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Ευ χές του κ. Αρ χη γού ΓΕΣ
για το Νέ ο Έ τος 2011

Α ξιω µα τι κοί, υ πα ξιω µα τι κοί, στρα τιώ τες, ε θνο φύ λα κες, πο λι τι κό 

προ σω πικό, άν δρες και γυ ναί κες του Στρα τού Ξη ράς. 

Το έ τος που πέ ρα σε ε πι διώ ξα µε να ε παυ ξή σου µε τις ε πι χει ρη-

σια κές δυ να τότη τες του Στρα τού ό χι µό νο µέ σω της εκ παί δευ-

σης και της πρό σκτη σης ο πλικών συ στη µά των, αλ λά στη βά ση 

και στην έ δρα ση στις η θι κές α ξί ες που κο σµούν το Στρα τιω τι κό 

και το Πο λι τι κό προ σω πι κό.

Α ξιο ποι ή σα µε ό σο το δυ να τόν κα λύ τε ρα τον χρό νο της θη τεί ας των κλη ρω τών µε την πα ρο χή εκ παί δευ σης και ε παγ γελ µα τι κής 

πι στο ποί η σης, σύµ φω να µε τις σπου δές και τις δε ξιό τη τες του κα θε νός στα Κέ ντρα Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρτι σης του Στρα τού. Οι 

προ σπά θειες αυ τές θα συ νε χι στούν και το έ τος 2011 προκει µέ νου να ε πι τευ χθεί ο στό χος µας για την ο λο κλή ρω ση των κλη ρω τών 

ως προ σω πι κο τή των αλ λά και ως µελ λο ντι κού αν θρώ πι νου δυ να µι κού στην πα ραγω γι κή δια δι κα σί α.

Πα ράλ λη λα, οι προ σπά θειές µας ε πι κε ντρώ νο νται στη δη µιουρ γί α ε νός σύγ χρο νου στρα τού, ά ρι στα εκ παι δευ µέ νου µε ποιο τι κή 

α να βάθ µι ση της εκ παί δευ σης αλ λά και προ σπά θειες βελ τί ω σης της ποιό τη τας της ζω ής και των συν θη κών δια βί ω σης του προσω-

πι κού και των οι κο γε νειών τους.

Το έρ γο µας εί ναι πο λύ δύ σκο λο και η προ σπά θειά µας α να γνω ρί ζε ται α πό όλους τους φο ρείς της Πο λι τι κής και Στρα τιω τι κής 

η γε σί ας, ε νώ ο Στρα τός είναι πρώ τος στην ε κτί µη ση της Ελ λη νι κής Κοι νω νί ας σε ό λες τις σφυγ µο µε τρή σεις, για το ή θος του προ-

σω πι κού, την ποιό τη τα του έρ γου του, αλ λά και την κοι νω νι κή προ σφο ρά.

Τέ τοιου εί δους α να γνώ ρι ση ό µως, ε πι βάλ λει ε πι πρό σθε τες υ πο χρε ώ σεις που θα τις α να λά βου µε ό λοι µα ζί και θα τις εκ πλη ρώ-

σου µε α πό κοι νού µε τον καλύ τε ρο δυ να τό τρό πο, έ χο ντας πί στη, α πο φα σι στι κό τη τα, ερ γα ζό µε νοι µε θοδι κά και α ξιο ποιώ ντας το 

αν θρώ πι νο δυ να µι κό µε τον πιο α σφα λή τρό πο.

Στό χος µας για το 2011 εί ναι η ά νο δος της ποιο τι κής στάθ µης του προ σω πι κού σε όλους τους το µείς και η πα ρο χή κά θε διευ-

κό λυν σης στα θέ µα τα δια βί ω σης στε λε χών - ο πλι τών - πο λι τι κού προ σω πι κού, ώ στε µε πί στη στον Με γα λο δύ να µο ο Ελ λη νι κός 

Στρα τός Ξη ράς να στο χεύ ει και να κατα λαµ βά νει συ νε χώς την κο ρυ φή.

Εύχοµαι το νέο έτος µε την βοήθεια του Θεού, να σας χαρίζει ατοµική και οικογενειακή ευτυχία, υγεία και πρόοδο.

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά

                      Αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος

                   Αρχηγός



Χρι στός Γεν νάται ∆ο ξάσα τε
Το αγ γε λι κό αυ τό διάγ γελ µα προς τους ποι µέ νες αυ τής της ε πο χής εκ φρά ζει ό λο το νό η µα των Χρι στου γέν νων και ό σοι έ χουν 

συλ λά βει αυ τό το νό η µα, αυτοί και  ε ορ τά ζουν τα Χρι στού γεν να Χρι στια νι κά.

Ο νε ο γέν νη τος Χρι στός εί ναι έ να παι δί ά στε γο σε έ να α φι λό ξε νο τό πο πα γερής α δια φο ρί ας, µε µο να δι κή αν θρώ πι νη θαλ πω ρή 

την τρυ φε ρό τη τα της Α γί ας Μη τέ ρας Του και το στορ γι κό εν δια φέ ρον του Ιω σήφ.

«∆ι΄ υ µάς ε πτώ χευ σε πλού σιος ων». Κα τά την ε ναν θρώ πη σή Του «ο των ό λων ∆εσπό της και ποι η τής» αρ νή θη κε ό σα θε ω ρού-

µε πλού το -χρή µα, α νέ σεις, δύ ναµη και υ πέ µει νε τις δο κι µα σί ες και τις α δι κί ες της Γης συµ µε τέ χο ντας στον πό νο των αν θρώ πων.

Αλ λά ο Χρι στός δεν προ σέ δω σε στην α πο δο χή της φτώ χειας αυ τό νο µο, σω τη ριολο γι κό πε ριε χό µε νο, ό πως θέ λουν µε ρι κές Ιν δι κές θρη-

σκευ τι κές δι δα σκαλί ες. Τη συ νέ δε σε µε την ε σω τε ρι κή ε λευ θε ρί α και την τα πει νο φρο σύ νη. Και κά λε σε ό σους υ πο φέ ρουν -δη λα δή την πλειο-

νό τη τα των αν θρώ πων -να προ σέλθουν σ’ Αυ τόν τον «πρά ο και τα πει νό τη καρ διά» για να βρουν α νά παυ ση στις ψυ χές τους (Ματ θ. 11,19).

Κή ρυ ξε την ε σω τε ρι κή α πο δέ σµευ ση α πό τα ε γκό σµια πλού τη, εί τε οι άν θρω ποι τα κα τέ χουν εί τε στε ρού µε νοι τα πο θούν. Συγ-

χρό νως στη λί τευ σε την πλε ονε ξί α και ευ σπλα χνί α των πλου σί ων, την α δι κί α και εκ µε τάλ λευ ση των ι σχυ ρών. ∆ιε τρά νω σε ό τι ο πραγ-

µα τι κός πλού τος εί ναι πνευ µα τι κός, η ε λευ θε ρί α από την πλά νη και τη σύγ χυ ση, η α πο δέ σµευ ση α πό τα πά θη, τον ε γω ι σµό και την 

πο λύ µορ φη α µαρ τί α, η νο η µα το δό τη ση της ζω ή και του θα νά του. Τό νι σε ό τι τον πλού το του πνεύ µα τος α πο τε λούν η πί στη, η κα ταλ λα γή 

µε το Θε ό, η χά ρη του Α γί ου Πνεύ µα τος που ε νοι κεί στον Χρι στο µί µη το άν θρω πο.

Σε µια ε πο χή που οι συν θή κες της ζω ής εί ναι δύ σκο λες και α να ζη τού νται οικο νο µι κά στη ρίγ µα τα, το Χρι στου γεν νιά τι κο µή νυ µα δεν εί ναι µια 

υ πό σχεση για ε τε ρο χρο νι σµέ νη α πό δο ση α γα θών, αλ λά εί ναι µια βε βαί ω ση ό τι ο τε χθείς Ι η σούς και σή µε ρον θα µας δώ σει του άρ του τον ε πιού σιων.

Α πο κά λυ ψε ό τι ο α λη θι νός πλού τος του αν θρώ που συ νί στα ται στην α γά πη, η οποί α τον κά νει κοι νω νό της ζω ής του Θε ού.

Κατ’ ε ξο χήν τις η µέ ρες αυ τές των Χρι στου γέν νων η Εκ κλη σί α, µας κα λεί να λα τρεύ σου µε τον Χρι στό µε πε ρισ σό τε ρη ε µπι στο σύ νη κι ελ-

πί δα. Ό σοι α πό µας βρι σκό µα στε στη δο κι µα σί α της φτώ χειας, µε την αί σθη ση ό τι στέ κει δί πλα µας για να µας χα ρί σει α ντο χή και προ στα σί α.

Μας κα λεί να Τον πλη σιά σου µε µε τί µια Ευ λά βεια ό σοι ζού µε µε ά νε ση προ σφέ ρο ντας χα ρού µε να και α πλό χε ρα στους κο ντι-

νούς και µα κρι νούς που δυ στυχούν και α πό το υ στέ ρη µά µας.

Εύ χο µαι υ γεί α και δύ να µη

Χρό νια Πολ λά και Ευ τυ χι σµέ νο το νέ ο έ τος

Πρω το πρε σβύ τε ρος

Αν χης (Θ) Νι κή τας Βε λε γρά κης

 ∆ι ευ θυν τής Γραφείου Θρησκευτικού ΓΕΣ
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Χαιρετισµός ∆ιοικητού 1ης Στρατιάς

Σε µια ε πο χή γε νι κής ρευ στό τη τας στα διε θνή δε δο µέ να, µε τη χώ ρα 

µας να έχει πλη γεί ση µα ντι κά α πό την πα γκό σµια οι κο νο µι κή κρί ση, κυ ρί-

ως ό µως α πό την κρί ση α ξιών και θε σµών, α παι τεί ται η ε γρή γορ ση του 

Έ θνους. Το ση µε ρινό διε θνές πε ρι βάλ λον α σφα λεί ας, µε κυ ρί αρ χους πα ρά-

γο ντες την πα γκο σµιοποί η ση, τις α σύµ µε τρες α πει λές και τη νέ α τε χνο λο γί α, 

εµ φα νί ζε ται ι διαίτε ρα πο λύ πλο κο και α στα θές. Τού το σε συν δυα σµό µε την 

ε πι τα κτι κή α νά γκη για µεί ω ση των δα πα νών, που α φο ρούν στρα τιω τι κούς 

ε ξο πλι σµούς, συν θέ τει ένα πο λύ πλευ ρο πρό βλη µα και α πο τε λεί πρό κλη ση 

για τις Έ νο πλες ∆υ νά µεις, οι ο ποί ες ε πι διώ κουν την ε πί τευ ξη της µέ γι στης 

ε πι χει ρη σια κής α πο τε λεσµα τι κό τη τας µε τη διά θε ση λι γό τε ρων πό ρων.

Η 1η Στρα τιά εί ναι ο µε γα λύ τε ρος των Μει ζό νων Σχη µα τι σµών των Ελ-

λη νι κών Ε νό πλων ∆υ νά µε ων, υ πό την ο ποί α υ πά γο νται τα Στρα τη γεί α τριών Σω µά των Στρα τού και έ χει την ευ θύ νη ε νερ γο ποί η σης του 

Ελ λη νι κού Στρα τη γεί ου Ε πιχει ρή σε ων της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης (Ε ΣΕ Ε Ε).

Η γε ω πο λι τι κή και γε ω στρα τη γι κή ση µα σί α της Πε ριο χής Ευ θύ νης της 1ης Στρα τιάς µε συ νο λι κό α νά πτυγ µα χερ σαί ων συ νό ρων 1.140 

χλµ, σε συν δυα σµό µε την εξ’ α να το λών α πει λή και τις κα τά και ρούς και ρο σκο πι κές προ κλή σεις ορι σµέ νων εκ των βο ρεί ων ο µό ρων κρα-

τών, κα θι στούν την α πο στο λή της πο λυ σύνθε τη και ε πι βάλ λουν συ νε χή ε πα γρύ πνη ση και υ ψη λό βαθ µό ε πι χει ρη σια κής ε τοι µό τη τας και 

µα χη τι κής ι κα νό τη τας των Μο νά δων της.

Η 1η Στρα τιά για να ε κτε λέ σει την α πο στο λή της βα σί ζε ται στο άρ τια εκ παιδευ µέ νο προ σω πι κό της, το ο ποί ο α παρ τί ζε ται α πό Αξιωµατικούς 

και Υπ αξιωµατικούς α πο φοίτους Στρα τιω τι κών Σχο λών, α πό Ε παγ γελ µα τί ες Ο πλί τες µε ε ξει δί κευ ση στα σύγ χρο να ο πλι κά συ στή µα τα που 

υ πη ρε τούν και α πό στρα τεύ σι µους ο πλί τες. Η εκ παί δευ ση σε συν δυα σµό µε το υ ψη λό η θι κό του προ σω πι κού α πο τε λούν το µε γα λύ τε ρο 

πολ λα πλα σια στή ι σχύ ος της 1ης Στρα τιάς. Οι Σχη µα τι σµοί της 1ης Στρα τιάς µε άρ τια ε ξο πλι σµέ νες και εκ παι δευ µέ νες Μο νά δες, α πο τε λούν 

εγ γύ η ση στα θε ρό τη τας και δια σφα λί ζουν την ε δα φι κή ακε ραιό τη τα και την ε θνι κή α νε ξαρ τη σί α της πα τρί δος µας. 

Πέ ραν των α νω τέ ρω θα πρέ πει να µνη µο νεύ σω και το κοι νω νι κό έρ γο που προσφέ ρει η 1η Στρα τιά στους πο λί τες της Πε ριο χής Ευ θύ-

νης της, στα πλαί σια του προ γράµ µα τος κοι νω νι κής προ σφο ράς των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Τε λειώ νο ντας θέ λω να ε ξά ρω τις ά ο κνες προ σπά θειες του στρα τιω τι κού και πο λι τι κού προ σω πι κού που υ πη ρε τεί στην 1η Στρα τιά, το 

ο ποί ο προ σφέ ρει τις υ πη ρε σί ες του α γόγ γυ στα και α πο τε λεί τον θε µέ λιο λί θο για κά θε ε πι τυ χία. Νιώ θω υ πε ρή φα νος που η Ελ λη νι κή Πο λι-

τεί α µου ε µπι στεύ θη κε τη ∆ιοί κη ση του Μεί ζο να των Μει ζό νων Σχη µα τι σµών και δια βε βαιώ νω την Πο λι τι κή και Στρα τιω τι κή Η γε σί α ό τι η 

1η Στρα τιά θα φέ ρει σε πέ ρας µε ε πι τυ χί α το σύ νο λο των α πο στο λών που της έ χουν α να τε θεί.

      Α ντι στρά τη γος Σπυ ρί δων Ε. Πα πα δά κης 
                 ∆ιοι κη τής

Α πο τε λεί ι διαί τε ρη τι µή για τη ∆ιοί κη ση και το προ σω πι κό της 1ης Στρα τιάς η ε πι λο γή της πα ρου σιά σε ως του 

έρ γου της, στο κύ ριο άρ θρο του πα ρό ντος τεύ χους. Μέ σα α πό τις σε λί δες του πε ριο δι κού «Στρα τός και Ε νη µέ-

ρω ση» µας δί νε ται η ευ και ρί α να προ βά λου µε το έρ γο που ε πι τε λούν οι Έ νο πλες ∆υ νά µεις και να εκ θέ σου µε 

σε γε νι κές γραµ µές τη συ νει σφο ρά της 1ης Στρα τιάς. Ένα έρ γο που δεν πε ριο ρί ζε ται µό νο στα ε θνι κά πλαί σια 

αλ λά ε πε κτεί νε ται και πέ ραν της ελ λη νι κής ε πι κρά τειας. Έ να έρ γο πο λύ πλευ ρο και πο λυ σύν θε το, α πό την ε πι-

τυ χή ε κτέ λε ση του ο ποί ου ε ξαρ τά ται ά µε σα η ε ξα σφά λι ση των ελ λη νι κών κυ ριαρ χι κών δι καιω µά των.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ε πί σκε ψη κ. Υ πουρ γού Ε θνι κής Ά µυ νας στην Πε ριο χή Ευ θύ νης ∆’ Σώ µα τος Στρα τού

Την Πα ρα σκευ ή 12 Νο εµ βρί ου, ο Υ πουρ γός Εθνι κής Ά µυ νας κ. Ευάγ-

γε λος Βε νι ζέ λος πραγ µα τοποί η σε ε πί σκε ψη και ε πι θε ώ ρη ση Σχη µα τι-

σµών στην πε ριο χή ευ θύ νης του ∆΄ Σώ µα τος Στρα τού.

Κα τά την ε κεί πα ρα µο νή του, µε τα ξύ άλ λων, ε πι θε ώ ρη σε το Στρα τη-

γεί ο του ∆΄ Σώ µα τος Στρα τού στην Ξάν θη και το Στρα τη γεί ο της ΧΙ Ι Μη χα-

νο κί νη της Με ραρ χί ας Πε ζι κού στην Α λε ξαν δρού πο λη.

 Ε πί σκε ψη κ. Α/ΓΕΣ στην έ δρα του Β’ ΣΣ

Ο Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος κ. Φρα γκού λης Φρά γκος, ε πι σκέ φθη κε την 

25η Ο κτω βρί ου 2010, την έδρα του Β΄ ΣΣ, στη Βέ ροια και τη Β’ Μοί ρα Κα-

τα δρο µών στη Νά ου σα. Ο κ. Αρχη 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 στο προ σω πι κό.

 Ε πί σκε ψη κ. Α/ΓΕ ΕΘΑ στην Περιοχή Ευθύνης της XVI MΠ

Στις 5 Ο κτω βρί ου 2010, ο κ. Α/ΓΕ Ε ΘΑ Α ντι πτέ ραρ χος Ιω άν νης Γιά γκος, 

συ νο δευό µενος α πό τον Αρ χη γό ΓΕΣ Α ντι στρά τη γο Φρά γκο Φρα γκού λη, 

τον Αρ χη γό ΓΕΝ Α ντιναύ αρ χο ∆η µή τριο Ε λευ σι νιώ τη, τον ΑΥ/ΓΕΣ Α ντι στρά-

τη γο Πα να γιώ τη Τσο λακί δη και α πό τους ∆ιοι κη τές 1ης Στρα τιάς, ∆΄ ΣΣ και 

XVI M/K ΜΠ, πραγ µα το ποί η σε ε πίσκε ψη στην Τα κτι κή ∆ιοί κη ση του 21 ΣΠ 

και στην 3η Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙ ΜΙ ΝΙ». Κα τά τη διάρ κεια της ε πί σκε ψής του ο κ. 

Αρ χη γός ε νη µε ρώ θη κε για την α πο στο λή και τις δρα στη ριό τη τες της Τ∆/21 

ΣΠ, κα θώς ε πί σης και για την πρό ο δο συ γκρό τη σης και α να διορ γά νω σης 

µο νά δων της Με ραρ χί ας. Στη συ νέ χεια, ε πι σκέ φθη κε το Ελλη νι κό Φυ λά κιο 

5 ό που ε νη µε ρώ θη κε α πό τον ∆ιοι κη τή της 31 Μ/Κ ΤΑΞ για την απο στο λή 

και τις δρα στη ριό τη τες της Τα ξιαρ χί ας ε νώ πα ρα κο λού θη σε την πρόο δο των ερ γα σιών δια πλά τυν σης της Α ντιαρ µα τι κής Τά φρου. Ο κ. 

Αρ χη γός συνε χά ρη για την πρό ο δο του ε πι τε λού µε νου έρ γου και έ δω σε κα τευ θύν σεις στο προ σω πι κό.
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Έκ θε ση “Defencys 2010”

Α πό 28 έ ως 30 Ο κτω βρί ου 2010, διε ξή χθη στη Θεσ σα λο νί κη η 1η 

∆ιε θνής Έκ θε ση Ά µυ νας και Α σφά λειας “Defencys 2010” στη ∆ΕΘ, 

υ πό την αι γί δα του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά µυ νας.

Η διορ γά νω ση της Έκ θε σης συ νέ βα λε:

 στη δυ να τό τη τα ε νη µέ ρω σης των Στε λε χών των Ε νό πλων ∆υ-

νά µε ων της Βό ρειας Ελ λά δας για τις τε χνο λο γι κές ε ξε λί ξεις αιχ µής 

στους το µείς ά µυ νας και Α σφά λει ας

 στην προ βο λή, την προ ώ θη ση, α νά πτυ ξη των ε ξα γω γι κών δρα-

στη ριο τή των του α µυ ντι κού βιο µη χα νι κού δυ να µι κού της χώ ρας

 στην α νά δει ξη και κα θιέ ρω ση της Θεσ σα λο νί κης ως στρα τη γι-

κό και ε πι χειρη σια κό κέ ντρο των Βαλ κα νί ων

 στην ταυ τό χρο νη προ βο λή των εθνι κών θε µά των στους ξέ νους 

ε πι σκέ πτες και στον διε θνή Τύ πο και

 στην του ρι στι κή προ βο λή της χώ ρας.

Οι πρώ τες ε ντυ πώ σεις των ε πι σκε πτών ή ταν πο λύ κα λές κα θώς 

ξε χώ ρι ζε το περί πτε ρο του ΓΕΣ µε πα ρου σί α ση των Σχο λών, διά φο-

ρων Μο νά δων και δρα στη ριοτή των του Στρα τού Ξη ράς. Ι διαί τε ρη 

ε ντύ πω ση έ κα νε η ρε α λι στι κή πα ρου σί αση του στρα τη γεί ου NDC-GR 

στον πε ρι βάλ λο ντα χώ ρο της έκ θε σης, ό πως α κρι βώς ανα πτύσ σε ται 

σε διά φο ρες πε ριο χές του κό σµου.

Την έκ θε ση πα ρα κο λού θη σε η πο λι τι κή και στρα τιω τι κή η γε σί α.

 Νέα Αυ το κι νού µε να Πυ ρο βό λα Μ109Α3GΑ2 

για τον Ελληνικό Στρατό

Τις πρω ι νές ώ ρες της 13ης Νο εµ βρί ου 2010, κα τέπλευ σε στο 

λι µά νι της Θεσ σα λο νί κης το πλοί ο GRANDE NAPOLI, το ο ποί ο µε-

τέ φε ρε 70 αυ το κι νού µε να πυ ρο βό λα Μ109Α3GΑ2, που πα ρά λα βε 

πρό σφα τα ο Ελ λη νι κός Στρα τός. Τα αυ το κι νού µε να πυ ρο βό λα µε-

τα φέρ θη καν σε Μο νά δες Πυ ρο βο λι κού της Βό ρειας Ελ λά δας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εκ δη λώσεις Ε ορ τα σµού της Ε πε τεί ου της Α πε λευ θέ ρωσης της Πό λης της Μυ τι λή νης

Με λα µπρό τη τα γιορ τά στη κε στη Μυ τι λή νη η ε πέ τειος 

α πε λευ θέ ρω σης της πό λης (8 Νο εµ βρί ου 1912), πα ρου σί α 

του Α να πλη ρω τή Υ πουρ γού Ε θνι κής Ά µυ νας (Α ΝΥΕ ΘΑ) κ. 

Πά νου Μπε γλίτη, του Α να πλη ρω τή Υ πουρ γού Ε νέρ γειας Πε-

ριβάλ λο ντος και Κλι µα τι κής Αλ λα γής κ. Νι κό λα ου Ση φου νά κη 

και του ∆ιοι κη τή της ΑΣ ∆ΕΝ Α ντι στρα τή γου κ. Ιω άν νη Ζά ρα.

Στο πλαί σιο των ε ορ τα στι κών εκ δη λώ σε ων, τε λέ στη κε δο ξο λο-

γί α στον Ιε ρό Να ό Μη τροπό λε ως Μυ τι λή νης και ε πι µνη µό συ νη 

δέ η ση στο Μνη µεί ο Πε σό ντων κατά την α πε λευ θέ ρω ση της πό-

λης, ό που και κα τα τέθη καν στε φά νια. Στην συ νέ χεια, α κο λού θη-

σε παρέ λα ση στη προ κυ µαί α της πό λε ως. Τις πολε µι κές ση µαί-

ες των Μο νά δων της Α∆ ΤΕ χαι ρέ τη σε µε 21 τι µη τι κές βο λές η Α΄ Πυ ροβο λαρ χί α Πε δι νού Πυ ρο βο λι κού της 124 Μοί ρας.

Κατά την πα ρα µο νή του κ. Α ΝΥΕ ΘΑ στην 98 Α∆ ΤΕ, πραγ µα το ποι ή θη κε ε νη µέ ρω ση α πό τον ∆ιοι κη τή του Σχη µα τι σµού, Υ πο στρά τη γο κ. 

Σταύ ρο Κου τρή και ε πί σκε ψη στο φυ λά κιο «ΠΡΟ ΒΟ ΣΚΙ ∆ΑΣ».

 Εκ δη λώσεις Μνή µης α πό το Α΄ ΣΣ, για την Ε πέ τειο των 98 Χρό νων

Ε λεύ θε ρης Μα κεδο νί ας

Α πό 15 έ ως 17 Ο κτω βρί ου 2010, µε µέ ρι µνα του Α’ Σώ µα τος 

Στρα τού πραγ µα το ποι ή θη κε έκ θε ση φω το γρα φί ας στον εκ θε σια κό 

χώ ρο «Ε ΚΑ ΒΗ» στην πό λη της Κα τε ρί νης µε θέ µα «Βαλκα νι κοί 

Πό λε µοι-Α πε λευ θέ ρω ση Μα κε δο νί ας», στο πλαί σιο των εκ δη λώ-

σε ων µνή µης για την ε πέ τειο των 98 χρό νων α πό την α πε λευ θέ ρω-

ση της Μα κε δο νί ας. Με την πα ρα πά νω έκ θε ση και σει ρά άλ λων 

εκ δη λώ σε ων, α πο δί δε ται φό ρος τι µής και ευ γνω µο σύ νης στους 

προ µά χους της ε λευ θε ρί ας µας, που α γω νί στη καν για την ε ξα σφά-

λιση των αν θρώ πι νων δι καιω µά των και τον τερµατισµό της δυ στυ-

χί ας των υ πό δου λων α δελ φών µας. Οι α ξί ες της ε λευ θε ρί ας, της 

δη µο κρα τί ας και της αν θρώ πι νης α ξιο πρέ πειας α πο τέ λε σαν φάρο φω τει νό για τον Ελ λη νι κό Στρα τό, ο οποί ος ε ξορ µά ντυ µέ νος στο χα κί το 

φθι νό πω ρο του 1912, µε το Μάν λι χερ α νά χεί ρας, για να προ σθέ σει νέ ες σε λί δες δό ξας στη στρα τιω τι κή µας ι στο ρί α.

Για τις εκ δη λώ σεις µνή µης, το A’ Σώ µα Στρα τού δη µιούρ γη σε έ να φυλ λά διο µε ι στο ρι κά και φω το γρα φι κά ντο κου µέ ντα α πό 

ε κεί νη την πε ρί ο δο.
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 Καθιέρωση της 21ης Οκτωβρίου ως Γενέθλιας Ηµέρας της 7ης Μ/Κ ΤΑΞΧΙΑΣ

Την Πέ µπτη 21 Ο κτω βρί ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε στην έ δρα της 

7ης Μη χα νο κί νη της Τα ξιαρ χί ας, στον Προ βα τώ να Τυ χε ρού Έ βρου, τε λε-

τή ε πί ση µης καθιέ ρω σης της 21ης Ο κτω βρί ου ως γε νέ θλιας ηµέ ρ ας του 

Σχη µα τι σµού. Ο εορτασµός των γεννεθλίων ξεκίνησε µε δοξολογία και 

ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον ∆ιοικητή της 7ης Μη χα νο κί νη-

της Τα ξιαρ χί ας Ταξίαρχο Ιωσήφ Μαυράκη. 

Στις 21 Ο κτω βρί ου 1885, επανδρώ θη κε και δηµιουργήθηκε το 7ο 

Σύ νταγ µα Πε ζι κού µε από φα ση της τό τε πο λι τι κής και στρα τιω τι κής η γε-

σί ας. Το Σύ νταγµα έ λα βε µέ ρος στο Εκ στρα τευ τι κό Σώ µα για την α πε λευ-

θέ ρω ση της Κρή της στον Ελ λη νο τουρ κι κό Πό λε µο το 1897, στους Βαλ κα νι κούς Πο λέ µους το 1912-1913, στην Ελ λη νο βρε τα νι κή 

Στρα τιά κα τά τον Α’ Πα γκό σµιο Πό λε µο το 1917, στην εκ στρα τεί α στη Με σηµ βρι νή Ρω σί α το 1919, στη Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α το 

1922 και στον Ελ λη νο ϊ τα λι κό Πό λε µο το 1940, γρά φο ντας ένδο ξες σε λί δες ι στο ρί ας.

 Ορ γά νω ση Η µε ρί δας µε Θέµα «Γνώση - Κα τα πο λέ µη ση των Ναρ κω τι κών» στην 30 Μ/Κ ΤΑΞΧΙΑ

Στις 9 ∆ε κεµ βρί ου 2010, στα πλαί σια της ε νη µέ ρω σης του στρα τιω-

τι κού προ σω πικού των Ε∆ και έ πει τα α πό σχε τι κές δια τα γές του ΓΕΣ, 

ορ γα νώ θη κε η µε ρί δα µε θέ µα «Γνώ ση - Κα τα πο λέ µη ση των Ναρ κω τι-

κών» στο στρα τό πε δο «ΘΕ Ο ∆Ω ΡΑ ΚΗ» στο χω ριό Λα γός ∆ι δυ µο τεί χου 

στην έ δρα της 30 Μ/Κ Τα ξιαρ χί ας. Την η µε ρί δα πα ρα κο λού θη σε το προ-

σω πι κό της Τα ξιαρ χί ας και εκ πρό σω ποι των το πι κών φο ρέ ων. Στην εκ-

δή λω ση κλή θη καν και α νέ πτυ ξαν θέ µα τα οι πα ρα κά τω:

 Ο Αν χης (Ι Υ) Χρή στος Σα µέ λης, Ψυ χί α τρος του 492 ΓΣΝ

 Ο Αν θστης (ΠΖ) Κων στα ντί νος ∆ε µερ τζής, ∆ντης ΓΕΠ/30 Μ/Κ ΤΑΞ

 Ο Πα νο σιο λο γιό τα τος Αρ χι µαν δρί της της Μη τρό πο λης ∆ι δυ µο τεί χου, Ο ρε στιά δας και Σου φλί ου π. Χρυ σό στο µος Πα πα δό που λος

 Ο ∆ι δά κτωρ Ια τρο δι κα στής του ΑΠ Θ κος Παύ λος Παυ λί δης, ει δι κός Ια τρο δι καστής

 Ο Α στυ νό µος Β’ κος Νι κό λα ος Α λε ξιά δης, ∆ιευ θυ ντής ∆ί ωξης Ναρ κω τι κών Α.∆ Ο ρε στιά δος

 Ο Κοι νω νιο λό γος κος Σταύ ρος Βρα χιώ λας του Κέ ντρου πρό λη ψης Ν. Έ βρου.

Την η µε ρί δα προ λό γι σε ο ∆ιοι κη τής της 30 Μ/Κ Τα ξιαρ χί ας Τα ξί αρ χος Θε ό δω ρος Σα κα λής.

Με το πέ ρας της α νά πτυ ξης των θε µά των, το προ σω πι κό εί χε την ευ και ρί α να υπο βά λει ε ρω τή σεις σχε τι κές µε το θέ µα.

Τις προ η γού µε νες η µέ ρες, α ναρ τή θη καν α φί σες σε κε ντρι κά ση µεί α της πό λης του ∆ι δυ µο τεί χου και της Ο ρε στιά δας, οι ο ποί ες ε νη µέ ρω-

ναν το κοι νό για τον τό πο και τον χρό νο διε ξα γω γής της η µε ρί δας. Ε πί σης, ε νη µε ρώ θη καν τα το πι κά ΜΜΕ, τα ο ποί α κά λυ ψαν την η µε ρί δα.

Οι ε ντυ πώ σεις που α πο κό µι σε το προ σω πι κό ή ταν ά ρι στες, ε νώ θε τι κά ή ταν και τα σχό λια των πα ρευ ρι σκο µέ νων. Η εκ δή λω ση αυ τή ε κτι-

µά ται ό τι ή ταν έ να «λι θα ρά κι» στην προ σπά θεια που γίνε ται για την πρό λη ψη και κα τα πο λέ µη ση της µά στι γας των ναρ κω τι κών στο Στρα τό.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ε πί σκε ψη Α ντι προ σω πεί ας Αρ χι πυ ρο βο λη τών 

(Master Gunners) στο ΚΕΤ Θ 

Την Τε τάρ τη 6 Ο κτω βρί ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε ε πί σκε ψη ξέ νης α ντι προ-

σω πείας αρ χι πυ ρο βο λη τών Τεθωρακισµένων (master gunners) στο Κέ ντρο Εκ-

παι δεύ σε ως Τε θω ρα κι σµέ νων, στα πλαί σια της 12ης ∆ιε θνούς Σύ σκε ψης Αρ χι πυ-

ρο βο λη τών Τε θω ρα κι σµέ νων 2010. Α κολού θη σε πα ρου σί α ση α πό το 2ο ΕΓ του 

Κέ ντρου, ε πί σκε ψη στους χώ ρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων 

και της Σχο λής Τε θω ρα κι σµέ νων και α νταλ λα γή α να µνη στι κών.

 Ε πί σκεψη Μα θη τών Γυ µνα σί ων και Λυ κεί ων στη ΣΣΕ

Στο πλαί σιο του ε παγ γελ µα τι κού προσα να το λι σµού των µα θη τών Γυ µνα σί-

ων - Λυ κεί ων, πραγ µα το ποι ή θη κε ε πί σκε ψη 90 µα θη τών και κα θη γη τών του 

2ου Γυ µνα σί ου Κα λυ βί ων Θο ρι κού, στις 21 Ο κτω βρί ου 2010, στις ε γκα τα στά σεις 

της Σχο λής. Οι µα θη τές ε νη µε ρώ θη καν για τις δρα στη ριό τη τες της Σχο λής και 

ξε να γή θη καν στις ε γκα τα στά σεις και στο Μου σεί ο της.

Α ντί στοι χη ε πί σκε ψη πραγ µα το ποί η σαν, στις 2 Νο εµβρί ου 2010, και οι µα-

θητές και οι κα θηγητές του 2ου Γυ µνα σί ου Βού λας στις ε γκα τα στά σεις της Σχο-

λής, ό που ε νηµε ρώ θη καν α πό τους Σπου δα στές της Σχο λές για τις δρα στη ριό τη τές τους και τις ε παγ γελ µα τι κές τους δυ να τό τη τες.

 Τε λε τή Α πο νο µής Πράσι νου Μπε ρέ στους Κα τα δρο µείς της 2010 Γ΄ΕΣ ΣΟ

Στις 8 Ο κτωβρίου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε στο Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Ει-

δι κών ∆υ νά µε ων η τε λε τή α πο νο µής πρά σι νου µπε ρέ στους κα τα δρο µείς της 

2010 Γ΄ ΕΣ ΣΟ. Η πραγ µα τι κά ε ντυ πω σια κή αυ τή τε λε τή έ λα βε χώ ρα σε κλί µα 

εν θου σια σµού και έ δω σε τη λα µπρό τη τα και το κύ ρος που αρ µό ζει σε έ να 

τό σο ση µα ντι κό γε γο νός, ό πως αυ τό της ε πί δο σης του πρά σι νου µπε ρέ στον 

νε ο φώ τι στο Κα τα δρο µέ α, α πό τον ί διο τον ∆ιευ θυ ντή των Ει δι κών ∆υ νά µεων 

και τον ∆ιοι κη τή του Κέ ντρου. Οι γο νείς των νέ ων «Πρα σι νο µπε ρέ δων» εν θου-

σιά στη καν α πό τις ε πι δό σεις των παι διών τους και α πό τις ε ξει δι κευ µένες γνώ-

σεις που αυ τά έ χουν α πο κο µί σει στο στρά τευ µα, και ε ντυ πω σιά στη καν α πό το 

«ά ρω µα του πρά σι νου µπε ρέ» που δια χέ ε το καθ΄ ό λη τη διάρ κεια της τε λε τής. Οι γνή σιες, ιε ρές και ι σχυ ρές σχέ σεις των «Λο κα τζή δων», 

ε πι σφραγί σθη καν µε τον τρό πο που α γκά λια σαν οι Πα λαιοί Κα τα δρο µείς α νε ξαρ τή τως βαθ µού, τα νέ α µέ λη της οι κο γε νεί ας των Ει δι κών 

δυ νά µε ων και α να νέ ω σαν το ιε ρό συµ βό λαιο µε τη δια σφά λι ση της αί γλης των Ει δι κών ∆υ νά µε ων που τους δε σµεύ ει α πό ι δρύ σε ως.
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Ε πίσκεψη Αντιπροσωπείας Τούρκων 

Αξιωµατικών στην 50 Μ/Κ ΤΑΞΧΙΑ 

Στις 20 Ο κτω βρί ου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε ε πί σκε ψη στο Μου-

σεί ο µε τά ξης στην πό λη του Σου φλί ου α πό τον ∆ιοι κη τή του 5ου Τουρ-

κι κού Σώ µα τος Στρα τού Α ντιστρά τη γο TURMUS και α ντι προ σω πεί α 

Τούρ κων A ξιω µα τι κών. Τους Τούρ κους A ξιω µα τού χους υ πο δέ χθη-

κε ο ∆ιοι κη τής της 50 Μ/Κ ΤΑΞ «Α ΨΟΣ». Η ε πίσκε ψη πραγ µα το ποι-

ή θη κε στο πλαί σιο των Μέ τρων Οι κο δό µη σης Ε µπι στο σύ νης (ΜΟ Ε) 

Ελ λά δος - Τουρ κί ας.

 ΤΑΜΣ «ΚΑΝΕΛΛΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ»

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε, 

παρουσία του ∆ιοικητή του Β΄ ΣΣ Αντιστρατήγου Θεόκλητου 

Ρουσάκη, Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευµάτων ∆ιοικητικής 

Μέριµνας και Υποστήριξης Μάχης, από προσωπικό του 71 Α/Μ 

ΤΥΠ, της 71 Α/Μ ΠΕΑ/ΑΠ και του 71 Α/Μ ΛΜΧ.

∆ραστηριότητες της 71 Α/Μ ΤΑΞΧΙΑΣ

 Απονοµή ∆ιπλωµάτων Ευδοκίµου

Υπηρεσίας 

Την Πέµπτη 21 Οκτωβρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε τελε-

τή απονοµής διπλωµάτων ευδοκίµου υπηρεσίας σε Στρατιώ-

τες της 2010 Α΄ ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ». Την 

Ταξιαρχία εκπροσώπησε ο Επιτελάρχης Σχης (ΠΒ) Στέργιος 

Βασιλόπουλος καθώς και αντιπροσωπεία στελεχών. 

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Επίσκεψη του ∆ιοι κη τή των

Χερ σαί ων ∆υ νάµε ων των Η ΠΑ

Την 13η Ο κτω βρί ου 2010, ο ∆ιοι κη τής των Χερ σαί ων ∆υ νάµε-

ων των Η ΠΑ στην Ευ ρώ πη, Στρα τη γός κ. Κάρ τερ Χαµ, ε πι σκέ φθη-

κε τον Αρχηγό ΓΕΣ Α ντι στράτη γο κ. Φρα γκού λη Φρά γκο, συ νο-

δευό µε νος α πό τον Στρα τιω τι κό Α κό λου θο των Η ΠΑ στην Ελ λά δα 

Συ νταγ µα τάρ χη κ. Ντέ η βι ντ Τσά µπαν και τον ∆ιοι κη τή του Στρα τιω-

τι κού Γρα φεί ου Συ νερ γα σί ας Συ νταγ µα τάρ χη κ. Τό µας Μόφατ.

 Επίσκεψη Α ντι προ σώ που του Υ πουρ γεί ου Ε ξω τε ρι κών της Βο σνί ας - Ερ ζε γο βί νης στη ΣΜΥ

Τη ∆ευτέρα 29 και Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2010, 

αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Βοσνίας - Ερζεγοβίνης επισκέφτηκε τη Σχολή 

Μονίµων Υπαξιωµατικών, συνοδευόµενος από 

ανώτερο Αξιωµατικό του Βοσνιακού Στρατού.

Η επίσηµη επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της διµερούς στρατιωτικής συνεργασίας 

του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε το Υπουργείο 

Άµυνας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.

Το πρόγραµµα της επίσκεψης περιελάµβανε 

υποδοχή στη Σχολή από τον ∆ιοικητή της Σχολής 

Ταξίαρχο κ. Χρήστο Μανωλά και παρουσίαση - 

ενηµέρωση - συζήτηση σε στρατιωτικά θέµατα 

κοινού ενδιαφέροντος.

Τέλος, έγινε περιήγηση - ενηµέρωση στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της ΣΜΥ και επίδειξη κύριων µέσων 

διδασκαλίας.

Στο περιθώριο της επισκέψεως, συναντήθηκαν µε τους σπουδαστές της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης που φοιτούν στη 

Σχολή και αντάλλαξαν απόψεις για την εδώ παραµονή των αλλοδαπών σπουδαστών.

Η  αντιπροσωπεία των προσκεκληµένων Αξιωµατικών ξεναγήθηκε στα Μετέωρα, όπου είχαν την ευκαιρία να 

επισκεφθούν τις Ιερές Μονές Αγίου Στεφάνου και Βαρλαάµ καθώς και την πόλη της Καλαµπάκας.
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 ∆ραστηριότητες ΕΛ∆ΥΚΟ-2

Στις 11 Ο κτω βρί ου 2010, δύ ο δη µο τι κά σχο λεί α (120 µα θη τές και 25 

δά σκα λοι) της πε ριο χής Ferizaj / Urosevac ε πισκέ φθη καν το Στρα τό πε δο 

«Ρή γας Φε ραί ος», ύ στε ρα α πό πρό σκλη ση του ∆ιοι κη τή της ΕΛ∆Υ ΚΟ-2. 

Κα τά τη διάρ κεια της ε πί σκε ψης, τα παι διά ξε να γή θη καν σε διά φο ρους 

χώ ρους του Στρα το πέ δου (γυ µνα στή ριο, ια τρεί α κ.λπ.), τους έ γι νε µί α 

σύ ντοµη ε νη µέ ρω ση σε θέ µα τα υ γιει νής α πό τους ια τρούς της ΕΛ ∆Υ-

ΚΟ-2 (ια τρό, ο δο ντία τρο), έ παι ξαν στους χώ ρους ά θλη σης του Στρα το πέ-

δου και τους πα ρα σχέ θη κε γεύ µα στα ε στια τό ρια σε γιορ τι νό κλί µα.

Στην εκ δή λω ση πα ρα βρέ θη καν, ε πί σης, ο δή µαρ χος της πε ριο χής 

και το πι κοί δη µο σιο γρά φοι, οι ο ποί οι κά λυ ψαν τη λε ο πτι κά το γε γο νός.

 Ε νη µε ρω τι κή Η µε ρίδα για τους Ξένους Α ΚΑΜ 

Στις 26 Νο εµ βρί ου 2010, και στο πλαί σιο της διε ξα γω-

γής ε νηµε ρώ σε ων, διορ γα νώ θηκε Η µε ρί δα για τη διευ κό-

λυν ση του έρ γου των δια πι στευ µέ νων στην Ελ λά δα Α ΚΑΜ, 

Βο η θών Α ΚΑΜ και ΣΝΑ Α.

Η Η µε ρί δα πραγ µα το ποιήθηκε στο ΓΕ Ε ΘΑ και πε ρι-

ελάµ βανε τις πα ρα κά τω θεµα τι κές ε νό τη τες:

 Με τε ξέ λι ξη στις Ένοπλες ∆υνάµεις

 Νέ ος Νό µος 3883/2010

(Α να διορ γά νω ση και Θέ µα τα Προ σω πι κού)

 Ε ξε λί ξεις σε θέ µα τα Α µυ ντι κού Σχε δια σµού - Νέ ος Νό-

µος 3883/2010 (Ε ξο πλι στι κά Προγράµ µα τα) - ∆ια λει τουρ γι-

κό τη τα στις ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις

 Α µυ ντι κή Πο λι τι κή-Ε ξε λί ξεις

 Προ γράµ µα τα Στρα τιω τι κής Συ νερ γα σί ας

 Συµ µε το χή της χώ ρας στις Πο λυε θνι κές Ε πι χει ρή σεις

 Ορ γά νω ση-∆υ να τό τη τες-Τρέ χου σες & Μελ λο ντι κές ∆ρα-

στη ριό τη τες

 Θέ µα τα Κυ βερ νο ά µυ νας.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



12 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 0

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α

Ο Στρα τός Ξη ράς Ανοί γει τις «Πύ λες του»

Με ε πι τυ χί α ο λο κλη ρώ θη καν και φέ τος οι εκ δη λώ σεις «Α νοι χτά Στρατό πε δα» σε Σχη µα τι σµούς του Στρα τού 

Ξη ράς. Οι εκ δη λώ σεις έ χουν α φε τη ρί α το 2005 και α πο σκο πούν:

 στην ε νίσχυ ση των δε σµών µε τα ξύ Κοι νω νί ας - Ε νό πλων ∆υ νά µε ων 

 στην ε νη µέ ρω ση των νέ ων για τις δρα στη ριό τη τες και το ε πι τε λού µε νο έρ γο τους 

 στην προ βο λή του στρα τιω τι κού ε παγ γέλ µατος.

34 Μ/Κ TAΞΧΙΑ
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Η υ λο ποί η ση του θε σµού των «Α νοι χτών Στρα το πέ δων» α πο σπά κά θε χρό νο τα ι διαί τε ρα ευ µε νή σχό λια α πό 

τους κα τοίκους και τον το πι κό τύ πο κα θό σον ε πι τυγ χά νε ται:

 η αύ ξη ση του αι σθή µα τος α σφα λεί ας στους κα τοί κους των το πι κών κοι νω νιών

 η ε πι κοι νω νί α των νέ ων µε το προ σω πι κό των Μο νά δων

 η ε νη µέ ρω ση των νέ ων σε θέ µα τα θη τεί ας και γε νι κό τε ρα σε ό,τι αφορά το στρα τιω τικό ε πάγ γελ µα και 

τις στρα τιω τι κές Σχο λές

 η γνω ρι µί α µε τα ο πλι κά συ στή µα τα, υ λι κά και µέ σα, που χρη σι µο ποιού νται στο Στρα τό

 η α νά δει ξη του αν θρώ πι νου προ σώ που και του κοι νω νι κού χα ρα κτή ρα του Στρα τού, µε τη συµ µε το χή των 

Ε νό πλων ∆υ νά µε ων σε έρ γα (α να δα σώ σεις, φι λαν θρω πι κές εκ δη λώ σεις) και µε την πα ρο χή βο ή θειας σε πε ρι-

πτώ σεις ε κτά κτων ανα γκών (σει σµοί, συµ φο ρές, πληµ µύ ρες κ.α.)

 η ε νί σχυ ση της ε µπι στο σύ νης προς τις Έ νο πλες ∆υ νά µεις, γνω ρί ζο ντας ό τι ο Στρα τός εκ συγ χρο νί ζε ται, 

δια θέ τει ι σχυ ρά ο πλι κά συ στήµα τα και δια κα τέ χε ται α πό νέ ες ι δέ ες και διά θε ση ε νη µέ ρω σης και συ νερ-

γασί ας µε την ελ λη νι κή κοι νω νί α.

79 Α∆ΤΕ

71 Α/Μ TAΞΧΙΑ

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στον ιστότοπο του ΓΕΣ εµπερι-
έχονται οι παρακάτω θεµατικές 
ενότητες:

 Η θεµατική ενότητα Ορ γά νω ση πα-
ρου σιά ζει πλη ρο φορί ες που α φο ρούν την 
οργάνωση του Στρα τού Ξη ράς, την Ιε ραρ-
χί α, τα ο πλι κά συ στή µα τα κα θώς και τις 
∆ιευ θύνσεις του ΓΕΣ. Ε πίσης, πα ρου σιά-
ζο νται πλη ρο φο ρί ες για συ γκε κρι µέ νες 
Μο νά δες - Υ πηρεσί ες ό πως π.χ. η 71η Α ε-
ρο µε τα φε ρό µε νη Τα ξιαρ χί α Πε ζι κού και 
η Υ πη ρε σί α Στρατιω τικών Αρ χεί ων. 

 Η θεµατική ενότητα Ι στο ρί α πε ρι λαµ-
βάνει πλη ρο φο ρί ες που α φο ρούν ι στορι κά 
στοι χεί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, στρα τιω-
τι κά µου σεί α και άρ θρα µε την ι στορί α του 
Ελ λη νικού Στρα τού.

 Η θεµατική ενότητα ∆ρα στη ριό τη-

τες πε ρι λαµ βάνει τις εκδη λώ σεις του Ελ-
ληνικού Στρατού, το κοι νωνικό έρ γο που 
προσφέ ρει κα τά πε ριόδους, τις α σκή σεις 
που διε ξά γο νται σε ε θνικό και διεθνές 
επίπε δο καθώς και πλη ρο φο ρί ες για τις 
Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης που 
πραγ µατοποιού νται στα πλαί σια του Ο Η Ε 
και του ΝΑ ΤΟ. Οι πλη ρο φο ρί ες σ’ αυ τή την 
ενό τη τα ανανε ώ νο νται κα θη µε ρι νά και µέ-
ρος αυ τών πα ρου σιά ζε ται και στην αρχι κή 
σελίδα της ι στοσε λί δας. 

 Η θεµατική ενότητα Πο λυ µέ σα πε-
ρι λαµ βά νει βί ντε ο, εµ βατή ρια, σαλ πί σµα τα, 
wallparers και screen savers, εµ βλή µα τα 
ό πλων και Σω µά των, στο λές, δια κριτι κά και 
ηθι κές αµοι βές. 

 Η θεµατική ενότητα ∆η µο σιεύ σεις 

πε ρι λαµ βά νει τις α να κοινώ σεις Τύ που, 
δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου Τύ που, νέ α 
και α να κοι νώ σεις του ΓΕΣ, α να κοι νώ σεις 
για προµή θειες, πα ρου σίαση των πε ριο δι-
κών του ΕΣ σε η λε κτρο νι κή µορ φή, και 
θέ µα τα γενικού εν διαφέ ρο ντος.

 Η θεµατική ενότητα Θέ µα τα προ-

σω πι κού αφορά δύ ο κύ ριες κα τη γο ρί ες: 
το µό νι µο προσω πι κό και το στρα τεύ σι µο. 
Στην κα τη γο ρί α του µο νί µου προ σω πι κού, 
πα ρου σιάζονται θέµα τα που α φο ρούν τα 
µό νι µα στε λέ χη. Ε πι γραµ µα τι κά ανα φέ ρο-
νται οι πα ρα κά τω κατη γο ρί ες: Οικο νο µι-
κά, Υ γειο νοµι κά, Συµ βε βλη µέ νοι για τροί, 
ΣΟ Α-ΣΟ ΜΥ, Λέ σχες, ΚΑ ΑΥ, Ε νη µε ρω τι κοί 
ο δη γοί νε ο το πο θε τη µέ νων στελε χών α νά 
φρου ρά, Νη πια κοί σταθ µοί κ.λπ. Στην κα-

τηγορί α του στρα τεύ σι µου, πα ρου σιά ζο νται 
θέ µα τα που αφορούν τους στρα τεύσιµους, 
ό πως: θέ µα τα κα τά τα ξης, θη τεί ας, ε πι στρά-
τευσης, υ γιεινής και α σφά λειας, θέµατα 
που αφορούν τους ∆ό κι µους Έ φε δρους 
Αξιωµατικούς, τους ε φέ δρους Υ ψη λής 
Ε τοι µό τη τας, του Ο πλί τες Βρα χεί ας Α να κα-
τά τα ξης, κα θώς και ε νη µέ ρω ση για την Ελ-
λη νι κή ∆ύ να µη της Κύπρου.

 Η θεµατική ενότητα Ε πι κοινω νί α 
πα ρου σιά ζει τους τρό πους ε πι κοι νω νί ας µε 
διάφο ρους φορείς του ΓΕΣ. Ε πί σης, στην 
ενό τη τα αυ τή ε ντάσ σε ται και η κα τη γο ρί α 
«Σχό λια χρηστών» ό που οι α να γνώ στες της 
ι στο σε λί δας µπο ρούν α ναφέ ρουν τα σχό λιά 
τους γι΄αυ τήν.

 Η θεµατική ενότητα Χρή σι µοι κόµ-

βοι πα ρου σιά ζει τις συν δέ σεις µε άλ λες 

Πα ρου σί α ση της Ι στο σε λί δας
του ΓΕΣ

Ο ι στό το πος www.army.gr α πο τε λεί τον ε πί σηµο ι στό το πο του Γε νι κού Επιτελεί ου Στρα τού. Σ’ αυτόν, πα ρου-

σιά ζο νται ό λα τα θέ µα τα που έ χουν σχέ ση µε τον Στρα τό Ξη ράς (εκ δη λώσεις, δρα στη ριό τητες, α να κοι νώ σεις 

Τύ που, θέ µα τα προ σω πικού, προµήθειες, δη µο σιεύ µα τα Τύπου) 
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ι στο σελίδες που ανήκουν σε Υ πη ρε σί ες 
- Μο νά δες του ΓΕΣ και δια θέ τουν δι κή 
τους ι στο σε λί δα καθώς και µε τα λοι πά 
Ε πι τε λεί α (ΓΕ Α - ΓΕΝ - ΓΕ Ε ΘΑ κ.λπ.)

Κε ντρι κή σε λί δα
Η κε ντρι κή σε λί δα α πο τε λεί έ να δυ να µι-

κό χώ ρο ό που πα ρου σιά ζο νται καθηµε ρι νά 
ε νη µε ρω µέ νες πλη ρο φο ρί ες α πό συ γκε κρι-
µέ νες ε νό τη τες του ι στο τό που. 

Στο πά νω µέ ρος της κε ντρι κής σε λί-
δας και α κρι βώς κά τω α πό το µε νού των 
θε µατικών ε νο τή των που α να φέρ θη καν, 
παρου σιά ζο νται οι «Α να κοι νώ σεις Τύπου».

Ως κε ντρι κό θέ µα, πα ρου σιά ζο νται οι 
τελευ ταί ες εκ δη λώ σεις α πό Μονά δες του 
Στρα τού Ξη ράς, ε νώ α µέ σως πα ρα κά τω 
στο κε ντρι κό κοµ µά τι της σε λί δας υπάρχουν 
δύ ο θε µα τι κές ε νό τη τες: τα «Νέ α - Α να κοι-
νώ σεις» και ο «Η µε ρή σιος Τύπος».

Στο α ρι στε ρό τµή µα της κε ντρι κής σε λί-
δας, υ πάρ χουν οι ε νό τη τες της «Ι στορί ας», 
«Η γνώ µη σας µε τρά ει», «Ο πλι κά συ στή µα-
τα», «Ι στο ρι κό ε πετειο λό γιο», «Νέ ες σε λί-
δες», «Video» και «Wallpaper». 

Στο δε ξί τµή µα της κε ντρι κής σε λί-
δας, υ πάρ χουν οι ενό τη τες  «η µε ρολόγιο 
δρα στηριο τή των», «Κα τά τα ξη», «Θη τεί α», 
«Στα διο δρο µί α», «Προ µή θειες», «Προ-
σλήψεις». Στο η µε ρο λό γιο δρα στη ριο τή-
των, µπο ρού µε, ε πι λέ γο ντας µια ηµερο-

µη νί α, να ενηµερωθούµε στις δρα στη ριό-
τη τες της α ντί στοι χης η µέρας.

∆υ να τό τη τες ι στο τό που
 Ο ι στό το πος του ΓΕΣ, πέ ραν της ελ λη-

νι κής έκ δο σης, πα ρέ χει και µια έκδο ση σε αγ-
γλι κή γλώσ σα η ο ποί α και αυ τή ε νη µε ρώ νε-
ται και α να βαθ µί ζε ται ό πως και η ελ λη νι κή. 

 Μια βα σι κή δυ να τό τη τα του ι στοτό-
που εί ναι η συµ βα τό τη τά του µε το πρότυ πο 
WAI-AAA (WCAG 1.0). Το πρό τυ πο αυτό  
α να φέ ρε ται στη συµ βατό τη τα της ιστοσε λί-
δας για πρό σβα ση α πό Α Με Α, τα οποί α χρη-
σι µο ποιούν ει δι κό υ λι κό και λογι σµι κό για 
την πε ρι ή γη ση στο δια δί κτυο.

 Ε πί σης, πα ρέ χε ται η δυ να τό τη τα για αυ-
ξο µεί ω ση της γραµ µατοσει ράς των κει µέ νων.

 Οι νε ο σύλ λε κτοι ο πλί τες κά θε ΕΣ ΣΟ 
έ χουν τη δυ να τό τη τα να κάνουν χρή ση της 
ε φαρ µο γής «Μά θε που θα κα τα τα γείς» 
και να δουν το κέ ντρο στο ο ποί ο παρου-
σιάζο νται, α µέ σως µό λις α να κοι νω θούν 
οι η µε ρο µη νί ες και τα κέ ντρα κατάτα ξης. 
Αυτό επιτυγ χά νεται µε µια φόρ µα α να ζή-
τη σης όπου οι εν δια φε ρό µε νοι εισάγουν 
τα στοιχεί α τους και τους ε πι στρέ φε ται η 
πλη ρο φο ρί α για το κέ ντρο κα τάταξης, την 
η µε ρο µη νί α και την ει δι κό τη τα. Ε πί σης, 
παρέ χε ται η δυ να τό τη τα για υ ποβολή σχο-
λί ων, τα ο ποί α προωθούνται στη ∆ιεύ θυν-
ση Στρα το λο γί ας και ∆ιεύ θυν ση Οπλι τών 
Θη τεί ας για α ξιολόγη ση.

 Το µό νι µο προ σω πι κό (στρα τιω τι κό 
και πο λι τι κό) έ χει τη δυ νατότη τα να ανα ζη-
τή σει στοι χεί α για τους συµ βε βλη µέ νους ια-
τρούς και δια γνω στι κά κέ ντρα µε το ΥΕΘΑ. 
Η α να ζή τη ση γί νε ται µε βά ση την ειδι κό τητα 
και την πε ριο χή.

 Στους ε πι σκέ πτες της ι στο σε λί δας πα-
ρέ χε ται η δυ να τό τη τα να την σχολιάσουν και 
να προ τεί νουν αλ λα γές οι ο ποί ες θα α ξιο λο-
γη θούν α πό το αρ µό διο προσωπι κό.

 Το µε τα τι θέ µε νο µό νι µο προ σω πι κό 
έχει τη δυ να τό τη τα να ενηµερώνεται για τις 
πε ριο χές ό που πρό κει ται να µε τα τε θεί µέ σω 
των ε νη µε ρω τι κών οδηγών νεο τοποθετη µέ-
νων στε λε χών που υ πάρ χουν στην ε νό τη τα 
«Θέ µα τα Προ σω πι κού - Μόνιµοι».

ΓΕΣ/∆ΕΠΛΗ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Γε φυ ρο φό ρο Άρ µα
 LEO1 BIBER

∆ια στάσεις Άρ µα τος
Ύ ψος:   3.55 m
Βά ρος Μά χης:  45,3 t 
Πλά τος:   4.00 m
Μή κος Σκά φους:  11.79 m
Κλά ση (MLC):  50 t

    Ε πι δό σεις Άρ µα τος
    Μέ γι στο ∆ια βα τό Βά θος Υ δά τι νου Κω λύ µα τος: 1.2 m
    Μέ γι στη Κλί ση Α ναρ ρί χη σης:   60%
    Μέ γι στη Πλευ ρι κή Κλή ση:   30%
    Μέ γι στο ∆ια βα τό Κα τα κό ρυ φο Ε µπό διο:  0.7 m
    Μέ γι στο ∆ια βα τό Πλά τος Τά φρου:   2.5 m
    Μέ γι στη Τα χύ τη τα  (2600 στρ/λε πτό):   62 km
    Αυ το νο µί α:    300-450 km

Χα ρα κτη ρι στι κά Γέ φυ ρας
Βά ρος Γέ φυ ρας: 9,94τον.
Κλά ση Γέ φυ ρας: MLC 60
Μή κος Γέ φυ ρας: 22µ.
Πλά τος Γέ φυ ρας: 4µ.

    Κι νη τήρας Άρ µα τος
    Τύ πος:  V12, υ δρό ψυ κτος, µε δύ ο στρό βι λο-υ περ πλη ρω τές. 
    Κα τα σκευα στής: MTU 
    Ι σχύς:  830 hp

ΓΕΣ/∆ΙΤ

Το γε φυ ρο φό ρο άρ µα LEO 1 BIBER, α νή κει στα ει δι κο ποι η µέ να άρ µα τα της οι κο γένειας LEO1 και ει σή χθη 

στον Ελ λη νι κό Στρα τό το 2006, µε σκο πό την ε παύ ξη ση των ε πιχει ρη σια κών δυ να το τή των γε φυ ρώ σε ως 

των Ό πλων Τεθωρακισµένων και Μηχανικού. Τα τε χνι κά χα ρακτη ρι στι κά και οι δυ να τό τη τες του γε φυ ρο-

φό ρου άρ µα τος LEO 1 BIBER, έ χουν ό πως παρα κά τω:
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Σχο λείο Νο σο κό µων Ει δι κών ∆υ νά µε ων από Κι νη τή Ο µά δα Εκ παι δεύ σε ως του ∆Ι ΚΕ Ε

Α πό 6 έ ως 24 Σεπτεµβρίου 2010, πραγ µα τοποι ή θη κε, στην έ δρα 

του ΚΕ Ε∆ και υ πό την ε πο πτεί α έ µπει ρων Α ξιω µα τι κών της δύ να µής 

του, το Βα σι κό Σχο λεί ο Νο σο κό µων Πε ρι πό λων Μά χης. Η εκ παί δευση 

πραγ µα το ποι ή θη κε α πό κι νη τή ο µά δα εκ παι δευ τών του ∆Ι ΚΕ Ε, η ο ποί α 

α πο τελεί ται α πό έ ναν Ι τα λό Α ντι συ νταγ µα τάρ χη, έ ναν Έλ λη να Ε πί α τρο, 

κα θώς ε πίσης α πό 2 Α µε ρι κα νούς και έ ναν Γερ µα νό Νο σο κό µο. Στο 

σχο λεί ο προ σκλή θη καν 22 εκ παι δευό µε νοι εκ των ο ποί ων:

 17 α πο φοί τη σαν ε πι τυ χώς

 3 α πο φοί τη σαν ως πα ρα τη ρη τές

 2 διέ κο ψαν την εκ παί δευ ση, διό τι α πέ τυ χαν στις ει σα γω γι κές ε ξε τά σεις της αγ γλι κής γλώσ σας.

Πο λυε θνι κό Σχο λεί ο Πο λι τι κο στρα τιω τι κής Συ νερ γα σί ας

Στις 6 ∆ε κεµ βρί ου 2010, ση µα το δο τή θη κε η έ ναρ ξη της εκ παι δευ τι-

κής σει ράς του Πο λυε θνι κού Σχο λεί ου Πο λι τι κο στρα τιω τι κής Συ νερ γα-

σί ας Τα κτι κού Ε πιπέ δου στις Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης (ΕΥΕ) 

του ΝΑ ΤΟ (NATO Tactical CIMIC course). Σκοπός του Σχο λεί ου εί ναι η 

προ ε τοι µα σί α στε λε χών για την α νά λη ψη κα θη κό ντων σε πε ρι βάλ λον 

Ε πι χει ρή σε ων Υ πο στή ρι ξης της Ει ρή νης (ΕΥΕ).

Σε αυ τό το σχο λεί ο, διάρ κειας 2 ε βδο µά δων, συµ µε τέ χουν 20 σπου-

δα στές α πό 3 κρά τη (Ελ λά δα, Γαλ λί α και Γερ µα νί α). Κα τά τη διάρ κειά 

του, οι σπου δα στές θα παρα κο λου θή σουν 40 πε ριό δους θε ω ρη τι κών 

α ντι κει µέ νων, κα τά τις ο ποί ες θα ανα πτυ χθούν λε πτο µε ρώς βα σι κά θέ µα τα που α φο ρούν τις Τα κτι κές-Τε χνι κές-∆ια δι κα σί ες (ΤΤΡ), κα θώς 

και το δόγ µα της πο λι τι κο στρα τιω τι κής συ νερ γα σίας.

Ε πι πλέ ον, οι εκ παι δευό µε νοι θα έ χουν την ευ και ρί α να ε κτε λέ σουν ΤΑΜ Σ µε ε ξε τα ζό µε να α ντι κεί µε να:

 την ε δραί ω ση ε µπι στο σύ νης σε πε ρι βάλ λον πο λι τι κο στρα τιω τι κής συ νεργα σί ας 

 τις τε χνι κές δια πραγ µά τευ σης και τη χρή ση συν δέ σµων

 τα ΜΜΕ κα τά τη διάρ κεια κρί σε ων.

Το ε πό µε νο προ γραµ µα τι σµέ νο σχο λεί ο εί ναι το Βα σι κό Πο λυε θνι κό Σχο λείο Εκ παί δευ σης Αξιωµατικών στις Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή ρι-

ξης Ει ρή νης, το ο ποί ο θα ξε κι νή σει στις 28 Μαρ τί ου 2011 και θα διαρ κέ σει 2 ε βδο µά δες.

Τα πα ρα πά νω Σχο λεί α, έ χουν ε ντα χθεί στο πλαί σιο των δρα στη ριο τή των του Πο λυε θνι κού Κέ ντρου Εκ παί δευ σης Ε πι χει ρή σε ων Υ πο-

στή ρι ξης Ει ρή νης (ΠΚΕ ΕΥΕ), το ο ποί ο α πο τε λεί έ να α πό τα 16 α να γνω ρι σµέ να α πό το ΝΑ ΤΟ PfP Κέ ντρα Εκ παιδεύ σε ως. Το Κέ ντρο ι δρύ θη-

κε το Νο έµ βριο του 1998, ε δρεύ ει στο Κιλ κίς και α πό τις 19 Μα ΐ ου 2000 έ χει α να γνω ρι σθεί ως “PfP Training Center in Greece”.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Βο λές Πυ ρο βο λι κού Μά χης και

Πολ λα πλών Ε κτο ξευ τών Πυ ραύ λων

Α πό 2 έ ως 4 Νο εµ βρί ου 2010, το προ σω πι κό Μο νάδων Πυ ρο-

βο λι κού της 95 Α∆ ΤΕ στη Ρό δο, πραγ µα το ποί η σε βο λές Πυ ρο βο λι-

κού Μάχης και Πολ λα πλών Ε κτο ξευ τών Πυ ραύ λων, στο πλαί σιο 

ε πι χει ρη σια κής εκ παί δευ σης.

Ε πι χει ρη σια κή Εκ παί δευ ση Μο νά δων 

της ΧΧΙ ΤΘΤ

Α πό 1 έ ως 4 Νο εµ βρί ου, το προ σω πι κό Μο νά δων της ΧΧΙ Τε θω-

ρα κι σµέ νης Τα ξιαρχί ας, α σκή θη κε στο πλαί σιο της ε πι χει ρη σια κής 

εκ παί δευ σης, στη διε ξα γω γή επι χει ρή σε ων σε συν θή κες πε ριο ρι-

σµέ νης ο ρα τό τη τας, στις δια δι κα σί ες διέ λευ σης α πό α ντιαρ µα τι κό 

ναρ κο πέδιο, στην προ σέγ γι ση και διά βα ση α ντιαρ µα τι κής τά φρου, 

σε δια δι κα σί ες α ντί δρα σης σε α ε ροπο ρι κή προ σβο λή και σε α ριθ-

µό λοι πών εκ παι δευ τι κών δρα στη ριο τή των.

Ά σκη ση µε Πραγ µατι κά Πυ ρά στο Πε δί ο Βο λής Λι το χώ ρου

Την 14η Ο κτω βρί ου 2010, Μο νά δες της XXIV Τε θω ρα κι σµέ-

νης Τα ξιαρ χί ας ε κτέ λε σαν ά σκη ση µε πραγ µατι κά πυ ρά στο πε-

δί ο βο λής Λι το χώ ρου, στο πλαί σιο των εκ παι δευ τι κών δρα στη-

ριο τή των. Κα τά την ε κτέ λε ση της ά σκη σης, στε λέ χη και ο πλί τες 

α σκή θη καν σε α ριθµό σε να ρί ων, ό πως: ε κτέ λε ση α ντε πί θε σης 

µε συ νερ γα σί α αρ µά των - µη χα νο κί νη του πε ζι κού, διέ λευ ση 

υ δα τί νου κω λύ µα τος, διά σπαση ναρ κο πε δί ου, πε ρι συλ λο γή 

βα ρέ ως τε χνι κού υλι κού, µε τα κο µι δή τραυ µα τί α κ.λπ. Με την 

ευ και ρί α του θε σµού «Α νοι χτά Στρα τό πε δα», που έ χει κα θιε ρώ-

σει το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού, την πα ρα πά νω ά σκη ση πα ρα κο-

λού θη σαν µα θη τές και µα θή τριες σχο λεί ων της πε ριο χής.



 Ε κπα ίδευ ση Ο πλι τών 2010 Γ΄ ΕΣ ΣΟ

Στα πλαί σια της εκ παί δευ σης των κλη ρω τών ο πλι τών της 2010 

Γ΄ ΕΣ ΣΟ, πραγ µα το ποι ή θη καν τα σχο λεί α ει δι κο τή των  πε ζι κού των 

µο νά δων φρου ράς Κο µο τη νής και Ξάν θης στο 646 Μ/Κ ΤΠ α πό 20 

Σεπτεµβρίου έ ως 29 Ο κτωβρίου 2010.

 ΤΑΜ Σ «ΧΑ ΛΥ Β∆Ι ΝΟΣ ΘΩ ΡΑ ΚΑΣ - 2010»

Στα πλαί σια των εκ παι δευ τι κών δρα στη ριο τή των του B΄ ε ξα µή νου 

2010, το 646 Μ/Κ ΤΠ συµ µε τεί χε στην ΤΑΜ Σ «ΧΑ ΛΥ Β∆Ι ΝΟΣ ΘΩ ΡΑ ΚΑΣ 

- 2010» της ΧΧΙ ΤΘΤ που πραγ µα το ποιή θη κε από 4 έως 8 Ο κτωβρίου 

2010 στην πε ριο χή Σαπ πών - Συ κορ ρά χης. Στην ΤΑΜ Σ ε ξε τά σθη-

καν ρε α λι στι κά ό λες οι φά σεις του α γώ να και ε πι πλέ ον την Τρί τη 5 

Ο κτωβρίου 2010 έ γι νε συνεκ παί δευ ση µε την 2η ΜΑΛ µε ρί ψη Λό χου 

Α λε ξι πτω τι στών και συµ µε το χή στην ΤΑΜ Σ «Ε ΞΑ ΛΕΙ ΨΗ Α /ΠΓ».

Εκ παι δευ τι κές ∆ρα στηριό τη τες 646 Μ/Κ ΤΠ

∆ια γω νι στι κή Πο ρεί α και Εκτέλεση Βολής α πό Μο νά δες της ΧΙ Ι Μ/Κ ΜΠ

Στις 7 ∆ε κεµ βρί ου, στο πλαί σιο της διαρ κούς εκ παί δευ σης, το προ σω πι κό των Μο νά δων της ΧΙ Ι ης 

Μη χα νο κί νη της Με ραρ χί ας Πε ζι κού πραγ µα το ποί η σε δια γω νι στι κή πο ρεί α 8 χι λιο µέ τρων 

και ε κτέ λε ση βο λής µε όπλα ευ θυ τε νούς τρο χιάς α πό τα 300 µέ τρα.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Ά σκη ση «ΠΑΡΜΕ ΝΙΩΝ 2010» 
Από την 4η έ ως και την 8η Ο κτω βρί ου 

2010, πραγ µα το ποι ή θη κε η ε θνι κή δια κλα δι-

κή ά σκη ση “ΠΑΡ ΜΕ ΝΙΩΝ-2010”. Απο τε λεί 

ά σκη ση µε γά λης κλί µα κας, η ο ποί α σχε διά ζε-

ται και διευ θύ νε ται από το ΓΕ Ε ΘΑ, µε τη συν-

δρο µή των Γε νι κών Ε πι τε λεί ων. ∆ιε ξά γε ται 

σε ο λό κλη ρο τον Ελ λα δι κό χώ ρο και ε ντός 

του FIR Α θη νών. Στην ά σκη ση συµ µε τεί χαν 

ε κτός α πό το ΓΕ Ε ΘΑ, τα Γε νι κά Ε πι τε λεί α και 

οι Μεί ζο νες Ε πι χει ρη σιακοί Σχη µα τι σµοί.

Σκο πός της α σκή σε ως εί ναι:

 η δο κι µή της δυ να τό τη τας των Ε∆ να 

α ντι µε τω πί σουν ε πί πραγ µα τι κής βά σης µια 

αιφ νί δια κρί ση

 ε φαρ µο γή σχε δί ων, κα θώς και η εκ παί-

δευ ση των Ε πιτε λεί ων και των Μο νά δων στη 

διε ξα γω γή δια κλα δι κών ε πι χει ρή σε ων

 η βελ τί ω ση των σχε δί ων, δια δι κα σιών 

και η δια τή ρηση της µα χη τι κής ι κα νό τη τας 

των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων

 η προ α γω γή της συ νερ γα σί ας και του 

συ ντο νι σµού µετα ξύ των Ε∆ και των φο ρέ ων 

του πο λι τι κού το µέ α.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

στην Πε ριο χή Ευ θύ νης

του ∆’ ΣΣ

από Μονάδες της

32 ΤΑΞ ΠΝ
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από Μονάδες της 80 Α∆ ΤΕ

από Μονάδες της 79 Α∆ ΤΕ

από Μονάδες της 95 Α∆ ΤΕ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Άσκηση Αντεπίθεσης Ίλης Μέσων Αρµάτων µε Ταυτόχρονα Πυρά ΠΒ από Μονάδες
της 50 Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ»

Βολές Πληρωµάτων Αρµάτων στο Πεδίο Βολής Αρµάτων Ξάνθης από Μονάδες
της XXV ΤΘΤ

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση κατά την Ηµέρα και τη Νύχτα από Μονάδες
της 98 Α∆ΤΕ
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Επίδειξη στην Αλλαγή Κινητήρα Άρµατος από Μονάδες
της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ

Άσκηση Ετοιµότητας και Συναγερµού του Επιτελείου
της 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

Εκπαίδευση στον Αγώνα Κατοικηµένου Τόπου
από Μονάδες της 79 Α∆ΤΕ
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Η 1η Στρα τιά εί ναι ο µε γα λύ τε ρος των Μει ζό νων Σχη µα τι σµών των Ελ λη νι κών 

Ε νό πλων ∆υ νά µε ων, στην ο ποί α υ πά γο νται τα Στρα τη γεί α τριών Σω µά των 

Στρα τού και έ χει την ευ θύ νη ε νερ γο ποί η σης του

Ελ λη νι κού Στρα τη γεί ου Ε πιχει ρή σε ων της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης (Ε ΣΕ Ε Ε).

Α πό τον Ιού νιο του 2005, έ χει την 

ευ θύ νη ε νερ γο ποί η σης του Ελ λη-

νι κού Στρα τη γεί ου Ε πι χει ρή σε ων, 

που η Ελ λά δα διαθέτει στην Ευ ρω-

πα ϊ κή Έ νω ση.

Συ γκρο τή θη κε την 20η Φεβρουαρίου 

1947 µε έ δρα το Βό λο και α πο στο λή 

τη διοί κη ση των Α΄- Β΄- Γ΄ΣΣ, µε 

πρώ το ∆ιοι κη τή τον Α ντι στρά τη γο 

∆η µή τριο Για ντζή. Το 1949 µε τα κινή-

θη κε στην Κο ζά νη και το 1952 µε τα-

στάθ µευ σε ο ρι στι κά στη Λά ρι σα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Ι στο ρι κά Στοι χεία
Η 1η Στρατιά εί ναι ο µε γα λύ τε ρος Μεί ζων Σχη µα τι σµός του Ελ λη-

νι κού Στρα τού. Συ γκρο τή θη κε την 20η Φεβρουαρίου 1947 µε έ δρα 
τον Βό λο και α πο στο λή τη διοί κη ση των Α΄- Β΄- Γ΄ ΣΣ, µε πρώ το 
∆ιοι κη τή τον Α ντι στρά τη γο ∆η µή τριο Για ντζή, Το 1949, µε τα κινή θη-
κε στην Κο ζά νη και το 1952 µε τα στάθ µευ σε ο ρι στι κά στη Λά ρι σα στο 
Στρα τόπε δο “ΜΑ ΝΩ ΛΑ ΚΗ - ΣΑ ΡΙΜ ΒΕ Η”, που το 1995 µε το νο µά στη-
κε σε Στρα τό πε δο “ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΟΥ ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΥ ΠΛΑΣΤΗ ΡΑ”. Α πό 
την ε πα νέ ντα ξή µας στο ΝΑ ΤΟ το 1980 µέ χρι την 1η Ιου λίου 1999, η 
1η Στρατιά λει τούρ γη σε υ πό δι πλή ι διό τη τα:ως ε θνι κό και ως χερ-
σαί ο συµ µα χι κό Στρα τη γεί ο στη χώ ρα µας. Την 1η Ιου λί ου 1999, 
µε την υ πα γω γή του Συµµα χι κού Στρα τη γεί ου στο ΓΕ Ε ΘΑ, α πο δε-
σµεύ τη κε α πό τις συµ µα χι κές δραστη ριό τη τες. Α πό τον Ιού νιο του 
2005, έ χει την ευ θύ νη ε νερ γο ποί η σης (ως πα τρικό Στρα τη γεί ο) του 
Ελ λη νι κού Στρα τη γεί ου Ε πι χει ρή σε ων, που διαθέτει η Ελ λά δα στην 
Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση (Ε ΣΕ Ε Ε).

Το κε ντρι κό κτίριο του στρα τη γεί ου ο λο κλη ρώ θη κε το 1968 
και εί ναι δια κο σµη µένο µε µνη µεί α α πό την Ελ λη νι κή ι στο ρί α. Στο 
προ αύ λιό του υ πάρ χουν τα η ρώ α της Ι ης Με ραρ χί ας Πε ζι κού και 
του 4ου Συ ντάγ µα τος Πε ζι κού. Στην εί σο δο και το κε ντρι κό κλι µα-
κο στά σιο, ε κτί θε νται α ντί γρα φα αρ χαί ων α γαλ µά των και στη λών. 
Μα κε δο νι κά ό πλα και µαρ µά ρι να γλυ πτά συν θέ τουν την ει κό να 
της αιω νιό τη τας της α πο στο λής και των α γώ νων του Ελ λη νι κού 
Έ θνους. Ε πι βλη τι κή εί ναι η νω πο γρα φί α της µά χης του Γρα νι κού 
πο τα µού, πρώ της νί κης του Με γάλου Α λε ξάν δρου κα τά των Περ-
σών, α ντί γρα φο ο µώ νυ µου πί να κα του ζω γρά φου Αλε ξαν δρά κη.

Ε ντυ πω σια κή εί ναι η Αί θου σα Τι µών µε το µι κρό µου σεί ο φο-
ρη τού ο πλι σµού, τις προ το µές η ρώ ων της αρ χαί ας και σύγ χρο νης 
Ελ λά δας και τις φω το γρα φί ες των δια τε λε σά ντων διοι κη τών της 
1ης Στρατιάς α πό το 1947 έ ως σή µε ρα. 

Α πο στο λή
Α πο στο λή της 1ης Στρατιάς εί ναι:
 να εκ παι δεύ ει και συ ντη ρεί τις ορ γα νι κές δυ νά µεις, κα θώς 

και αυ τές που της δια τί θε νται
 να σχε διά ζει, προ πα ρα σκευά ζει, διευ θύ νει και διε ξά γει την 

ε πι στρά τευση στην Πε ριο χή Ευ θύ νης της
 να µε ρι µνά για τη βελ τί ω ση της α µυ ντι κής ορ γά νω σης - ο χύ-

ρω σης και των α ντί στοι χων έρ γων στην Πε ριο χή Ευ θύ νης της.

Εκπαίδευση
Στις δρα στη ριό τη τες της Στρατιάς πε ρι λαµ βά νε ται η ε ντα τι κή 

εκ παί δευ ση των στρα τευ µά των, καθώς θε ω ρεί την εκ παί δευ ση 
ως τον α κρο γω νιαί ο λίθο για την ε πί τευ ξη α πο τε λε σµα τι κής ε τοι-
µό τη τας και µα χη τι κής ι σχύ ος για διε ξα γω γή κά θε εί δους ε πι χει-
ρή σε ων. Η εκ παί δευ ση που διε ξά γει η Στρατιά πε ρι λαµ βά νει:

 τη βα σι κή εκ παί δευ ση, η ο ποί α διε ξά γε ται σε 6 κέ ντρα 
εκ παι δεύ σε ως (ΚΕΝ) των Σχη µα τι σµών της, στις πε ριο χές της 
Η πεί ρου, Μα κε δο νί ας και Θρά κης

 την προ κε χω ρη µέ νη εκ παί δευ ση, η ο ποί α διε ξά γε ται στις Μο-
νά δες Εκ στρα τεί ας και στα 4 ει δι κά κέ ντρα εκ παί δευ σης (Ε ΚΕ) στην 
πε ριο χή της Η πεί ρου και Μα κε δο νί ας.

 εκ παί δευ ση Ε παγ γελ µα τιών Ο πλι τών (ΕΠ.ΟΠ), η οποία 
πε ρι λαµ βά νει τη βα σι κή εκ παί δευ ση, εκ παί δευ ση µαχη τή, εκ παί-

Ε ντυ πω σια κή εί ναι η Αί θου σα Τι µών µε τις 

φω το γρα φί ες των δια τε λε σά ντων διοι κη τών 

της 1ης Στρατιάς α πό το 1947 έ ως σή µε ρα. 

Το ηρώο του 4ου Συ ντάγ µα τος Πε ζι κού

στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου
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δευ ση στην ει δι κό τη τα, την προ κε χω ρη µέ νη εκ παί δευ ση και 
την εκ παί δευ ση του Υ πο ψη φί ου Βαθ µο φό ρου και διε ξά γε ται στα 
ΚΕΝ-Ε ΚΕ και στους Σχη µα τι σµούς.

 Πτέ ρυ γες Εκ παί δευ σης Στε λε χών. 
Για την εκ παί δευ ση των στε λε χών λει τουρ γούν Πτέ ρυ γες 

Εκ παί δευ σης (ΠΕΣ), κα τά Μεί ζο να Σχη µα τι σµό, σε κα τάλ λη λα 
στε λε χω µέ νες Μο νά δες.

   
Κύ ριες εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό τη τες

Οι κύ ριες εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό τη τες στις ο ποί ες η 1η Στρα-
τιά δί δει ιδιαί τε ρη βα ρύ τη τα, για την ε παύ ξη ση της µα χη τι κής ι κα-
νό τη τας των Μο νά δων της, εί ναι:

 τα 6ή µε ρα ε πι χει ρη σια κής εκ παί δευ σης
 τα 5νθή µε ρα βο λών
 η ορ γά νω ση και διε ξα γω γή ρε α λι στι κών τα κτι κών α σκή σε-

ων µε τά στρα τευ µά των (ΤΑΜ Σ) µι κρών κλι µα κί ων, σύµ φω να µε 
τα ι σχύ ο ντα δόγ µα τα και δια δικα σί ες

 η ε κτέ λε ση α πο τε λε σµα τι κών βο λών µε ό λα τα εί δη ο πλι-
σµού, που δια θέ τουν οι Σχη µα τι σµοί

 η ε κτέ λε ση βο λών Αντιαρµατικών ό πλων µε πραγ µα τι κά πυ-
ρά σε κι νη τό στό χο (Η µέ ρα-Νύκτα)

 η βελ τί ω ση των µε θό δων εκ παί δευ σης και αύ ξη ση της α πο-
τε λε σµα τι κό τητας και α πό δο σης των Αντιαεροπορικών Ό πλων κα-
τά τις α σκή σεις συ νερ γα σί ας µε την Πο λε µική Α ε ρο πο ρί α 

 η διε ξα γω γή λε πτο µε ρών α να γνω ρί σε ων η µέ ρα και νύ κτα
 η ρε α λι στι κή εκ παί δευ ση των ε θνο φυ λά κων, µε ε πι δί ω ξη 

την α να βάθ µι ση της εκ παί δευ σής τους 
 η α πό κτη ση και δια τή ρη ση της α πα ραί τη της φυ σι κής κα τά-

στα σης α πό το προ σω πι κό κα θώς και διεύ ρυν ση των γνώ σε ων 
των στε λε χών σε ό λα τα θέ µα τα που α φο ρούν στο ό πλο τους και 
στην ε πι χει ρη σια κή τους α πο στο λή, µε κύ ριο σκο πό την ε παύ ξη-
ση της ε παγ γελ µα τι κής τους κα τάρ τι σης

 η εκ παί δευ ση στη συ ντή ρη ση του υ λι κού προ κει µέ νου να δια-
τη ρη θεί ο εξο πλι σµός σε α ξιό πι στη κα τά στα ση και σε υ ψη λό βαθ µό 
λει τουρ γι κό τη τας για ε κτέ λε ση ε πι χει ρή σε ων.

Α σκή σεις
Η 1η Στρατιά συµ µε τέ χει στο σύ νο λο των Ε θνι κών ∆ια κλαδι-

κών Α σκή σε ων, που πραγ µα το ποιού νται κά θε χρό νο, υ πό τύ-
που τα κτι κών α σκή σε ων ά νευ στρα τευ µά των (ΤΑ ΑΣ) ή τα κτι-
κών α σκή σε ων µε τά στρα τευ µά των (ΤΑΜΣ), µε σκο πό:

 την εκ παί δευ ση των ε πι τε λών στις δια δι κα σί ες ε λέγ χου 
και διεύ θυν σης των ε πι χει ρή σε ων

 τη δια τή ρη ση και ε παύ ξη ση της µα χη τι κής ι κα νό τη τας 
του προ σω πι κού

 την ε ξά σκη ση στις δια δι κα σί ες υ πο στή ρι ξης των Μο νά-
δων σε θέ µα τα ∆ιοικη τι κής Μέ ρι µνας

 τη συ νερ γα σί α και συ ντο νι σµό µε τους άλ λους Κλά δους 
των Ε νό πλων ∆υ νάµε ων.

Λοι πές ∆ρα στη ριό τη τες
Στα πλαί σια της ψυ χα γω γί ας και ε νη µέ ρω σης του προ σω πι-

κού, κά θε έ τος διοργα νώ νο νται και διε ξά γο νται µε ε πι τυ χί α:
 η µε ρί δες µε θέ µα «Ναρ κω τι κά» και «Πρό λη ψη Τρο χαί-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α πο τε λεί ται α πό τον ή λιο της Βερ γί νας και το ρη τό “Ε ΣΤ’ ΑΝ 

ΤΗΝ ΑΥ ΤΗΝ Ο ∆ΟΝ Ι Η”. Ο 16ά κτι νος ή λιος εί ναι σύµ βο λο της 

Μα κε δό νικης ∆υ να στεί ας και α πει κο νί ζε ται στη λάρ να κα 

του Φι λίπ που Β’, πα τέ ρα του Με γά λου Α λε ξάν δρου. Α να κα-

λύ φθη κε στον βα σι λι κό τά φο στη Βερ γί να το 1978, α πό τον 

α εί µνη στο αρ χαιο λό γο κ. Μα νώ λη Αν δρό νι κο. Η 1η Στρατιά 

υ ιο θέ τη σε το 16άκτι νο ή λιο ως έµ βλη µά της το 1984.

Το ρη τό “Ε ΣΤ’ ΑΝ ΤΗΝ ΑΥ ΤΗΝ Ο ∆ΟΝ Ι Η” α πο τε λεί α πό σπα-

σµα της πε ρή φα νης α πά ντησης των Α θη ναί ων στις δε λε α-

στι κές προ τά σεις του Στρα τη γού των Περ σών Μαρδο νί ου, 

την ά νοι ξη του 479 π.Χ., πριν α πό την έν δο ξη µά χη των 

Πλα ταιών. Με τις προ τά σεις του αυ τές ο Μαρ δό νιος προ σπά-

θη σε να πά ρει µε το µέ ρος του τους Αθη ναί ους και τους 

υ πο σχέ θη κε να αυ ξή σει σε έ κτα ση την Α θη να ϊ κή Η γε µο νί α 

και να α νοι κο δο µή σει την πό λη και τα Ιε ρά που εί χαν κά ψει 

οι Πέρ σες, αν οι Α θη ναί οι συµ µα χού σαν µα ζί του. Ο λό κλη ρη 

η α πά ντη ση έ χει ως ε ξής : “ό σο ο ήλιος α κο λου θεί τον ί διο 

δρό µο, πο τέ δε θα συµ µα χή σου µε µε τον Ξέρ ξη, αλ λά θα 

του α ντι στε κό µα στε υ πε ρα σπί ζο ντας τη χώ ρα µας µε τη βο ή-

θεια των θε ών και των η ρώ ων” (Η ρό δο τος Βι βλί ο 8ο, στί χος 

143). Το ρη τό ε πε λέ γη για το έµ βλη µα το 1969.

Το Έµ βλη µα της 1ης Στρατιάς 
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Η 1η Στρατιά συµ µε τέ χει στο σύ-

νο λο των Ε θνι κών ∆ια κλαδι κών 

Α σκή σε ων, που πραγ µα το ποιού-

νται κά θε χρό νο, υ πό τύ που 

τα κτι κών α σκή σε ων ά νευ στρα-

τευ µά των (ΤΑ ΑΣ) ή τα κτι κών 

α σκή σε ων µε τά στρα τευ µά των 

(ΤΑΜΣ).

Α νοι χτά Στρα τό πε δα

E ντα τι κή Eκ παί δευ ση

Βολή MLRS
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ων Α τυ χη µά των»
 ε ορ τα στι κές εκ δη λώ σεις µε µου σι κά προ γράµ µα τα κα τά τους 

ε ορ τα σµούς των ε θνι κών ε πε τεί ων και ση µα ντι κών ε ορ τών
 εκ δη λώ σεις ό πως: Α νοι χτά Στρα τό πε δα, Ε ορ τή του Α γί ου Γε ωρ-

γί ου, Ε ορ τές Η µε ρών Μνή µης Ι στο ρι κών Γε γο νό των και Ε πε τεί ων. 

∆ιε θνείς Συ νερ γα σίες
 Η 1η Στρατιά α πό τον Ιού νιο του 2005, (ως πα τρι κό Στρα-

τη γεί ο) έ χει την ευ θύ νη ε νερ γο ποί η σης του Ελ λη νι κού Στρα τη γεί-
ου Ε πι χει ρή σε ων της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης (Ε ΣΕ Ε Ε), που έ χει 
διαθέσει η Ελ λά δα στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση. Κατ’ α νά λο γο τρό πο 
α ντί στοι χα Στρα τη γεί α έ χουν διαθέσει άλ λες τέσ σε ρις χώρες (Ι τα-
λί α, Γερ µα νί α, Γαλ λί α και Βρε τα νί α). Το Ε ΣΕ Ε Ε έ χει κα θο ρι σθεί 
ό τι δύ να ται να α να λά βει Ε πι χεί ρη ση ∆ια χεί ρι σης Κρί σε ως, υ πό τις 
δια τα γές του Ευ ρω πα ϊ κού Στρα τιω τι κού Συµ βου λί ου σύµ φω να µε 
τις αρ χές της Ε Ε µε τη δυνα τό τη τα α νά λη ψης α πο στο λών τύ που 
Petersberg της Ε Ε ή τοι α πο στο λές: Αν θρω πι στικής Βο ή θειας, ∆ιά-
σω σης και Εκ κέ νω σης, Α πο φυ γής Συ γκρού σε ων, ∆ια χω ρι σµού 
Αντι µα χό µε νων και Στα θε ρο ποί η σης - Α νοι κο δό µη σης. 

 Στο πλαί σιο της υ λο ποί η σης των µέ τρων οι κο δό µη σης 
ε µπι στο σύ νης και ασφά λειας, η 1η Στρατιά δέ χε ται ε πι θε ω ρή-
σεις που α φο ρούν στις συν θή κες:

 Κει µέ νου της Βιέν νης
 Ε λέγ χου Ε ξο πλι σµών (CFE)
 Α νοι χτοί Ου ρα νοί (OPEN SKIES).
 Για την υ πο στή ρι ξη της ει ρη νευ τι κής ε πι χεί ρη σης «JOINT 

ENTERPRISE» στο Κοσ συ φο πέδιο την πα ρού σα πε ρί ο δο έ χουν 
δια τε θεί 2 Μ/Κ ΤΠ.

 Τέ λος, το Στρα τη γεί ο της Πο λυε θνι κής Τα ξιαρ χί ας ΝΑ Ευ ρώ-
πης (SEEBRIG), στην ο ποί α συµ µε τέ χουν ως πλή ρη µέ λη η Αλ βα νί α, 
η Βουλ γα ρί α, η Ελ λά δα, η Ι τα λί α, η ΠΓ∆Μ, η Ρου µα νί α και η Τουρ κί α, 
µε έ δρα σή µε ρα την Κων στα ντι νού πο λη, θα µε τα σταθ µεύσει στην 
Ελ λά δα και συ γκε κρι µέ να στον Τύρ να βο, για το χρο νι κό διά στη µα 
2011-2015.

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Στα πλαί σια του προ γράµ µα τος της Κοι νω νι κής προ σφο ράς 

των Ε νό πλων ∆υ νάµε ων, η 1η Στρα τιά µέ σω των Σχη µα τι σµών 
της, έ χει δια χρο νι κά α να πτύ ξει µια ε ποι κο δο µη τι κή και υ γι ή συ-
νερ γα σί α µε τις το πι κές κοι νω νί ες της Πε ριοχής Ευ θύ νης της. Για 
το σκο πό αυ τό βρί σκε ται σε συ νε χή ε πι κοι νω νί α µε τις κα τά τό-
πους Πο λι τι κές Αρ χές και ∆η µό σιες Υ πη ρε σί ες για µι κρά ή µε γά λα 
προβλή µα τα που α ντι µε τω πί ζουν και δια θέ τει το α πα ραί τη το ε ξει-
δι κευ µέ νο προ σω πι κό και µέ σα ώ στε να συν δρά µει στη βελ τί ω ση 
των συν θη κών δια βί ω σης των Ελ λή νων πο λι τών. Με τον τρό πο 
αυ τό, ε νι σχύ ει το αί σθη µα α σφα λεί ας των α κρι τι κών και α πο µα-
κρυ σµέ νων πε ριο χών, καλ λιερ γεί κλί µα ε µπι στο σύ νης α νά µε σα 
στους πο λί τες και το στρα τό και υ λο ποιεί µέ ρος της κοι νω νι κής 
πολι τι κής του κρά τους. 

Η κοι νω νι κή προ σφο ρά της 1ης Στρα τιάς συ νί στα ται στους 
ε ξής το µείς ∆ρά σεως:

 Έρ γα Υ πο δο µής
 Συν δρά µει την το πι κή αυ το διοί κη ση µε την κα τα σκευ ή µι-

κρών τε χνι κών έργων, την κα τα σκευ ή - συ ντή ρη ση α γρο τι κών 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πα ρο χή Προ λη πτι κής Ια τρι κής

∆ιεθνείς Συνεργασίες

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά...

Επισκέψεις σε Ιδρύµατα
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δρό µων, τη διά νοι ξη ζω νών πυρα σφα λεί ας
 Συµ βάλ λει µέ σω του Σχε δί ου ΞΕ ΝΟ ΚΡΑ ΤΗΣ στην α ντι µε τώ πι ση 

έ κτα κτων κατα στά σε ων (α πο χιο νι σµούς, πυρ κα γιές, πληµ µύ ρες κ.λπ.).
 Υ γεί α - Πε ρί θαλ ψη
 Συ γκρο τεί κι νη τές Ια τρι κές Μο νά δες, µε σκο πό την πα ρο-

χή προ λη πτι κής ια τρι κής και ο δο ντια τρι κής ε ξέ τα σης σε α πο µα-
κρυ σµέ νες πε ριο χές

 ∆ια θέ τει α σθε νο φό ρα ο χή µα τα για τη δια κο µι δή έ κτα-
κτων πε ρι στα τι κών α πό α πο µα κρυ σµέ νες πε ριο χές ή σε έ κτα-
κτες κα τα στά σεις

 Έ χει κα θιε ρώ σει ε θε λο ντι κή αι µο δο σί α α πό το στρα τιω τι-
κό προ σω πι κό.

 Πο λι τι στι κές Εκ δη λώ σεις
 ∆ια θέ τει τις αί θου σες ψυ χα γω γί ας των Στρα τιω τι κών Λε-

σχών σε πο λι τιστι κούς συλ λό γους - ορ γα νώ σεις για την πραγ-
µα το ποί η ση συ νε στιά σε ων, συσκέ ψε ων, εκ θέ σε ων και λοι πών 
πο λι τι στι κών εκ δη λώ σε ων

 ∆ια θέ τει τη Στρα τιω τι κή Μου σι κή και α γή µα τα α πό δο σης 
τι µών σε διά φορες εκ δη λώ σεις των το πι κών Αυ το διοι κή σε ων 
και λοι πών φο ρέ ων (θρη σκευ τικές εκ δη λώ σεις, ε ορ τα σµούς το-
πι κών ε πε τεί ων, πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις)

 ∆ια θέ τει προ σω πι κό και µέ σα για την υ λο ποί η ση πο λι τι-
στι κών εκ δη λώ σεων των το πι κών Αυ το διοι κή σε ων.

 Παι δεί α - Α θλη τι σµός
 ∆ιε ξά γει α θλη τι κούς α γώ νες µε τα ξύ ο µά δων του Στρα τού 

και των το πι κών α θλη τι κών σω µα τεί ων
 ∆ια θέ τει κα τάλ λη λο στρα τιω τι κό προ σω πι κό σε συ νερ γα-

σί α µε τις κα τά τό πους ∆ιευ θύν σεις Εκ παί δευ σης, σε προ γράµ-
µα τα ε παγ γελ µα τι κού προ σα νατο λι σµού µα θη τών δευ τε ρο βάθ-
µιας εκ παί δευ σης

 ∆ιορ γα νώ νει το θε σµό «Α νοι χτά Στρα τό πε δα» για την προ βο-
λή του έρ γου του Στρα τού και την ε νη µέ ρω ση της νε ο λαί ας και των 
πο λι τών σε θέ µα τα θητεί ας - ε παγ γελ µα τι κού προ σα να το λι σµού.

Λοι πά Θέ µα τα
Στα πλαί σια της µέ ρι µνας για το προ σω πι κό του Στρα τη γεί ου της 

1ης Στρα τιάς και των ορ γα νι κών της Μο νά δων, λει τουρ γούν:
 Βρε φο νη πια κός Σταθ µός ε παν δρω µέ νος µε µό νι µο Στρα τιω τι κό 

προ σω πι κό των προ βλε πό µε νων ει δι κο τή των στην πό λη της Λά ρι σας. 
Το πο σο στό ι κα νο ποί η σης αγ γί ζει το 80% των υ πο βλη θει σών αι τή σε ων

 Λέ σχη Α ξιω µα τι κών για την ε ξυ πη ρέ τη ση των α να γκών δια-
τρο φής και ψυ χαγω γί ας των Στε λε χών, κα θώς και την α νά πτυ ξη 
και προ α γω γή των σχέ σε ων µετα ξύ Στρα τού - Κοι νού

 Κέ ντρο Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας στον Πλα τα µώ να, 
για τον πα ρα θερι σµό του στρα τιω τι κού και πο λι τι κού προ σω πι κού. Το 
πο σο στό ι κα νο ποί η σης αγ γί ζει το 65% των υ πο βλη θει σών αι τή σε ων

 Στρα τιω τι κό Πρα τή ριο για τον α νε φο δια σµό των Μο νά δων 
και την ε ξυ πη ρέτη ση του προ σω πι κού

 ΣΟ Α - ΣΟ ΜΥ για τη δια µο νή των Στε λε χών που υ πη ρε τούν 
στη Φρου ρά. Το ποσο στό ι κα νο ποί η σης αγ γί ζει το 100% των υ πο-
βλη θει σών αι τή σε ων

 Στην προ σπά θεια να ε λα χι στο ποι η θούν τα προ βλή µα τα που α ντι-
µε τω πί ζουν τα νε ο το πο θε τη µέ να στε λέ χη, έ χει εκ πο νή σει και εκ δώ σει 
ε νη µε ρω τι κούς ο δη γούς για τη Φρου ρά µε χρή σι µες πλη ρο φο ρί ες.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Αθλητικό Κέντρο

ΚΑΑΥ Πλαταµώνα



Τυπογραφείο Ελ
ΤυπογρΤυπογραφείο ΕλΤυπογρΤυπ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η τυ πο γρα φί α εί ναι η τέ χνη της α πό δο σης και α πο τύ πω σης λό γου, 

πλη ρο φο ριών και ει κό νων στο χαρ τί και σε άλ λα µέ σα µε τη βο ή θεια 

τε χνι κών µέ σων, συ νή θως σε µα ζι κή κλί µα κα. Εί ναι το µέ σο µε το 

ο ποί ο µια ι δέ α, ά πο ψη, α πό φα ση ή ε ντο λή α πο κτά ο πτι κή υ πό στα ση.

Το ΤΥΕΣ εί ναι τε χνι κή πα ρα γω γι κή Μο νά δα γρα φι κών τε χνών µε α πο στο-

λή και αρ µο διό τη τα, την κά λυ ψη του συ νό λου των α να γκών του Ελ λη νι-

κού Στρα τού σε ε κτυ πω τι κές ερ γα σί ες.

Εί ναι Μο νά δα του Γε ωγρα φι κού Σώ µα τος ε πι πέ δου Συ γκρο τή µα τος. 

∆ιοι κη τι κά υ πά γε ται στο ΓΕΣ/∆ΕΝ ∆ΗΣ και οι κο νο µι κά στην ΑΣ ∆ΥΣ.

Το ΤΥΕΣ, α πό ι δρύ σε ώς του το 1910, υ πήρ ξε και νο τό µο σε ό ,τι α φο ρά την 

ει σα γω γή και α φο µοί ω ση της εκά στο τε τε χνο λο γί ας και των µε θό δων πα ρα-

γω γής ό λων των ε κτυ πω τι κών ερ γα σιών.

Την πα ρού σα χρονική πε ρί ο δο, τό σο ο µη χα νο λο γι κός ε ξο πλι σµός, ό σο 

και ο λοι πός βοη θη τι κός η λε κτρο νι κός ε ξο πλι σµός του, θε ω ρού νται σύγ-

χρο νοι, α ξιο ποιώντας σε µέ γι στο δυ να τό βαθ µό την τε χνο γνω σί α του αν-

θρώ πι νου δυ να µι κού του (στρα τιω τι κού και πο λι τι κού προ σω πι κού), 

έχοντας αυ ξήσει κα τα κό ρυ φα την ποιό τη τα και πο σό τη τα του πα ρα γό µε-

νου ε κτυπω τι κού έρ γου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ι στο ρι κά Στοι χεί α
Το 1910, συ γκρο τή θη κε σε κτί ριο 

της ο δού Κριε ζώ του η πρώ τη Στρα τιω τι-
κή Υ πη ρε σί α για κά λυ ψη τυ πογρα φι κών 
α να γκών του Ελ λη νι κού Στρα τού, µε την 
ο νο µα σί α «ΤΥ ΠΟ ΓΡΑ ΦΕΙΟ Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟΥ 
ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ».

Το 1936, µε την υπ’ α ριθ µ. 78792/240 
δια τα γή του Υ πουρ γεί ου των Στρα τιω τι-
κών, εκ δίδε ται ο πρώ τος Ορ γα νι σµός Λει-
τουρ γί ας Ε σω τε ρι κής Υ πη ρε σί ας του Τυ-
πο γραφεί ου Υ πουρ γεί ου Στρα τιω τι κών.

Το 1962, εκ συγ χρο νί ζε ται ο ε ξο πλι-
σµός του και µε τα φέ ρε ται σε ε γκα τα στά-
σεις ε ντός του Στρα το πέ δου «ΠΑ ΠΑ ΓΟΥ». 

Το 1975, µε το νο µά ζε ται σε Τυ πο γρα-
φεί ο Ε νό πλων ∆υ νά µε ων (ΤΥ.Ε.∆), ε ξυ πη-
ρε τώ ντας και τυ πο γρα φι κές ερ γα σί ες για 
λο γα ρια σµό των ΓΕ Α, ΓΕΝ.

Το 1985, κα τό πιν εκ συγ χρο νι σµού των 
τυ πο γρα φεί ων ΓΕ Α και ΓΕΝ, µε το νο µά ζε ται 
σε Τυ πο γρα φεί ο Ελ λη νι κού Στρα τού (ΤΥ.Ε.Σ). 
Ταυ τό χρο να, συγ χω νεύ ε ται στο ΤΥΕΣ η Γε-
νι κή Α πο θή κη Γρα φι κής Ύ λης Ε ντύ πων και 
Κα νο νι σµών (ΓΑ ΓΥΕΚ), η ο ποί α µέ χρι τό τε 
λει τουρ γού σε ως α νε ξάρ τη τη Μο νά δα, υ πα-
γο µέ νη α πευ θεί ας στο ΓΕΣ/∆ΕΜ.

Σή µε ρα, το ΤΥΕΣ ε ξυ πη ρε τεί κα τά 
κύ ριο λό γο τις ε κτυ πω τι κές α νά γκες του 
ΓΕ Ε ΘΑ - ΓΕΣ. Ε πι πλέ ον, κα λύ πτει τις α νά-
γκες του Υ ΠΕ ΘΑ, σύµ φωνα µε τον προ-
γραµ µα τι σµό της Γ∆Ο ΣΥ/∆Ι ΣΤΥ.

Α πο στο λή
Η α πο στο λή του ΤΥΕΣ συ νίστα ται:
 στην πα ρα γω γή ε ντύ πων και κα νο νι-

σµών για τις α νά γκες του Υ ΠΕ ΘΑ, ΓΕ Ε ΘΑ, 
ΓΕΣ και γε νι κά στην κά θε µορφής ε κτυ πω-
τι κή και βι βλιο δε τι κή ερ γα σί α για τις α νά-
γκες του Στρα τού κα θώς και τον ε φο δια σµό 
των Μο νά δων, µέ σω των α νε φο δια στι κών 
ορ γά νων µε έντυ πα.

 στην τή ρη ση α πο θε µά των από τα πα-
ρα πά νω έ ντυ πα - κα νο νι σµούς ή Στρα τιω τι κά 
∆η µο σιεύ µα τα, σύµ φω να µε τις ι σχύ ου σες 
κά θε φο ρά δια τα γές του ΓΕΣ και τη συ µπλή-
ρω ση των ε ξα ντλού µε νων α πο θε µά των.

Ορ γά νω ση
Η γενι κή διάρ θρω ση του ΤΥΕΣ πε ρι-

λαµ βά νει:
 τη ∆ιοίκη ση
 το Ε πι τε λεί ο
 την Α΄ ∆ιεύ θυν ση, η ο ποί α εί ναι υ πεύ-

θυ νη για κά θε ζή τη µα που α φο ρά στην υ λο-
ποί η ση των ε τή σιων προ γραµ µά των πα ρα-
γω γής, ε κτύ πω σης και βι βλιο δε σί ας

 τη Β΄ ∆ιεύ θυν ση, η ο ποία εί ναι υ πεύ θυ-
νη για τον α νε φο δια σµό ό λων των Μο νά δων 
του Στρατού, µέ σω των Α νεφο δια στι κών Ορ-
γά νων µε Έ ντυ πα, Σ∆ΗΜ, ΧΕΒ, Στρα τιω τι κές 
Εκ δό σεις ∆ΙΣ/ΓΕΣ και Πε ριο δι κές Εκ δό σεις 

 τη Γ΄ ∆ιεύ θυν ση, η ο ποία χει ρί ζε ται 
κά θε ζή τη µα που έ χει σχέ ση µε τις α νά γκες 
του ΤΥΕΣ σε ε φό δια και υ λι κά.

Ε ξο πλι σµός
Το ΤΥΕΣ εί ναι µια σύγ χρο νη κα θε το-

ποι η µέ νη Μο νά δα η ο ποί α καλύ πτει στο 
σύ νο λο τις ε κτυ πω τι κές α νά γκες του Ελ-
λη νι κού Στρα τού, πα ρά γοντας υ ψη λής 
ποιό τη τας ε κτυ πω τι κές ερ γα σί ες, ε φαρ-
µό ζο ντας σύγ χρο νες µεθό δους.

Εν δει κτι κά, ο ρι σµέ να α πό τα µη χα νή µα-
τα τα ο ποί α χρη σι µο ποιεί για την εκ πλή ρω-
ση της α πο στο λής του εί ναι:

 σταθ µοί ερ γα σί ας µε α να προ σαρ µο-
σµέ να κά θε φο ρά προ γράµ µα τα ε πε ξεργα σί-
ας κει µέ νου, φω το γρα φιών, σε λι δο ποί η σης 
και συ ναρ µο λό γη σης φιλ µ (µοντάζ)

 ει κο νο θέ της ψη φια κών ε κτυ πω τι-
κών πλα κών

 δί χρω µες και µο νό χρω µες ε κτυ πω τι-
κές µη χα νές τύ που Offset

 ε κτυ πω τι κό µη χά νη µα ψη φια κής 
ε κτύ πω σης

 δι πλω τι κές και κο πτι κές µη χα νές µι-
κρού και µε γά λου µε γέ θους

 αυ τό µα τη κολ λη τι κή µη χα νή βι βλί ων
 καρ φι τσω τι κές µη χα νές, αυ τό µα τες 

και χει ρός
 µη χα νή µα τα πα ρα δο σια κής τυ πο γρα-

φί ας, ό πως µη χα νή χρυ σο τυ πί ας, τυ πο γρα-
φι κά πιε στή ρια κ.λπ.

Έρ γο
Το πα ρε χό µε νο έρ γο του ΤΥΕΣ, εν δει κτι κά 

για την διετία 2009-2010 φαί νε ται πα ρα κά τω:

Το Βι βλί ο αυ τό τυ πώ θη κε στις εγκα τα στά σεις του λί οΤο Βι βλο Βι βλί  του Το Βι βλί ο του  Βι βλί οΤο Βι βλί ο αυ τό τυ πώ θη κε στις εγκα τα στά σεις του ι βλο ΒιΤο Βι βλί οο Βι  του Το Βι βλί ο  του  Βι βΤο Βι βλί ο αυ τό τυ πώ θη κε στις εγκα τα στά σεις του Το Βι βλί ο αυ τό τυ πώ θη κε στις εγκα τα στά σεις του 

ΡΑ ΤΣΤΡΑΣΤΡΑ ΤΤΡΑΣ ΡΑΡΑ ΤΑ ΤΣΤΡΑ ΤΤΡΑΡΑ Τ

Εί ναι το πα λαιό τε ρο που υ πάρ χει στο αρ χεί ο του Εί νί ναι  του ι το πα λαιό τε ρο που υ πάρ χει στο αρ χεί ο του ο παΕί ναι τοί ναι  του  το Εί νί ναι  του ι το πα λαιό τε ρο που υ πάρ χει στο αρ χεί ο του ο παΕί ναι το πα λαιό τε ρο που υ πάρ χει στο αρ χεί ο του  το ι το

ΕΣ καΤΥΕΣΤΥΕΕΣ ΥΕΣΤΥΕΤΥ Σ καΕΣ ΥΕΣΤΥΕ  καΣ κα
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Στο ΤΥΕΣ
ερ γά ζο νται 
131 ά το µα, 
στρα τιω τι κό 
και πο λι τι κό 
προ σωπι κό...

 Χο ρη γή θη καν 69 τό νοι Σ∆ΗΜ και 754 
τό νοι έ ντυ πα α πό την Β΄∆νση του ΤΥΕΣ.

 Ε κτυ πώ θη καν:
 το δι µη νιαί ο πε ριο δι κό “Στρα τιω τι κή 

Ε πι θε ώ ρη ση” σε 139.740 α ντί τυ πα
 το τρι µη νιαί ο πε ριο δι κό “Στρα τός και 

Ε νη µέ ρω ση” σε 104.893 α ντί τυ πα
 199 Έ ντυ πα ποι κί λης ύ λης σε 8.538.625 

α ντί τυ πα
 30 Σ∆ΗΜ σε 196.853 α ντί τυ πα
 η µε ρο λό γιο τοί χου σε 3.500 α ντί τυ πα
 η µε ρο λό γιο ε πι τρα πέ ζιο ΓΕ Ε ΘΑ σε 

2.000 α ντί τυ πα
 η µε ρο λό γιο ε πι τρα πέ ζιο ΓΕΣ σε 

20.000 α ντί τυ πα
 η µε ρο λό γιο τσέ πης σε 70.000 α ντί τυ πα
 η µε ρο λό γιο ε βδο µα διαί ο σε 3.500, 

α ντί τυ πα.
Ο συ νο λι κός α ριθ µός ε κτυ πω τι κών τυ-

πω µά των έ φτα σε τα 20.716.121 για την ε κτέ-
λεση 1.949 ερ γα σιών που προ σκο µί σθη καν 
και ο λο κλη ρώ θη καν α πό το ΤΥΕΣ.

Η αύ ξη ση της πα ρα γω γι κής δυ να τό-

τη τας του ΤΥΕΣ, σε συν δυα σµό µε τη µεί-
ωση του λει τουρ γι κού κό στους, ε ξα σφα λί-
ζει τη µε γα λύ τε ρη δυ να τή α ξιο πι στία για 
την κά λυ ψη σχε δόν ό λων των ε κτυ πω τι-
κών ερ γα σιών του Ελ λη νι κού Στρατού, 
ε ξοι κο νο µώ ντας πα ράλ λη λα ση µα ντι κούς 
οι κο νο µι κούς πό ρους στην Υπη ρε σί α.

   Πω λή σεις Σ∆ΗΜ - ∆ΙΣ
Από τη Β΄ ∆ιεύθυνση του ΤΥΕΣ πωλούνται 

Στρατιωτικά ∆ηµοσιεύµατα και Εκδόσεις της 
∆ιεύθυνσης Ιστορίας Στρατού (ε κτός από 
τους µήνες Ια νουάριο και Φε βρουάριο), 
κά θε Τε τάρ τη α πό 08:00 έ ως 12:00 π.µ., για 
όσους ενδιαφέρονται να τα παραλάβουν 
προσωπικά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να 
αποστέλονται τα χυ δρο µι κώς εκτός Αττικής, 
εφόσον ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει το 
α κρι βές α ντίτι µο της α ξί ας τους µε τα χυ δρο µι-
κή ε πι τα γή, αποστέλοντας τη διεύθυνση και το 
τηλέφωνό του στη διεύ θυν ση ΤΥΕΣ/Β’ ∆νση 
ΣΤΓ 1020 (Στρα τό πεδο Πα πά γου), τηλέφωνο 
επικοινωνίας 210-6552673.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΡΟΥΡΟΥΠΑΡΟΥΣΙΠΑΡΟΥΣΙ ΣΗ

Οι κύ ριες ει δι κό τη τες εί ναι:
Αρ χι τε χνί της Τυ πο γρά φος, Λι θο γρά φος - Ε κτυ πω τής, Φω το γρά φος - Ε κτυ πω τής, 

Φω το συν θέ της, Φω το µε τα φο ρέ ας, Χρω µο λι θο γρά φος, Βι βλιο δέ της, Γρα φί στας.

∆ια δι κα σί α Υ λο ποί η σης

Τυ πο γρα φι κών Ερ γα σιών

Κά θε ερ γα σί α, πριν ει σέλ θει στο ΤΥΕΣ 

για υ λο ποί η ση, κο στο λογεί ται και δια βι βά-

ζε ται για έ γκρι ση στην προ ϊ στά µε νη ∆ιεύ-

θυν ση. Η πο ρεί α της ερ γα σί ας ξε κι νά α πό 

την Α΄ ∆ιεύθυνση ό που θα κα θο ρι στούν, 

σε συ νεν νό η ση µε τον εν δια φε ρό µε νο, οι 

τε χνι κές λε πτο µέ ρειες και ο α ριθ µός των 

α ντι τύ πων.

 Α κο λου θεί η ε πε ξερ γα σί α στο 

τµή µα της Φω το σύν θε σης ό που ε κεί θα 

δη µιουργη θεί το η λε κτρο νι κό αρ χεί ο της 

ερ γα σί ας, σύµ φω να µε τις α παι τή σεις που 

έχουν κα θο ρι σθεί. Α πα ραί τη το στά διο εί-

ναι το δο κί µιο, ό που ο εν δια φε ρό µενος 

έ χει τη δυ να τό τη τα να ε λέγ ξει την ερ γα σί α 

πριν τη µα ζι κή πα ρα γω γή και, ε φό σον 

συµ φω νεί, να ε γκρί νει τη συ νέ χι ση.

 Στη συνέχεια, γί νο νται ό λες οι α πα ραί-

τη τες ε νέρ γειες στο µο ντάζ, προ κει µέ νου η 

ερ γα σί α να υλοποιηθεί µε τον γρη γο ρό τε ρο 

και οι κο νο µι κό τε ρο τρό πο και να α πο τυ πω-

θεί σε εκτυ πω τι κές πλά κες  α λου µι νί ου.

 Οι πλάκες αυτές µε τα φέ ρο νται στις 

ε κτυ πω τι κές µη χα νές ό που υ λο ποιεί ται η 

ε κτύ πω ση της ερ γα σί ας.

 Το τελευταίο στάδιο είναι η βι βλιο-

δε σί α, ό που γί νε ται η τε λι κή δια µόρ φω ση 

του πα ρα γό µε νου προ ϊ ό ντος και α κο λου-

θεί η πα ρά δο ση στον εν δια φε ρό µε νο ή 

η χο ρή γη ση σύµ φω να µε τις α παιτή σεις 

που έ χουν κα θο ρι σθεί.
ΤΥΕΣ
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Μου σεί ο ε πι σκέ πτο νται σχο λεί α 
πρω το βάθ µιας και δευ τε ρο βάθ µιας εκ παί-
δευ σης, φοι τη τές και τµή µα τα Σχο λών µε 
σχε τι κό γνω στι κό α ντι κεί µε νο, τµή µα τα 
στρα τιω τι κών Σχο λών, ε πί ση µοι ε πι σκέ-
πτες της ΓΥΣ, κα θώς και κά θε άλ λος εν δια-
φε ρό µε νος.

Η ε πί σκε ψη και ξε νά γη ση στο Μου σεί ο, 
πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα ά µε σης και σύντο-
µης ι στο ρι κής α να δρο µής:

 στην πο ρεί α και το έρ γο της ΓΥΣ α πό 
την ί δρυ σή της, η ο ποί α εί ναι ά µε σα συ νυ φα-
σµέ νη µε τη γε ω δαι τι κή και χαρ το γρα φι κή 
ε ξέ λι ξη της χώ ρας

 στην ε ξέ λι ξη των σχε τι κών ε πι στη-
µών της Γε ω δαι σί ας, της Το πο γρα φί ας και 
της Χαρ το γρα φί ας.

Σύ ντο µο Ι στο ρι κό ΓΥΣ
Η Γε ω γρα φι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού συ-

γκρο τή θη κε το 1889 µε τον τί τλο «Γε ω δαι τικό 
Α πό σπα σµα», µε σκο πό τη σύ ντα ξη γε ω γρα-
φι κού και κτη µα το λο γι κού χάρ τη της χώ ρας, 
για στρα τιω τι κούς και α να πτυ ξια κούς σκο-
πούς. Ό µως, λό γω του µικρού α ριθ µού του 
δια θέ σι µου προ σω πι κού, α σχο λή θη κε µό νον 
µε γε ω δαι τι κές, το πο γρα φι κές και χαρ το γρα-
φι κές ερ γα σί ες και ό χι µε κτη µα το λο γι κές. 
Ε πικε φα λής τέ θη κε ο αυ στρια κής κα τα γω γής 
Α ντι συ νταγ µα τάρ χης HEINRICH HARTL.

Στα τέ λη του 19ου αιώ να, το «Γε ω δαι-
τι κό Α πό σπα σµα» µε το νο µά σθη κε σε 
«Χαρ το γρα φι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού», ε νώ 
η αυ στρια κή α ντι προ σω πί α α να χώ ρη σε 
α πό την Ελ λά δα, πα ρα δί δο ντας τη διοί κη ση 
στον πρώ το Έλ λη να διοι κη τή, Λο χα γό µη χα-
νι κού Α λέ ξαν δρο Κο ντό σταυ λο.

Μουσείο

Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
Το Μου σεί ο της ΓΥΣ, που στε γά ζε ται ε ντός των κτι ρια κών της ε γκα τα στά σε ων, στην ο δό Ευελ πί δων 4, Πε δί ο 

Ά ρε ως, στο στρα τό πε δο «Πα παρ ρό δου», εί ναι έ νας πο λυ θε µα τι κός εκ θε σια κός χώ ρος, που πε ρι λαµ βά νει 

γε ω δαι τι κά - το πο γρα φι κά όρ γα να και συ να φή ε ξο πλι σµό, ιστο ρι κούς χάρ τες, το πο γρα φι κά δια γράµ µα τα, 

α ε ρο φω το γρα φί ες - φω το µω σα ϊ κά, α πο σπά σµα τα α πό το αρ χεί ο των γε ω δαι τι κών µε τρή σε ων στην ύ παι θρο, 

τε χνι κά εγ χει ρί δια ε πο χής και το ιστο ρι κό αρ χεί ο της βι βλιο θή κης.



Ε ξά ντας: Χρη σι µο ποι ή θη κε α πό τους 

ναυ τιλ λο µέ νους, για τον προσ διο ρισµό 

της θέ σης τους.

Γε νι κή ά πο ψη του Μου σεί ου της ΓΥΣ 

Τα χυ δρο µι κός χάρ της: ∆ια κρί νε ται το τα χυ-

δρο µι κό δί κτυο της τό τε Ελ ληνι κής ε πι κρά-

τειας. Τυ πώ θη κε στη Βε νε τί α το 1884. 

Το 1926, µε το νο µά σθη κε σε Γε ω γρα φι-
κή Υ πη ρε σί α Στρα τού, τί τλο που φέ ρει µέ χρι 
σή µε ρα.

Κα τά τη γερ µα νι κή κα το χή, η ΓΥΣ λει-
τούρ γη σε κά τω α πό το στρα τιω τι κό έ λεγχο 
των δυ νά µε ων κα το χής. Τον Ο κτώ βριο του 
1944, οι γερ µα νι κές δυ νά µεις κα τοχής (613η 
Το πο γρα φι κή Μη χα νο κί νη τη Μο νά δα), α πο-
χώ ρη σαν α πό την Ελ λά δα παίρ νοντας µα ζί 
τον τε χνι κό ε ξο πλι σµό και µέ ρος του αρ χεί-
ου της ΓΥΣ.

Στη δε κα ε τί α του 1960, η ΓΥΣ προ χώ-
ρη σε στο έρ γο της «Χαρ το γρά φη σης της 
Ελ λάδας». Το α να πτυ ξια κό αυ τό έρ γο του 
Υ πουρ γεί ου Συ ντο νι σµού, κα τέ λη ξε στην 
α πο τύ πω ση ό λης της χώ ρας σε κλί µα κα 
1:5.000, µε την κα τα σκευ ή πε ρισ σό τε ρων 
των 11.000 δια γραµ µά των και πα ράλ λη λα 
τη δη µιουρ γί α του κρα τι κού τρι γω νο µε-
τρικού δι κτύ ου, το ο ποί ο α πο τε λεί ται α πό 
πε ρί που 26.000 τρι γω νο µε τρι κά ση µεί α 
- βά θρα και του κρα τι κού χω ρο σταθ µι κού 
δι κτύ ου, το ο ποί ο α πο τε λεί ται α πό πε ρί που 
11.500 χω ρο σταθ µι κές α φε τη ρί ες.

Η δε κα ε τί α του 1980 και τα ε πό µε να 
χρό νια, έ φε ραν την ε πα νά στα ση στην ε πι-
στήµη της χαρ το γρα φί ας µε την ει σα γω-
γή των προ σω πι κών υ πο λο γι στών, των 
ψηφια κών φω το γραµ µε τρι κών σταθ µών, 
των γε ω γρα φι κών συ στη µά των πλη ρο φο-
ριών, των δο ρυ φο ρι κών ει κό νων και των 
το πο γρα φι κών µε τρή σε ων µε δέ κτες GPS. 
Η ΓΥΣ ει σή γα γε και α φο µοί ω σε ά µε σα τις 
νέ ες τε χνο λο γί ες και κα τα βάλ λει συνε χείς 
προ σπά θειες για την πα ρα κο λού θη σή τους, 
προς ό φε λος των Ε νό πλων ∆υνά µε ων (Ε∆) 
και του ευ ρύ τε ρου κοι νω νι κού συ νό λου.

Τον Μάρ τιο του 2007, ο λο κλη ρώ θη κε η 
α να διάρ θρω ση της ΓΥΣ, µε τη µε τά πτω σή 
της σε νέ α πιο ευέ λι κτη δο µή, µε γνώ µο να τη 
βελ τι στο ποί η ση της λει τουρ γι κό τητάς της.

Α πο στο λή της ΓΥΣ εί ναι η διαρ κής και α πο-
τε λε σµα τι κή γε ω γρα φι κή υ πο στήρι ξη των Ε∆ 
και πα ράλ λη λα η συµ βο λή στην α νά πτυ ξη της 
χώ ρας µε προ ϊ ό ντα και υ πη ρε σί ες.

Σή µε ρα η ΓΥΣ δια θέ τει τον κα τάλ λη λο 
ε ξο πλι σµό και έ να ά ρι στα εκ παι δευ µένο ε πι-
στη µο νι κό και τε χνι κό προ σω πι κό. Η πεί ρα 
και η πα ρά δο ση 120 ε τών κα θιστούν τη Γε ω-
γρα φι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού ι σά ξια των α ντί-
στοιχων υ πη ρε σιών προ ηγ µέ νων χω ρών 
και α πο τε λούν την κα λύ τε ρη εγ γύ η ση για τη 
συ νέ χι ση της α πο στο λής της.

ΓΕΣ/∆ΓΕ
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περίστροφο WEBLEY MkV/MkVI
Τα πε ρί στρο φα Webley MkV και MkVI 

χο ρη γή θη καν αρ χι κά α πό τους Βρε τα νούς 
στις ελ λη νι κές δυ νά µεις που διέ φυ γαν στη 
Μέ ση Α να το λή, κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα-
γκο σµί ου Πο λέ µου. Στη συ νέ χεια, µε τά την 
α πε λευ θέ ρω ση, η Μ. Βρε τα νί α ε φο δί α σε 
τον Ελ λη νι κό Στρα τό µε πε ρισ σό τε ρα πε ρί-
στρο φα α πό τους πα ρα πά νω τύ πους. Αυ τά 
άρ χι σαν να α ντι κα θί στα νται κα τά τη δε κα ε-
τί α του 1950 α πό α µε ρι κα νι κά πε ρί στρο φα 
δια µε τρή µα τος .38 in και α πό πι στό λια Colt 
M1911 και M1911 A1. Φέ ρο νταν α πό Α ξιω-
µα τι κούς και υπη ρέ τες βα ρέ ων ό πλων και 
η ε πί ση µη ο νο µα σί α τους ή ταν «Πε ρί στρο-
φο Νο1 MkV/MkVI». Το Webley MkV άρ χι-
σε να κα τα σκευά ζε ται το 1913 και α πο τε λού-
σε τρο πο ποί η ση του MkIV, ώ στε να εί ναι δυνα τή η χρή ση φυ σιγ γί ων ά κα πνης πυ ρί τι δας. Αρ χι κά έ φε ρε κά νη 4 ι ντσών, ε νώ το 1915 ε γκρί θη κε 
και έκ δο σή του µε κά νη 6 ι ντσών. Το ί διο έ τος άρ χι σε να κα τα σκευά ζε ται το πλέ ον τε λειο ποι η µέ νο Webley, το MkVI, η πα ρα γω γή του ο ποί ου 
στα µά τη σε στις αρ χές της δε κα ε τί ας του 1930. Το MkVI α πο τέ λε σε βελ τί ω ση του πε ρι στρό φου MkV, χω ρίς ό µως να υ πάρ χουν ση µα ντι κές 
δια φο ρές α νά µε σα στους δύ ο τύ πους. Το MkVI χρη σι µο ποι ή θη κε ως κύ ριο ό πλο χει ρός του Βρε τανι κού Στρα τού και πα ρό λο που ε πι σή µως 
α ντι κα τα στά θη κε το 1932, πα ρέ µει νε σε υ πη ρε σί α µέ χρι το τέ λος του Β΄ Πα γκο σµί ου Πο λέ µου. 

Λει τουρ γία - Α να γνώ ρι ση

Τα πε ρί στρο φα Webley MkV / MkVI εί ναι δι πλής ε νέρ γειας, σπα στού σκε λε τού, µε βυ κί ο  που πε ρι στρέ φεται δε ξιό στρο φα κα τά την 

πυ ρο δό τη ση. Οι κά λυ κες α πορ ρί πτο νται αυ τό µα τα µε το ά νοιγ µα του βυ κί ου, το ο ποί ο ε πι τυγ χά νε ται πιέ ζο ντας τον α να σταλ τικό µο χλό (µάν-

δα λο) που βρί σκε ται στο α ρι στε ρό µέ ρος του ό πλου. Τα δύ ο ό πλα µοιά ζουν µε τα πε ρί στρο φα Νο2 και MkIV .38 in, α πό τα ο ποί α δια φέ ρουν 

κυ ρί ως στις δια στά σεις και στο δια µέ τρη µα. Το MkVI, σε α ντί θε ση µε το MKV, φέ ρει α φαι ρού µε νο ε µπρό σθιο σκο πευ τι κό και πε ρισ σό τε ρο 

«τε τρα γω νι σµέ νη» λα βή, ε νώ κά ποια µέ ρη του έ χουν ε πα να σχε δια στεί για κα τα σκευα στι κούς λό γους. 

Στο α ρι στε ρό µέ ρος του σκε λε τού του περι στρό φου Webley MkIV και πά νω α πό το βυ κί ο α να γρά φε ται ο λα τι νι κός α ριθ µός «VI». Ο 

α ριθ µός µη τρώ ου α να γρά φε ται στο σκε λε τό ε µπρός α πό το βυ κί ο. Στην α ρι στε ρή πλευ ρά του σκε λε τού του Mk V και κά τω α πό το βυ κί ο 

α να γρά φε ται «WEBLEY / MARKV / PATENTS», ε νώ στην ί δια πλευ ρά του σκε λε τού, πά νω α πό το βυ κί ο, α να γρά φε ται «MARK V». Ο α ριθ-

µός µη τρώ ου βρί σκε ται στο δε ξιό µέ ρος, πά νω α πό τη σκαν δά λη.

Webley MkVI Webley MkV

Μή κος: 235 mm 286 mm

Μή κος κά νης: 102 mm (4 in) 152 mm

Βά ρος (ά δειο): 1.005 kgr 1,02 kgr

Τρο φο δο σί α: Βυ κί ο 6 φυ σιγ γί ων Βυ κί ο 6 φυ σιγ γί ων

Ρα βδώ σεις: 7 δε ξιό στρο φες 7 δε ξιό στρο φες

Φυ σίγ γιο: .455 in British Service .455 in British Service

Αρ χ. τα χύ τη τα: 180 m/s 200 m/s

Κατασκευαστής: Webley & Scott Webley & Scott
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Πε ρί στρο φα Νο2 χο ρη γή θη καν αρ χι κά, 
α πό τους Βρε τα νούς στις ελ λη νι κές δυ νά µεις 
που εί χαν δια φύ γει στη Μέ ση Α νατο λή κα τά 
τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκο σµί ου Πο λέ µου. Στη 
συ νέ χεια, µε τά την α πελευ θέ ρω ση της Ελ λά-
δας, ο Ελ λη νι κός Στρα τός ε φο διά στη κε α πό 
την ί δια χώ ρα µε πε ρισ σό τε ρα πε ρί στρο φα 
του πα ρα πά νω τύ που. Αυ τά φέ ρο νταν α πό 
τους Αξιω µα τι κούς και τους υ πη ρέ τες βα ρέ-
ων ό πλων και άρ χι σαν να α ντι κα θί στα νται 
κα τά τη δε κα ε τί α του 1950 α πό α µε ρι κα νι κά 
πε ρί στρο φα δια µε τρή µα τος .38 in και α πό πι-
στό λια Colt M1911 και Μ1911 Α1. Μέ χρι και 
τη δε κα ε τί α του 1990 συ νέ χι ζαν να πα ρα µέ-
νουν σε Α ποστο λές Συ µπλη ρώ σε ως (ΑΣ) λι-
γο στών µο νά δων των Σω µά των. 

Με τά τη λή ξη του Α΄ Πα γκο σµί ου Πο λέ-
µου, η Μ. Βρε τα νί α α πο φά σι σε την α ντικα τά-
στα ση των υ παρ χό ντων πε ρι στρό φων δια µε-
τρή µα τος .455 in, τα ο ποί α α παι τού σαν ι διαί τε ρες σκο πευ τι κές ι κα νό τη τες α πό τους χει ρι στές τους. Συ µπτω µα τι κά την ί δια πε ρί ο δο, στη 
Webley & Scott ε κτε λού νταν δο κι µές για την κα τα σκευ ή ε νός πε ρι στρό φου των .38 in. Το ό πλο αυ τό, βάλ λο ντας φυ σίγ γιο µε βο λί δα βά ρους 
200 grains, πα ρεί χε α να σχε τι κή ι σχύ που ι κα νο ποιού σε τις α παι τή σεις του Βρε τα νι κού Στρα τού. Έ τσι, µε ρι κά χρό νια αρ γό τε ρα ε λήφθη η 
α πό φα ση για την πα ραγ γε λί α στο Βα σι λι κό Ερ γο στά σιο Φο ρη τών Ό πλων (Royal Small Arms Factory RSAF) ε νός ε λα φρά τρο πο ποι η µέ νου 
περι στρό φου το ο ποί ο ο νο µά στη κε Νο2 MkΙ, ε νώ συ χνά κα λού νταν και «πε ρί στρο φο Enfield» λό γω του ερ γο στα σί ου κα τα σκευής του. Χρη-
σι µο ποι ή θη κε α πό το Βρε τα νι κό Στρα τό α πό το 1932 έ ως το 1957, ο πό τε και α πο σύρ θη κε. 

Λει τουρ γία - Α να γνώ ρι ση

Οι τύ ποι του πε ρι στρό φου που κα τα σκευά στη καν εί ναι τρεις, το Νο2 MkΙ, τo Νο2 MkΙ και τo Νο2 MkΙ, και χρη σι µο ποι ή θη καν ό λοι α πό 

τον Ελ λη νι κό Στρα τό. Το MkΙ α πο τε λεί το αρ χι κό πε ρί στρο φο που υ ιο θε τή θη κε α πό τον Βρε τα νι κό Στρα τό και εί ναι σχε δόν ό µοιο µε το We-

bley MkVI, το οποί ο και α ντι κα τέ στη σε. Εµ φα νείς δια φο ρές τους α πο τε λούν το δια µέ τρη µα και οι δια στά σεις τους. Α πό τα πε ρί στρο φα Νο2 

MkΙ λί γα σώζο νται, α φού τα πε ρισ σό τε ρα µε τα τρά πη καν α πό τους Βρε τα νούς σε MkΙ. Το Νο2 MkΙ ε γκρί θη κε α πό τον Βρε τα νικό Στρα τό το 

1938 και η κύ ρια τρο πο ποί η ση έ γκει ται στην α φαί ρε ση του ρι κνωτού ράµ φους της σφύ ρας του. Η ε νέρ γεια αυ τή έ γι νε ύ στε ρα α πό αι τή µα-

τα των αρµα τι στών, προ κει µέ νου να διευ κο λύ νο νται οι κι νή σεις τους µέ σα στο άρ µα, ε νώ σύµ φω να µε άλ λες  ε κτι µή σεις η τρο πο ποί η ση 

εί χε σκο πό το πιο γρή γο ρο «τρά βηγ µα» του 

ό πλου α πό τη θή κη του. Το Νο2 MkΙ ε γκρί-

θηκε α πό τον Βρε τα νι κό Στρα τό το 1942 και 

εί ναι ου σια στι κά ό µοιο µε το MkΙ, µε µό νη 

δια φο ρά την έλ λει ψη «τέρ µα τος» α σφα λεί-

ας της σφύ ρας. Με τά τη λή ξη του  Β΄ Πα γκο-

σµί ου Πο λέ µου, σχε δόν ό λα τα MkΙ α να κλή-

θη καν στα στρα τιω τι κά ερ γο στά σια, ώ στε 

να προ στε θεί το «τέρ µα», α φού δια φο ρε τι κά 

τα ό πλα ή ταν ε πι κίν δυ να σε πε ρί πτωση πτώ-

σης τους στο έ δα φος.

Περίστροφο No2 Mkl

No2 Mkl

Μή κος: 250 mm

Μή κος κά νης: 123 mm

Βά ρος (ά δειο): 0,78 kgr

Τρο φο δο σί α: Βυ κί ο 6 φυ σιγ γί ων

Ραβδώσεις 7 δε ξιό στρο φες

Φυ σίγ γιο: .38 in British Service

Αρ χ. τα χύ τη τα: 198 m/s

Κα τα σκευα στής: RSAF, Enfield - Albion - Singer Sewing Machine Co.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ια νο µή Αν θρω πι στι κής Βο ή θειας α πό την ΕΛ ∆Υ ΚΟ-2

Στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της 

περιοχής Ferizaj - Urosevac, δια νεµήθηκαν 50 δέ µα τα µε τρό φιµα από 

το προσωπικό της ΕΛ ∆Υ ΚΟ-2.

Επίσης, στο σχο λεί ο του χω ριού Nerodimilje, του δή µου Ferizaj - Uros-

evac, διανε µή θη καν σχο λι κές τσά ντες και διά φο ρα σχο λι κά εί δη σε 35 µα θη-

τές, ενώ στο σχο λεί ο της πό λης Kacanik, δια νε µή θη καν σχο λι κές τσά ντες και 

διά φο ρα σχο λι κά εί δη σε 38 µα θη τές.

∆ιανοµή ∆ε µά των από την 3η Μ/Κ ΤΑΞΧΙΑ

Την Πέ µπτη 14 Ο κτω βρί ου 2010, στα πλαί σια του προ γράµ µα τος κοι-

νω νι κής προ σφο ράς των Ε νό πλων ∆υνά µε ων σε οι κο γέ νειες που έ χουν 

α νά γκη, πραγ µα το ποι ή θη κε διά θε ση δε µά των (µε εί δη τρο φί µων µα κράς 

διαρ κεί ας) σε οι κο γέ νειες της πε ριο χής, α πό τις Μο νά δες και τις α νε ξάρ-

τη τες Υ πο µο νά δες της 3ης Μ/Κ Τα ξιαρ χί ας «ΡΙ ΜΙ ΝΙ». Συ νο λι κά δια τέ θη-

καν 4 δέ µα τα στους δή µους Ο ρε στιά δας και Βύσ σας.

∆ιανοµή ∆εµάτων από την 71 Α/Μ ΤΑΞΧΙΑ

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε διανοµή δεµάτων 

µε τρόφιµα σε οικογένειες του Νοµού ΚΙΛΚΙΣ, σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρό-

πολη Πολυανής καιι Κιλκισίου, καθώς και µε τον τοπικό εφηµέριο.  ∆ιανεµήθη-

καν δέµατα σε συνολικά 3 οικογένειες. 

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Τι εί ναι η υ περ χο λη στε ρο λαι µί α
Η αύ ξη ση της πο σό τη τας της χο λη στε-

ρό λης στο αί µα πά νω α πό τα φυ σιο λο γικά 
ε πί πε δα. Υ περ χο λη στε ρο λαι µί α µπο ρεί να 
έ χουν και τα παι διά και µά λι στα α πό µι κρή 
η λι κί α. Η αυ ξη µέ νη «κα κή» χο λη στε ρό λη 
ευ θύ νε ται για τη βλά βη των αγ γεί ων και την 
καρ διαγ γεια κή νό σο σε νε α ρή η λι κί α. Η αυ-
ξη µέ νη «κα λή» χο λη στε ρό λη προ στα τεύ ει 
α πό καρ διαγ γεια κά νο σή µα τα. 

Ποιες εί ναι οι συ νέ πειες της
υ περ χο λη στε ρο λαι µί ας;

Η καρ διαγ γεια κή νό σος σαν α πο τέ λε σµα 
της βλά βης των αγ γεί ων, (α θη ρω µά τωσης), 

εί ναι α πό τις κύ ριες αι τί ες θα νά του πα γκο σµί-
ως. Η δη µιουρ γί α α θη ρω µάτω σης αρ χί ζει 
α πό την παι δι κή η λι κί α και πε ρί που 45% των 
αν δρών και 20% των γυναι κών µε υ περ χο λη-
στε ρο λαι µί α θα πά θουν καρ διαγ γεια κή νό σο 
µέ χρι τα 50 τους χρό νια. Για το λό γο αυ τό, πρέ-
πει να γί νε ται γρή γο ρα η διά γνω ση και να αντι-
µε τω πί ζε ται, έ τσι ώ στε να α πο φευ χθεί καρ-
διαγ γεια κή νό σος στη νε α ρή ενή λι κη ζω ή.

Πώς µπο ρεί τε να υ πο ψια στεί τε 
ό τι το παι δί σας έ χει υ περ χο λη-

στε ρο λαι µί α;
Η υ περ χο λη στε ρο λαι µί α δεν συ νο δεύ ε-

ται α πό πρώ ι µα συ µπτώ µα τα, γι’ αυ τό και χα-

ρα κτη ρί ζε ται ως «σιω πη λή» νό σος. Γι’ αυ τό ο 
µο να δι κός τρό πος πρώ ιµης διά γνω σης, πριν 
πα ρου σια στούν σο βα ρές ε πι πλο κές, εί ναι ο 
προ λη πτι κός έ λεγ χος µε ε ξέ τα ση αί µα τος.

Ποια παι διά πρέ πει να κά νουν 
έ λεγ χο για υ περ χο λη στε ρο λαι µί α;

 Παι διά που έ νας α πό τους γο νείς 
τους έ χει χο λη στε ρό λη µε γα λύ τε ρη α πό 
240 mg/dl

 Παι διά που έ νας α πό τους γο νείς 
τους ή α πό τους παπ πού δες ή τις για γιά δες 
τους ή τα α δέλ φια των γο νιών τους έ χει πα-
ρου σιά σει καρ διαγ γεια κή νό σο (στη θάγ χη, 
έµ φραγ µα, αιφ νί διο καρ δια κό θά να το, ε γκε-

Υ περ χο λη στε ρο λαι µία στην Παι δι κή Η λι κία
Η χο λη στε ρό λη εί ναι µί α ου σί α που α νή κει στα λί πη και εί ναι α πα ραί τη τη για την κα τα σκευ ή των µεµ βρα νών 

των κυτ τά ρων του σώ µα τος, για την πα ρα γωγή ορ µο νών, βι τα µί νης D και χο λι κών ο ξέ ων. Η ο λι κή χο λη στε-

ρό λη α πο τε λεί ται α πό δύ ο κυ ρί ως κλά σµα τα, την LDL-χο λη στε ρό λη, που εί ναι η «κα κή» χο λη στε ρόλη και 

την HDL-χο λη στε ρό λη που εί ναι η «κα λή» χο λη στε ρό λη.



φα λι κό ε πει σό διο, πε ριφε ρι κή αγ γεια κή νό-
σο) σε η λι κί α µι κρό τε ρη των 55 χρό νων

 Παι διά που έ χουν άλ λους πα ρά γο-
ντες που αυ ξά νουν τον κίν δυ νο να εµ φα νί-
σουν καρ διαγ γεια κή νό σο ό πως εί ναι η πα-
χυ σαρ κί α, το κά πνι σµα ή η υ πέρ τα ση.

Α κό µη πρέ πει να ε λέγ χο νται:
 Παι διά που έ χουν νο σή µα τα που 

συ νο δεύ ο νται α πό υ περ χο λη στε ρο λαι µί α 
όπως χρό νιο νε φρι κό νό ση µα, σακ χα ρώ δη 
δια βή τη, υ πο θυ ρε ο ει δι σµό και 

 Παι διά που παίρ νουν φάρ µα τα που αυ-
ξά νουν τη χο λη στε ρό λη ό πως η κορ τι ζόνη.

Ο έ λεγ χος πρέ πει να γί νε ται µε τά τον 2ο 
χρό νο της ζω ής. 

Πώς θα µειω θεί η «κα κή»
χο λη στε ρό λη στο παι δί σας;
Στα παι διά η αλ λα γή των δια τρο φι κών 

συ νη θειών σε συν δυα σµό µε τη σω µα τική 
ά σκη ση εί ναι αρ κε τά για να µειώ σουν τα 
ε πί πε δα της «κα κής» και να αυ ξήσουν τα 
ε πί πε δα της «κα λής» χο λη στε ρό λης. Στα 
πα χύ σαρ κα παι διά η σύγ χρο νη µεί ω ση του 
βά ρους εί ναι α πα ραί τη τη.

Το νί ζε ται ό τι στα παι διά:
 δεν πρέ πει να δί νο νται ε ξα ντλη τι-

κές δί αι τες
 δεν πρέ πει να α φαι ρού νται τε λεί ως 

α πό τη δια τρο φή τους ο µά δες τρο φών
 πρέ πει να ε ξα σφα λί ζο νται οι α πα ραί-

τη τες θερ µί δες και ου σί ες (ι χνο στοιχεί α, βι-
τα µί νες) για σω στή αύ ξη ση και α νά πτυ ξη

 α πα γο ρεύ ε ται ο ποια δή πο τε δί αι τα 
και δεν δί νο νται πο τέ πλή ρως και µε ρι κώς 
α πο βου τυ ρω µέ να προ ϊ ό ντα ό ταν εί ναι µι-
κρό τε ρα των 2 χρό νων 

 α πα γο ρεύ ο νται τα πλή ρως α πο βου τυ-
ρω µέ να προ ϊ ό ντα ό ταν εί ναι 2-4 χρό νων.

Η α ξί α της σω µα τι κής ά σκη σης
Αν και η σω στή δια τρο φή εί ναι ο κυ ριό τε-

ρος τρό πος α ντι µε τώ πι σης της παιδι κής υ περ-
χο λη στε ρο λαι µί ας, δεν πρέ πει να υ πο τι µά ται 
και η α ξί α της σω µατι κής ά σκη σης. Κα ταλ λη-
λό τε ρες θε ω ρού νται οι σω µα τι κές α σκή σεις 
α ντο χής που α παι τούν έ ντο νη και διαρ κή δρα-
στη ριό τη τα ο µά δων µε γά λων µυών (ό πως η 
κο λύµ βη ση ή η πο δη λα σί α) και τα α ντα γω νι-
στι κά ο µα δι κά α θλή µα τα (ό πως το πο δό σφαι-
ρο, το µπά σκετ και το βό λε ϊ).

Κα τα λή γο ντας, πρέ πει να το νι στεί ό τι 
η αυ ξη µέ νη χο λη στε ρό λη εί ναι συ χνό πρό-
βλη µα της παι δι κής η λι κί ας και µπο ρεί να 

α ντι µε τω πι στεί µε τα κτι κή προ λη πτι κή 
ια τρι κή πα ρα κο λού θη ση. Ο για τρός σας 
εί ναι ε κεί νος που θα διαγνώ σει τον τύ πο 
της υ περ χο λη στε ρο λαι µί ας του παι διού, 
θα ε κτι µή σει την επάρ κεια ή µη της δια τρο-
φής του, θα σας συµ βου λεύ ει για τις τρο πο-
ποι ή σεις που ί σως χρεια-
στούν και 

Το πρό γραµ µα δια τρο φής των παι διών µε υ περ χο λη στε-
ρο λαι µί α δια κρί νε ται σε τρείς κύ ριες κα τη γο ρί ες: 
 Τρο φές που α πα γο ρεύ ο νται: 

 Τη γα νη τά ή τσι γα ρι σµέ να φα γη τά. Το ε λαιό λα δο, ό πως και τα πο λυα κό ρε στα λά δια (α ρα-

βο σι τέ λαιο, η λιέ λαιο κ.λπ.) δεν πρέ πει να υ περ θερ µαί νο νται µέ χρι να αρ χί σουν να κα πνί-

ζουν, για τί τό τε έ να ση µα ντι κό µέ ρος α πό τα α κό ρε στα λί πη µε τα τρέ πε ται σε κε κο ρε σµέ να

 Πα χιά κρέ α τα, αλ λα ντι κά (σα λά µι, λου κά νι κα, πά ρι ζα κ.λπ.) και τα ε ντό σθια (συκώ τι, 

σπλή να, µυα λό, νε φρά)

 Ο λό πα χο γά λα, ο λό πα χο για ούρ τι, κρέ µα γά λα κτος, σα ντι γί

 Α πα γο ρευ µέ νες τρο φές εί ναι ε πί σης τα πα χιά τυ ριά (ό λα τα κί τρι να, η ο λό παχη 

φέ τα), η σο κο λά τα και τα γλυ κά που πε ριέ χουν σο κο λά τα, πλή ρες γά λα ή βούτυ ρο 

(π.χ. µπι σκό τα, κρουα σάν κ.α.)

 Έ τοι µες συ σκευα σµέ νες τρο φές (π.χ. πα τα τά κια, γα ρι δά κια, τυ ρό πι τες κ.α.).

 Τρο φές που ε πι τρέ πο νται σε πε ριο ρι σµέ νες πο σό τη τες:

 Μαρ γα ρί νες ε µπλου τι σµέ νες µε φυ τι κές στε ρό λες ή στα νό λες

 Ά πα χα κρέ α τα, δη λα δή κου νέ λι, κο τό που λο (στή θος), γα λο πού λα (στή θος), ά πα χο µο σχά-

ρι. Το κρέ ας εί ναι προ τι µό τε ρο να ψή νε ται σε σχά ρα, ώ στε να µπο ρεί να φεύ γει το λί πος

 Ο κρό κος του αυ γού ε πι τρέ πε ται µό νο ό ταν το αυ γό εί ναι βρα στό και µε συ χνό τη τα δύ ο 

ή το πο λύ τρεις φο ρές την ε βδο µά δα. Το α σπρά δι µπο ρεί να κα τα ναλώ νε ται ε λεύ θε ρα

 Γά λα η µια πο βου τυ ρω µέ νο (µε 1,5%-2% λι πα ρά) και αν κρι θεί α πα ραί τη το πλή ρως α ποβου-

τυ ρω µέ νο (05 λι πα ρά). Το ί διο ι σχύ ει και για το για ούρ τι µε την ε πι σή µαν ση ό τι το πλή ρως 

α πο βου τυ ρω µέ νο γά λα και για ούρ τι δεν συ νι στώ νται σε παιδιά κά τω των 4 χρό νων

 Τυ ριά φτω χά σε λι πα ρά.

 Τρο φές που ε πι βάλ λε ται να κα τα να λώ νο νται:

 Ε λαιό λα δο για την πα ρα σκευ ή φα γη τών ή γλυ κών

 Ψά ρια, τα ο ποί α πρέ πει να τρώ γο νται ψη τά σε σχά ρα ή βρα στά

 Τρο φές πλού σιες σε φυ τι κές ί νες (ό σπρια, χορ τα ρι κά, φρού τα ή χυ µοί φρού των).

θα κρί νει έ γκαι ρα αν υ πάρ χει α νά γκη φαρ-
µα κευ τι κής θε ρα πεί ας.

ΓΕΣ/∆ΥΓ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

43ο Παγκόσµιο Στρα τιω τι κό Πρω τά θλη µα Μα ρα θώ νιου ∆ρό µου

Το α νώ τα το Συµ βού λιο Ε νό πλων ∆υ νά µε ων της χώ ρας µας διορ-

γά νω σε την Κυ ρια κή 31 Ο κτω βρί ου στην Α θή να το 43ο Πα γκό σµιο 

Στρα τιω τι κό Πρω τά θλη µα Μα ρα θω νί ου ∆ρό µου. Η µε γά λη αυ τή πα-

γκό σµια εκ δήλω ση πραγ µα το ποι ή θη κε υ πό την αι γί δα του ∆ιε θνούς 

Συµ βου λί ου Στρα τιωτι κού Α θλη τι σµού (Μα ρα θώ νας - Πα να θη να ϊ κό 

Στά διο) ταυ τό χρο να µε τον 28ο κλα σι κό Μα ρα θώ νιο ∆ρό µο Α θη νών. 

Το 43ο πα γκό σµιο στρα τιω τι κό πρω τά θλη µα, στο ο ποίο πή ραν 

µέ ρος 124 πε ρί που α θλη τές και α θλή τριες, εί ναι ε νταγ µέ νο στις ε ορ-

ταστι κές εκ δη λώ σεις που ορ γα νώ νει η Ελ λά δα (µέ σω του ΣΕ ΓΑΣ) στο 

πλαί σιο των 2.500 χι λιά δων χρό νων α πό τη µά χη του Μα ρα θώ να.

Το Υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Ά µυ νας συµ µε τεί χε µε προ σω πι κό και 

µέ σα, ώ στε να διευ κο λυν θούν τα 156 µέ λη των α πο στο λών α πό 24 χώ ρες µέλη του CISM που πή ραν µέ ρος.

Οι α ντι προ σω πευ τι κές ο µά δες, που α παρ τί ζο νταν α πό µε γάλα ο νό µα τα και έ χουν δια κρι θεί σε πα γκό σµια και ευ ρω πα ϊ κά πρω-

τα θλή µα τα, α γω νί σθη καν προ κει µέ νου να α να πα ρα στή σουν και να τι µή σουν τον ά θλο του αρ χαί ου Α θη ναί ου Ο πλί τη. Αυ τό το ι στο ρι-

κό γε γο νός της µά χης του Μαρα θώ να ε πη ρέ α σε θε τι κά και την ι στο ρί α του α θλη τι σµού, κα θιε ρώ νο ντας τον «Μα ρα θώ νιο ∆ρό µο», 

δη λα δή τη δια δρο µή α πό τον Μα ρα θώ να µέ χρι την Α θή να, ση µε ρι νής α πό στα σης 42 χιλιοµέτρων και 195 µέ τρων, την ο ποί α έ τρε ξε 

ο Α θη ναί ος Ο πλί της-Αγ γε λιο φό ρος για να µε τα φέ ρει το µή νυ µα της νί κης των Α θη ναί ων.

Αγώνας Ποδοσφαίρου ΕΛ∆ΥΚΟ-2

µε Τοπικούς ∆ηµοσιογράφους

Στις 9 Ο κτω βρί ου 2010, στα πλαί σια των δη µο σί ων σχέ σε ων 

της ΕΛ ∆Υ ΚΟ-2 µε την το πι κή κοι νω νί α, διε ξή χθη σε γή πε δο της 

πε ριο χής (5Χ5) πο δο σφαι ρι κός α γώ νας µε τα ξύ ο µά δας του στρα-

το πέδου «Ρή γας Φε ραί ος» και το πι κών δη µο σιο γρά φων της πε-

ριο χής Ferizaj/Urosevac.



Στρα τιω τι κοί Αγώ νες Μο νά δων 98 Α∆ ΤΕ

Με την ευ και ρί α του ε ορ τα σµού των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων στις 

21 Νο εµ βρί ου 2010 και της ε πε τεί ου της µά χης του Μα ρα θώ να, 

διε ξή χθη σαν  µε λα µπρό τη τα στις 18 και 19 Νο εµ βρίου 2010 στο 

Ε θνι κό Στά διο Μυ τι λή νης και στο πε δί ο βο λής Καµ µένου ∆ά σους, 

στρα τιωτικοί α γώ νες µε τη συµµε το χή των µο νά δων της 98 Α∆ ΤΕ.  

Τα α γω νί σµα τα που δια γω νι στήκαν οι µα χη τές - α θλη τές (µιας και 

οι έν νοιες στρα τιώ της - µα χη τής - α θλη τής εί ναι συ νυ φα σµέ νες) 

ή ταν πο ρεί α 8 χιλιοµέτρων, βο λή τυ φε κί ου 300 µέ τρων, δρόµος 

ο πλί τη 1.600 µέτρων, δρό µος µε τα φο ράς τραυ µα τί α, ρί ψη χει ρο βοµ-

βί δας, α σκή σεις α κρι βεί ας δι µοι ρί ας, στρα τιω τι κά εµ βα τή ρια από 

δι µοι ρί α, λογ χο µα χί α, διελ κυ στίν δα.  Οι στρα τιω τι κοί α γώ νες που 

έ χουν πα ρά δο ση 3.000 ε τών, σκο πό εί χαν να προ ά γουν την ευ γε νή ά µιλ λα, την ο µαδική συ νερ γα σί α και να α να δεί ξουν την εκ παί δευ ση 

των µο νά δων και το στρα τιω τι κό πνεύµα που τις δια κα τέ χει. Με τά το πέ ρας των α γώ νων, α κο λού θη σε βρά βευ ση των α θλη τών µε µε τάλ-

λια, δι πλώ µα τα και τι µη τι κές πλα κέ τες. Ο ∆ιοι κη τής της 98 Α∆ ΤΕ Υ πο στρά τη γος Σταύ ρος Κου τρής πα ρέ δω σε στη νι κή τρια µο νά δα των 

α γώ νων τον ε πι σεί ο ντα της 98 Α∆ ΤΕ, ό που σύµ φω να µε την πα ρά δο ση θα πα ρα µεί νει σ’ αυ τήν µέ χρι τους ε πόµε νους αγώνες.

Οι στρα τιω τι κοί α γώ νες που διε ξή χθη σαν στην πό λη της Μυ τι λή νης µε τά α πό πολ λά χρόνια, α πο τέ λε σαν πό λο έλ ξης για τους 

πο λί τες της νή σου και σχο λιά στη καν ευ µε νώς α πό την πο λι τι κή η γε σί α και τα ΜΜΕ του τό που.

Αγώνες Ποδοσφαίρου της 10ης ΤΑΞΧΙΑΣ

Στις 29 Οκτωβρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε ο τελικός ποδοσφαί-

ρου εσωτερικού πρωταθλήµατος των στρατοπέδων της 10ης Ταξιαρχί-

ας Πεζικού «ΡΟΥΠΕΛ».
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Σχέσεις του Ιε ρέα-Εξο µο λό γου µε τον
Ε πι στή µο να Ψυ χία τρο στη Σύγ χρο νη Κοι νω νία

Στη σύγ χρο νη ε ποχή που ζού µε, οι δια κρι τοί ρό λοι εί ναι α πα ραί τη το να γί νουν α ντι λη πτοί από κά θε άν θρω πο 

σ’ ό ποια θέ ση κι αν ευ ρί σκε ται, ού τως ώ στε α πό τη θέ ση αυτή να µπο ρεί να προ σφέ ρει στον συ νάν θρω πό 

του ου σια στι κά και α πο τε λε σµατι κά τις γνώ σεις του, κα θα ρά στον το µέ α τον ο ποί ο υ πη ρε τεί. 

Οι σχέ σεις του Ιε ρέα-Ε ξο µο λό γου µε 
τον Ε πι στή µο να Ψυ χί α τρο εί ναι σχέ σεις 
α ντί θε σης ή συνερ γα σί ας; Και οι ρό λοι 
τους ταυ τί ζο νται ή ο ια τρός και ο ψυ χο λό-
γος έ χουν στις µέ ρες µας α ντι κα τα στή σει 
τον ιε ρέα-πνευ µα τι κό; Πρέ πει να ο µο λο-
γή σου µε ό τι στην ε πο χή που ζού µε, λί γοι 
εί ναι αυ τοί που έ χουν ξε δια λύ νει πλήρως 
µέ σα τους ποιο εί ναι το λει τούρ γη µα και 
ποια η α πο στο λή του ε ξο µο λό γου-ιε ρέ α, 
του ψυ χιά τρου, ποια α κό µη του ψυ χο λό-
γου. Η σύγ χυ ση αυ τή ο δη γεί σε α πό λυ τες 
α πό ψεις, οι ο ποί ες έ χουν α πο τέ λε σµα την 
κα τα στρο φή προ σώ πων ή α κό µη και τη 
διά λυ ση οι κο γε νειών. Ο ρι σµέ νες συ µπε-
ρι φο ρές, που α πλο ποιη µέ να χα ρα κτη ρί ζο-
νται α µαρ τή µα τα, χρή ζουν ψυ χια τρι κής, 
α γω γής ή ψυ χο λο γι κής πα ρα κο λού θη σης. 
Και α ντι θέ τως, υ πάρ χουν πνευ µα τι κές 

κα τα στά σεις και ψυ χι κά σύν δρο µα που 
καµία ψυ χια τρι κή θε ρα πεί α δεν δί νει τη 
λύ ση που δί νει το πε τρα χή λι του Ιε ρέ α.

Και εί ναι, α λή θεια, πραγ µα τι κό τη τα 
αυτή. Πολ λοί πι στεύ ουν ό τι ο ρό λος του 
πνευ µα τι κού εί ναι α ντί θε τος α πό αυτόν 
του ψυ χιά τρου ή του ψυ χο λό γου. Άλ λοι 
ταυ τί ζουν τις α πο στο λές και πι στεύ ουν 
ό τι µπο ρούν να ε πι λέ ξουν έ ναν α πό τους 
τρεις για να βρουν τη λύ τρωση και την ψυ-
χι κή τους γα λή νη. Άλ λοι πι στεύ ουν ό τι ο 
ψυ χί α τρος έ χει πλέ ον υπο κα τα στή σει το 
λει τούρ γη µα του Ιε ρέ α. Ό λες αυ τές οι α πό-
ψεις δεν εί ναι ορθές. Οι ρό λοι του Ιε ρέ α, 
του ψυ χιά τρου και ψυ χο λό γου µπο ρεί 
να εί ναι αλ ληλο συ µπλη ρού µε νοι. Για τί 
ό λοι υ πη ρε τούν τον άν θρω πο, ο κα θέ νας 
βέ βαια α πό τη δι κή του πλευ ρά, α πό τη 
δι κή του σκο πιά. Η α πο στο λή του Ιε ρέ α-

Ε ξο µο λόγου, κα τά τη δι δα σκα λί α της εκ-
κλη σί ας µας, εί ναι αυτή «του λει τουρ γού 
των Μυ στηρί ων και οι κο νό µου της θεί ας 
Χά ρι τος». Ο ιε ρέ ας εί ναι ο δια χει ρι στής 
της Θεί ας ε ξου σί ας του «δε σµείν και λύ-
ειν» τις α µαρ τί ες των αν θρώ πων, γι’ αυτό 
και µέ σα α πό το Μυ στή ριο της Ε ξο µο λο-
γή σε ως έ χει την ε ξου σί α να µας χορη γή-
σει την ά φε ση των α µαρ τιών. Ε πί σης, ο 
Ιε ρέ ας έ χει µε τη βο ή θεια του Θε ού την 
α πο στο λή να δια γνώ σει τα πνευ µα τι κά 
πά θη του αν θρώ που, να τον συµ βουλεύ-
σει και κα θο δη γή σει για την α πο θε ρα πεί α 
του. Ο ε ξο µο λό γος α κού ει τις δυ σκο λί ες, 
τις θλί ψεις και τα προ βλή µα τα της ζω ής 
και συ µπα ρί στα ται στον ε ξο µο λο γού µε νο, 
δεί χνο ντας κα τα νό η ση, α γά πη και στορ γή 
και προ σπα θώ ντας να του τα ε πι λύ σει 
στο βαθ µό που µπο ρεί. Τε λι κά, βε βαί ως, 



το έρ γο του ιε ρέ α εί ναι να φέ ρει στον άν-
θρω πο τη γνώ ση του θε λή µα τος του Θε ού 
και να τον ο δηγή σει στη σω τη ρί α του, στη 
θέ ω ση. Ε δώ, πρέ πει να ση µειώ σω πως, 
ε πει δή ό λοι αµαρ τά νου µε, ό λοι έ χου µε 
την α νά γκη του Ιε ρέ α. 

Με ρι κοί ό µως, εί ναι και ψυ χικά α σθε-
νείς α πό λό γους κλη ρο νο µι κό τη τας, σο βα-
ρών οι κο γε νεια κών προ βληµά των, ή δυ-
σµε νούς ε πί δρα σης του κοι νω νι κού πε ρι-
βάλ λο ντος. Αυ τοί θέ λουν και τη βο ή θεια 
του ψυ χιά τρου του οποίου η α πο στο λή 
εί ναι ν’ α σχο λεί ται µε τους πά σχο ντας ψυ-
χι κά. Εί ναι µί α ια τρι κή ει δι κό τη τα α νάµε-
σα στις πολ λές που υ πάρ χουν σή µε ρα. 
Ό πως π.χ. ό ταν κά ποιος έ χει πρό βλη µα 
µε την καρ διά του, πη γαί νει στον καρ διο-
λό γο ή µε τα µά τια του στον ο φθαλ µία τρο, 
έ τσι και ο ψυ χί α τρος α σχο λεί ται µε τη διά-
γνω ση και τη θε ρα πεί α ψυ χολο γι κών-ψυ-
χια τρι κών δια τα ρα χών του αν θρώ πι νου 
ψυ χι σµού. Μπο ρώ να α ναφέ ρω ο ρι σµέ-
νες: τη µε λαγ χο λί α, το άγ χος, την α ϋ πνί α, 
α κό µη και τη σχι ζο φρένεια.

Πολ λές α πό τις πα θή σεις αυ τές θε ρα-
πεύο νται µε κα τάλ λη λη ψυ χο θε ρα πευ τι-
κή και φαρ µα κευ τι κή α γω γή. Υ πάρ χει και 
ο ψυχο λό γος, ο ο ποί ος βο η θά ει την α πο-
κα τά στα ση δια τα ραγ µέ νων σχέ σε ων και 
ε πι κοι νω νί ας.

Άλ λο λοι πόν εί ναι α µαρ τί α και άλ λο 
ψυ χι κή α σθέ νεια. Ό µως υ πάρ χει α κό µη 
και σή µε ρα µε γά λη προ κα τά λη ψη για τις 

ψυ χι κές πα θή σεις. Ως ιε ρέ ας ο φεί λω να 
πω πως δεν εί ναι α µαρ τί α ή ντρο πή, ού-
τε α τι µί α να έ χει κά ποιος έ να ψυ χια τρι κό 
πρό βλη µα. Α ντι θέ τως, η δια πί στω ση θα 
τον ο δη γή σει στη θε ρα πεί α. Πολλές φο-
ρές α κό µη ο α σθε νής πιέ ζε ται α πό το ί διο 
του το πε ρι βάλ λον να µην επι σκε φθεί τον 
για τρό, για τί το θε ω ρεί µοµ φή και ντρο-
πή, ι διαί τε ρα στις κλει στές κοι νω νί ες της 
ε παρ χί ας. Αυ τό ό µως κα τα ντά βα σα νι στή-
ριο για τον πάσχο ντα και ο δη γεί σε διά λυ-
ση ευ τυ χι σµέ νης οι κο γέ νειας, ή πο λύ πιο 
σο βα ρές κα τα στά σεις.

Ο Ιε ρέ ας-ε ξο µο λό γος πρέ πει να συ-
νιστά τον ψυ χί α τρο. Πρώ τα, ό µως, πρέ πει 
να δια κρί νει την α µαρ τί α α πό την ψυ χική 
α σθέ νεια. Σε ο ρι σµέ νες δε πε ρι πτώ σεις ο 
ε ξο µο λό γος χρειά ζε ται και τη συ νερ γα σί α 
του ψυ χιά τρου. Ό πως βέ βαια και το α ντί-
θε το. Ό ταν π.χ. µια γυ ναίκα κά νει έ κτρω-
ση και αι σθά νε ται ό τι διέ πρα ξε φό νο, 
µπο ρεί να κα τα λη φθεί από µε λαγ χο λί α, 
λό γω των τύ ψε ων που νοιώ θει. Εί ναι το 
λε γό µε νο ε κτρω τι κό σύν δρο µο. Ο ψυ χί α-
τρος µπο ρεί να θε ρα πεύ σει τη µε λαγ χο-
λί α αλ λά ό χι το σύν δρο µο. Αυ τό α παι τεί 
την ά φε ση του Ιε ρέ α.

Ο σω στός για τρός πα ράλ λη λα µε τη θε-
ραπεί α που ε φαρ µό ζει πρέ πει να συµ βου-

λεύ σει και την προ σέ λευ ση στο πε τραχή λι 
του ε ξο µο λό γου.

Η α πο στο λή λοι πόν του ε ξο µο λό γου εί-
ναι πο λύ ση µα ντι κή και ο ρό λος του πο λύ 
σο βα ρός. Γι’ αυ τό και ό λοι οι ιε ρείς δεν 
εί ναι και ε ξο µο λό γοι.

Στον 102ο κα νό να της Πεν θέ κτης 
Οι κου µε νι κής Συ νό δου πε ρί των «ε πι τι-
µιών» το νί ζε ται ό τι ο ιε ρέ ας πρέ πει να 
για τρέ ψει τον ε ξο µο λο γού µε νο α πό τις 
πλη γές της α µαρ τί ας και ό χι να τον ο δη-
γή σει στην α πό γνωση ή στην α πώ λεια της 
συ νεί δη σης της α µαρ τω λό τη τός του. Η 
πνευ µα τι κή κα θοδή γη ση α πό τον ε ξο µο-
λό γο, χα ρα κτη ρί ζε ται α πό τον Ά γιο Γρη γό-
ριο τον Θε ο λόγο ως «Τέ χνη Τε χνών και 
Επι στή µη Επι στη µών» κα τα δει κνύ ο ντας 
έ τσι ο Μέ γας αυ τός Πα τήρ της Εκ κλη σί ας 
µας, τη σο βα ρό τη τα και το ύ ψος της α πο-
στο λής του Πνευ µα τι κού.

Πρω το πρε σβύ τε ρος 

Αν χης(Θ) Νι κή τας Βε λε γρά κης

∆ντής Γραφείου Θρησκευτικού ΓΕΣ



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται ανέκδοτα φωτογραφικά στιγµιότυπα από το αρχείο 

του ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ µε δραστηριότητες του ελληνικού στρατού σε διάφορες χρονικές περιόδους.

Τα συνοδευτικά κείµενα παρατίθενται αυτούσια.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Η τουρ κι κή η γε σί α, προ κει µέ νου να α πο φύ γει την κύ κλω ση των δυ νά µεών της, τις α πέ συ ρε στη γραµ µή Μπόζ Ντάγ - α να το λι κά Ε σκί 
Σε χίρ - Αλ πα νός - Σεϊντί Γα ζή. Στην πε ριο χή αυ τή, τα τουρ κι κά τµή µα τα, α φού α να συ γκρο τή θη καν, ε τοι µά στη καν να ε κτε λέ σουν α ντε πί-
θε ση ε να ντί ον των ελ λη νι κών δυ νά µε ων1. Ο Ι σµέτ πα σάς, διοι κη τής της τουρ κι κής στρα τιάς, ήλ πι ζε να αιφ νι διά σει τον ελ λη νι κό στρα τό. 
Υ πο λό γι ζε ε πί σης ό τι οι Έλ λη νες είχαν κα τα πο νη θεί α πό τους συ νε χείς α γώ νες και πο ρεί ες, η δύ να µή τους εί χε αι σθη τά ε λατ τω θεί ε ξαι τί ας 
των α πω λειών και ο α νε φο δια σµός τους ή ταν ι διαί τε ρα δυ σχε ρής λό γω της α πο µά κρυν σής τους α πό το κέ ντρο ε φο δια σµού στο Ου σάκ. 
Το τουρ κι κό σχέ διο προ έ βλε πε ε πί θε ση νό τια του Ε σκί Σε χίρ, α πό το Σε ϊντί Γα ζή µέ χρι το Ακ Μπου νάρ, µε σκο πό την α να τρο πή των ε κεί 
ελ λη νι κών δυ νά µε ων και την α πο κο πή των συ γκοι νω νιών τους. Η ε νέργεια θα πραγ µα το ποιού νταν µε 13 µε ραρ χί ες Πε ζι κού, α πό τις ο ποί-
ες οι 9 στην πρώ τη γραµ µή και οι 4 στη δεύ τε ρη. Συγ χρό νως, µε άλ λη ε νέργεια θα ε κτε λού νταν ε πί θε ση µε 4 µε ραρ χί ες Πε ζι κού και µί α 
τα ξιαρχί α Ιππι κού βό ρεια α πό το Μπόζ Ντάγ, µε σκο πό την α πο κο πή των συ γκοι νω νιών προς το Ε σκί Σε χίρ. Οι τουρ κι κές δυ νάµεις εί χαν 
κα τα νε µη θεί σε πέ ντε ο µά δες µε ραρ χιών.

Η ελ λη νι κή στρα τιά ή ταν πα ρατεταγ µέ νη σε ο λό κλη ρο το µέ τω πο µε µε γά λη δια σπο ρά των δυ νά µε ών της. Τα τρί α σώ µα τα στρα τού 
συ νολι κής δύ να µης ο κτώ µε ραρ χιών Πε ζι κού και µί ας τα ξιαρ χί ας Ιππι κού α ντι µε τώ πι σαν την τουρ κι κή α ντε πί θεση στις 8/21 Ιου λί ου 1921 
στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή του Ε σκί Σε χίρ. Ει δι κό τε ρα, οι ελ λη νι κές δυ νά µεις α πο τε λού νταν α πό το Α΄ Σώ µα µε τις Ι, II και ΧΙ Ι Με ραρ χί ες και 
την Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού, το Β΄ Σώ µα µε τις V και XIII Με ραρ χί ες και το Γ΄ Σώ µα Στρα τού µε τις VII, ΙΧ και Χ Με ραρ χί ες. Η διοί κη ση της ελ λη-
νι κής στρα τιάς στε ρού µε νη πλη ρο φο ριών θε ώρη σε ό τι οι τουρ κι κές δυ νά µεις που υ πο χω ρού σαν βρί σκο νταν σε κα τά στα ση διά λυ σης. Οι 
δια τα γές της διοί κη σης πε ριο ρί στη καν σε µέ τρα α πο κο πής της υ πο χώ ρη σης των Τούρ κων, κα θώς δεν προ έ βλε ψε τη δυ να τότη τα α να σύ-
ντα ξης και α νά λη ψης α πό αυ τούς ευ ρεί ας α ντε πί θε σης.

Νω ρίς το πρω ί της 8ης/21ης Ιου λί ου το πρώ το τουρ κι κό ε πι θε τι κό κύ µα α πο τε λού µε νο α πό πέ ντε µε ραρ χί ες συ γκρού στη κε µε τις τρεις µε ραρχί-
ες του Α΄ Σώ µα τος Στρα τού στα νό τια του Ε σκί Σε χίρ. Τα ελ λη νι κά τµή µατα α ντέ δρα σαν ά µε σα, χω ρίς να αιφ νι δια στούν, α νέ κο ψαν την τουρ κι κή 
προ έ λαση και ε κτέ λε σαν α ντε πί θε ση µε πρω το φα νή ορ µή. Η µά χη ή ταν σφο δρό τα τη και δι ήρ κη σε ως αρ γά το α πό γευ µα. Τα τουρ κι κά στρα τεύ-
µα τα υ πο χώ ρη σαν µε ατα ξί α α φού υ πέ στη σαν βα ριές α πώ λειες σε νε κρούς, τραυ µα τί ες και αιχ µα λώτους. Τα ελ λη νι κά τµή µα τα κα τα δί ω ξαν τις 
τουρ κι κές δυ νά µεις µέ χρι την περιο χή α να το λι κά του Ακ Μπου νάρ, ό που και α να κό πη κε η κα τα δί ω ξη ε ξαι τί ας της έ λευ σης της νύ χτας2.

Το Γ΄ Σώ µα Στρα τού µε τρεις µε ραρ χί ες α ντι µε τώ πι σε τις τουρ κι κές δυ νά µεις που ε πι τέ θη καν βό ρεια του Ε σκί Σε χίρ. Οι Τούρ κοι, 
ε ξορ µώ ντας α πό το πρω ί της 8ης/21ης Ιου λί ου α πό το Μπόζ Νταγ, µε τέσ σε ρις µε ραρ χί ες, ε πι τέ θη καν αιφ νι δια στι κά ε να ντί ον του ελ λη νι κού 
σώ µα τος στρα τού. Τα ελ λη νι κά τµή µα τα, α φού α ντι µε τώπι σαν την ε χθρι κή ε πί θε ση µε ε πι τυ χί α, ε κτό ξευ σαν α ντε πί θε ση προς Μπόζ Νταγ. 
Οι τουρ κι κές δυ νά µεις α να γκά στη καν να υ πο χω ρή σουν κά τω α πό την ελ λη νι κή πί ε ση. Οι ελ λη νι κές µε ραρ χί ες κα τα δί ω ξαν τις εχθρι κές 
δυ νά µεις και µέ χρι το βρά δυ κα τέ λα βαν τη γραµ µή Μπόζ Ντάγ - Κα ρα τζά Βε ράν.

Το Β΄ Σώ µα Στρα τού α πο τε λού µε νο α πό δύ ο µε ραρ χί ες είχε σχε διά σει για τις 8/21 Ιου λί ου να συ νε χί σει την προ έ λα σή του για την κα-
τάλη ψη της γραµ µής Α κτσα κα λή - Χα µι ντιέ. Στην πε ριο χή οι Τούρ κοι διέ θε ταν δύ ο µε ραρ χί ες Πε ζι κού και δύ ο µε ραρ χί ες Ιππι κού. Με τά α πό 
πει σµα τώ δη α γώ να µε συ νε χείς α ντε πι θέ σεις και α πό τις δύ ο πλευ ρές, τα τουρ κι κά τµή µα τα α να γκά στη καν να υ πο χω ρή σουν. Οι ελ λη νι κές 
δυ νά µεις κα τα δί ω ξαν τα τουρ κι κά στρα τεύ µα τα µέ χρι το τε λευ ταί ο φως, φτά νο ντας βό ρεια της γραµ µής Κι ζίλ Τε πέ - Αβ ντάν - Ντουζ Τε πέ.

Το βρά δυ της 8ης/21ης Ιου λί ου η γε νική α ντε πί θε ση των Τούρ κων στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή του Ε σκί Σε χίρ, ό χι µό νο εί χε α πο τύ χει τε λεί-
ως αλ λά και εί χε κα τα λή ξει σε σπου δαί α νί κη του ελ ληνι κού στρα τού. Καθ’ ό λη τη διάρ κεια της νύ χτας οι Τούρκοι συ νέ χι σαν την υ πο χώ ρη-
σή τους προς την Ά γκυ ρα, η ο ποί α τε λι κά στα µά τησε µε τά α πό η µέ ρες ό ταν δι ήλ θαν το Σαγ γά ριο πο τα µό. Η κα τα δί ω ξη του τουρ κι κού στρα-

1 ΓΕΣ/∆ΙΣ, Ε πι χει ρή σεις Ιου νί ου-Ιου λί ου 1921, 283-318. ΓΕΣ/∆ΙΣ, Ε πί το µη Ι στο ρί α της Εκ στρα τεί ας στην Μι κρά Α σί α, 249-260.
2 Αρ χεί ο ΓΕΣ/∆ΙΣ, Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α, Φ.260/H/8, Η µε ρή σια ∆ια τα γή του Α΄ Σώ µα τος Στρα τού της 10ης Ιου λί ου 1921, 10-11.

Η Μάχη του Ε  σκ ί  Σ ε  χ ί ρ
Α πό τις 25 Ιου νί ου/8 Ιου λί ου 1921 άρ χι σαν οι ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις της Στρα τιάς Μι κράς Α σί ας, η ο ποί α 

ε ξόρ µη σε α πό τις πε ριο χές της Πρού σας και του Ου σάκ. Η τουρ κι κή Στρα τιά ∆υ τι κού Με τώ που θα α µυ νόταν 

στα θε ρά για την υ περά σπι ση των ζω τι κών πε ριο χών Ε σκί Σε χίρ, Κιου τά χειας και Α φιόν Κα ρα χι σάρ. Η ελ λη-

νι κή ε πί θε ση στέ φθη κε α πό ε πι τυ χί α και µέ χρι τις 4/17 Ιου λί ου είχαν κα τα λη φθεί το Α φιόν Κα ρα χι σάρ και 

η Κιου τά χεια. Το γε γο νός αυ τό α νά γκα σε την τουρ κι κή στρα τιά να συ µπτυ χθεί προς το Ε σκί Σε χίρ. Κα τό πιν 

τού του, η ελ λη νι κή στρατιά α νέ λα βε την κα τα δί ω ξη των τουρ κι κών δυ νά µε ων µε το Γ΄ Σώ µα Στρα τού από 

την Κιου τά χεια προς Ε σκί Σε χίρ, το Β΄ Σώ µα Στρα τού προς Σουπ Ε ϋρέν και το Β΄ Σώ µα Στρα τού προς Σεϊντί 

Γαζή. Στις 6/19 Ιου λί ου 1921 το Γ΄ Σώ µα Στρα τού κα τέ λα βε το Ε σκί Σε χίρ.



τού δεν έ γι νε µε συ στη µα τι κό τρό πο και ου σια στι κά δια κό πη κε στις 10 Ιου λί ου, προ κει µέ νου οι ελ λη νι κές δυ νά µεις να ανα συ ντα χθούν, να 
α να παυ θούν και να ορ γα νώ σουν τον ε φοδια σµό τους3.

Η µά χη του Ε σκί Σε χίρ υ πήρ ξε η σπου δαιό τε ρη µέ χρι τό τε µά χη στη Μι κρά Α σία, για τί έ γι νε σε α νοι κτό πε δί ο και συµ µε τεί χε το σύ νο λο 
των δυ νά µε ων και των δύ ο α ντι πά λων. Όµως, η µη συ στηµα τι κή κα τα δί ω ξη ε πέ τρε ψε στις τουρ κι κές δυνά µεις να α πο συρ θούν χω ρίς να 
πα γι δευ τούν και στέ ρη σε α πό τους Έλ λη νες µια µο να δι κή ευ και ρί α για να προ ξε νή σουν δυ σα να πλή ρω τες α πώλειες στον ε χθρό.

Οι α πώ λειες του ελ λη νι κού στρα τού κα τά τη µά χη του Ε σκί Σε χίρ α νήλ θαν σε 9 α ξιω µα τι κούς και 109 ο πλί τες νε κρούς και σε 39 α ξιω µα-
τι κούς και 890 ο πλί τες τραυ µα τί ες. Οι α πώ λειες των Τούρ κων ή ταν πο λύ µε γα λύ τε ρες, ε νώ υ πήρ ξε και ση µα ντι κός α ριθ µός αιχ µα λώ των4. 
Πρέ πει να το νι στεί ό τι ο µε γά λος νι κη τής στη µά χη του Ε σκί Σε χίρ ή ταν ο Έλ λη νας µα χη τής, ο ο ποί ος ε πέ δει ξε α πτό ητο θάρ ρος, ά φθα στη 
ορ µη τι κό τη τα και α ξιο θαύ µα στη καρ τε ρί α και υ πο µο νή.

ΓΕΣ/∆ΙΣ

3 Αρ χεί ο ΓΕΣ/∆ΙΣ, Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α, Φ.367/Θ/1, ∆ια τα γή Ε πι χει ρή σε ων της Στρα τιάς Μι κράς Α σί ας της 10ης Ιου λί ου 1921, 38.
4 Οι συ γκε ντρω τι κές α πώ λειες της Στρα τιάς στις 8 Ιου λί ου 1921 προ κύ πτουν α πό το ά θροι σµα των α πω λειών των µε ραρ χιών, βλ. ΓΕΣ/∆ΙΣ, Ε πί το µη Ιστο ρί α 

της Εκ στρα τεί ας στην Μι κρά Α σί α, 252-259.

Παρα ση µο φό ρη ση ση µαί ας µε τά την κα τά λη ψη του Ε σκί Σε χίρ



52 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 0

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Μισό µισό

Όπως βλέπετε, οι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι χωρισµένες σε δύο µέρη. Το µισό καθεµιάς είναι και το µισό της άλλης. Αντί για 

ορισµό σας δίνουµε τρεις λέξεις που έχουν κάποια σχέση µε τη ζητούµενη,

π.χ.: διαβασµα, σελίδες, συγγραφέας = βιβλίο.

1-9 Φάρσες

1-10 Απάτες

2-9 Κροτίδες

2-10 ∆ιάσηµες

3-10 Επαφές

3-11 Ναυαγός

4-11 Ζηµιά

4-12 Επιπόλαιος

5-11 Παιδιά

5-12 Ενορία

6-12 Εκκλησία

6-13 Επίσκεψη

7-13 Εξουσία

7-14 Μυς

8-13 ∆ιάστηµα

8-14 Προϊόντα

Καλαµπούρια
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Τσιγάρα

Φηµισµένες

Σχέσεις
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Χώρα
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Λί γο… γέ λιο

Το πη γά δι που… δου λεύ ει!

Έ να αν δρό γυ νο που κά νει βόλ τα στην ε ξο χή στα µα τά ει σ’ έ να πη γά δι.

Σκύ βει ο ά ντρας πά νω α πό το πη γά δι, κά νει µια ευ χή και πε τά στο πη γά δι έ να νό µι σµα.

Τον βλέ πει η γυ ναί κα του και α πο φα σί ζει να κά νει κι ε κεί νη το ί διο, σκο ντάφτει, ό µως, και ε ξα φα νί ζε ται µέ σα στο πη γά δι.

Ο άν δρας µέ νει για λί γο ά φω νος και µε τά, φα νε ρά ε ντυ πω σια σµέ νος, α να φω νεί:

- Ε πι τέ λους! Έ να πη γά δι που στ’ α λή θεια πραγ µα το ποιεί τις ευ χές1

Συ να δερ φι κά… µα χαι ρώ µα τα

Κα τά την ε βδο µα διαί α σύ σκε ψη µε γά λης ε ται ρί ας, το α φε ντι κό πα ρα τη ρεί ότι δεν του α πο δί δε ται ο α παι τού µε νος σε βα σµός 

α πό τους υ φι στα µέ νους του. Α πο φα σί ζει λοι πόν να πά ρει µια σει ρά α πό δρα στι κά µέ τρα.

Την επόµενη ηµέρα φέρνει από το σπίτι του µια πι να κί δα που γρά φει «Ε ΓΩ ΕΙ ΜΑΙ ΤΟ Α ΦΕ ΝΤΙ ΚΟ Ε∆Ω ΜΕΣΑ». Γυ ρί ζει λοι πόν 

και την κολ λά ει έ ξω απ’ την πόρ τα του γρα φεί ου του.

Αρ γό τε ρα, την ί δια µέ ρα, γυ ρί ζο ντας α πό το γεύ µα του, βρί σκει έ να χαρ τά κι δί πλα στην πι να κί δα, που γρά φει: «Τη λε φώ νη σε 

η γυ ναί κα σας. Θέ λει πί σω την πι να κί δα της!».


