κού Μου σεί ου, µε µου σεια κό 
υ λι κό που πα ρέ µε νε σε α πο θή κες α νεκ-
µετάλ λευ το και µε εκ θέ µα τα που πα ρα χω-
ρή θη καν ευ γε νι κά α πό άλ λους φο ρείς. Τα 
ε γκαί νια έ γι ναν στις 21 Μα ΐ ου 2010.

Λει τουρ γική Ορ γάνω ση
του Μου σειου

Η θε µα τι κή του Μου σεί ου πε ρι λαµ βά νει 
δύ ο µέ ρη:

Μέ ρος 1ο: Α να γεν νη σια κή ο χυ ρω µα τι-
κή τέ χνη .

Μέ ρος 2ο: Iστο ρί α των ε πα να στά σε ων 
και α γώ νω ν του κρη τι κού λα ού.

Ο δοι πο ρι κό Ξε νάγη σης
Στο πρώ το διώ ρο φο κτί ριο του συ γκρο-

τή µα τος υ πάρ χουν οι πα ρα κά τω χώ ροι:
 Iσό γειο
 ∆ύ ο αί θου σες πε ριο δι κών εκ θέ-

σε ων. Την πα ρού σα χρο νι κή πε ρί ο δο 
φι λο ξενού νται οι εκ θέ σεις «Koι νω νι κή 
Προ σφο ρά» και «Μα κε δο νι κός Α γώ νας», 
τις οποί ες πα ρα χώ ρη σε το Πο λε µι κό Μου-
σεί ο Θεσ σα λο νί κης.

 Φι λο ξε νεί ται µια έκ θε ση «Μαρ τυ ρί-
ες και Ει κό νες της Ελ λη νι κής Ε πο ποι ί ας 
1940-1944».

 Αί θου σα στο λών-µα κε τών. Στην 
αί θου σα ε κτί θε νται οι µα κέ τες του Αρ κα-
δί ου, της Με γά λης Πόρ τας Ρε θύ µνου, της 
Πύ λης Φορ τέ τζας Ρε θύ µνου, της Πύ λης 
Ι ησού Η ρα κλεί ου και της Πύ λης Πα ντο-
κρά το ρα Η ρα κλεί ου. Ε πί σης ε κτί θε νται 
και διά φο ρες Στρα τιω τι κές Στο λές.

 ∆ύ ο αί θου σες εκ θέ σε ως κει µη λί-
ων. Στις αί θου σες αυ τές πα ρου σιά ζο νται 
κει µή λια, ε ντός προ θη κών, α πό ό λες τις 
ι στο ρι κές πε ριό δους (Ε πα νά στα ση 1821, 
Βαλ κα νι κοί Πό λε µοι, Μα κε δο νι κός Α γώ-
νας, Α΄ Πα γκό σµιος Πό λε µος, Μι κρα σιατι-
κή Εκ στρα τεί α, Β΄ Πα γκό σµιος Πό λε µος, 
Ε θνι κή Α ντί στα ση-Μέ ση Α να το λή 1941-
1944, Ει ρη νευ τι κές Α πο στο λές).

 Πρώ τος ό ρο φος
 Βι βλιο θή κες-αί θου σα δια δι κτύ ου. 

Στην αί θου σα υ πάρ χουν δύ ο βι βλιο θή κες 
και έ ξι θέ σεις ερ γα σί ας µε Η/Υ µε πρό σβα-
ση στο δια δί κτυο.

ΜΟΥΣΕΙΑ
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 Α να γνω στή ριο. Στον χώ ρο αυ τό δί νε ται 
στον ε πι σκέ πτη η δυ να τό τη τα να µελε τή σει βι-
βλί α α πό τη βι βλιο θή κη (της ∆ιεύ θυν σης Ι στο-
ρί ας Στρα τού και εκ δό σε ων άλ λων φο ρέ ων).

 Χα µάµ. Εί ναι το µό νο αρ χι τε κτο νι-
κό στοι χεί ο α πό την ο θω µα νι κή πε ρί ο δο, 
που δια τη ρή θη κε κα τά την α να στή λω ση. 
Ε πί σης υ πάρ χει η κου ζί να που χρη σι-
µοποιού σαν οι Ε νε τοί ι διο κτή τες.

Στο δεύ τε ρο διώ ρο φο κτί ριο του συ γκρο-
τή µα τος βρί σκο νται οι πα ρα κά τω χώροι:

 Iσό γειο
 Αί θου σα συ νε δρί ων 100 α τό µων (ο 

ε ξο πλι σµός της αί θου σας εί ναι προ σφο ρά 

του Πο λι τι στι κού Συλ λό γου Χρω µο να στη-
ρί ου). Ε δώ φι λο ξε νού νται πο λι τι στικές εκ-
δη λώ σεις που διορ γα νώ νο νται α πό τη Νο-
µαρ χί α Ρε θύ µνου, τον ∆ή µο Ρε θύµνου και 
Πο λι τι στι κούς Συλ λό γους.

 Προ θά λα µοι, ό που ε κτί θε νται βα ρέ α 
ό πλα (π.χ. όλ µοι).

 Αί θου σα κυ λι κεί ου.

 Πρώ τος ό ρο φος
Σε ει δι κή αί θου σα, βρί σκε ται το γρα φεί ο-

έ πι πλο που χρη σι µο ποιού σε ο ε κάστο τε Αρ χη-
γός του ΓΕΣ (στο κτί ριο του ΓΕΣ στο Στρα τό πε-
δο «ΠΑ ΠΑ ΓΟΥ», στην Αθή να) α πό το 1951, το 
ο ποί ο πα ρα χω ρή θη κε στο Μου σεί ο το 2010.

Ε πί σης υ πάρ χουν τα γρα φεί α του διευ-
θυ ντή και της γραµ µα τεί ας.

Α νά µε σα στα δύ ο κτί ρια υ πάρ χει προ-
αύ λιος χώ ρος, χω ρη τι κό τη τας 300 α τό µων, 
στον ο ποί ο φι λο ξε νού νται εκ δη λώ σεις, µου-
σι κές-θε α τρι κές πα ρα στά σεις κ.λπ.

Ό λα τα εκ θέ µα τα που υ πάρ χουν στο Στρα-
τιω τι κό Μου σεί ο α πο τε λούν ευ γε νική χο ρη γί α 
του ΓΕΣ, του Πο λε µι κού Μου σεί ου Θεσ σα λο νί-
κης, του Τα µεί ου Αρ χαιο λο γι κών Πό ρων, του 
Πο λε µι κού Μου σεί ου Α θη νών, του Αρ χαιο λο-
γι κού Μου σεί ου Η ρα κλεί ου, του ε πί τι µου Α/
ΓΕ Ε ΘΑ κ. Μα νού σου Πα ρα γιου δά κη και του 
Μουσειο λό γου κ. Βα σί λειου Νι κόλ τσου.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

Το Μου σεί ο α πέ χει 10 χλµ. α πό την πα λιά πό λη του 

Ρε θύ µνου, 1 χλµ. α πό την αµ µου διά και τον κε ντρι κό 

ά ξο να που δια σχί ζει τη Βό ρεια Κρή τη και ε νώ νει τις 

πό λεις των Χα νί ων και του Η ρα κλεί ου.

Α πέ χει µί α ώ ρα (70 χλµ.) από το α ε ρο δρό µιο των Χα-

νί ων και µιά µι συ ώρα (80 χλµ.) από του Η ρα κλεί ου.

Ώ ρες Λει τουρ γί ας: ∆ευ τέ ρα έ ως Πα ρα σκευ ή

09:00-14:00

Τη λέ φω να Ε πι κοι νω νί ας: 28310 75135
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τυ φέ κιο & Α ρα βί δες Chassepot Mle1866
Στις αρ χές του 1868 α πο κτή-

θη κε α πό τον Ελλη νι κό Στρα τό 

α ριθ µός τυ φε κί ων Chassepot 

Mle1866, τα ο ποί α α πο τέ λε σαν 

τα πρώ τα ο πι σθο γε µή του ό πλα. 

Αρ χι κά χο ρη γή θηκαν δο κι µα στι-

κά σε ο ρι σµέ νες µό νο Μο νά δες 

και στη συ νέ χεια η χρή ση τους γε νι κεύ τη κε, µε την α πό κτη ση και µι κρού 

α ριθ µού των α ντί στοιχων α ρα βί δων Ιπ πι κού και Πυ ρο βο λι κού. Τα ό πλα αυ τά 

προ έρ χο νταν α πό τη Γαλλί α, ε νώ εί ναι πι θα νό κά ποια να εί χαν α γο ρα στεί και 

α πό την Αγ γλί α. Α πο τέλε σαν κύ ρια ό πλα του Στρα τού µέ χρι το 1877 πε ρί που 

(ο πό τε και άρ χι σαν οι πα ραλα βές των Gras), ε νώ χρη σι µο ποι ή θη καν, πι θα νό-

τα τα τρο ποποι η µέ να ώ στε να βά λουν το φυ σίγ γιο των 11 mm Gras, και κα τά 

τον Ελ λη νο τουρ κι κό Πό λε µο του 1897. 

Το Chassepot Mle1866 α πο τέ λε σε την α πά ντη ση των Γάλ λων στο πρω σι-

κό, βε λο νω τό τυ φέ κιο Dreyse. Σχε διά στη κε α πό τον Α ντουάν Αλ φόν ς Σα σε πό 

(Antoine Alphonse Chassepot), ε πι θε ω ρη τή ερ γο στα σί ου του Πυ ρο βο λι κού, 

και χρη σι µο ποι ή θη κε α πό το γαλ λι κό στρα τό α πό το 1866, ως «Fusil Mod. 66». Α πό το 1873, πε ρί που, το ό πλο άρ χι σε να µε τα τρέ πεται 

ώ στε να χρη σι µο ποιεί ο λο µε ρή φυ σίγ για µε µε ταλ λι κό κά λυ κα. Αρ κε τές από τις τρο πο ποι ή σεις αυ τές έ γι ναν στη Βρε τα νί α. 

Λει τουρ γία - Α να γνώ ρι ση

Το Chassepot Mle1866 εί ναι ε πα να λη πτι κό ό πλο και λει τουρ γεί µε σύστη µα κι νη τού ου ραί ου, το ο ποί ο ό ταν εί ναι α σφα λι σµέ νο 

ο µο χλός ό πλι σής του πα ρα µέ νει στην ο ρι ζό ντια θέ ση. Ο Σα σε πό (Chassepot), κα τασκευά ζο ντας το Mle1866, στην ου σί α βελ τί ω σε 

το τυ φέ κιο Dreyse, το πο θε τώ ντας ε λα στι κό δα κτύ λιο - για την κα λύ τερη έµ φρα ξη του ου ραί ου - και µειώ νο ντας το µή κος της βε-

λό νης (βε λο νω τού επι κρου στή ρα). Τα χα ρα κτη ρι στι κά που α να γρά φο νται στα ό πλα του τύ που ποικί λλουν. Στα πε ρισ σό τε ρα, στο 

α ρι στε ρό µέ ρος της θή κης του κι νη τού ου ραί ου, υ πάρ χει η ε ται ρί α κα τα σκευ ής, α κο λου θού µε νη α πό τον τύ πο του ό πλου (“MLE 

1866”), ε νώ στο δε ξιό µέ ρος α να γρά φε ται το έ τος κα τα σκευής. Ο α ριθ µός µη τρώ ου βρί σκε ται στην κά νη, ε µπρός α πό τη θα λά µη, 

στο κά τω µέ ρος του κλεί στρου, και στο µο χλό του κι νη τού ου ραί ου. 

Τυ φέκιο 
Chassepot Mle1866

Α ρα βί δα Ιπ πι κού Chassepot 
Mle1866

Α ρα βί δα Πυ ρο βο λι κού Chassepot 
Mle1866

Μή κος: 1.310 mm 1.175 mm 990 mm

Μή κος κά νης: 797 mm 681 489 mm 

Βά ρος (ά δειο): 4,26 kgr 3,5 kgr 3,2 kgr

Τρο φο δο σί α: 1 φυ σίγ γιο 1 φυ σίγ γιο 1 φυ σίγ γιο

Ρα βδώ σεις: 4 δε ξιό στρο φες 4 δε ξιό στρο φες 4 δε ξιόστρο φες 

Φυ σίγ γιο: 11 mm 11 mm 11 mm

Αρ χ. τα χύ τη τα: 375 m/s 350 m/s 300 m/s

Κα τα σκευα στής: Κρα τι κά γαλ λι κά ερ γο στά σια Κρα τι κά γαλ λι κά ερ γο στά σια Κρα τι κά γαλ λι κά ερ γο στά σια 
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Τυ φέ κιο & Α ρα βί δα Μυ λω νά, Υ ποδ. 1872
Το 1874 υ πο βλή θη κε στο 

Βέλ γιο πα ραγ γε λί α για την κα τα-

σκευ ή 5.000 τυ φε κί ων Μυ λω νά, 

τα ο ποί α πα ρα λή φθη καν πε ρί το 

1876. Αρ γότε ρα πα ραγ γέλ θη κε 

και ε πι πλέ ον α ριθ µός τυ φε κί ων και α ρα βί δων, ε νώ συ νολι κά πρέ πει να α γο ρά στη καν πε ρισ σό τε ρα α πό 8.000 ό πλα. Αυ τά χρη σι µο-

ποι ή θη καν πε ριο ρι σµέ να α πό τον Ελ λη νι κό Στρα τό, α φού α πό το 1878 άρ χι σαν να α ντι κα θίστα νται α πό τα νε ο πα ρα λη φθέ ντα Gras, 

τα ο ποί α και α πο τέ λεσαν κύ ρια ό πλα του Στρα τού της ε πο χής ε κεί νης. Τα τυ φέ κια Μυ λω νά χρη σι µοποι ή θη καν πι θα νό τα τα µέ χρι 

τα τέ λη του 19ου αιώ να.

Το τυ φέ κιο Υ ποδ. 1872 α πο τε λεί βελ τί ω ση του βελ γι κού Comblain M1870 και α να πτύ χθη κε α πό τον Αρ χι τε χνί τη Πυ ρο βο λι κού 

Ευ στά θιο Μυ λω νά. Πρό κει ται για το πρώ το ό πλο ελ λη νι κής έ µπνευ σης και α ποτέ λε σε µί α ι διαι τέ ρως α ξιό λο γη προ σπά θεια. Η 

κύ ρια δια φο ρά του α πό το M 1870, α φο ρά στη µε γα λύ τε ρη σφύ ρα που το τε λευ ταί ο φέ ρει, κα θώς και στο µο χλό του κλεί στρου, ο 

ο ποί ος δεν α πο τε λεί ταυ τό χρο να και υπο φυ λα κτή ρα της σκαν δά λης (ό πως συµ βαί νει στο βελ γι κό ό πλο).

Λει τουρ γία - Α να γνώ ρι ση

Το Μυ λω νά εί ναι ε πα να λη-

πτι κό ό πλο, κατα πί πτο ντος κλεί-

στρου. Στο κά τω µέ ρος του και 

ε µπρός α πό τον υ πο φυ λα κτή ρα 

της σκαν δά λης βρί σκε ται ο µο-

χλός που µε τα κι νεί (κα τε βά ζει) το 

κλεί στρο και α πο κα λύ πτει τη θα-

λά µη, ο ο ποί ος και α πο τε λεί το κύ-

ριο χα ρα κτη ρι στι κό των τυ φε κί ων 

Μυ λω νά. Αυ τά φέ ρουν µό νο ξυ-

στό και ό χι χει ρο φυ λα κτή ρα, ε νώ 

οι α ρα βί δες φέ ρουν ξυ στό ο ο ποί-

ος κα λύ πτει µι κρό τε ρο τµή µα της κά-

νης, σε σχέ ση µε το τυ φέ κιο πε ζι κού. Το τυ φέ κιο Μυ λω νά έ φε ρε ξι φο λόγ χη ό µοια σχεδόν µε αυ τή του τυ φε κί ου Chassepot. 

Τυ φέ κιο Μυ λω νά, Υ ποδ. 1872 Α ρα βί δα Μυ λω νά, Υ ποδ. 1872

Μή κος: 1230 mm  945 mm

Μή κος κά νης: 835 mm  545 mm 

Βά ρος (ά δειο): 4,5 kgr  3,5 kgr

Τρο φο δο σί α: 1 φυ σίγ γιο 1 φυ σίγ γιο

Φυ σίγ γιο: 11 mm Gras 11 mm Gras

Κα τα σκευα στής: Nagant - Auguste Francotte Nagant - Auguste Francotte

Τυ φέ κιο Μυ λω νά Υπ. 1872

Α ρα βί δα Μυ λω νά Υ ποδ. 1872 µε το κλεί στρο «κα τε βα σµέ νο», έ τοι µο για τη γέ µι ση
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8ο Συ µπό σιο Ε πεί γου σας και Ε ντα τι κής Ια τρι κής 

Στις 28 και 29 Μαΐου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε στο 251 ΓΝΑ το 8ο 
Συ µπό σιο Ε πεί γου σας και Ε ντα τι κής Ια τρι κής των Ε νό πλων ∆υ νά µε-
ων, υ πό την αι γί δα της Ελ λη νι κής Εται ρεί ας Ε ντα τι κής Θε ρα πεί ας και 
της Ελ λη νι κής Ε ται ρεί ας Α ναι σθη σιο λογί ας και Ε ντα τι κής Θε ρα πεί ας 
Βο ρεί ου Ελ λά δας. Στο Συ µπό σιο συµ µε τεί χαν οι Μο νά δες Ε ντα τι κής 
Θε ρα πεί ας των Στρα τιω τι κών Νο σο κο µεί ων 251 ΓΝΑ, 401 ΓΣΝΑ, 
ΝΝΑ, ΝΙ ΜΙ ΤΣ και των Νο σο κο µεί ων “Ατ τι κό” και “Πα πα γε ωρ γί ου” 
Θεσ σαλο νί κης. Την ε ναρ κτή ρια ο µι λί α έ κα νε η Πρύ τα νης του Πα νε πι-
στη µί ου της Σορβό νης κ. Ε λέ νη Γλύ κα τζη-Αρ βε λέρ. Πα ρα βρέ θη καν 
και µί λη σαν Έλ λη νες και ξένοι ει δι κοί ε πι στή µο νες α πό τις Η ΠΑ, Γαλ-
λί α κ.α. Στο Συ µπό σιο πα ρευ ρέ θη κε ο Υ πουρ γός Ε θνι κής Ά µυ νας 
κ.Ευάγ γε λος Βε νι ζέ λος, συ νο δευό µε νος α πό τον Αρχη γό ΓΕ Ε ΘΑ Πτέ-
ραρ χο (Ι) Ιω άν νη Γιά γκο. Τον α που σιά ζο ντα Αρ χη γό ΓΕ Α Α ντιπτέ ραρ-
χο (Ι) Βα σί λειο Κλό κο ζα εκ προ σώ πη σε ο Υ παρ χη γός  ΓΕ Α, Υ πο πτέ ραρ χος (Ι) Χρή στος Χα ρί τος.

15ο Συ νέ δριο της Βαλ κανι κής Ε πι τρο πής Ια τρι κής

Α πό τις 30 Μαΐου έ ως τις 3 Ιουνίου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε το 15ο Συ νέ δριο 

της Βαλ κα νι κής Ε πιτρο πής Ια τρι κής (ΒΕ ΣΙ), στο ∆ί ον Πιε ρί ας. Το κύ ριο θέ µα του συ-

νε δρί ου ή ταν η “Στρα τιω τι κή Προ λη πτι κή Ια τρι κή”. Στο συ νέ δριο συµ µε τεί χαν 196 

Α ξιω µα τι κοί Υ γειο νο µικού α πό τα κρά τη µέ λη της ΒΕ ΣΙ.

H µε ρί δα µε Θέ µα: «Προ κλή σεις Α σφα λείας στην Ευ ρύτε ρη Πε ριο χή της ΝΑ Ευ ρώ πης»

Στις 14 Α πρι λί ου 2010, διοργα νώ θη κε στις ε γκα τα στά σεις της Σχο λής Πυ ρο-

βο λι κού, η µε ρί δα µε θέ µα: «Προ κλήσεις Α σφά λειας στην Ευ ρύ τε ρη Πε ριο χή της 

ΝΑ Ευ ρώ πης». Τα θέ µα τα που α να πτύ χθη καν ή ταν τα ε ξής: Η Ευ ρώ πη στη µε τά 

Λισ σα βώ να ε πο χή, η διείσ δυση της Ρω σί ας στη ΝΑ Ευ ρώ πη, η γε ω πο λι τι κή των 

α γω γών στη ΝΑ Ευ ρώ πη, δη µο γραφι κές ε ξε λί ξεις και πλη θυ σµια κές µε τα κι νή-

σεις, µε σο γεια κή διά στα ση της ΚΕ ΠΑ Α, οι προ ο πτι κές των σχέ σε ων Ε Ε - ΝΑ ΤΟ 

στο νέ ο πε ρι βάλ λον α σφά λειας, η νέ α στρα τη γι κή α ντί λη ψη του ΝΑ ΤΟ και η συλ λο-

γι κή α σφά λεια στην Ευ ρωπα ϊ κή Έ νω ση. Ο µι λη τές της εκ δή λω σης ή ταν οι: ∆ρ κ. 

Κων στα ντί νος Φί λης, Συ ντονι στής κέ ντρου Ρω σί ας, Ευ ρα σί ας και ΝΑ Ευ ρώ πης 

του Ιν στι τού του ∆ιε θνών Σχέ σε ων, ο κ. Κων στα ντί νος Σχι νάς, Ε µπει ρο γνώ µο νας 

-Σύµ βου λος Α΄ της ∆ιεύ θυν σης Α5 του Υ ΠΕΞ και ει δι κός σύµ βου λος του Α΄ Α ντι-

προ έ δρου της Βουλής των Ελ λή νων, ο ∆ρ κ. Α θα νά σιος Ντό κος, Γε νι κός ∆ιευ θυ ντής Ελ λη νι κού Ι δρύ µα τος Ευ ρω πα ϊ κής και Ε ξω τε ρι κής 

Πο λι τι κής (Ε ΛΙΑ ΜΕΠ) και ∆ι δά κτωρ ∆ιε θνών Σχέ σε ων και Στρα τη γι κών Σπου δών του Πα νε πι στη µί ου του Κέ µπρι τζ, ο Υ ποστρά τη γος ε.α. 

κ. Ιω άν νης Πα ρί σης, ∆ι δά κτωρ Πο λι τι κής Ε πι στή µης, ο κ. ∆η µή τριος Χρυ σοχό ου, Α να πλη ρω τής Κα θη γη τής Ευ ρω πα ϊ κής Ο λο κλή ρω σης 

στο Πά ντειο Πα νε πι στή µιο, ο κ. Κων στα ντί νος Υ φα ντής, Α να πλη ρω τής Κα θη γη τής ∆ιε θνών Σχέ σε ων του Κα πο δι στρια κού Πα νε πι στη µί ου 

Α θη νών, η κ. Χρύ σα Στα σι νά κη, ∆ι δά κτωρ Πα νε πι στη µί ου Α θη νών, ο ∆ρ κ. Κων στα ντί νος Γρί βας, ∆η µο σιο γρά φος και Α µυ ντι κός Α να λυ-

τής και ο Πρέ σβης ε.τ. κ. Παύ λος Α πο στο λί δης, πρώ ην ∆ιοι κη τής ΕΥΠ και πρώ ην Γ.Γ. Υ ΠΕΞ.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιανοµή ∆εµάτων Τροφίµων σε Άπορες & Πολύτεκνες Οικογένειες

Την 1η Απριλίου 2010, η 71η Αεροµεταφερόµενη Ταξιαρχία «ΠΟ-

ΝΤΟΣ», στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς πραγµατοποίησε 

διανοµή δεµάτων µε τρόφιµα σε πολύτεκνες οικογένειες της πόλης 

του Κιλκίς και των χωριών Νέας Σάντας και Καµπάνη, σε συνεργα-

σία µε την Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου, καθώς και µε 

τους εφηµέριους των παραπάνω χωριών. ∆ιανεµήθηκαν συνολικά 

48 δέµατα σε ισάριθµες οικογένειες.

∆ιανοµή Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Στις 16 Απριλίου 2010, πραγµατοποιήθηκε  διανοµή ανθρωπιστικής 

βοήθειας, από την ΕΛ∆ΥΚΟ-2, στο κέντρο υγείας και οικογενειακής ια-

τρικής στο Urosevac/Ferizaj, η οποία περιλάµβανε παροχή φαρµακευτι-

κών ειδών πρώτης ανάγκης και πιο συγκεκριµένα φάρµακα για καρδιο-

λογικές και αιµατολογικές παθήσεις.

Εθελοντική Αιµοδοσία από Στελέχη του ΣΞ

Σκοπός της εθελοντικής αιµοδοσίας του Στρατιωτικού Προσωπικού 

είναι η κοινωνική προσφορά και η δηµιουργία ικανού αποθέµατος 

αίµατος στο Στρατό.

Για το λόγο αυτό, πραγµατοποιείται εθελοντική αιµοδοσία σε 

Σχολές και Μονάδες του ΣΞ όπως στη ΣΜΥ στις 7 Μαΐου 2010, από 

τους σπουδαστές της Σχολής, και στις 4 Μαΐου 2010 από την Ελληνική 

∆ύναµη Κοσσόβου όπου συγκεντρώθηκαν 92 φιάλες αίµατος.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



Η ευαισθητοποίηση για την ανάγκη 

άµεσης προστασίας του περιβάλλοντος έχει 

πάρει παγκόσµιες διαστάσεις αφού σε περισσότερες από 

100 χώρες ανά την υφήλιο γίνονται σχετικές εκδηλώσεις. Στα πλαίσια της 

προσπάθειας αυτής, οι Ένοπλες ∆υνάµεις στο πρόγραµµά τους Κοινωνικής 

Προσφοράς τιµούν την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος καθώς συµµετέχουν 

µε Σχηµατισµούς, Μονάδες και Σχολές του Στρατού Ξηράς στον καθαρισµό των 

ακτών στις περιοχές ευθύνης τους σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

διαφυλάσσοντας έτσι την ποιότητα ζωής που όλοι δικαιούµαστε.

κ

αθαρές ακτές
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αλ λερ γι κή Ρι νί τι δα
Η αλ λερ γι κή ρι νί τι δα α πο τε λεί κατη γο ρί α των αλ λερ γιών του α να πνευ-

στι κού συ στή µα τος, δια κρί νε ται σε ε ποχι κή και ο λο ε τή, α νά λο γα µε τη 

διάρ κεια των συ µπτω µά των.

Η ε πο χι κή αλ λερ γι κή ρι νί τι δα εµ φα νί ζε ται συ νή θως σε ηλι κί ες α πό 8-20 ε τών και σπά νια µε τά τα 40. Στους α σθε-

νείς µε ε πο χι κή αλ λερ γι κή ρι νί τι δα τα συ µπτώ µα τα εµ φα νί ζο νται την ε πο χή της γυ ρε ο φο ρί ας, α φού η γύρη εί ναι το 

αλ λερ γιο γό νο έ να ντι του ο ποί ου έ χουν α να πτυ χθεί α ντι σώ µα τα. Κυ ρί ως υ πεύ θυ να εί ναι τα φυ τά των ο ποί ων η γύ ρη 

µε τα φέ ρε ται µε τον α έ ρα (π.χ δη µη τρια κά, δέν δρα) και ό χι µε τα έ ντο µα (π.χ. τρια ντά φυλ λο). Οι α σθε νείς εµφα νί ζουν 

συ µπτώ µα τα ό ταν η συ γκέ ντρω ση της γύ ρης στον α έ ρα υ περ βεί κά ποιο συ γκε κρι µέ νο ε πί πε δο που ποι κίλ λει α πό φυ τό 

σε φυ τό. Ο ζε στός, ξη ρός και ρός και ι διαί τε ρα η ύ παρ ξη α έ ρα ευ νο ούν τη δια σπο ρά της γύ ρης ε νώ α ντίθε τα, η δυ να τή 

βρο χή ξε πλέ νει τη γύ ρη α πό την α τµό σφαι ρα µειώ νο ντας τον κίνδυ νο εκ δή λω σης συ µπτω µά των.

Τα συ µπτώ µα τα της αλ λερ γι κής ρι νί τι δας εί ναι κοι νά στην ε πο χι κή και την ο λο ε τή µορ φή. Οι α σθε νείς πα ρα πο νού-

νται συ νή θως για «µπού κω µα», κα ταρ ροή, φτερ νί σµα τα, κνη σµό στα µά τια, τη µύ τη ή το λαι µό. Μπο ρεί ε πί σης να συ-

νυπάρ χουν α πώ λεια ό σφρη σης, ιγ µο ρί τι δα ή ά σθµα.

Στην ο λο ε τή αλ λερ γι κή ρι νίτι δα τα συ µπτώ µα τα δεν έ χουν επο χι κή κα τα νο µή και µπο ρεί να ο φεί λο νται σε αλ λερ γί α 

στα ακά ρε α της οι κια κής σκό νης, σε µύ κη τες, στο τρί χω µα κα τοικι δί ων ή πα ρα γω γι κών ζώ ων ή α κό µη σε ε παγ γελ µα-

τι κή έκ θε ση (π.χ. έκ θε ση αρ τοποιών στο α λεύ ρι). Τα συ µπτώ µα τα της ο λο ε τούς αλ λερ γι κής ρι νί τι δας εί ναι, συ νή θως, 

πιο ή πια α πό αυ τά της ε πο χι κής.



Πώς µπο ρού µε να α πο φεύ γου µε τα πι θα νά αί τια της αλ λερ γι κής 
ρινί τι δας

Οι α σθε νείς µε αλ λερ γί α στη γύ ρη θα πρέ πει να γνω ρί ζουν πό τε αν θί ζουν 
στη πε ριο χή τους τα φυ τά στα ο ποί α εί ναι αλ λερ γι κοί και να λαµ βά νουν απλά µέ-
τρα που βο η θούν στη µεί ω ση της έκ θε σης στη γύ ρη τους.

Τέ τοια µέ τρα µπο ρεί να εί ναι:
 Να δια τη ρούν τα πα ρά θυ ρα του σπι τιού κλει στά τις α πο γευ µα τι νές ώ ρες που τα 
επί πε δα της γύ ρης α νε βαί νουν στην α τµό σφαι ρα.
 Να α πο φεύ γουν τις εκ δρο µές στη ε ξο χή.
 Να α πο φεύ γουν τη χρή ση δι κύ κλων ή να ο δη γούν µε το τζά µι του κρά νους κα τε-
βα σµέ νο.

Μέ τρα που µπο ρούν να λά βουν οι α σθε νείς µε αλ λερ γί α στην οι κια κή σκό νη, εί ναι:
 Να ξεσκο νί ζουν µε υ γρό πα νί.
 Κα θη µε ρι νός α ε ρι σµός του στρώ µα τος.
 ∆ια τή ρη ση υ γρα σί ας στο σπί τι σε ε πί πε δα κά τω του 40%.
 Χρή ση η λε κτρι κών σκου πών µε ει δι κά φίλ τρα (φίλ τρα Η Ε ΡΑ) που κα τα κρα τούν τα 
α κά ρε α.
 Α πο µά κρυν ση µό νι µων µο κε τών, που που λέ νιων µα ξι λαριών και πα πλω µά των.

Σε ό,τι έ χει να κά νει µε την αλ λερ γί α στα ζώ α, που εί ναι πο λύ δια δε δο µέ νη, µέ τρα α πο φυγής 
των αλ λερ γιο γό νων εί ναι:
 Α ποµά κρυν ση του ζώ ου α πό το σπί τι ή κατ’ε λά χι στον ο α πο κλει σµός του α πό τα 
υπνο δω µά τια.
 Με τά την α πο µά κρυν ση του ζώ ου, σχο λα στι κός κα θα ρισµός του 
σπι τιού.
 Πλύ σι µο χε ριών µε τά α πό ε πα φή µε σκύ λο ή γά τα.
 Ε βδο µα διαί ο πλύ σι µο του ζώ ου, που µειώ νει 
την πο σότη τα αλ λερ γιο γό νου.

ΓΕΣ/∆ΥΓ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

 Αγώνες Ξιφασκίας

Στα πλαίσια των αθλητικών αγώνων µεταξύ των Ανωτά-

των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων καθώς και των 

Σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, 

φιλοξενήθηκαν στη Σχολή Ευελπίδων την 21η και 22α Απριλί-

ου 2010 οι αγώνες ξιφασκίας ανδρών.

Στη γενική κατάταξη, στην πρώτη θέση διακρίθηκε η οµά-

δα της ΣΣΕ, µε δεύτερη την αντίστοιχη της ΣΣΑΣ ενώ την τρίτη 

θέση κατέλαβε η ΣΝ∆.

 Αγώνες Κολύµβησης

Οι αγώνες κολύµβησης ανδρών και γυναικών πραγ-

µατοποιήθηκαν επίσης στις εγκαταστάσεις της Σχολής 

Ευελπίδων, στο κλειστό κολυµβητήριο. Στους αγώνες κο-

λύµβησης µαθητών, την πρώτη θέση κατέλαβε η Σχολή 

Ναυτικών ∆οκίµων, τη δεύτερη θέση η ΣΣΕ και την τρίτη 

η ΣΙ. Στην κολύµβηση γυναικών, στην πρώτη θέση διακρί-

θηκε η ΣΣΑΣ, στη δεύτερη θέση η ΣΣΕ και στην τρίτη η ΣΙ.

Πρωτάθληµα Ανωτάτων Στρατιωτικών Ιδρυµάτων

Στο πρωτάθληµα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων έτους 2010, το οποίο περιελάµβανε 

και άλλα αθλήµατα όπως ανώµαλο δρόµο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, αντισφαίριση, 

σκοποβολή και στίβο, πολυνίκης Σχολή στους άνδρες αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευ-

ελπίδων ενώ στις γυναίκες η Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. Οι µαθητές και οι 

µαθήτριες που συµµετείχαν στους αγώνες διακρίθηκαν για την ευγενή άµιλλα και το “ευ 

αγωνίζεσθαι” που επέδειξαν.
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Πρωτάθληµα Ανωµάλου ∆ρόµου ΑΣΣΥ

Την Κυριακή 28 Μαρτίου 2010, διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο Ανωµάλου 

∆ρόµου «Σκαµνιές», του ∆.∆ Πηγής του ∆ήµου Γόµφων (Νοµού Τρικάλων), το 

πρωτάθληµα Ανωµάλου ∆ρόµου των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπα-

ξιωµατικών (ΑΣΣΥ) µε διοργανώτρια τη ΣΜΥ και µε την εποπτεία του ΑΣΑΕ∆. 

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι Στρατιωτικές και Πολιτικές αρχές και αρκε-

τός αριθµός φιλάθλων της περιοχής. Τα αγωνίσµατα που διεξήχθησαν είναι τα 

3000µ σπουδαστριών και τα 6000µ σπουδαστών. Στην πρώτη θέση, σε οµαδι-

κό επίπεδο στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες, διακρίθηκε η ΣΜΥ. Μετά το 

πέρας των αγώνων, σε εκδήλωση εντός της Σχολής, τιµήθηκαν ο εκπρόσω-

πος του ΑΣΑΕ∆ και Σύνδεσµος Κριτών ∆υτικής Θεσσαλονίκης για τη συµβολή τους στην άριστη οργάνωση των αγώνων.

Α γώ νες Πε το σφαίρι σης

Α νω τέ ρων Στρα τιω τι κών Σχο λών Ε∆-ΣΑ

Στην πό λη της Ο ρε στιά δας φέ τος διε ξή χθη σαν οι α γώ νες πε το σφαί ρι-

σης των  Α νω τέ ρων Στρα τιω τι κών Σχο λών Υ πα ξιω µα τι κών Ε νό πλων ∆υ νά-

µε ων και Σωµά των Α σφα λεί ας. Οι α γώ νες των µα θη τριών πραγ µα το ποι ή-

θη καν α πό 21 έ ως 25 Α πρι λί ου στο νέ ο κλει στό α θλη τι κό κέ ντρο του Νο µού 

Ο ρε στιά δας ε νώ τη διορ γά νω σή τους α νέ λα βε η Σχο λή Α στυ φυ λά κων. Την 

πρώ τη θέ ση στους α γώ νες πή ρε η ο µά δα της Σχο λής Α στυ φυ λά κων ε νώ η 

Σχο λή Μο νί µων Υ πα ξιω µα τι κών κα τέ λαβε την τρί τη θέ ση.

Συµ µε το χή Σπου δα στών της ΣΜΥ στον Η µι µα ρα θώ νιο ∆ρό µο στα Τρί κα λα

Στις 18 Α πρι λί ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε στα Τρί κα λα ο 3ος ηµι µα ρα-

θώ νιος δρό µος «Θα νά σης Στα µό που λος» που ορ γά νω σε ο σύλ λο γος δροµέ-

ων Τρι κά λων. Η Σχο λή συ νέ δρα µε µε σκη νι κό υ λι κό στη διορ γά νω ση και 

συµ µε τεί χε µε α ριθ µό σπου δα στών και στε λε χών. Κα τέ λα βε τις πρώ τες θέ-

σεις στις κα τη γο ρί ες «Άν δρες έ ως 19» και «Γυ ναί κες έ ως 24» κα θώς και 

τη 2η και 3η θέ ση στην τι µη τι κή κα τη γο ρί α «Άν δρες έ ως 24». Ο σύλ λο γος 

δρο µέ ων Τρι κά λων τί µη σε τον ∆ιοι κη τή της Σχο λής Τα ξί αρ χο κ. Χρή στο 

Μα νω λά για την προ σφο ρά του, µε τι µη τι κή α να µνη στι κή πλα κέ τα.
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Ο Βί σµαρ κ α ντι λαµ βα νό µε νος το τουρ κι-
κό παί γνιο τους α πέ κρου σε δια κη ρύσ σο ντας 
την α νυ παρ ξί α αλ βα νι κής ε θνό τη τας, α φού 
στην ου σί α ή θε λαν (Γερ µα νία-Αυ στρο ουγ γα-
ρί α) να α πο τε λέ σουν αυ τές τους πά τρω νες 
της ε θνό τη τας. Όταν ο κίν δυ νος α πω λεί ας 
των ο θω µα νι κών βαλ κα νι κών ε δα φών α πε-
µα κρύν θη, για τί το συ νέ δριο προ στά τευ σε εν 
πολ λοίς τα τούρ κι κα συµ φέ ρο ντα, η Τουρ κία 
έ παυ σε να ε νερ γεί για α να γνώ ρι ση αλ βα νι-
κής ε θνό τη τας, κά τι που ι κα νο ποί η σε και 
τους αλ βα νό φω νους µου σουλ µά νους α φού 
κα µιά µε τα γε νέ στε ρη κίνη ση δεν ση µειώ θη-
κε απ’ αυ τούς. Η Αυ στρο ουγ γα ρί α κυ ρί ως αλ-
λά και η Γερ µα νί α ε γκαι νί α σαν την πο λι τι κή 
της διείσ δυ σής τους προς Α να το λάς (Drang 
Nach Osten) µε τη βαθ µιαί α α πορ ρό φη ση 
των ο θωµα νι κών ευ ρω πα ϊ κών ε δα φών 
της κα ταρ ρέ ου σας Αυ το κρα το ρί ας. Η αρ χή 
έ γι νε µε την κα τά λη ψη α πό 

την Αυ στρί α των 
Βο σνί ας Ερ ζε γο-
βί νης και Νό βι πα-
ζαρ µε α πώ τε ρο 
στό χο τη Μα κε-
δο νί α (λι µά νι της 
Θεσ σα λο νί κης) 
και Ή πει ρο (µέ-
σω Κοσσό βου). 
Έ τσι µε την προ-
πα γάν δα τους 
οι Κε ντρι κές 
αυ το κρα το ρί ες 
δη µιούρ γη σαν 
βουλ γα ρι  κό, 

ρου µα νο κου τσο-
βλα χι κό και αλ βα νι κό προ βλή µα , ώ στε να 
πα ρου σιά ζουν την Ο θω µα νι κή διοί κη ση προ-
βλη µα τι κή, προ βαλ λό µε νες ταυ τόχρο να ως 
ει ρη νο ποιές δυ νά µεις. Ει δι κό τε ρα για την αν. 
Α δρια τι κή πρό κρι ναν τη δη µιουρ γί α του α νύ-
παρ κτου µέ χρι τό τε κρά τους της Αλ βα νί ας 
ως προ τεκτο ρά το τους - και την καλ λιέρ γεια 
ι διαί τε ρης αλ βα νι κής ε θνι κής συ νείδη σης. 

Η Ρω σί α εί χε εν τω µε τα ξύ α πο τύ χει 
να οι κειο ποι η θεί µέ σω της Βουλ γα ρί ας τις 
πε ριο χές αυ τές, α φού η συν θή κη του Αγ. 

Στε φά νου εί χε α να θε ω ρη θεί µε ενέρ γειες 
ό λων των άλ λων Με γά λων ∆υ νά µε ων.

Οι Ι τα λοί α πό την πλευ ρά τους, εν δια φε-
ρό µε νοι για τη δη µιουρ γί α της νέ ας ρω µα ϊ-
κής αυ το κρα το ρί ας τους, προ κά λε σαν τον 
ι τα λο τουρ κι κό πό λε µο του 1911, ο ρε γό µε νοι 
και αυ τοί ε δά φη της πα ρα παί ου σας Ο θω µα-
νι κής Αυ το κρα το ρί ας. Αυ τός έ λη ξε µε την 
ι τα λι κή κα τά λη ψη της Τρι πο λί τι δας στην Β. 
Α φρι κή (Λι βύη) και των ∆ω δε κα νή σων στο 
Αι γαί ο. Κι νή σεις οι ο ποί ες δεν ά φη ναν αµ-
φι βο λίες για τη σφο δρή ι τα λι κή α ντί δρα ση 
που θα συ να ντού σε η ελ λη νι κή ε ξά πλωση 
σε Αι γαί ο και Μ. Α σί α αλ λά και εν δε χό µε νη 
στην Ή πει ρο. Κά τι τέ τοιο θα στερού σε στην 
Ι τα λί α την ό ποια δυ να τό τη τα εί χε να κυ ριαρ-
χή σει στις στρα τηγι κής ση µα σί ας θα λάσ σιες 
ο δούς της Α να το λι κής και Νο τια να το λι κής 
Με σογεί ου (Α δρια τι κής, Αι γαί ου).

Ό πως ή ταν ε πό µε νο και αυ τή υ ιο θέ τη σε 
την ά πο ψη πε ρί αλ βα νι κής ε θνό τη τας. Α ξί-
ζει σ’ αυ τό το ση µεί ο ό µως ν’ α να φερ θεί η 
ι τα λι κή ά πο ψη ε πί αυ τού του θέ µα τος, δια 
του στό µα τος του Ι τα λού πρω θυ πουρ γού 
Κρί σπι, κα τά την α γόρευ σή του στην Ι τα λι κή 
Βου λή την 15/3/1888, ώ στε να δια φα νεί και 
η αµ φι ση µί α της πο λι τι κής αυ τής: ‘’Έ χουν 
ά ρα γε οι Αλ βα νοί α λη θή ε θνό τη τα; Εί ναι λα-
ός δίγλωσ σος, δε χθείς την ε θνό τη τα του τό-
που ό που ε γκα τα στά θη κε. Εί ναι Ι τα λοί στην 
Ι τα λί α και Έλ λη νες στην α να το λή. Η γλώσ σα 
τους δεν έ χει αλ φά βη το, στερού νται φι λο λο-
γί ας και πα ντός ό,τι α πο τε λεί ε θνι κή δύ να µη. 
Ε πί σα ρά ντα αιώ νες δεν κα τόρ θω σαν ν’ α πο-
κτή σουν α ρε τές, χα ρα κτή ρα και έρ γα, ώ στε 
να ενω θούν σ’ έ να λα ό’’. Ση µειω τέ ον ό τι το 
πρώ το αλ βα νι κό αλ φά βη το κυ κλοφό ρη σε 
στην Κων στα ντι νού πο λη το 1880 (ό χι µε ρί-
µνη φυ σι κά Αλ βα νών), ε νώ µέ χρι τό τε χρη-
σι µο ποιού νταν για ο λό κλη ρη την Αλ βα νί α το 
ελ λη νι κό. Α να λό γως κινού νταν και οι Αγ γλο-
γάλ λοι στην πε ριο χή πά ντα προ σπα θώ ντας 
ό µως, η µί α προ πα γάν δα ν’ α κυ ρώ νει αυ τή 
της άλ λης Μ. ∆υ νά µε ως. Μέ σα στο πλαί σιο 
αυ τό εντάσ σο νταν και οι προ σπά θειές τους 
προ σε ται ρι σµού των βο ρειο η πει ρω τών 
(ελ λη νο φώ νων, βλα χο φώ νων, αλ βα νο φώ-

Τις πα ρα µο νές του Βε ρο λι νεί ου Συ-

νε δρί ου (1878) α να θε ω ρή θη κε η 

µο νό πλευ ρη ρωσο τουρ κι κή συν θή-

κη του Α γί ου Στε φά νου. Οι Ο θω µα-

νοί που α ντι µε τώ πι ζαν τον κίν δυ νο 

δια νο µής των ευ ρω πα ϊ κών τους 

ε παρ χιών σο φί στη καν την εµ φά-

νιση της αλ βα νι κής ε θνό τη τας, η 

ο ποί α α παι τού σε αυ το διοί κη ση 

υ πό τη Σουλ τανι κή κυ ριαρ χί α. Με 

τουρ κι κή υ πό δει ξη συ νε στή θη η 

“ Ένω ση του Πρίζ ρεν’’ µε τά α πό 

συ νέ δριο στην ο µώ νυ µη πό λη 

(1878) των αλ βα νι κής κα τα γω γής 

α ξιωµα τού-

χων της ο θω µα νι κής αυ το κρα-

το ρί ας. Η  Έ νω ση αυ τή ό ρι σε 

α ντι προ σώ πους στο Βε ρο λί νειο 

Συ νέ δριο, οι ο ποί οι δια κή ρυ ξαν τα 

δι καιώ µα τα του αλ βα νικού έ θνους, 

αι τή θη καν ό µως τη δια τή ρη ση της 

κυ ριαρ χί ας του Σουλ τά νου.



νων) µέ σω της άµ βλυν σης της ε θνι κής τους 
συ νει δή σε ως, αλ λά α πέ τυ χαν ό λες. Τα διά-
φο ρα όρ γα νά τους που εµ φα νί στηκαν ό πως 
ο Φέ ικ Κο νί τσα (πρώ τα των Αυ στρια κών, 
ύ στε ρα των ‘Αγ γλων) ή ο Έλ ληνας τυ χο διώ-
κτης δη µο δι δά σκα λος απ’ την Αν δρια νού πο-
λη Θε ο φά νης Μαυ ροµά της, µε το νο µα σθείς 
σε Φαν Νό λι (στην Βο στώ νη, Η ΠΑ) και συ-
νερ γα σθείς µε τους Βουλ γά ρους στον Μα κε-
δο νι κό Α γώ να αλ λά και µε τον Κο νί τσα, προ-
σκρού ουν πά νω στην ορ γα νω µέ νη α ντί δρα-
ση των βο ρειο η πει ρω τών: τα τυ πο γρα φεί α 
τους (ι διαί τε ρα της Μο σχο πό λε ως) και τις 
ι σχυ ρές ε θνι κές ορ γα νώ σεις νέ ων (π.χ. “Τα 
Πά τρια” της Κο ρυ τσάς µε 3.500 µέ λη!).

Ό ταν ο Ελ λη νι κός Στρα τός (Ε.Σ.) το 1912 
(Βαλ κα νι κοί) α πε λευ θέ ρω σε τα ε δά φη αυ τά 
βρή κε συ µπα γείς και εν θου σιώ δεις ελ λη νι-
κούς πλη θυ σµούς που άγ γι ζαν τις 330.000 ψυ-
χές!!! Ω στό σο η προ έ λα σή του α νε κό πη νό τια 
της Αυ λώ νας κατ΄ α παί τηση των Ι τα λί ας και 
Αυ στρο ουγ γα ρί ας. Ή δη ό λες οι Μ. ∆υ νά µεις 
έ χουν α πο φα σίσει την ί δρυ ση Αλ βα νι κού 
Κρά τους συ µπε ρι λαµ βά νο ντας σ’ αυ τό και 
το βό ρειο τµή µα της Η πεί ρου. Στις 28 Νο εµ-
βρί ου 1912 κη ρύσ σε ται η αυ το νο µί α της Αλ-
βα νίας, ε νώ τον ∆ε κέµ βριο, η Πρε σβευ τι κή 
∆ιά σκε ψη του Λον δί νου α να γνω ρί ζει την κυ-
βέρ νη σή της. Την 17/5/13 υ πο γρά φε ται η προ-
κα ταρ κτι κή Συν θή κη µε την Τουρ κί α, µε την 
ο ποί α ανα γνω ρί ζε ται ε πί ση µα η Αλ βα νί α. Η 
συν θή κη ά φη νε σκο πί µως ε πί σης α νοι κτό και 
το θέ µα του κα θε στώ τος των α πε λευ θε ρω µέ-
νων α πό τον Ε.Σ. νή σων του Αν. Αι γαί ου, προ-
φα νώς για να εκ βια στεί η Ελ λά δα να δια λέ ξει 
έ να εκ των δύ ο. Οι Βο ρειο η πει ρώ τες ή δη 
διαι σθα νό µε νοι τη µη χα νορ ρα φί α ξε σπούν 
σε δια δη λώσεις, υ πο µνή µα τα, ψη φί σµα τα και 
δια µαρ τυ ρί ες προς τις Μ. ∆υ νά µεις.

Στις 29/7/13 υ πο γρά φε ται το Πρω τό κολ-
λο του Λον δί νου για την α νε ξαρ τη σί α της 
Αλβα νί ας και στις 11/8/13 ε πι δι κά ζο νται σ’ 
αυ τήν οι πε ριο χές της Κο ρυ τσάς, Αρ γυ ρο κά-
στρου και µέ ρους του Πω γω νί ου µε ό ρια 
που θα κα θο ρί ζο νταν α πό Ει δική ∆ιε θνή Ε πι-
τρο πή ό χι µε βά ση την ε θνι κή συ νεί δη ση 
αλ λά την ο µι λού µε νη κυ ρί ως γλώσ σα! ! Η 
ε πι τρο πή ερ γα ζό µε νη α πό 15/10 – 13/12/13 
υ πέ βαλ λε το πό ρι σµά της το ο ποί ο εν σω µα-
τώ θη κε στο Πρω τό κολ λο της Φλω ρε ντί ας 
(17 ∆εκ 1913) και το ο ποί ο επι δί κα ζε την Βό-
ρειο Ή πει ρο (πρώ τη φο ρά κα θιε ρώ θη κε ως 
ε πί ση µος ό ρος) στην Αλ βα νί α. Ε πί σης ο ρι ζό-
ταν η 31/3/14 ως προ θε σµί α ο λο κλη ρω τι κής 

εκ κε νώ σε ως της πε ριο χής α πό τον Ε.Σ.
Ο Ελ λη νι σµός της πε ριο χής συ νε πι κου-

ρού µε νος και απ’ τον µη τρο πο λι τικό και της 
δια σπο ράς ορ γα νώ νει την έ νο πλη αυ το ά µυ νά 
του ι δρύ ο ντας σε κά θε χω ριό «Ε πι τρο πές Ε θνι-
κής Α µύ νης» για τον ε φο δια σµό και ε ξο πλι-
σµό κυ ρί ως των «Ιε ρών Λό χων», ε νό πλων 
τµη µά των στους ο ποί ους ε ντά χθη καν και ε θε-
λοντές και α πό ό λη την Ελ λά δα, πα λαιοί Μα-
κε δο νο µά χοι αλ λά και ό λες οι γυ ναίκες που 
µπο ρού σαν να φέ ρουν ό πλο. Προς βο ή θειά 
τους συ νέ τρε ξαν και ο λό κληρες Μο νά δες του 
α πο χω ρού ντος Ε.Σ. µε τον ο πλι σµό και τη διοί-
κη σή τους, που αυ το µό λη σαν πα ρά τις αυ στη-
ρό τα τες ε ντο λές της ελ λη νι κής κυ βερ νή σε ως 
να εκ κε νώ σουν την πε ριο χή. Ε πι σή µως του-
λά χι στον, ο Βε νι ζέ λος α δυ να τού σε να στη ρί-
ξει τον α γώ να α φού α πό αυ τό δια κυ βεύ ο νταν 
τα ελ λη νι κά έ πα θλα α πό τους βαλ κα νι κούς 
στο Α να το λι κό Αι γαί ο.  Τα α ντί θε τα έ πρα ξαν οι 
Μ. ∆υ νά µεις για την πε ριο χή του Κοσ σό βου 
που αν και κα τοι κεί το κα τά 80% α πό αλ βα νό-
φω νους µου σουλ µά νους δό θη κε στη Σερ βί α 
µε τα γνω στά ε πα κό λου θα των η µε ρών µας. 

Τον Φε βρουά ριο του 1914, ε γκα θί στα ται 
στην Αλ βα νί α ως βα σι λιάς ο Γερ µα νός Wied, 
ο ο ποί ος ό µως α να τρέ πε ται (3/9/14) απ’ τον 
η γέ τη των Βο ρεί ων Μου σουλ µά νων Αλ βα-
νών Εσ σάτ Πα σά Το πτά νι που α ξί ω νε την 
έ νω ση της Αλ βα νί ας µε την Τουρ κί α! Ό ταν 
µά λι στα αυ τός δεν υ λο ποί η σε τον στό χο αυ τό 
λό γω του ό τι ή ταν σερ βικό όρ γα νο, α νε τρά πη 
α πό τους ο πα δούς του, µε α πο τέ λε σµα την 
ει σβο λή των Σέρβων για την στή ρι ξή του. 
Οι Βο ρειο η πει ρώ τες ου δό λως α να µί χθη καν 
σ’ αυ τές τις δια µά χες. Έ χο ντας συ γκα λέ σει 
Πα νη πει ρω τι κές Συ νε λεύ σεις σε Αρ γυρό-
κα στρο (31/1-5/2/14) και Α θή να (11/2/14) 
ε κλέ γουν αρ χη γό τους τον Γε ώρ γιο Χρ. Ζω-
γρά φο, τότε διοι κη τή Ιω αν νί νων και πο λι τι κό 
πρό σω πο της κυ βερ νή σε ως Βε νι ζέ λου, ενώ 
µε δια κοί νω σή τους (13/2/14) δια τρα νώ νουν 
την α πό φα σή τους για έ νο πλη α ντίστα ση. 

Στις 15/2/14 ο Ζω γρά φος ως Πρό ε δρος 
συ γκρο τεί στο Αρ γυ ρό κα στρο την προ σω ρι νή 
αυ το νο µια κή κυ βέρ νη ση α πο τε λού µε νη α πό: 
τους Μη τρο πο λί τες Αρ γυ ρο κά στρου Βα σί λειο, 
Κο ρυ τσάς Γερ µα νό, Βελ λάς - Κο νί τσης Σπυ-
ρί δω να και τους πολι τι κούς Αλ. Κα ρα πά νο 
(Υ ΠΕΞ), Ι. Παρ µε νί δη (Οι κο νο µι κών) και τον 
Αν χη του Ε.Σ. ∆. ∆ού λη. Αυ τή, στις 17 Φε-
βρουα ρί ου α να κη ρύσ σει την Αυ το νο µί α της 
Β. Η πεί ρου. Στις αι µα τη ρές µά χες που α κο λου-
θούν, µε τον νε ο ϊ δρυ θέ ντα α πό στρα τιω τικούς 

των Μ. ∆υ νά µε ων Αλ βα νι κό Στρα τό, ο ε τε ρό-
κλη τος αυ το νο µια κός κα τή γα γε πε ρη φα νείς 
νί κες και εκ διώ κει τους Αλ βα νούς απ’ ό λη την 
πε ριο χή. Η Αλ βανι κή κυ βέρ νη ση για να πε ρι-
σώ σει το ε να πο µεί ναν γό η τρό της ζη τά µέ σω 
του διε θνούς πα ρά γο ντα, α να κω χή και δια-
πραγ µα τεύ σεις, ό πως και γί νε ται στις 24/4/14. 

Στις 17/5/14 υ πο γρά φε ται το «Πρω τό-
κολ λο της Κερ κύ ρας» το ο ποί ο α νε γνώ ρι ζε 
ευρύ τα τη αυ το νο µί α αλ λά και τον ελ λη νι κό 
χα ρα κτή ρα της Β. Η πεί ρου. ∆υ στυ χώς ό µως 
δεν ε φαρ µό στη κε πο τέ λό γω της ε κρή ξε ως 
του Α’ ΠΠ, και της κα τα λή ψεως της Αλ βα νί-
ας α πό την Αυ στρί α. Με τά τη λή ξη του πο λέ-
µου η Κοι νω νί α των Ε θνών (Πρό δρο µος του 
Ο Η Ε) κα τε κύρω σε µε τη σύµ φω νη γνώ µη 
της Ι τα λί ας τη Β. Ή πει ρο στην Ελ λά δα (Νο-
έµβριος 1920 σύµ φωνο Τιτ τό νι - Βε νι ζέ λου). 
Με σού σης ό µως της Μι κρα σια τι κής εκ στρα-
τεί ας δόθη κε η ευ και ρί α στην Ι τα λί α να κα ταγ-
γεί λει το σύµ φω νο, θέ το ντάς το σε λαν θά νου-
σα κα τά στα ση (∆εκέµβριος 1920). Η Ελ λάς 
έ χο ντας πα ρα λύ σει δι πλω µα τι κά, µη έ χο ντας 
κα τα λά βει στρα τιω τι κώς την Β. Ή πει ρο λό γω 
των γε γο νό των στην Μ.Α σί α έ χασε τη µε γα λύ-
τε ρη ευ και ρί α που της πα ρου σιά στη κε. 

Με την πρε σβευ τι κή διά σκε ψη της Φλω-
ρε ντί ας (27/1/25 Αγ γλί ας-Γαλ λί ας-Ι τα λίας), 
πα ρα πέµ φθη κε στο µέλ λον η τύ χη της Β. 
Η πεί ρου, χω ρίς η Ελ λά δα να προ σκλη θεί ή 
υ πο γρά ψει τη συν θή κη αυ τή.

Τέ λος, η πε ρί ο δος που α κο λού θη σε τη Μι-
κρα σια τι κή γε νο κτο νί α έ ως το 1940, συνο δεύ τη-
κε α πό α φό ρη τες πιέ σεις των Αλ βα νι κών κα θε-
στώ των µε στό χο τα εκ κλη σια στι κά, σχο λι κά και 
γλωσ σι κά δι καιώ µα τα του Βο ρειο η πει ρω τι κού 
Ελ λη νι σµού (ε ξο ρί ες, φυ λα κί σεις, ε κτε λέ σεις, 
εκ πα τρι σµοί). Έ τσι, αν και το 1935 το ∆ιε θνές 
∆ι κα στή ριο της Χά γης δι καί ω σε τους Βο ρειο η-
πει ρώ τες σε προ σφυγή τους, και το 1940 µε τον 
Β’ΠΠ η πε ριο χή α πε λευ θε ρώ θη κε εκ νέ ου α πό 
τον Ε.Σ., τί πο τα ου σια στι κό δεν έ γι νε. Με τη λή-
ξη του Β’ΠΠ η ο λο µέ λεια της ∆ια σκέψε ως της 
Ει ρή νης των Πα ρι σί ων, πα ρέ πεµ ψε το 1946 το 
Βο ρειο η πει ρω τι κό στο Συµβού λιο Υ πουρ γών 
Ε ξω τε ρι κών (Η ΠΑ, Ρω σί ας, Αγ γλί ας, Γαλ λί ας) 
το ο ποί ο θα ε πιλαµ βα νό ταν µ’ αυ τό α φού λυ-
νό ταν το Α να το λι κο γερ µα νι κό (λύ θη κε) και το 
Αδρια τι κό-Γιου γκο σλα βι κό (λύ θη κε). Έ τσι λοι-
πόν το Βο ρειο η πει ρω τι κό πα ραµέ νει εκ κρε µές 
υ πό την µορ φή αυ τή, και α ντι µε τω πί ζε ται έ ως 
σή µε ρα α πό την Ελ λά δα ως έ να α πό τα ε θνι κά 
της θέ µα τα.

ΓΕΣ/∆ΙΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Η θεοποίηση του ανθρωπίνου 
λογικού και των δυνατοτήτων του 
στον χώρο της επιστήµης είναι µια 
µορφή ειδωλολατρίας. Η λατρεία 
των κατασκευασµάτων των χειρών 
και του νοός του ανθρώπου είναι µια 
άλλη ειδωλολατρία στον χώρο της 
θρησκείας.

Αυτές οι ειδωλολατρίες της επι-
στήµης, που δεν έχει συνείδηση των 
ορίων της, και της θρησκείας που 
κλείνεται µέσα στον κτιστό κόσµο, 
είναι φυσικό να διαµάχονται άσκο-
πα, άκαρπα.

Εάν γνωρίζεις τη θρησκεία δι-
αβάζοντας την ιστορία του δυτικού 
µεσαίωνα µε τις ιερές εξετάσεις 
και τα ανθρώπινα αλάθητα, τότε η 
επιστήµη που έχει το θάρρος να ξε-
περνά τις παλαιές πεποιθήσεις και 
διάφορες θεωρίες της, είναι φυσικό 
επόµενο να θεωρεί τον εαυτό της σε 
πλεονεκτικότερη θέση.

΄Οταν οι επιστήµονες άρχισαν 
να προβληµατίζονται, να θέτουν 
νέα ερωτήµατα, να προσπαθούν να 
δουν τα πράγµατα έξω από το κλει-
στό σύστηµα που εθεωρείτο ως ασυζή-
τητο «∆όγµα», να µιλούν για σχετικότητα, 
απροσδιόριστα, δηµιούργησαν την πρώτη 
ρωγµή απ’ όπου άρχισε να µπαίνει φως 
ελπίδας για τη βεβαιότητα. Μίλησαν για 
κάποια σχέση και αλληλεπίδραση, του 
ερευνώντος και του ερευνοµένου. Για 
κάποια σχέση που έχουν τα µέχρι τότε θε-
ωρούµενα άσχετα το ένα µε το άλλο στοι-
χεία του σύµπαντος.

Η ορθόδοξη Θεολογία και εµπειρία 
από την πλευρά της, ούτε σχετίζεται µε τη 
λογική και τη διαγωγή του δυτικού µεσαί-
ωνα, ούτε εκπλήσσεται ή ξενίζεται µε την 
πρόοδο της επιστήµης.

΄Εχει άλλο πλούτο, τόλµη και προορι-
σµό, προχωρεί από το κτιστό στο άκτιστο.

Ο άνθρωπος θέλει να δει, να γνωρίσει, 
να ψηλαφίσει για να πιστεύσει. Και ο Κύρι-
ός µας δέχεται την απαίτηση του Θωµά να 
Τον δει, να Τον ψηλαφίσει. ΄Ετσι ο Κύριός 
µας µπορεί να του υποδείξει τον δρόµο που 
οδηγεί δόντες καί πιστεύσαντες». Μακάριοι 
είναι εκείνοι που έγιναν ολόκληροι µε αί-
σθηση, ένα µάτι, και δεν έρχονται σε µερική 
επαφή χρονικώς µαζί µου, αλλά πιστεύουν 
γιατί ολόκληροι βρίσκονται συνεχώς µε 
όλο το Θεάνθρωπο. Οπότε οι µη ιδόντες 
και πιστεύσαντες είναι οι όντως ορώντες 
µε όλη τους την ύπαρξη Τον άνω πάσης 
κτίσεως ευρισκόµενο, γιατί έχουν φθάσει 
σε µια κατά χάριν ασύγχυτη και αχώριστη 
µε αυτόν ένωση. Βλέπουν µε όλη τους την 
ύπαρξη τον όντως όντα και κερδίζουν την 
ύπαρξή τους µε το να την χάνουν.

«Ὅς ἄν ἀπολέση τήν ψυχήν αὐτοῦ 

ἔνεκεν ἐμοῦ καί τοῦ εὐαγγελίου, οὖτος 

σώσει αὐτήν (Μαρκ. 8, 35). Η εύρεσις 

αναδύεται από την εκούσια θυσία, 

την απώλεια. ΄Ετσι βρίσκεις τον όντως 

΄Οντα. ΄Ετσι εγκαταλείπεις τον εαυτό 

σου σ’ Αυτόν. Ζητώντας να γίνει το θέ-

λημά Του στη ζωή σου ησυχάζεις. 

Γιατί μέσα στην πράξη της εναποθέ-

σεως των πάντων σ’ Αυτόν, βρίσκεται 

η απάντηση. Με το «Σοί παρακα-

τατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν 

καί τήν ἐλπίδα». Το μέλλον και η 

ελπίδα έφθασαν ως παρών παρά-

δεισος. Καταργείται η απόσταση του 

χρόνου, ο χωρισμός του γνωστού και 

αγνώστου, του λόγου και της σιωπής, 

της ευλογίας και της δοκιμασίας, της 

ζωής και του θανάτου. Τότε νοιώθεις 

ότι η αιωνιότητα χωρά σε μια στιγμή, 

και ο παράδεισος της ελευθερίας σ’ 

ένα άγιο μαργαρίτη.

Σχέση Επιστήµης και Ορθόδοξης Θεολογίας
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΄Αρα το όργανο δια του οποίου επιτυγ-
χάνουµε την όντως γνώση δεν είναι ένα 
τµήµα του εαυτού µας, (αίσθηση, λογική, 
νόηση), αλλά ο όλος άνθρωπος όταν αξιω-
θεί να γίνει όλος µια αίσθηση και να βλέπει 
και να ακούει τον ένα Λόγο δια του οποίου 
τα πάντα εγένετο. Και γνωρίζει ενιαίως τα 
πάντα δια κοινωνίας ζωής. Για να φθάσει 
όµως ο άνθρωπος σ’αυτή την κοινωνία 
Ζωής καλείται κατά τον άγιο Μάξιµο «να 
ξεπεράσει την άγνοια και την κακία». Να 
προχωρήσει πέρα από τη γνώση και την 
αρετή. Και τότε ένα γενοµένη η ψυχή µε 
τον Θεό Λόγο, θα γνωρίσει τους λόγους και 
τις αιτίες των όντων.

Εφ’ όσον άρχισε η µια κατάρρευση, η 
διάψευση µιας επιστηµονικής θεωρίας, θα 
ακολουθήσει και άλλη και άλλη. Και µετά 
την κατάρρευση όλων των σχετικών θεω-
ριών θα φθάσουµε στα όρια της Αλήθειας 
που δεν απειλείται µε κατάρρευση, γιατί 
είναι µια εκούσια «κατάρρευση», θυσία, 
προσφορά. Είναι αγάπη και µόνο.

Αν η αλήθεια δεν είναι µια ιδέα ή µια 
άποψη, αλλά ένα πρόσωπο που είναι µόνο 
αγάπη, και αν οι επιστήµονες δεν θεωρούν 
τον εαυτό τους κοµπιούτερ σκεπτόµενο, 
αλλά είναι όντως απαιτητικοί και τολµηροί 
ερευνώντας άνθρωποι, που τα θυσιάζουν 
όλα, και τον εαυτό τους ακόµη, για την 
Αλήθεια, τότε βρίσκονται σε σωστό δρόµο. 
Θα βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Τότε «θα 
ιερουργούν σωστά το διακόνηµά τους µέσα 
στο παγκόσµιο συλλείτουργο».

΄Οταν οι επιστήµονες της συγχρόνου 
φυσικής δεν βλέπουν την αλήθεια της 

θρησκείας, αλλά την έκπτωσή της, δεν βο-
ηθούνται στην πορεία τους για γνώση αλλά 
εµποδίζονται γιατί δεν ταπεινώνονται. «∆εν 
έρχονται εις αίσθησιν της οικείας ασθένει-
ας». Νοµίζουν ότι πετυχαίνουν κάτι παρα-
πάνω απ’ ό,τι πράγµατι συµβαίνει. ΄Ετσι 
βλάπτεται η εξέλιξη στην επιστήµη, η 
οποία τελικά καταξιώνεται µε το ξεπέρα-
σµα της επιστήµης. Η µεγάλη βοήθεια και 
προωθητική δύναµη για τους σύγχρονους 
φυσικούς θα είναι η συνειδητή γνώση και 
το πλησίασµά τους µε την απαιτητική τόλµη 
και το ξεπέρασµα των πάντων που ιερουρ-
γείται µέσα στην Πατερική Θεολογία και 
Ζωή, όπου «ο αληθής εραστής του Θεού 
ζητά να τον δει όχι όπως ο άνθρωπος µπο-
ρεί αλλά όπως ο Θεός είναι». (Άγιος Γρη-
γόριος Νύσσης). 

΄Αρα η αληθής έξοδος από τον κλειστό 
χώρο του κτιστού και η είσοδος στο χώρο 
της όντως γνώσεως και ελευθερίας, θα 
πραγµατοποιηθεί αν γνωρίσουν την ανυ-
πόφορη και γ’ αυτό σωτηρία απαίτηση και 
επίτευξη του ανεπίτευκτου ανθρωπίνως 
που συντελείται µέσα στην ορθόδοξη Πατε-

ρική αγωγή, όπου ο άνθρωπος δεν φθάνει 
στο να γνωρίσει απλώς ποια είναι η αρχή 
και ποιο το τέλος του κόσµου, αλλά ο ίδιος 
γίνεται ως άγιος «Κατά χάριν άναρχος και 
ατελεύτητος». Φτάνει στην άγνωστη γνώση 
και τη θέωση «εν εαυτώ περιέχων το όλον 
µυστήριον». Γιατί ο άνθρωπος µε την πνοή 
του Θεού που φέρει στα σπλάχνα του, ως 
«Βάσανο» και δυνατότητα, δεν είναι τµήµα 
ενός µηχανικού σύµπαντος. Αλλά το σύ-
µπαν, αν µπορούµε να πούµε, είναι τµήµα 
του καθενός ανθρώπου. 

Και η τόλµη της αναζητήσεως των επι-
στηµόνων, είναι φανέρωση του θεοπλάστου 
είναι, του ανθρώπου.

Οι αληθινά τολµηροί επιστήµονες θα 
αναπαυθούν µόνον όταν γίνουν ορθόδοξοι 
θεολόγοι.

                     Πρωτοπρεσβύτερος 
Ανχης (Θ) Νικήτας Βελεγράκης

                     ∆ντης Γρ. Θρ./ΓΕΣ
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ ΑΣΤΡΑΠΗ

Ελέγξτε τις γνώσεις, την αντίληψη και την ταχύτητά σας προσπαθώντας να λύσετε και τα 4 σταυρόλεξα σε 16 λεπτά. Για κάθε λέξη που δε 

βρήκατε, αφαιρείτε ένα βαθµό από το άριστα που είναι το 40. Με 35-39 βαθµούς τα πήγατε πολύ καλά, µε 28-34 καλά, µε 17-27 µέτρια, 

ενώ µε λιγότερους από 16 απαιτείται προπόνηση!
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. ∆εν έχει... ο απατεώνας • 5. Ένα υπουργείο (αρχικά) • 6. ∆εν έγινε 

ακόµα έφηβη • 8. Απόλυτη... σιωπή • 9. Πείθοµαι, κατά µία έννοια.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Φουσκωµένη κοιλιά • 2. Ηχεί ευχάριστα αυτό • 3. Συνυπογράφει 

την εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας (αρχικά) • 4. Είµαι κτήµα 

κάποιου • 7. Το όνοµα του ηθοποιού Νόλτε.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ερωτοτροπία (ξ.λ.) • 5. Ένα στη... Γερµανία • 6. Η αρχαία ∆εκέλεια 

• 8. Στρατιωτικό παράγγελµα • 9. Ερασιτεχνική απασχόληση.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αλ...: παλαιστινιακή οργάνωση • 2. Χαϊδεµένη... Αµαλία • 3. Είδος 

τυριού • 4. Φτηνό βαµβακερό ύφασµα • 7. Τα αρχικά οργανισµού 

µεγάλου λιµανιού µας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αδάµ... αλλοδαπός • 5. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν • 6. ... 

Μπροντέ: έγραψε τα “Ανεµοδαρµένα ύψη” • 8. Οργανισµός που 

αναλαµβάνει την ανέλκυση ναυαγίων (αρχικά) • 9. Είδος θάµνων.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αρνείται την ύπαρξη Θεού • 2. Τροφή υποζυγίων • 3. 

Αρχικά οµάδας της Θεσσαλίας • 4. Οινοπνευµατώδες ποτό • 7. 

Σκωτσέζο... προδίδει.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Προϊόν... βρασµού • 5. Αγγλικό σύµφωνο • 6. Είδος πήλινου 

αγγείου • 8. Ντάνι...: παλιός ηθοποιός • 9. Πόλη της Ιαπωνίας.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Περιέχεται σε µεγάλες ποσότητες στα δηµητριακά • 2. Ταµείο για 

παρακαταθήκες (αρχικά) • 3. Λέγεται η ηθοποιός Παπακωνσταντίνου 

• 4. Βάναυση, βίαιη • 7. Αρχικά επαγγελµατικών ινστιτούτων.
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