


Η θω ρά κι ση και η ε ξα σφά λι ση του α πα ρα βί α στου των συ νό ρων της 

χώ ρας στην πε ριο χή του Βο ρεί ου Έ βρου, α πο τε λεί µια ι διαί τε ρη, υ πεύ θυ-

νη και σύν θετη α πο στο λή. Το βά ρος της ι στο ρι κής κλη ρο νο µιάς της γης 

που υ πη ρε τού µε, στρέ φει ό λες τις δρα στη ριό τη τές µας στην ε παύ ξη ση 

των µέ τρων α σφα λείας, στη δια τή ρη ση του ε πι πέ δου συ ντή ρη σης µέ-

σων, υ λι κών, ε γκα τα στά σε ων και ο πλι κών συ στη µά των, στη βελ τί ω ση 

της α µυ ντι κής ορ γά νω σης και κυ ρί ως στη διαρκή και σκλη ρή εκ παί δευ-

ση του προ σω πι κού, για την ε παύ ξη ση της ε πι χει ρησια κής ε τοι µό τη τας 

και µα χη τι κής ι σχύ ος των Μο νά δων και Α νε ξάρ τη των Υ ποµο νά δων µας. 

Κύ ριο µέ λη µα της Τα ξιαρ χί ας εί ναι η δη µιουρ γί α ε νός υ γειούς 

πε ρι βάλ λο ντος λει τουρ γί ας, ό που κυ ριαρ χεί ο αν θρω πι σµός και η 

α ξιο πρέ πεια για την κα λύ τε ρη δυ να τή και δη µιουρ γι κή α ξιο ποί η ση ό λων των α ξιω µα τι κών, ο πλι τών, πο λι τι κού προ σω πι κού και 

ε θνο φυ λά κων, µε α πώ τε ρο στό χο την ε ξύ ψω ση του η θι κού, του πιο ι σχυ ρού συ ντε λε στή ε πι τυ χί ας. Οι δρα στη ριό τη τες της Τα ξιαρ χί-

ας ε πε κτεί νο νται, στο µέ τρο του δυ να τού και σύµ φω να µε τις κα τευ θύν σεις της στρα τιω τι κής η γε σί ας, στην πα ρο χή πο λύ τι µων κοι-

νω νι κών - πο λι τι στι κών υ πη ρε σιών στους κα τοί κους της πε ριοχής ευ θύ νης µας, κα θώς και στην υ πο στή ρι ξη, για την α ντι µε τώ πι ση 

δυ σµε νών και ρι κών φαι νο µέ νων, που συ χνά πλήτ τουν την πε ριο χή.

Το σύ νο λο των πα ρα πά νω δρα στη ριο τή των, πέ ραν του στρα τιω τι κού εν δια φέρο ντος, συµ βάλ λει στην ε µπέ δω ση του αι σθή µα-

τος α σφαλείας, στην α πο δο χή και την α να γνώ ρι ση του έρ γου του Ελ λη νι κού Στρα τού α πό τους πο λί τες των ακρι τι κών οι κι σµών 

πρω τί στως, αλ λά και του συ νό λου του πλη θυ σµού του Β. Έ βρου. 

Έ χο ντας την πε ποί θη ση ό τι ό λο το προ σω πι κό της Τα ξιαρ χί ας α πο δί δει το µέ γι στο των δυ να το τή των του για την εκ πλή ρω ση της ιε ρής 

α πο στο λής µας, αι σθά νο µαι ι διαί τε ρη τι µή και υ πε ρη φά νεια που εί µαι ∆ιοι κη τής της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ, που φέ ρει την ο νο µα σί α «ΡΙ ΜΙ ΝΙ».

                       Τα ξί αρ χος Χρή στος Κα ρυώ της

                         ∆ιοι κη τής

Χαιρετισµός ∆ιοικητού 3ης Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙΜΙΝΙ»

Η πα ρου σί α ση της ι στο ρί ας, της δια χρο νι κής πο ρεί ας και των δρα στη ριο τήτων της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙ ΜΙ ΝΙ», 

α πο τε λεί ξε χω ρι στή τι µή για τη ∆ιοί κη ση και το προ σω πι κό της Τα ξιαρ χί ας. 

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 δυ να τό τη τα να εκ θέ σου µε 

την ι διαί τε ρη α πο στο λή µας σε µια α πό τις πλέ ον ευαί σθη τες πε ριο χές της πα τρί δος µας και να προ βάλ ου µε 

το έρ γο που επι τε λεί η Τα ξιαρ χί α.



«Οι Βου λό µε νοι Α θλήσαι Ει σέλ θε τε εις την 
Χα ράν του Κυ ριου...»

Πριν α πό την Α νά στα ση, υ πάρ χει η Σταύ ρω ση. Πριν α πό την Κυ ρια κή 
του Πά σχα, υπάρ χει η Μ. Ε βδο µά δα και πριν α πό την Μ. Ε βδο µά δα, η Μ. 
Τεσ σα ρα κο στή.

∆ι τός ο χα ρα κτή ρας της ζω ής κο ντά στο Χρι στό. Άρ νη ση της α µαρ τί ας 
και α ποδο χή της α γιό τη τας. Α πε λευ θέ ρω ση α πό την τυ ραν νί α των πα θών 
και ε θε λου σία υ πο τα γή στις ε πι τα γές του Ευαγ γε λί ου. Έ ξο δος α πό την 
α µαρ τί α και εί σοδος στον πα ρά δει σο των α ρε τών. Αυ τός ο α γώ νας γί νε ται 
πιο α πο φα σι στι κός πιο έ ντο νος, την πε ρί ο δο της Μ. Τεσ σα ρα κο στής.

Α γώ νας κα τά των πα θών, αλ λά και α γώ νας για την κα τά κτη ση των α ρε-
τών. Αυ τό τον α γώ να δε τον διε ξά γου µε µό νοι µας, αλ λά µε την πα ρου σί α, 
τη χά ρη και τη δύ να µη του Κυ ρί ου. Θε µέ λιο της Εν Χρι στώ α σκή σε ως εί ναι 
η θε αν θρώ πι νη συ νερ γα σί α. Οι άν θρω ποι προ σφέ ρου µε τη θέ λη σή µας, 
κα τα θέ του µε τη µε τά νοιά µας, συ νει σφέ ρου µε το δά κρυ και τον ι δρώ τα 
µας. Ο Θε ός συ γκα τα βαί νει στην α δυ να µί α µας και µας εν δυ να µώ νει, µας 
φω τί ζει, µας πλου τί ζει µε τις δω ρε ές Του.

 Ο α για σµός µας δεν ε πι τυγ χά νε ται µε την α πο ξέ νω σή µας α πό τους άλ-
λους τους α δελ φούς µας. Ε πι τυγ χά νε ται σε σχέ ση µε τους άλ λους, και για 
χά ρη των άλλων. Γι’ αυ τό και η α γιό τη τα τε λειώ νει στην α γά πη. Έ ξω α πό 
την α γά πη δεν υπάρ χει ού τε µε τά νοια, ού τε πνευ µα τι κή ζω ή, ού τε σω τη ρί α. 
Σω ζό µα στε α γα πώ ντας. Ό χι µό νο τον Θε ό αλ λά και τους συ ναν θρώ πους µας. 
∆ιότι, ό πως µας α να φέ ρει ο Ευαγ γε λι στής Ιω άν νης, «Αυ τός που δεν α γα πά 

τον συνάν θρω πό του, τον ο ποί ο και βλέ πει δεν µπο ρεί να α γα πή σει τον Θε ό, 

τον ο ποί ο δεν βλέ πει». Και η α γά πη µε την ο ποί α µας κα λεί ο Θε ός να α γα-
πού µε τους α δελφούς µας εί ναι η α γά πη του σταυ ρού, η α γά πη της θυ σί ας. 
Α γα πού µε τους άλ λους ό χι ό ταν α πλώς δί νου µε κά τι σ’ αυ τόν, αλ λά ό ταν του 
δί νου µε τον ί διο τον ε αυ τό µας. Ό ταν θυ σια ζό µα στε για τον άλ λον ό ταν συµ µε ρι ζό µα στε του άλ λου τη χα ρά, τον πό νο, τη θλί ψη, τις α γω νί ες του. 
Τα βά σα να και οι α τυ χί ες της ζω ής ε πι δρούν αρ νη τι κά στην ψυ χή µας και µας τα λαι πω ρούν. Ό µως ό ταν µέ σα µας έ χου µε τον Χρι στό, κέ ντρο 
και κα νό να της ζωής µας, α ντι µε τω πί ζου µε µε υ πο µο νή και µε καρ τε ρί α κά θε α ντι ξο ό τη τα, γιατί η ψυ χή µας α ντλεί το φως, την α ντο χή α πό την 
αιώ νια ά νοι ξη, τον Θε ό, που είναι χα ρά, αι σιο δο ξί α, υ πο µο νή, α γά πη. Η Θρη σκεί α του Χρι στού µας ε ξα γνί ζει, µας α να νε ώ νει. ∆ί δει πε ριε χό µε-
νο, νό η µα στην ύ παρ ξή µας. Μ. Τεσ σα ρα κο στή. Κά θε της µέ ρα, κι έ να σκα λο πά τι που µας ο δη γεί στο λυ τρω τι κό τέρ µα, στη Θέω ση.

Πώς θα το ε πι τύ χου µε; Η Εκ κλη σί α µας, για το σκο πό αυ τό, µας προ τεί νει, µας δί νει διά φο ρα µέ σα, τρό πους. Έ να απ’ αυ τά εί ναι η προ σευ-
χή, αυ τή καθ’ ε αυτή συ νο µι λί α µε τον Θε ό. Του µι λού µε µε λό για και µας α πο κρί νε ται µε έρ γα. Ένας α πλός στο χα σµός, µια σκέ ψη, έ νας ευ λα-
βι κός πό θος, εί ναι προ σευ χή. Α κό µα και µια κα λή πρά ξη εί ναι κι’ αυ τό προ σευ χή. Μια ε πί σκε ψη στο κρε βά τι ε νός αρ ρώ στου εί ναι προ σευ χή 
που ο Θε ός τη δέ χε ται σαν το πιο µο σχο βό λο θυ µί α µα. Μια α φορ µή για την πνευ µα τι κή µας α νά τα ση εί ναι η ε βδο µά δα των Παθών του Κυ ρί ου 
µας. Θα τον α ντι κρί σου µε Νυµ φί ο της Εκ κλη σί ας, θα πα ρα σταθού µε στη συ γκλο νι στι κή τρα γω δί α στο Γολ γο θά, θα τον θρη νή σου µε νε κρό µαζί 
µε τις Μυ ρο φό ρες και την κτί ση ο λό κλη ρη στον ε ντα φια σµό Του. Η ψυ χή µας θα γο να τί σει συ ντε τριµ µέ νη α πό το Με γά λο Μυ στή ριο του θα νά-
του Του, που γί νε ται ζω ή, αιω νιό τη τα. Η Α νά στα ση του Κυ ρί ου µας, στο τέ λος, θα µας δώσει την α φορ µή να συ να να στη θού µε µα ζί Του.

«Ω σαν νά Ευ λο γη µέ νος ο ερ χό µε νος εν ο νό µα τι Κυ ρί ου» θα α κού σου µε πριν την Μ. Ε βδο µά δα, να ψά λλεται. Ο Κύ ριος δεν έρ χε ται µε 
πο λυ τέ λειες, µα πά νω σ’ ένα ζώ ο, για να µας δι δά ξει τη µε γά λη α ρε τή της τα πει νο φρο σύ νης συ ντρί βοντας τη µα ταιο δο ξί α των ι σχυ ρών του 
κό σµου. Οι φω νές των α θώ ων παι διών θα σβή σουν πο λύ γρή γο ρα. Τα «Ω σαν νά» σιω πούν. Ο Νυµ φί ος, «κάλ λει ω ραί ος πα ρά πά ντας τους 
αν θρώ πους», πο ρεύ ε ται στο δρό µου του µαρ τυ ρί ου.

Στο υ πε ρώ ο και πριν οι µα θη τές γευ τούν µα ζί του το στερ νό δεί πνο της α γάπης και του α πο χω ρι σµού, ο ∆ι δά σκα λος γο να τί ζει, γί νε ται 
δού λος τα πει νός, πλέ νο ντας του κα θε νός µα θη τή τα πό δια. Μοι ρά ζε ται τον άρ τον και τον οί νον το Σώ µα και το Αί µα Του λέ γο ντας: «Τού το 

ποιεί ται εις την ε µήν α νά µνη σιν». Μ’ αυ τόν τον τρό πο έ δω σε το χει ρο πια στό δί δαγ µα, πως η µε γα λύ τε ρη α ποστο λή µας στη ζω ή αυ τή εί ναι 
να υ πη ρε τού µε τον άν θρω πο, τον κά θε άν θρω πο, χωρίς να στα θούν ε µπό διο τα διά φο ρα α ξιώ µα τα και τί τλοι, και που «ι σο πε δώνο νται» 
στην εκ πλή ρω ση της µε γά λης α πο στο λής της α γά πης. Έ ξω α πό το Πραιτώ ριο ο λα ός συ ναγ µέ νος, συ γκε ντρω µέ νος ο ίδιος, που Τον εί χε 
δε χθεί µε τα «Ω σαν νά», τώ ρα κραυ γά ζει. «Σταύ ρω σον αυ τόν!» 



Ε κεί νος που στό λι σε τον ου ρα νό και τη γη, τώ ρα ντύ νε ται την πορ φυ ρή χλα µύδα της ει ρω νεί ας και του ε ξευ τε λι σµού. Με αυ τή τη στο λή 
του χλευα σµού, βαδί ζει προς το Γολ γο θά. Ε ξα ντλη µέ νος, δεν µπο ρεί να συ νε χί σει τον κο πια στικό α νή φο ρο, µε το βά ρος του Σταυ ρού. Γο-
να τί ζει και ο κα λός Κυ ρη ναί ος Τον ανα κου φί ζει παίρ νο ντας στους ώ µους του τον Σταυ ρό. Ί δια και ‘µεις, κά πο τε συν θέ του µε στη ζω ή µας 
αυ τή την ε πώ δυ νη ει κό να. Ό µως α ντί για τον Κυ ρη ναίο στο α πο κο ρύ φω µα της α πελ πι σί ας, έρ χε ται ο ί διος ο Χρι στός, για να ση κώ σει τον 
κά θε σταυ ρό µας, α ντα πο δί δο ντας -θαρ ρείς- µε ά µε τρη α γά πη την πράξη του Κυ ρη ναί ου στο πρό σω πο του κά θε πά σχο ντος αν θρώ που. 

Μέ σα α πό το α σύ γκρι το δρά µα των πα θών, ξε προ βάλ λουν τα πιο φω τει νά δι δάγµα τα. Πά νω απ’ ό λα ό µως η 

ή ρε µη µορ φή του Χρι στού α πέ να ντι στο µί σος και την προ δο σί α.

Μας δί δα ξε να µην α πο στρε φό µα στε, αλ λά µό νον να συγ χω ρού µε, να µην µι σούµε, µα ν΄ α γα πού µε. Για τί η α γά πη εί ναι η χρυ σή σκά λα που 
µας α νε βά ζει α πό την µι κρό τη τα της ζω ής σε ι δα νι κούς κό σµους, σε πραγ µα τι κούς, µας α να σταίνει. Στους σκο τει νούς δρό µους και στις ε ρη µιές 
της ζω ής, ό ταν µας δέρ νουν οι πό νοι και εί ναι πολ λοί και ό ταν µας ε γκα τα λεί πουν ό λοι γύ ρω µας, ο Χρι στός πά ντα ά γρυ πνος µέ νει κο ντά µας φί-
λος, πα ρη γο ρη τής, ο δη γός, διά κο νος. Ο σύγ χρο νος άν θρω πος χά ρις στην τε χνι κή του πρό ο δο κα τόρ θω σε να ξε πε ράσει ό λα ό σα οι προ η γού µε νες 
γε νιές θε ω ρού σαν α κα τόρ θω τα. Η πρό ο δος αυ τή, εί χε σκο πό να ε ξη µε ρώ σει τα ή θη, να φέ ρει τον άν θρω πο κο ντά στον άν θρω πο και να προ ε τοι-
µά σει µί α ζω ή α παλ λαγ µέ νη α πό α γω νί ες, κιν δύ νους και κοι νω νικές συ γκρού σεις. Και πραγ µα τι κά εί ναι θαυ µα στή η α νά πτυ ξη της τε χνι κής. Παρ’ 
ό λα αυ τά δεν µπό ρε σε να ε γκα τα στή σει µέ σα του δύ ο σπου δαί ους πα ράγο ντες. Τη σι γου ριά για την ευ τυ χί α του και την γα λή νη για τον ψυ χι κό του 
κόσµο. Ο ε σω τε ρι κός άν θρω πος, σαν η θι κή και πνευ µα τι κή α ξί α, δεν φαί νε ται να συ µπο ρεύ ε ται µε τα έρ γα των χε ριών του. Α ντί να οι κειω θού µε 
τον άν θρω πο, ενώ τον συ να να στρε φό µα στε, δεν του δί δου µε πο τέ φι λι κά το χέ ρι. Α ντί θε τα τον πο λε µού µε, τον διώ κου µε, τον α δι κού µε.

Μ. Ε βδο µά δα, το τε λι κό στά διο της Με γά λης πο ρεί ας προς την Α νά στα ση. Η πλέ ον κα τα νυ κτι κή πε ρί ο δος του εκ κλη σια στι κού έ τους. «∆ι καιο σύ-

νη µά θε τε, οι ε νοι κού ντες ε πί της γης». Πό σοι ά ρα γε δί καιοι υ πάρ χουν; Και πό σοι α πό µας δια µαρ τύ ρο νται για κραυ γα λέ ες πε ρι πτώ σεις που συµ βαί-
νουν -και δεν εί ναι λί γες -στην κοι νω νί α µας; Πό σοι υ πε ρα σπί ζο νται τον α δι κη µέ νο συ νάνθρω πό µας, θυ σιά ζο ντας α κό µη τον ί διο τον ε αυ τό τους; 
«Ι δού ο Νυµ φί ος έρ χε ται εν τω µέ σω της νυ κτός». Ε άν έλ θει σή µε ρα ο Νυµ φί ος, πό σους θα βρει α πό µας «Γρη γο ρού ντας»; σε κα τά στα ση µε τα νοί ας; 
Ά ρα γε, σε τι κα τά στα ση ευ ρισκό µα στε αυ τή την ε πο χή, αύ τη την πε ρί ο δο; Την ε πο χή του α µο ρα λι σµού, την επο χή των αµ φι σβη τή σε ων και των 
αµ φι βο λιών. Α γω νι ζό µα στε πράγ µα τι, κα τά των πα θών µας και την ε δραί ω ση των χα µέ νων α ξί ων, ή υ πο κύ πτου µε α µα χη τί στις τό σες πολ λές και 
σφο δρές ε πι θέ σεις απ’ ό που κι’ αν προ έρ χο νται; Σπεύδου µε να κα θα ρί σου µε «Την στο λήν της ψυ χής» ή α δρα νού µε και α δια φο ρού µε; Μή πως µοιά-
ζου µε µε την «Υ πό του Κυ ρί ου κα τα ρα σθεί σαν συ κήν» που σή µε ρα συµ βο λί ζει πολ λούς ά καρ πους, κατ’ ό νο µα Χρι στια νούς; «Ερ χό µε νος ο Κύ ριος 

προς το ε κού σιων πά θος». Θα κλη θού µε ό λοι ε µείς να συ µπο ρευ τού µε µε το Χρι στό «Κε κα θαρ µέ ναις δια νοί αις». Ποιός ό µως µπο ρεί να ι σχυ ρι σθεί 
ό τι έχει κα θα ρό το µυα λό, να α κο λου θή σει τον Νυµ φί ο; Και ο Νυµ φί ος έρ χε ται πά ντοτε κά θε ώ ρα και στιγ µή στη ζω ή µας. Μας προ σφέ ρει α νε πα νά-
λη πτες ευ και ρί ες για να τον πλη σιά σου µε, να τον α κο λου θή σου µε. Η πε ρί ο δος αυ τή εί ναι µια πρό σκλη ση αλ λά συγ χρό νως και πρό κλη ση.

Για µί α α κό µη φο ρά, θα α ντι κρί σου µε το αιώ νιο σύµ βο λο της θυ σί ας και της αγά πης. Το Σταυ ρό του Χρι στού. 

Θα θυ µη θού µε τα Πά θη Του, µα συγ χρό νως και τα δι κά µας πα θή µα τα, τον δι κό µας σταυ ρό.

Με τα καρ φιά κά ποιου πό νου, σω µα τι κού ή ψυ χι κού που εί ναι ο α χώ ρι στος σύ ντρο φός µας, τρα βού µε το δρό µο µας. Κάτω α πό το 
βά ρος αυ τού του σταυ ρού, που µπο ρεί να εί ναι κά ποια αρ ρώ στια, πολ λές φο ρές α θε ρά πευ τη, κά ποια µα χαι ριά α πό συ νάν θρω πο που ί σως 
εί ναι και πο λύ δι κός µας άν θρω πος, κά ποια α πο τυ χί α, κά ποια α πο γο ή τευ ση. Σ’ αυ τά τα δυ σβά στα κτα φορ τί α, πολ λές φο ρές λυ γί ζου µε, 
χά νου µε την υ πο µο νή µας και τό τε α κρι βώς εί ναι που χρειά ζε ται να θυ µη θού µε τον Σταυ ρω µέ νο Θε ό, να ξανα κού σου µε τα λό για Του: «Εν 

τω κό σµω τού τω θλί ψιν έ ξε τε, αλ λά θαρ σεί τε ε γώ νε νί κη κα τον κό σµο». Ο Χρι στός µε τη δι κή του Α νά στα ση, φώ τι σε και φω τί ζει τη δι κή µας 
ζω ή. ∆εί χνει τις προ ε κτά σεις της ζω ής µας, σε δια στά σεις αιώ νιες. Γλυ καί νει την ελ πί δα, µας κά νει να πι στεύ ου µε, ό τι µέ σα α πό τον τά φο 
της φθο ράς θα έλ θει µια νέ α ζω ή. Μας κά νει να πε ρι µέ νου µε, -ό χι πα θη τι κά-, την ανα στή λω ση των η θι κών α ξιών που πε ρι φρο νού νται, 
την α να ζω πύ ρω ση των πνευµα τι κών αρ χών που τώ ρα α γνο ού νται. Μας κά νει να πε ρι µέ νου µε τη δι κή µας α νά στα ση.

 Περ νού µε πε ρί ο δο δύ σκο λη, σκλη ρή, α δυ σώ πη τη κρί ση µας κά νει να πο νού µε, αλλά δεν πρέ πει να µας α πελ πί ζει. Α ντί θε τα µας φέρ-
νει σε συ ναί σθη ση, µας παρα κι νεί σε αυ το ε ξέ τα ση. Μας ο δη γεί σε αυ το κά θαρ ση. 

Μ. Ε βδο µά δα και για µια ακό µη φο ρά, θα α ντι κρί σου µε το αιώ νιο σύµ βο λο της θυσί ας και της α γά πης, το Σταυ ρό του Χρι στού. Κατ’ ε ξο χήν 
πε ρί ο δο µε τα νοίας αλ λά και α γώ νων στο «Στά διο των α ρε τών». Πε ρί ο δο πέν θι µη, πε ρί ο δο νη στεί ας. Το προ σκλη τή ριο της Εκ κλη σί ας α πευ θύ-
νε ται σε ό λους και «οι βου λό µενοι α θλή σαι, ει σέλ θε τε». Ποιό το ει σι τή ριο; Η πί στις. «∆ι καιο σύ νη µά θε τε, οι ε νοι κού ντες ε πί της γης».

Πά ντα προ η γεί ται ο α γώ νας και έ πει τα η νί κη. Προ πο ρεύ ε ται ο σταυ ρός και ακο λου θεί η α νά στα ση. Πά ντα ο θρί αµ βος περ νά µέ σα α πό 
τη θυ σί α. Η ζω ή µέ σα από τον τά φο. Ο α το µι κός µας σταυ ρός θα εί ναι ποιο α νά λα φρος, ποιο ευ χά ρι στος µό νον ό ταν θα τον δού µε µέ σα α πό 
τη χά ρη και τη λάµ ψη της Α να στά σε ως.

Ό µως, δεν θα µπο ρού µε να α πο λαύ σου µε τη χα ρά της Α νά στα σης, της Λύ τρω σης, ε άν πρώ τοι δεν α ντέ ξου µε τους πό νους, τα βά σα να τις λύ πες, 
κο ντά στο Θε ό. Αν δεν πε ρά σου µε τα πά θη. Αν δεν συ µπά σχου µε µε τον Χρι στό, δεν θα χα ρού µε το «Χρι στός Α νέ στη», τη δι κιά µας Α νά στα ση.

              Πρω το πρε σβύ τε ρος Αν χης (Σ.Ι) Νι κή τας Βε λε γρά κης
                   ∆ντης (Σ.Ι.) ΓΕΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ανώτατο Στρατιωτικό Συµβούλιο

Τη ∆ευτέρα 14 Μαρτίου 2011, συνεδρίασε η ολοµέλεια του νέου Ανωτάτου Στρατιωτικού Συµβουλίου (ΑΣΣ) υπό τη νέα του σύνθεση:

 Αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος, Αρχηγός ΓΕΣ, ως Πρόεδρος

 Αντιστράτηγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης, Γενικός Επιθεωρητής Στρα-

τού και Β’ Υπαρχηγός ΓΕΣ

 Αντιστράτηγος ∆ηµήτριος Αγγελούδης, ∆ιοικητής 1ης Στρατιάς

 Αντιστράτηγος Γεώργιος Νακόπουλος, Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ

 Αντιστράτηγος Ιωάννης Ζάρρας, ∆ιοικητής ΑΣ∆ΕΝ

 Αντιστράτηγος Θεόκλητος Ρουσάκης, ∆ιοικητής Β’ ΣΣ

 Αντιστράτηγος Παναγιώτης Τσολακίδης, ∆ιοικητής ΑΣ∆ΥΣ

 Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κωσταράκος, ∆ιοικητής Γ’ ΣΣ/NDC-GR

 Αντιστράτηγος Γεώργιος Σεφερλής, Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ

 Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, ∆ιοικητής ∆’ ΣΣ.

 Παράδοση - Παραλαβή ∆ιοικήσεως 1ης Στρατιάς

Tην Παρασκευή 12 Μαρτίου 2011 πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη τελετή παράδο-

σης - παραλαβής της ∆ιοικήσεως της 1ης Στρατιάς, από τον Αντιστράτηγο Σπυρίδωνα 

Παπαδάκη στον Αντιστράτηγο ∆ηµήτριο Αγγελούδη. Η τελετή έγινε στο Στρατόπεδο 

«Στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα», παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 

Άµυνας κ. Πάνου Μπεγλίτη, των κ. Αρχηγών ΓΕΕΘΑ Πτέραρχου Ιωάννη Γιάγκου, 

ΓΕΣ Αντιστράτηγου Φραγκούλη Φράγκου, ΓΕΑ Αντιπτέραρχου Βασιλείου Κλόκο-

ζα, Τακτικής Αεροπορίας Αντώνιου Τσαντιράκη, του κου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

Κω/νου Αγοραστού και των τοπικών Θρησκευτικών - Πολιτικών Αρχών.

 Παράδοση - Παραλαβή ∆ιοικήσεως Σχηµατισµών

Με τά τις πρό σφα τες τοπο θε τή σεις των Α νω τά των Α ξιω µα τι κών πραγ µα το ποι ή θη κε η πα ρά δο ση - πα ραλα βή της Στρα τιάς και 

των Σωµάτων Στρα τού την Πέ µπτη 11 και Πα ρα σκευ ή 12 Μαρ τίου 2011.

 Ο Α ντι στρά τη γος ∆η µή τριος Αγ γε λού δης πα ρέ λα βε τη ∆ιοί κη ση της 1ης Στρατιάς α πό τον Α ντι στρά τη γο Σπυ ρί δωνα Πα πα δά κη.

 Ο Α ντι στρά τη γος Πα να γιώ της Τσο λα κί δης το πο θε τή θη κε ∆ιοι κη τής της ΑΣ∆ΥΣ στη θέ ση του Α ντι στρατή γου Κων στα ντί νου Θε ο φα νί δη

 Ο Α ντι στρά τη γος Μι χα ήλ Κω στα ρά κος πα ρέ λα βε το Γ’ Σώ µα Στρα τού/NDC-GR α πό τον Α ντι στρά τη γο Γε ώρ γιο Να κό που λο

 Ο Α ντι στρά τη γος Κων στα ντί νος Ζια ζιάς πα ρέ λα βε τη ∆ιοί κη ση του ∆’ Σώ µατος Στρα τού από τον Α ντι στρά τη γο ∆ηµήτριο Αγγελούδη

 Στην ΑΣ ∆ΕΝ και στο Β’ ΣΣ πα ρέ µει ναν οι Α ντι στρά τη γος Ιω άν νης Ζάρ ρας και  Α ντι στρά τη γος Θε ό κλη τος Ρου σά κης α ντί στοι χα.
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Επισκέψεις της Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
 στο ∆’ Σώµα Στρατού

Στις 6 Ιανουαρίου 2011 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. 

Κάρολος Παπούλιας, συνοδευόµενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εθνικής Άµυνας κ. Πάνο Μπεγλίτη, τον Α/ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο  κ. Ιωάννη 

Γιάγκο και τον Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο κ. Φραγκούλη Φράγκο, τίµησε 

µε την παρουσία του τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στον 

ποταµό Άρδα µε την ευκαιρία της Εορτής των Θεοφανείων και της 

Τελετής Αγιασµού των Υδάτων, χοροστατούντος του Σεβασµιώτατου 

Μητροπολίτη ∆ιδυµοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. 

∆αµασκηνού. Στην συνέχεια επιθεώρησε το Επιτηρητικό Φυλάκιο 

Μαρασίων, όπου αντάλλαξε ευχές µε το προσωπικό.

 Επίσκεψη Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. 

Ευάγγελου Βενιζέλου στην 95 Α∆ΤΕ

Στις 28 Ιανουαρίου 2011, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. 

Ευάγγελος Βενιζέλος, πραγµατοποίησε επίσκεψη στην περιοχή 

ευθύνης της 95 Α∆ΤΕ στη Ρόδο. Κατά την παραµονή του στο νησί, 

ο κ. Υπουργός πραγµατοποίησε επιθεώρηση στο Στρατόπεδο 

«Μπελούµπαση» και µίλησε στα στελέχη της 95 Α∆ΤΕ. 

 στη VIII Με ραρ χί α Πε ζι κού

Η Α.Ε. ο Πρό ε δρος της ∆η µο κρατί ας παρευρέθηκε επίσης στις 

εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων 

εν όψη του εορτασµού της 98ης επετείου της απελευθέρωσης 

της πόλης. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων από το Σάββατο 19 

έως τη ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

κατέθεσε στε φά νι στο Η ρώ ο των «Α γω νιστριών Γυ ναι κών των 

Τσε ρι τσά νων» στο Χω ριό Τσε ρί τσα να, εκφώνησε ο µι λί α και στη 

συνέχεια παρακολούθησε την καθιερωµένη παρέλαση, η ο ποί α 

χα ρα κτη ρί στη κε α πό την ά ρι στη εµ φά νι ση και πα ρά στα ση των Στρα τιω τι κών τµη µά των.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τε λε τή Α ποκα λυ πτη ρί ων Προ το µής Α ντγου Στυ λια νού Καλ µπουρ τζή στην Σχο λή Πυ ρο βο λικού

Το Σάβ βα το 2 Α πρι λί ου 2011 η Α.Ε. ο Πρό ε δρος της ∆η µο κρατί ας κ. Κά ρο λος 

Πα πού λιας, συ νο δευό µε νος α πό τον Α να πλη ρω τή Υ πουρ γό Ε θνικής Ά µυ νας κ. 

Πά νο Μπε γλί τη και τον Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γο κ. Φρα γκού λη Φρά γκο, τί µη σε µε 

την πα ρου σί α του τις εκ δη λώ σεις που πραγ µα το ποι ή θη καν στην Σχο λή Πυ ρο βο-

λι κού στο Με γά λο Πεύ κο µε την ευ και ρί α της τε λε τής των α πο κα λυπτη ρί ων της 

προ το µής του Α ντι στρα τή γου Στυ λια νού Καλ µπουρ τζή.

Σύ ντοµο Βιο γρα φι κό του Α ντι στρά τη γου Στυ λια νού Καλ µπουρ τζή

Ο Α ντι στρά τηγος (ΠΒ) Στυ λια νός Καλ µπουρ τζής γεν νή θη κε στη Θεσ σα λο-

νί κη την 31 Ια νουα ρίου 1921. Το 1945 κα τα τάσ σε ται στις Ελ λη νι κές Έ νο πλες 

∆υ νά µεις ως ε θε λο ντής. Το 1947 προ ά γε ται επ’ αν δρα γα θί α στο βαθ µό του Ε πι λο χί α και του α πο νέ µε ται Πολε µι κό Με τάλ λιο Αν δρεί ας. 

Το 1949 ει σέρ χε ται στη Στρα τιω τι κή Σχο λή Ευελ πί δων, α πό την ο ποί α α πό φοί τη σε το 1950, ως Αν θλγος (ΠΖ). Το 1958 µε τα τάσ σε ται, 

α πό το Πεζι κό στο Ό πλο του Πυ ρο βο λι κού.Το 1959 ως Λο χα γός Πυ ρο βο λι κού εκ παι δεύ ται στη Σχο λή Πυ ρο βο λι κού α πό τον Ια νουά ριο 

ε ώς τον Αύ γου στο του ί δου έ τους. Το Σε πτέµ βριο του 1973, το πο θε τεί ται ∆ιοι κη τής της 181 ΜΠΠ. Στις 20 Ιου λί ου του 1974, κατά την 

Τουρ κι κή ει σβο λή στην Κύ προ, α νέ λα βε µε την Μοί ρα του Πο λε µι κή ∆ράση. Στις 23 Ιου λί ου 1974 και κα τά τη διάρ κεια ε πί ση µης ε κε-

χει ρί ας, η 181 ΜΠΠ προ σβλή θη κε κα τό πιν ε νέ δρας, α πό ε πί λε κτα τµή µα τα του Τουρ κι κού Στρα τού, στο χώ ρο τά ξε ώς της βό ρεια του 

χω ριού Συγ χαρί. Κα τά τη µά χη «σώ µα µε σώ µα» που α κο λού θη σε, ο Α ντι συ νταγ µα τάρ χης Καλ µπουρ τζής, θε ά θη κε για τε λευ ταί α φο ρά, 

να πε ριέρ χε ται τις θέ σεις και να πο λε µά µε πεί σµα, η ρω ι σµό και αυ το θυσί α. Έ κτο τε η τύ χη του α γνο εί ται. Στις 12 ∆ε κεµ βρί ου 2008, η 

Ελ λη νι κή ∆η µο κρα τία , σε έν δει ξη τι µής, τον προ ή γα γε στο βαθ µό του Α ντι στρα τή γου.

 Ε πί ση µη Ε πί σκε ψη κ. Αρ χη γού ΓΕΣ της Ι τα λί ας, στην Ελ λά δα

Α πό 28 έ ως 30 Μαρ τί ου 2011,  ο Αρ χη γός του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα-

τού της Ι τα λί ας Α ντι στρά τη γος κ. Giuseppe Valotto, πραγ µα το ποίησε ε πί ση-

µη ε πί σκε ψη στην Ελ λά δα, κα τό πιν προ σκλή σε ως του Έλ λη να Αρ χη γού του 

Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού Α ντι στρά τη γου κ. Φρα γκού λη Φρά γκου.

Κα τά την διάρ κεια της πα ρα µο νής του, ο Ι τα λός Αρ χη γός µε τα ξύ των άλ-

λων, ε πι σκέ φθη κε το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού, κα τέ θε σε στε φά νι στο Μνη-

µεί ο του Α γνώ στου Στρα τιώ τη στην πλα τεί α Συ ντάγ µα τος και πα ρα κο λού θη σε 

ε πί δει ξη εκ παι δευ τι κών δρα στη ριο τήτων και µέ σων α πό προ σω πι κό των Ει-

δι κών ∆υ νά µε ων στο Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Ει δι κών ∆υ νά µε ων, στο Με γά λο 

Πεύ κο. Με τά το πέ ρας της ε πί δει ξης, ο Ι τα λός Αρ χη γός ε ξέ φρα σε τον θαυ µα σµό του για το υ ψη λό ε πί πε δο ε παγ γελµα τι σµού και ε ξο πλι-

σµού των Ελ λή νων Κα τα δρο µέ ων και ζή τη σε την στε νό τε ρη συ νερ γα σί α και α νταλ λα γή εκ παι δευ τι κών ε µπει ριών και δρα στη ριο τή των 

µε τα ξύ του στρα τιω τι κού προ σω πι κού των δύ ο χω ρών. Ε πι πρό σθε τα, α να φέρ θη κε στην ά ρι στη συ νερ γα σί α που εί χε µε το προ σω πι κό της 

34 Μη χα νο κί νη της Τα ξιαρχί ας στο Κόσ σο βο, κα τά τον χρό νο που διε τέ λε σε ε κεί ∆ιοι κη τής.
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 Ολοκλήρωση Εργασιών 164ης Συνόδου Στρατιωτικής Επιτροπής ΝΑΤΟ 

Στις 27 Ιανουαρίου 2011, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 164ης Συνόδου 

της Στρατιωτικής Επιτροπής (Military Committee) του NATO σε επίπεδο 

Αρχηγών ΓΕΕΘΑ. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, συζητήθηκαν θέµατα 

που αφορούν στις τρέχουσες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και ειδικότερα στην 

εξέλιξη και το µέλλον της KFOR, της ISAF, της ‘’ACTIVE ΕΝD EAVOUR’’ και 

της επιχείρησης κατά της πειρατείας “OCEAN SHIELD”. Αναφορικά µε την 

επιχείρηση KFOR, σηµειώθηκε η µετάβαση στη Φάση 2 από την 1η Μαρτίου 

2011, ενώ κατά τη συζήτηση για την επιχείρηση ISAF, επισηµάνθηκε από 

τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ότι θα πρέπει να συνυπολογισθεί στη συνεισφορά της 

Ελλάδος το κόστος και οι συνέπειες από την αυξανόµενη ροή παράνοµων µεταναστών από το Αφγανιστάν και Πακιστάν. 

Επιπλέον, στις συναντήσεις της 10ης Συνόδου µε τους Μεσογειακούς Εταίρους (Mediterranean Dialogue-MD) και της 25ης 

Συνόδου µε τις χώρες Ευρωατλαντικής Συνεργασίας (Euro-Atlantic Partnership Council-EAPC), συζητήθηκαν οι προοπτικές 

περαιτέρω βελτίωσης και εξορθολογισµού των προγραµµάτων αυτών, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νέου Στρατηγικού ∆όγµατος 

του ΝΑΤΟ που συµφωνήθηκε στη Σύνοδο της Λισαβόνας. Κατά τη 15η Σύνοδο της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NRC), επιβεβαιώθηκε 

η στρατηγική σχέση µε τη Ρωσία µε την επίτευξη ενός βελτιωµένου στρατηγικού προγράµµατος συνεργασίας για το έτος 2011, ενώ 

καταγράφηκαν οι προοπτικές για περαιτέρω εµβάθυνση των σχέσεων.

Κατά την 26η Σύνοδο της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας (NUC), πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση αναφορικά µε το µετασχηµατισµό 

των Ουκρανικών Ε.∆., ενώ επισηµάνθηκε και η συµβολή της Ουκρανίας στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε 

συνάντηση των Α/ΓΕΕΘΑ µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΝΑΤΟ Anders Fogh Rasmussen, όπου έγινε κυρίως ενηµέρωση και 

ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις µετά τη Λισαβόνα. Παράλληλα, ο Α/ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Ι. Γιάγκος, στο περιθώριο της Συνόδου, 

συναντήθηκε µε τον Ισραηλινό οµόλογό του Αντιστράτηγο Gabi Ashkenazi, όπου συζητήθηκαν θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος.

 Τέλος, στις 28 Ιανουαρίου 2011, πραγµατοποιήθηκε επίσηµη επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ στο Ανώτατο Στρατηγείο Συµµαχικών 

∆υνάµεων στην Ευρώπη (SHAPE), κατόπιν πρόσκλησης του Ανώτατου ∆ιοικητή Συµµαχικών ∆υνάµεων στην Ευρώπη (SHAPE) 

Ναυάρχου James Stavridis, όπου συζητήθηκαν θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τη χώρα και τη Συµµαχία. Στο πλαίσιο της 

επίσκεψης αυτής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνάντησε και αντάλλαξε απόψεις µε τα στελέχη των Ε∆ που υπηρετούν στο SHAPE.

 Σεµινάριο µε Θέµα «Εθνικά Θέµατα και ∆ιεθνές ∆ίκαιο στην Αυγή του 2011»

Στις 21 Ιανουαρίου 2011, διεξήχθη σεµινάριο στο αµφιθέατρο της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου κ. 

Φραγκούλη Φράγκου, µε θέµα «Εθνικά Θέµατα και ∆ιεθνές ∆ίκαιο στην Αυγή 

του 2011». Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου, πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες από 

τους: καθηγητή κ. Α. ∆ηµητρίου, ∆ιευθυντή τοµέα Θεωρητικών επιστηµών, 

καθηγητή κ. Στ. Περράκη, καθηγητή κ. Γρ. Τσάλτα, Επίκουρο καθηγητή κ. Π. 

Λιάκουρα, πρώην εµπειρογνώµονα ΥΠΕΞ κ. Μ. Γούναρη, Αντιναύαρχο ε.α. κ. 

Σ. Πολίτη, καθηγητή κ. Χ. Γιαλουρίδη και επίκουρο καθηγητή κ. Α. Συρίγο.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο Α’ Σώµα Στρατού

Στις 19 Ιανουαρίου 2011, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Φραγκούλης 

Φράγκος επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης του Α’ Σώµατος Στρατού όπου 

παρακολούθησε βολές πυροβολικού στο πεδίο βολής ∆ενδροχωρίου από 

τους ανθυπολοχαγούς Πυροβολικού τάξεως 2010 µε τα νεοπαραληφθέντα 

αυτοκινούµενα πυροβόλα Μ109A3GA2.

Ο κ. Αρχηγός σε οµιλία του στους νέους ανθυπολοχαγούς, τόνισε ότι η δια 

βίου µάθηση οφείλει να είναι συνεχής επιδίωξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους.

 Απονοµή Πράσινου Μπερέ στους Πεζοναύτες Οπλίτες της 2010 ∆’ ΕΣ ΣΟ στο 575 ΤΠ/Ν 

Στις 13 Ια νουα ρί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε η α πο νο µή πρά σι νου µπε ρέ 

στους πεζοναύτες ο πλί τες της 2010 ∆’ ΕΣ ΣΟ. Την εκ δή λω ση, στην ο ποί α πα-

ρευρέ θη κε πλή θος συγ γενών των ο πλι τών, τί µη σαν µε την πα ρου σί α τους: ο 

Αρ χη γός ΓΕΣ, Α ντι στρά τη γος κ. Φρά γκος Φρα γκού λης, ο ∆ιοι κη τής του Β’ ΣΣ, 

ο ∆ιευ θυ ντής της ∆ιεύ θυν σης Ιπ πι κού Τε θω ρα κι σµέ νων του ΓΕΣ, ο ∆ιοι κη τής 

της Ι ης ΜΠ, ο ∆ιοι κη τής της 32 ΤΑΞ Π/Ν και ο ∆ιευ θυ ντής ΓΕΣ/∆Ι ΠΑ.

Ο κύ ριος Αρ χη γός έδω σε κα τευ θύν σεις στα στε λέ χη, ξε να γή θη κε 

στους χώ ρους του ΚΕΤ Θ και της ΣΤΘ και ε νη µε ρώ θη κε α πό τον ∆ιοι κη τή 

του ΚΕΤ Θ, για τους εξοµοιωτές βο λής και ο δή γη σης αρ µά των. Α κο λού θη-

σε ε πίδει ξη πε ζο ναυ τών και πα ρέ λα ση των ο πλι τών.

 Ε πίσκε ψη Συν δέσµου Α πόστρατων Αξ ιωµατικών Ιπ πι κού - Τε θω ρα κι σµέ νων στο ΚΕΤΘ

Την Κυ ρια κή 30 Ια νουα ρί ου 2011, ε πι σκέ φθη κε το ΚΕΤ Θ και τη ΣΤΘ ο Σύν-

δε σµος Α ποστρά των Αξ ιωµατικών Ιπ πι κού ΤΘ. Τα µέ λη του συν δέ σµου πα ρα-

κο λού θη σαν τη Θεί α Λει τουρ γί α, που τε λέ στη κε στον Ιε ρό Να ό Α γί ων Θε ο δώ-

ρων του ΚΕΤ Θ. Α κο λού θη σε µνη µό συ νο στη µνή µη των πε σό ντων Αξιωµατι-

κών και Ο πλι τών του ό πλου του Ιπ πι κού - Τε θω ρα κι σµέ νων και κα τά θε ση 

στε φά νου στο µνη µεί ο πε σό ντων του ΚΕΤ Θ από τον πρό ε δρο του Συν δέ σµου 

Υ πτγο (ε .α.) Χρή στο Πα πα δο γε ωρ γό που λο. Στη συ νέχεια, πραγµατοποιήθηκε 

ε νη µέ ρω ση του συν δέ σµου για το έρ γο της ∆ΙΤ/ΓΕΣ, του ΚΕΤ Θ και της ΣΤΘ. 

Την εκδή λω ση τί µη σαν µε την πα ρου σί α τους ο ∆ιοι κη τής της ΑΣ ∆ΥΣ, ο ∆ιοι-

κη τής του ΚΕΤ Θ, ο ∆ιοι κη τής της ΣΤΘ και ο Σε βα σµιώ τα τος Μη τρο πο λί της Ι λί ου, Α χαρ νών και Πε τρου πό λε ως κ. Α θη να γό ρας.



9

 Τα χύ πλο α Πλω τά Μέ σα JET SKI στην Υ πη ρεσί α των Ει δι κών ∆υ νά µε ων 

Στο δυναµικό των Ειδικών ∆υνάµεων ανήκουν πλέον τα 12 τα χύ-

πλοα Jet Ski Sea Doo RXT 215 της κα να δι κής Bombardier Recreational 

Products Inc, τα ο ποί α προµηθεύτηκε στα τέ λη του Φεβρουαρίου 2011,

ύστερα α πό δια γω νι σµό, η ∆ιεύ θυν ση Ει δι κών ∆υ νά µε ων του ΓΕΣ. To 

RXT 215 έ χει µή κος 3,53 εκ., βά ρος κε νό 383 κι λά, µε τα φο ρι κή ι κα νό τη τα 

έ ως και 3 α τό µων σε συν θή κες α νά γκης, δε ξα µε νή καυ σί µων 60 λί τρων 

και α πο θη κευ τι κούς χώ ρους 52 λί τρων. Κι νεί ται α πό έ ναν υ περ τρο φο δο-

τού µε νο κι νη τή ρα Rotax 4-TEC των 1.494 κ.εκ. µε ι σχύ 215 ίπ πους, που 

ε πι τρέ πει ε πί τευ ξη µέ γι στης τα χύ τη τος 70 µι λί ων ή 110 χλµ την ώρα πε ρί-

που, ε νώ δύ να ται να κι νεί ται µε α σφά λεια σε κα τά στα ση θα λάσ σης (SS) 4 

και να συ νερ γά ζε ται µε τα υ φι στά µε να µέ σα του Στρατού Ξηράς  και Πο-

λεµικού Ναυτικού. Τα µέ σα πα ρα δό θη καν µε α πό θε µα α νταλ λακτι κών 

ε νώ α να µέ νε ται να «συ µπλη ρω θούν» µε την προ µή θεια ει δι κών προ στα-

τευ τι κών α ντι βαλ λιστι κών κα λυµ µά των («κου βέρ τες») και ε ξει δικευ µέ-

νου α το µι κού ε ξο πλι σµού των χει ρι στών (οδη γός - συ νε πι βά της), ό πως 

ει δι κού τύ που α ντι βαλ λι στι κών ε ξαρ τύ σε ων - σω σι βί ων και κρα νών, κ.λπ.

Το διά στη µα 1-2 Μαρ τί ου, πραγ µα το ποι ή θη καν οι προ βλε πό µε νοι α πό τη σύµ βα ση έ λεγ χοι / δο κι µές των 12 Jet Ski κα θώς και η εκ παί δευ-

ση του προ σω πι κού. Έ να µε ταφο ρι κό µέ σο αυ τής της µορ φής, ε πι τρέ πει τη σχε δί α ση και ε κτέ λε ση αµ φι βί ων Ει δι κών Επι χει ρή σε ων, τη 

δια σπο ρά ε νός τµή µα τος µε σκο πό την α φα νή διείσ δυ ση και τη συ γκέ ντρω ση του µε α κρί βεια χά ρη στον δέ κτη GPS που φέ ρει.

 Ορ κω µο σί α Νε ο συλλέ κτων Ο πλι τών της 2011 Α΄ ΕΣ ΣΟ

Με την ορ κω µο σί α των νε ο συλ λέ κτων ο πλι τών της 2011 Α΄ ΕΣ ΣΟ, 

ο λο κλη ρώ θη κε το πρώ το στά διο της εκ παί δευ σής τους που ου σια στι κά 

ξε κί νη σε µε την πα ρου σί α σή τους στο ΚΕ Ε∆ το τρι ή µε ρο α πό 7 έ ως 9 

Φεβρουαρίου 2011. Για µί α α κό µα φο ρά οι συγ γε νείς εί χαν την ευ και-

ρί α να πα ρα κολου θή σουν τη δια δι κα σί α της µε τα µόρ φω σης των νέ ων 

σε πολλά υ πο σχό µε νους υ πο ψή φιους κα τα δρο µείς, γε µά τους εν θου σια-

σµό και στόχους για τη θη τεί α τους στις Ει δι κές ∆υ νά µεις. Η συ γκί νη-

ση, που ή ταν έκ δηλη στα µά τια των γο νέ ων, υ πεν θυ µί ζει κά θε φο ρά και 

στους εκ παι δευ τές, την κοι νω νι κή α πο δο χή και διά στα ση του τε ρά στιου 

εκ παι δευ τι κού έρ γου που επι τε λεί ται στο ΚΕ Ε∆. Η πα ρου σί α του κ. Α/ΓΕΣ 

Α ντγου Φρά γκου Φρα γκού λη, τί µησε το ΚΕ Ε∆ και έ δω σε για µί α α κό µα φο ρά λα µπρό χα ρα κτή ρα στην τε λε τή.Οι ε κλε κτοί κα λε σµέ νοι των 

Πο λι τι κών και Στρα τιω τι κών αρ χών, ε ξέ φρα σαν την ευα ρέ σκειά τους για τη λα µπρό τη τα της τε λε τής.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Βο λές ΒΟΠ - ΠΒ

Στα πλαί σια των εκ παι δευ τι κών δρα στη ριο τή των του Α’ Ε ξα-

µή νου 2011, το 646 Μ/Κ ΤΠ πραγ µα το ποί η σε στις 15 - 16 Φε-

βρουαρίου 11 βο λές πο λυ βό λων MG3 και 0,50, όλ µων 81 χιλ. και 

4,2” και η 140 Α/Κ ΜΜΠ βο λές Πυροβολικού στο Πε δί ο Βο λής 

ΜΑ ΧΑΙ ΡΑ Κο µο τη νής µε α πό λυ τη ε πι τυχί α. Τις  βο λές πα ρα κο-

λού θη σαν ο Υποδιοικητής του ∆’ΣΣ και οι ∆ιοικητές των ΧΧ ΤΘΤ, 

29 ΤΑΞ ΠΖ και ΧΧΙ ΤΘΤ.

 Εκ παίδευση Ο πλι τών 2010 ∆’ΕΣ ΣΟ

Στα πλαί σια της εκ παίδευσης των κλη ρω τών ο πλι τών της 

2010 ∆’ΕΣ ΣΟ, πραγ µα το ποι ήθη καν στο 646 Μ/Κ ΤΠ τα σχο λεί α ει-

δι κο τή των πε ζι κού (Τυφεκιοφόρος - Οδηγός  Ερπυστριοφόρου - 

Ασυρµατιστής - Πολυβολυτών - Χειρι στών Όλ µων) των Μο νά δων 

Φρου ράς Κο µο τη νής.

 Ε πί σκε ψη στο Ο χυ ρό της Νυµ φαί ας

Στις 5 Φεβρουαρίου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε ε πί σκε ψη του ∆ιοι κη τή 

και α ντι προ σω πεί ας αξιω µα τι κών και ο πλι τών του 646 Μ/Κ ΤΠ στο Ο χυ-

ρό της Νυµ φαί ας. Α κο λού θη σε ε ξιστό ρη ση της µά χης του Ο χυ ρού α πό 

τον ∆ιοι κη τή του Λό χου Προ κά-

λυ ψης του 511 Μ/Κ ΤΠ, ξε νά γη-

ση στο χώ ρο του µου σεί ου και 

στο φυ λά κιο, ό που το Τάγ µα 

προ έβει στην ε πί δο ση δώ ρων 

στους ο πλί τες του φυ λα κί ου.

∆ραστηριότητες του 646 Μ/Κ ΤΠ
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 Με τεκ παί δευ ση Ε φέ δρων Ο πλι τών

Στα πλαί σια της µε τεκ παί δευ σης ε φε δρεί ας την πε ρί ο δο 16 

- 21 Ια νουα ρί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη καν στο 646Μ/Κ ΤΠ δύο 

σχο λεί α ε φέ δρων ο πλι τών για α πό κτη ση Β’ ει δι κό τη τας (ο δη γού 

Τεθωρακισµένου ο χή µα τος VBL και χει ρι στή πολυβόλου βοµ βί-

δων GMG 40 χιλ.) µε ά ρι στα α πο τε λέ σµα τα.

 Υ πο δειγ µα τι κή Ε πί δει ξη Φόρ του Ο χη µά των 

Μά χης

Το 646 Μ/Κ ΤΠ πραγ µα το ποί η σε, στις 9 Φε βρoυα ρί ου 2011, 

ε πί δει ξη υ πο δειγ µα τι κής φόρτω σης των ο χη µά των µά χης του Τάγ-

µα τος. Την ε πί δει ξη πα ρα κο λού θη σαν ο ∆ιοι κη τής της ΧΧ ΤΘΜ 

Υ ποστράτηγος ∆η µή τριος Α να γνω στό που λος και ο ∆ιοι κη τής της ΧΧΙ 

ΤΘΤ Τα ξί αρ χος ∆η µή τριος Χα σά πης.

 Ε τή σιο Μνη µό συ νο Πε σό ντων

Το Σάβ βα το 26 Φεβρουαρίου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε στο Στρα τιω τι-

κό Νε κρο τα φεί ο Κο µο τηνής σε κλί µα µε γα λο πρέ πειας και ευ λά βειας το 

ε τή σιο µνη µό συ νο πε σό ντων α ξιω µα τι κών και ο πλι τών κα τά τους α γώ-

νες του Έ θνους, πα ρου σί α των πο λι τικών, στρα τιω τι κών, α στυ νο µι κών 

και λοι πών αρ χών της πό λης. Την κύ ρια ευ θύνη της ορ γά νω σης την εί χε 

το 646 Μ/Κ ΤΠ µε τη συν δρο µή και άλ λων 

µο νά δων της φρου ράς. Η τε λε τή πε ρι λάµ-

βα νε ε πι µνη µό συ νη δέ η ση, προσκλη τή ριο 

νε κρών α ξιω µα τι κών και ο πλι τών µε τις δέ-

ου σες τι µές, ενώ στο τέλος τη ρή θη κε ε νός 

λε πτού σι γή ως ε λά χι στος φό ρος τι µής 

στους νε κρούς ή ρω ες. ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Έρ γα του Λό χου Μη χανι κού του TESAF, στο Στρα τιω τι κό Τµή µα του

∆ιε θνούς Α ε ρο λι µέ να της Καµπούλ ΚΑΙΑ

Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο Αφγανιστάν

Από 2 έως 4 Ιανουαρίου 2011, ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Φραγκούλης 

Φράγκος επισκέπτηκε το Αφγανιστάν προκειµένου να ανταλλάξει ευχές 

µε τους Έλληνες στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί µε την ευκαιρία 

των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο κ. Αρχηγός 

πραγµατοποίησε οµιλία στους Έλληνες αξιωµατικούς που υπηρετούν 

στα Στρατηγεία KAIA και IJC και περιηγήθηκε στους χώρους διαβίωσης 

του προσωπικού. Στη συνέχεια, µετέβη στην έδρα του Τάγµατος 

Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ), στο στρατόπεδο GAZI, όπου 

ενηµερώθηκε από τον ∆ιοικητή του ΤΕΣΑΦ για το έργο που επιτελείται.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συναντήθηκε µε τον 

Υποδιοικητή του Στρατηγείου HQ ISAF Αντιστράτηγο κ. James Bucnall και µε τον ∆ιοικητή του Regional Command - Capital, 

Ταξίαρχο κ. Rafet Sevnic Sasmac. 

Στην συνοµιλία που είχε µε τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ, ο Υποδιοικητής του HQ ISAF, ο οποίος αντικαθιστούσε τον απουσιάζοντα 

∆ιοικητή Στρατηγό κ. David Howell Petraeus, υπογράµµισε τη σηµαντική προσφορά των Ελλήνων υπηρετούντων στο Αφγανιστάν 

και τόνισε τα σηµαντικά έργα υποδοµής που πραγµατοποιούνται από το προσωπικό του ΤΕΣΑΦ στο αεροδρόµιο KAIA. 

Κατά την επίσκεψή του στο Αφγανιστάν, ο κ. Α/ΓΕΣ είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε το προσωπικό και να ανακοινώσει τη 

στέγαση των υπηρετούντων στελεχών OMLTs σε 2 ηµιµόνιµες κατασκευές και τη διάθεση 5 τεθωρακισµένων οχηµάτων MRAP στο 

ΤΕΣΑΦ, προκειµένου να διεξάγονται µε ασφάλεια όλες οι κινήσεις του προσωπικού.



Παραλαβή και Έναρξη της Επιχειρησιακής Εκµετάλευσης Οχηµάτων MRAP

Ο λο κλη ρώ θη κε η πα ρα λα βή των 5 ο χη µά των MRAP στο 

Στρα τό πε δο “Gazi” ό που ε δρεύ ει το Τάγ µα Ει δι κής Σύν θε σης 

Αφ γα νιστάν (ΤΕ ΣΑΦ) κα θώς και η εκ παί δευ ση των χει ρι-

στών τους.Τα ο χή µα τα MRAP (MINE RESISTANT AMBUSH 

PROTECTED) ε παν δρώ νο νται α πό 7 ά το µα. Το σχή µα του σκά-

φους του ο χή µα τος εί ναι τύ που “V”, ώ στε να ε κτο νώ νε ται η 

έ κρη ξη α πό νάρ κες ή α πό αυ το σχέ διους ε κρη κτι κούς µη χα νι-

σµούς (Improved Explosive Devices) και να µην διο χε τεύ ε ται 

στο ό χη µα. Έ χουν ι σχυ ρή θω ρά κι ση, η ο ποί α προ σφέ ρει προ-

στα σί α α πό πυ ρά φο ρη τών όπλων. Το βά ρος του ο χή µα τος εί-

ναι 16,5 τό νοι και µπο ρεί να α να πτύ ξει τα χύ τη τα µέ χρι 120 χλµ/

ώ ρα. Τα ο χή µα τα αυ τά θα χρη σι µο ποι η θούν από το ΤΕ ΣΑΦ, 

για κι νή σεις οι ο ποί ες πραγ µα το ποιού νται στα πλαί σια της 

ε πι χει ρη σιακής α πο στο λής του στο Αφ γα νι στάν.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Ο ε πι πρό σθε τος εξο πλι σµός που δια θέ τει, ε ξυ πη ρε τεί τους πα ρα κά τω σκο πούς:
 εξα σφά λι ση ε πι πλέ ον α πο θη κευ τι κού χώ ρου για ε ξο πλι σµό και πα ρελ κόµε να
 α πο θή κευ ση των βλη µά των σε γε µι στή ρες
 α πο θή κευ ση των προ ω θη τι κών γε µι σµά των σε γε µι στή ρες
 διευ κό λυν ση του χει ρι σµού των βλη µά των κα τά τη δια δι κα σί α της γέ µισης και της ε κτέ-
λε σης βο λών.

Το στοι χεί ο του πυ ρο βό λου έ χει δύ να µη 8 αν δρών
Σε αυ τήν α νή κουν:

 ο Αρ χη γός Στοι χεί ου
 δύ ο σκο πευ τές
 δύ ο γε µι στές
 δύ ο πυ ρο βο λη τές πυ ρο µα χι κών
 ο ο δη γός.

Ε πι χει ρη σια κή Χρη σι µο ποί η ση
Τα Α/Κ ο βι δο βό λα 155 χιλ. χρη σι µο ποιού νται σε α πο στο λές Α µέ σου Υ πο στη ρί ξε ως, Ε νι σχύ-
σε ως, Γε νι κής Υ πο στη ρί ξε ως - Ε νι σχύ σε ως και Γε νι κής Υ πο στη ρίξε ως.

Α/Κ Ο βιδοβόλο 155 χιλ.

M109A3GEA2
Το Α/Κ ο βι δο βό λο Μ109Α3GEA2 εί ναι γερ µα νι κή δια µόρ φω ση του 

α µε ρι κα νι κού Α/Κ οβι δο βό λου Μ109 και α πο τε λεί βελ τί ω ση του ο βι-

δο βό λου Μ109Α3GEA1.



15

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γε νι κά χα ρα κτη ρι στι κά:

Ο πλι σµός 
 Πυ ρο βό λο 155 mm 39 δια µε τρη µάτων το πο θε τη µέ νο ε πί του πύρ γου 
 Πο λυ βό λο MG3 7,62 mm το πο θε τη µέ νο σε κιλ λί βα ντα ε πί του πύρ γου
 6 Ε κτο ξευ τές κα πνο γό νων (3 α ρι στε ρά - 3 δε ξιά)

Μέ γι στο βε λη νε κές 30.000 m µε ει δι κά πυρ κά

Εύ ρος της καθ’ ύ ψος σκο πεύ σε ως -44 χιλ. έ ως +1.245 χιλ.

Εύ ρος της κα τά διεύ θυν σης σκο πεύ σε ως 6.400 χιλ.

∆ια στά σεις ο χή µα τος:
Μή κος µε το σω λή να σε θέ ση πο ρεί ας 9,20 µ.

Πλά τος: 3,18 µ.

Ύ ψος:

- έ ως το πά νω ό ριο του κα λύµ µα τος διό πτρας 2,90 µ.

- έ ως το πά νω ό ριο α νοι χτής θυ ρί δας αρχη γού στοι χεί ου 3,20 µ.

- έ ως το πά νω ό ριο κί τρι νου πε ρι στροφι κού λα µπτή ρα (φά ρου) 3,30 µ.

Α πό στα ση σκά φους α πό το έ δα φος 0,40 µ.

Βά ρος ο χή µα τος:
Βά ρος κε νού άρ µα τος 23.659 κι λά

Κι νη τή ρας
Κα τα σκευα στής Detroit diesel, Allison Div., GMC

Τύ πος 8V71T

Εί δος κι νη τή ρα 8-κύ λιν δροι, γω νί α 60ο , δί χρο νος κι νη τή ρας Turbo Diesel 

Κυ βι σµός 9,3 λί τρα

Α πό δο ση µε α ριθ µό στρο φών 2300/λε πτό 268 kW (365 ίπ ποι)

Μέ γι στος α ριθ µός στρο φών 2.300/λε πτό

Α ριθ µός στρο φών βρα δύ τη τας (ρελα ντί) 550 - 600/λε πτό

Τρο φο δο σί α
Α ριθ µός ∆ε ξα µε νών Καυ σί µων 2

Συ νο λι κή χω ρη τι κό τη τα 510 λί τρα

Εί δος καυ σί µων Diesel

Ε πι δό σεις
Μέ γι στη τα χύ τη τα 56 χλµ. /ώ ρα (35 ΜΑ Ω)

Μέ γι στη ε πι τρε πτή τα χύ τη τα 40 χλµ. /ώρα (25 ΜΑ Ω)

Μέ γι στη τα χύ τη τα προς τα πί σω 11 χλµ./ ώ ρα (7 ΜΑ Ω)

Αυ το νο µί α σε ο δό στρω µα 350 χλµ. (220 µί λια)

Α ναρ ρι χη τι κή ι κα νό τη τα 60 %

Μέ γι στη πλευ ρι κή κλί ση 30 %

Κα τα κό ρυ φο ε µπό διο (µέ γι στο) 0,50 µ.

Εύ ρος τά φρου (µέ γι στο) 1,80 µ.

∆υ να τό τη τα διά βα σης υ δά τι νου κω λύµα τος 1,00 µ.

ΓΕΣ/∆ΠΒ



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

 Μετεκπαίδευση Εφεδρείας

Την 27η Ια νουα ρί ου 2011, στο πλαί σιο της µε τεκπαί δευ-

σης ε φε δρεί ας, οι Μο νά δες Πυ ρο βο λι κού της 79 Α∆ ΤΕ 

πραγ µα το ποί η σαν ά µε σες βο λές στο Πεδίο Βολής ΜΑΥ ΡΑ-

ΤΖΑΙΩΝ. Στη βο λή συµ µε τεί χαν έ φε δροι εκ παι δευό µε νοι 

κα θώς και ο πλί τες της 2010 ∆’ ΕΣ ΣΟ, οι ο ποί οι την πε ρί ο δο 

αυ τή διε ξά γουν εκ παί δευ ση για α πό κτη ση ει δι κό τη τας. Οι βο-

λές ε κτε λέ στη καν µε ρυ µουλ κού µε να πυ ρο βόλα 105 χιλ., και 

αυ το κι νού µε να πυ ρο βό λα 155 χιλ.

Εκ παι δευ τι κές ∆ρα στη ριό τη τες της 79 Α∆ ΤΕ

 Βολές Πυροβολικού Μάχης

Στο πλαί σιο της ε πι χει ρη σια κής εκ παί δευ σης των Μο νά δων Πυροβολικού της 79 Α∆ ΤΕ, πραγ µα το ποι ή θη καν στο Πε δί ο Βο λής 

∆ΕΝ ∆ΡΟ ΧΩ ΡΙΟΥ, βο λές πυ ρο βο λι κού, από 31 Ιανουα ρί ου έ ως 4 Φεβρουα ρί ου 2011. Οι βο λές ε κτε λέ στη καν µε αυ τοκι νού µε να πυ-

ρο βό λα 155 χι λιο στών Μ109, ρυ µουλ κούµε να πυ ρο βό λα 105 χι λιο στών Μ101 και χρη σι µο ποι ή θηκαν διά φο ροι τύ ποι πυ ρο µα χι κών. 

Οι βο λές διε ξή χθη σαν η µέ ρα και νύ κτα.
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Σχο λείο Χει ρι στών JTLS

Α πό τις 31 Ιανουα ρί ου έ ως τις 4 Φεβρουα ρί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε εκ παί-

δευ ση σε τριά ντα έ να στε λέ χη και των τριών Κλά δων των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων, στο 

χειρι σµό του µο ντέ λου προ σο µοί ω σης Joint Theater Level Simulation (JTLS), στις 

ε γκα τα στά σεις του Κέ ντρου Εκ παί δευ σης & Προ σο µοί ω σης Ε θνι κής Ά µυ νας (ΚΕ-

ΠΕ Α). Το JTLS εί ναι έ να µο ντέ λο προσο µοί ω σης το ο ποί ο λειτουρ γεί σε δια κλα δι κό 

πε ρι βάλ λον ε πι χει ρή σε ων. Η εκ παί δευ ση και πι στο ποί η ση των χει ρι στών σε έ να σύν-

θετο δι κτυα κό πε ρι βάλ λον Πο λε µι κών Παι γνί ων, η ο ποί α πα ρέ χε ται α πό το ΚΕ ΠΕ Α, 

α πο τε λεί “πολ λα πλα σια στή ι σχύ ος”, δε δο µέ νου ό τι αυξά νει το ε πί πε δο εκ παί δευ σης σε εν δυ νά µει θέ α τρα ε πι χει ρή σε ων µε ε λά χι στο κό στος.

Εκ παί δευ ση Πλη ρω µά των Αρ µά των στο Κέ ντρο Ε ξο µοιω τών 

Το Κέ ντρο Ε ξο µοιω τών (ΚΕΞ) συ γκρο τή θη κε τον Ο κτώ βριο 2006 στην Α λε ξαν δρού πο λη στο Στρα τό πε δο «ΚΑΝ ∆Η ΛΑ ΠΤΗ», µε 

σκο πό την παρο χή εκ παί δευ σης σε θέ µα τα χει ρι σµού και τα κτι κής στα πλη ρώ µα τα των τε θω ρα κι σµέ νων συγκε ντρω τι κά και α πό 

έ ναν φο ρέ α που θα εί ναι ε πι φορ τι σµέ νος α πο κλει στι κά µε την εκ παί δευ ση. Η α πο στο λή του ΚΕΞ, εί ναι η εκ παί δευση πλη ρω µά των 

αρ µά των και η πα ρο χή δε ξιο τή των στη γρή γο ρη και ε πι τυ χή σκό πευ ση και βο λή, στο συ ντο νι σµό του πλη ρώ µα τος, στην α νά λυ ση 

και ε φαρ µο γή των δια φό ρων δια τα γών στο πε δί ο της µά χης, στο χει ρι σµό του άρ µα τος α πό ο ποια δή πο τε θέ ση, δη λα δή Αρ χη γού, Πυ-

ροβο λη τή, Γεµι στή (µό νο στο LEO2HEL) και Ο δη γού κα θώς και στην ε φαρ µο γή των κανό νων τα κτι κής στο πε δί ο της µά χης, σε ό λα 

τα εί δη των ε πι χει ρή σε ων. Για την ε πί τευ ξη της πα ρα πά νω α πο στο λής, το ΚΕΞ δια θέ τει 2 ε ξο µοιω τές ο δή γη σης άρ µα τος LEO1A5, 3 

ε ξο µοιω τές βο λής LEO1A5, 2 ε ξο µοιω τές ο δή γη σης LEO2HEL, 4 ε ξο µοιω τές βο λής LEO2HEL κα θώς και το εκ παι δευ τι κό σύ στη µα 

Η ΝΙΟ ΧΟΣ µε 13 σταθ µούς ερ γα σί ας για την εκ µά θη ση του νέ ου Συ στή µα τος ∆ιοί κη σης και Ελέγ χου (Σ∆Ε) του άρ µα τος LEO2HEL.

Άσκηση µε Εκπαιδευτικές Βολές
από το 98 ΤΕ της 98 Α∆ΤΕ

Εκπαιδευτικές Βολές κατά τη νύχτα στο Πεδίο 
Βολής Καστοριάς από το 126 ΤΕ της 98 Α∆ΤΕ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Χει µερι νή Εκ παί δευ ση Μα θη τών Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελ πί δων

Κα τά τη διάρ κεια του Φε βρουα ρί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε χει µε-

ρι νή εκ παί δευ ση των µα θη τών της Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελ πί δων. Οι 

µα θη τές και οι µα θή τριες της Σχο λής εί χαν την ευ και ρί α να ε ξοι κειω-

θούν µε τα ο πλι κά συ στή µα τα ό λων των Ό πλων του Στρα τού Ξη ράς και 

να α πο κτή σουν ε πα φή µε ει δι κές α ε ρο κί νη τες και αµφί βιες ε πι χει ρή-

σεις. Η εκ παί δευ ση πε ριε λάµ βα νε:

 βο λές ό πλων ευ θυ τε νούς τρο χιάς ό λων των δια µε τρη µά των που 

δια τί θε νται

 βο λές όπλων κα µπύ λης τρο χιάς µε όλ µους και πυ ρο βό λα

 εκ παί δευ ση σε ε πι χει ρή σεις σε κα τοικη µέ νους τό πους, στις πρώ τες βο ή θειες µά χης, σε αµ φί βιες και α ε ρο κί νη τες ε πι χει ρή σεις.

Χει µε ρι νή Εκ παί δευ ση Μα θη τών Σχο λής 

Μο νίµων Υ πα ξιω µα τι κών

Επίσης, τον µή να Φε βρουά ριο, πραγ µατο ποι ή θη κε η χει µε ρι νή εκ παί-

δευ ση και των δευ τε ρο ε τών σπου δα στών της ΣΜΥ. Η εκ παί δευ ση πραγ-

µα το ποι ή θη κε στο Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Ο ρει νού Α γώ να Χιο νο δρό µων 

(ΚΕ Ο ΑΧ) σε 2 πε ριό δους των 6 η µε ρών. Οι Σπου δα στές και οι Σπου δά-

στριες εκ παι δεύ τη καν, α πό το προ σω πι κό του ΚΕ Ο ΑΧ, σε υ ψό µε τρο α πό 

1.800 µέ χρι 2.700 µέ τρα σε α ντι κεί µε να δια βί ω σης και ε πι χει ρη σια κών 

ε νερ γειών σε χιο νο σκε πείς περιο χές.

Βο λές Βα ρέ ων Ό πλων α πό την

29 Τα ξιαρ χί α Πε ζι κού

Το διά στη µα α πό 14 έ ως 18 Φε βρουα ρί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη καν 

βο λές βα ρέ ων ό πλων στην Πε ριο χή Ευ θύ νης της 29 Τα ξιαρ χί ας Πε ζι κού. 

Με τα ξύ των άλ λων, στην πα ρα πά νω ε πι χει ρησια κή εκ παί δευ ση έ γι ναν 

βο λές µε FAGOT και όλ µους 4,2’’.



Βο λή Άρ µα τος LEOPARD 2 A4

Στις 16 Φε βρουα ρί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε µε ε πι τυ χί α στο Πε δί ο Βο λής Αρ µά των στο Λι τό χω ρο, βο λή µε άρ µα Leopard 2 A4 

στο ο ποί ο έ χει το πο θε τη θεί πυ ροβό λο 105 χι λιο στών α ντί του πυ ρο βό λου των 120 χι λιο στών, που φέ ρει α πό την κα τα σκευά στρια ε ται-

ρί α. Η τρο πο ποί η ση έ γι νε κα τό πιν τε χνικής µε λέ της και ερ γα σιών το πο θέ τη σης α πό το 304 Προ κε χω ρη µέ νο Ερ γο στάσιο Βά σε ως σε 

µι κρό α ριθ µό αρ µά των, τα ο ποί α θα δο θούν στις Ί λες Πε δί ων βο λής Αρ µά των στην Ξάνθη και στο Λι τό χω ρο για την εκ παί δευ ση των 

πλη ρω µά των αρ µά των. Η βο λή που πραγ µα το ποι ή θη κε ή ταν το ε πι στέ γα σµα των δια δι κα σιών ε λέγ χου της λει τουρ γι κό τη τας της µε τα-

τρο πής. Με την ο λο κλή ρω ση των δο κι µών και την πι στο ποί η ση της πλή ρους λει τουρ γί ας των συ στη µά των του άρ µα τος, θα µπο ρεί να 

γί νει αυ τή η τρο πο ποί η ση. Με αυ τόν τον τρό πο, τα πλη ρώ µα τα των Μο νά δων Τε θω ρα κι σµέ νων που εί ναι ε ξο πλι σµέ να µε άρ µα τα τύ που 

LEOPARD 2 A4, θα εκ παιδεύ ο νται στη δια δι κα σί α ε κτε λέ σε ως ε πι χει ρη σιακών βο λών, κα τα να λώ νο ντας πυ ρο µα χι κά 105 χι λιο στών, 

µε ση µα ντι κό οι κο νο µι κό ό φε λος. Τα τρο ποποι η µέ να Άρ µα τα, εφ’ ό σον α παι τηθεί, σε πο λύ µι κρό χρο νι κό διά στη µα και µε το ε λά χι στο 

κό στος, µπο ρούν να ε πα νέλθουν στην αρ χι κή τους κα τά στα ση µε την το πο θέ τη ση του συ γκρο τή µα τος του πυ ρο βό λου 120 χι λιο στών.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

Σχο λεί ο Προ κε χω ρη µέ νης Εκ παίδευ σης 

Μαχη τή

Στα πλαί σια των εκ παι δευ τι κών δρα στη ριο τήτων του 547 Α/Μ ΤΠ, διε-

ξή χθη στην έ δρα της Μο νά δος το Σχο λεί ο Προ κε χω ρη µέ νης Εκ παί δευ σης 

Μα χη τή, α πό 24 Ια νουα ρί ου έ ως 11 Φε βρουα ρί ου 2011. Στο σχο λεί ο αυ τό, οι 

στρα τιώ τες εκ παι δεύ τη καν σε α ντικεί µε να Α ε ρο µε τα φερό µε νων ∆υ νά µε ων 

ό πως ε πι βί βα ση - α πο βί βα ση α πό ε λι κό πτε ρο, βο λές ό πλων ευ θυ τε νούς και 

κα µπύ λης τρο χιάς, α ντιαρ µα τι κών κα θώς και ρί ψη χει ρο βοµ βί δας.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Eκπαίδευση στην τεχνική «Βάλλω και Μετακινούµαι» από 107 Α/Κ ΜΜΠ-ΠΕΠ και
50 ΠΕΑ/ΑΠ της ∆ΠΒ/50 Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΨΟΣ»

Βολές Νεοπαραληφθέντων Αυτοκινούµενων Πυροβόλων Μ109Α3GΑ2
στην Περιοχή Ευθύνης της XII Μ/Κ ΜΠ

∆ιάβαση Ευκαιρίας Υδατίνου Κωλύµατος από Μονάδες Πεζικού
της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας
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Εκπαίδευση της 2ης Σειράς Ελεύθερων Σκοπευτών που Οργανώθηκε από την 7η Μηχανοκίνητη 
Ταξιαρχία, µε Συµµετοχή και Εκπαιδευτών από τις Ειδικές ∆υνάµεις

Άσκηση Συγκροτήµατος Ίλης Μέσων Αρµάτων µε Πραγµατικά Πυρά και την Υποστήριξη Πυρών 
Πυροβολικού στην Περιοχή Ευθύνης της 95 Α∆ΤΕ

6ήµερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Μονάδων στην Περιοχή Ευθύνης της
32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το σκο πευ τή ριο ε ξα σφα λί ζει την α ντι-
βαλ λι στι κή προ στα σί α των ε νερ γού ντων 
ε ντός αυ τού, κα θώς τα υ λι κά κα τα σκευ-
ής α πο κλεί ουν τη δυ να τό τη τα εξο στρα κι-
σµού βο λί δων. Εί ναι κα τάλ λη λο για ό λα 
τα δια µε τρή µα τα φο ρη τού οπλι σµού έ ως 
και 7,62 mm ΝΑ ΤΟ (ε ξαι ρου µέ νων των 
Α/Ρ Armor Piercing) ε πί του κε ντρι κού 
ση µείου βο λής και ό χι πε ρι µε τρι κά.

Οι δυ να τό τη τες που πα ρέ χει το Πε δί ο 
Βο λής εί ναι:

 Ε κτέ λε ση βο λών πι στο λιών ό λων 
των τύ πων πλην ση µα το δο σί ας, ό πως 
παρα κά τω:

 Βο λή µά χης τα χεί ας α ντί δρα σης µε 
εµ φά νι ση στό χου ή πα ράγ γελ µα εκπαι δευ τή 
σε έ να ή δυο στό χους ταυ τό χρο να εν στά ση 
και εν κι νή σει.

 Εκτέ λε ση βο λών σε στό χους εκ του 
ορ θί ως από δύο άνδρες. Οι µα χη τές θα πρέ-
πει να κρί νουν αν ο στό χος εί ναι ε χθρός ή 
ό µη ρος.

 Βο λή µά χης τα χεί ας α ντί δρα σης κα-
τά αιφ νι δί ως εµ φα νι ζό µε νου στόχου. Οι 
α να δι πλού µε νοι στό χοι εµ φα νί ζο νται τυ-
χαί α µε τη λε χει ρι σµό α πό τον αξ ιωµατικό 
βο λής.

 Βο λή δια λεί που σα εκ του ορ θί ως, γο-
νυ πε τώς ή πρη νη δόν.

 Βο λή µά χης α γώ να κα τοι κη µέ νων 
τό πων. Πραγ µα το ποιεί ται µε ε ναλ λαγή θέ σε-
ως και εν στι κτώ δη βο λή µε γρή γο ρο τρά βηγ-
µα α πό τη θή κη και βα θύ κάθι σµα. 

 Συ νε χής βο λή πε ριο ρι σµέ νου χρό νου 
εκ του ορ θί ως και γο νυ πε τώς.

 Εν στι κτώ δη βο λή εν κι νή σει, κα τά την 
ο ποί α ο µα χη τής κι νεί ται µε πλά τη στον στό-
χο και µε πα ράγ γελ µα. Αφού κά νει µε τα βο-
λή, ε κτε λεί βο λές.

 Βο λή κα τά την ο ποί α ο µα χη τής τρέ-

Πε δίο Βο λής Ελατ τω µέ νης Α πό στα σης
της 2ας ΜΑΛ

Ο λο κλη ρώ θη κε και ε γκαι νιά σθη κε, την 7η Ιουλίου 2010, η κα τα σκευ ή του Πε δί ου Βολής Ε λατ τω µέ νης Α πό-

στα σης της 2ας ΜΑΛ. Το σύ νο λο των υ λι κών που χρη σι µο ποι ή θη καν για την κα τα σκευ ή και λει τουρ γί α του 

σκο πευ τη ρί ου που βρί σκε ται ε ντός των ε γκα τα στά σε ων του Στρα το πέ δου «Τχη (ΠΖ) Κ. Σέ ε µαν», ή ταν δω ρε ά 

της ε ται ρί ας «SOUKOS ROBOTS Α ΒΕ Ε».
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χει προς τον στό χο και α νά 5 µέ τρα µε πα ράγ-
γελ µα στα µα τά ει και ε κτε λεί βο λές. 

 Ε κτέ λε ση βο λών τυ φε κί ων δια-
µε τρή µα τος 5,56 (έ ως α πό στα ση 30 µ.), 
ό πως παρα κά τω:

 Βο λή πρη νη δόν και εκ του ορ θί ως 
µε ε ναλ λα γή θέ σε ων και κλί σε ων του σώ-
µα τος. ∆ύ να ται να ε ξε τά ζε ται η αλ λα γή 
γε µι στή ρας.

 Βο λή α ντι δρά σε ως µά χης µε χρή ση 
α να δι πλού µε νου στό χου και ε ναλ λαγή θέ σε-
ων και κλί σε ων του σώ µα τος.

 Βο λή µε ε ναλ λα γή θέ σε ων και κί νη-
ση προς τον στό χο.

 Νυ κτε ρι νή βο λή µά χης µε ή χω ρίς 
χρή ση ορ γά νων νυ κτε ρι νής πα ρα τήρη-
σης και laser, µε χρή ση α να δι πλού µε νου 
στό χου.

 Βο λή ο µά δας ει σερ χό µε νης σε κτί ριο.
 Ε κτέ λε ση βο λών πο λυ βό λων 5,56 χιλ.:
Πρη νη δόν µε δί πο δα, κα τά την ο ποί α ο 

σκο πευ τής βάλ λει µε ρι πές 2 ή 3 φυσιγ γί ων. 
Η βο λή δύ να ται να πραγ µα το ποι η θεί και τη 
νύ χτα µε τη χρή ση ορ γά νων νυ κτε ρι νής σκό-
πευ σης πα θη τι κού τύ που.

 Ε κτέ λε ση βο λών πο λυ βό λων 7,62 χιλ.:
Βο λή µε χρή ση τρί πο δα ε κτε λώ ντας 

ρι πές 2-3 φυ σιγ γί ων. Η βο λή δύ να ται να 
πραγ µα το ποι η θεί και τη νύ χτα µε τη χρή-
ση ορ γά νων νυ κτε ρι νής σκό πευ σης πα θη-
τι κού τύ που.

 Ε κτέ λε ση βο λών µά χης φο ρη τού 
ο πλι σµού µε βά ση σε νά ριο το ο ποί ο προ-
βάλ λε ται µέ σω Η/Υ.

Προ ϋ πο-
θ έ  σ ε ι ς 
ε κτέ-

λε σης εύ στο χης βο λής α πο τε λούν η πλή-
ρης γνώ ση του χρη σι µο ποιού µε νου ό πλου, 
οι δυ να τό τη τες και α δυ να µί ες αυ τού, η προ-
σαρ µογή του ό πλου στον σκο πευ τή µε την 
αρ χι κή χρέ ω ση αυ τού και κυ ρί ως η ε παρ-
κής Προ πα ρα σκευα στι κή Εκ παί δευ ση του 
Σκο πευ τή (ΠΕΣ), ό πως αυ τή α να λυ τι κά 
κα θο ρί ζε ται στο Ε Ε 7-21 και στους α ντί στοι-
χους κα νο νι σµούς και ΤΕ.

Η χρή ση του Πε δί ου Βο λής Ε λατ-
τω µέ νης Α πό στα σης συ µβάλλει: 

 Στην α σφά λεια προ-
σω πι κού κα τά την ε κτέ λε-
ση των βο λών. 

 Στην ε ξοι κο-
νό µη ση Πυ ρο µα χι-
κών.

 Στον ά µε σο 
έ λεγ χο των εκ παι-
δευο µέ νων.

 Στην α πο-
φυ γή  κι νή σε ων σε 
α νοι κτά Πε δί α Βο λής.

 Στην α νά πτυ-
ξη σε να ρί ων 
β ο  λ ώ ν 

µά χης ά µε σης α ντί δρα σης, τα ο ποί α δεν δύ-
να νται να ε φαρ µο σθούν σε α νοι κτά πε δί α 
βο λής.

 Στην ά µε ση α ντί λη ψη των ί διων 
των εκ παι δευοµέ νων ε πί της προ ό δου 
και των α πο τε λε σµά των της εκ παί δευ-
σής τους.

1η ΤΑΞ Κ∆-ΑΛ

1. Γενική άποψη Πεδίου Βολής

2. Παρουσίαση - Επίδειξη Πεδίου Βολής

3. Εκτέλεση Βολής



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

3η Μηχανοκίνητη
Ταξιαρχία

«ΡΙ ΜΙ ΝΙ»

3η Μηχανοκίνητη
Ταξιαρχία

«ΡΙ ΜΙ ΝΙ»



Η 3η Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙ ΜΙ ΝΙ» εί-

ναι Σχη µα τι σµός, στον ο ποί ο 

έ χει α να τε θεί η α πο στο λή να 

εκ παι δεύ ει τις δυ νά µεις του, 

κα θώς και να σχε διά ζει, προ-

παρασκευά ζει και διε ξά γει 

ε πι χει ρή σεις στην Πε ριο χή 

Ευ θύ νης του. Η γε ω στρα τη-

γι κή ση µα σί α της Περιοχής 

Ευθύνης της Τα ξιαρ χί ας στον 

Βόρειο Έ βρο, κα θι στά την 

α πο στο λή της πολυσύν θε τη 

και ε πι βάλ λει συ νεχή ε πα-

γρύ πνη ση και υ ψη λό βαθ µό 

µα χη τι κής ι κανότη τας των 

Μο νά δων - Α νε ξάρ τη των 

Υ πο µο νά δων της, ο ο ποί ος 

ε πι τυγ χά νε ται µε τη διαρ κή 

εκ παί δευ ση και συ ντή ρη ση 

του υ λι κού της, των µέ σων 

και ε γκαταστά σε ων. 

 Μηχανοκίνητη
Ταξιαρχία

 Μηχανοκίνητη
Ταξιαρχία



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ι στο ρι κά Στοι χεία της Περιοχής
Η ι στο ρί α της πε ριο χής του Α ΝΩ ΕΒΡΟΥ χά νε ται στα βά θη των αιώ νων, µε πρώ το ση µεί ο α να φο ράς τον Τρω ι κό πό λεµο και 

στη συ νέ χεια την ί δρυ ση της πό λε ως Ο ρε στιά δας α πό το µη τρο κτό νο Ο ρέ στη, στη συµ βο λή των πο τα µών ΑΡ ∆Α, Ε ΒΡΟΥ και ΤΟΥ-
ΝΤΖΑ, ό που α πό αρ χαιο τά των χρό νων κα τοι κού σε ο αρ χαί ος Θρα κι κός λα ός Ο ∆ΡΥΣ ΣΕΣ. Την πό λη αυ τή, αρ γό τε ρα, οι Ρω µαί οι 
ε ξω ρά ι σαν και ο νό µα σαν Α ∆ΡΙΑ ΝΟΥ ΠΟ ΛΗ. Με τέ πει τα, οι Τούρ κοι την έ κα ναν πρω τεύ ου σα του Ο θω µα νι κού κρά τους, µε προ ά-
στιο την πα λαιά ΟΡΕΣΤΙΑ ∆Α, το ση µε ρι νό ΚΑ ΡΑ Α ΓΑ ΤΣ. Η πό λη α πε λευ θε ρώ θηκε α πό τον ελ λη νι κό στρα τό το 1920 (ε πι χει ρή σεις 
Α να το λι κής Θράκης), µε τη συµ µε το χή του 3ου Συ ντάγ µα τος Πε ζι κού, ενώ πα ρα χω ρή θη κε ξα νά στους Τούρ κους µε τη Συν θήκη 
της ΛΩ ΖΑΝ ΝΗΣ το 1923.

 Η Ι στο ρία της
3ης Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ «ΡΙ ΜΙ ΝΙ»

Η 3η Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙ ΜΙ ΝΙ» προ ήλ θε α πό το 3ο ΣΠ, το ο ποί ο συ γκρο τή θη κε το έ τος 1885 στα Τρί κα λα και συµ µε τεί χε σε ό λους τους 
µε γά λους α γώ νες του έ θνους, στον Ελ λη νο τουρ κι κό πό λε µο του 1897, στους Βαλ κα νι κούς Πο λέµους, στον Α΄ Πα γκό σµιο Πό λε µο, στην 
εκ στρα τεί α της Με σηµ βρι νής Ρω σί ας το 1919, στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α και στον Β΄ Πα γκό σµιο Πό λε µο.

Τον Ιούνιο του 1944, συ γκρο τή θη κε στη Μέ ση Α να το λή η Ι Ι Ι Ελ λη νι κή Ο ρει νή Τα ξιαρ χί α υ πό τον Σχη Θρα σύ βου λο Τσα κα λώ το 
και α πό δια φυ γό ντα στε λέ χη του ελληνικού στρατού.

Τον Αύ γου στο του 1944, α πο βι βά σθη κε στον Τά ρα ντα της Ι τα λί ας και τον Σε πτέµ βριο α πε λευ θέ ρω σε την πό λη ΡΙ ΜΙ ΝΙ της Ι τα λί ας α πό 
τους Γερµα νούς.

Το Νο έµ βριο του ι δί ου έ τους α πο βι βά στη κε στον ΠΕΙ ΡΑΙΑ και συµ µε τεί χε στην α να συ γκρό τη ση της Πα τρί δας.

Με τα πο λε µι κή
 Πε ρί ο δος

1950: η Τα ξιαρ χί α ε γκα τα στά θη κε στην ΚΑ ΒΑ ΛΑ, ως 3ο ΣΠ.
1951: α πο νε µή θη κε ο ε πί τι µος τί τλος «ΡΙ ΜΙ ΝΙ».
1964: µε τα στάθ µευ σε στην ΚΥ ΠΡΟ.
1968: ε πέ στρε ψε στα ΓΙΑΝ ΝΙ ΤΣΑ.
1974: µε τα στάθ µευ σε στην πε ριο χή Ε ΒΡΟΥ, αρ χι κά στο ΣΟΥ ΦΛΙ και α πό το 1977 στην Ο ΡΕ ΣΤΙΑ ∆Α, στο Στρα τό πε δο «ΣΤΑ ΘΑ ΤΟΥ», α να λαµ-
βά νο ντας την α πο στο λή της ά µυ νας της πε ριο χής του Π/Γ ΚΑ ΡΑ Α ΓΑ ΤΣ.
1995: από την 1η ∆εκεµβρίου α να διορ γα νώ θη κε σε Μ/Κ ΤΑΞ, ως 3η Μ/Κ ΤΑΞ- «ΡΙ ΜΙ ΝΙ».
2002: την 25η Φεβρουαρίου, το Στρα τη γεί ο µε τα στάθ µευ σε α πό την Ο ρε στιά δα στην ΚΑ ΒΥΛΗ.
Η ση µαί α της Τα ξιαρ χί ας τι µή θη κε µε τον Τα ξιάρ χη Α ρι στεί ου Αν δρεί ας 3 φο ρές και µε τον Πο λε µι κό Σταυ ρό Α’ Τά ξε ως 2 φο ρές.

Οι α πώ λειες της Τα ξιαρ χί ας (νε κροί - τραυ µα τί ες) στους α γώ νες του Έθνους,
φαί νο νται στον πα ρα κά τω πί να κα:

Α/Α ΠΕ ΡΙΟ ∆ΟΣ
ΝΕ ΚΡΟΙ ΤΡΑΥ ΜΑ ΤΙΕΣ

ΣΥ ΝΟ ΛΟ
ΑΞ ΚΟΙ Ο ΠΛΙ ΤΕΣ ΑΞ ΚΟΙ Ο ΠΛΙ ΤΕΣ

1 Ελ λη νο τουρ κι κός Πό λε µος 1897 5 27 9 98 139

2 Βαλ κα νι κοί Πό λε µοι 15 152 34 711 912

3 Α΄ Πα γκό σµιος Πό λε µος & Μι κρα σιατι κή Εκ στρα τεί α 20 404 47 1028 1499

4 Ελ λη νο ϊ τα λι κός Πό λε µος 12 125 - - 137

5 Α πό βα ση στην Ι τα λί α-«ΡΙ ΜΙ ΝΙ» 10 106 23 293 432

6 Εµ φύ λιος Πό λε µος 21 335 84 1446 1886

ΣΥ ΝΟ ΛΟ 83 1149 197 3576 5005



Α ΝΑ ΦΑΙ ΡΕ ΤΟΝ Ο ΠΛΟΝ Α ΡΕ ΤΗ

Το έµ βλη µα της Τα ξιαρ χί ας α πει κονί ζει 

την κε φα λή της θε άς Α θη νάς, πα ρά στα-

ση που χρη σι µο ποι ή θη κε ως σύµ βο λο 

της III Ο ρεινής Τα ξιαρ χί ας, κα τά τους 

νι κηφό ρους α γώ νες της, µε δό ρυ, τε θω-

ρα κι σµέ νο ό χη µα µε τα φο ράς προ σω πι-

κού και την το πω νυ µί α «ΡΙ ΜΙ ΝΙ».

Η θε ά Α θη νά α πει κο νί ζεται ως θε ά του 

πο λέ µου και της σο φί ας. 

Το τε θω ρα κι σµέ νο ό χη µα µε τα φο ράς 

προ σω πι κού συµ βο λί ζει τη µη χα νο κί-

νη ση της Τα ξιαρ χί ας και των Μο νά δων 

της και η τοπωνυ µί α «ΡΙ ΜΙ ΝΙ» εί ναι η 

πρό σθε τη ο νο µα σί α στην ταυ τό τη τα της 

Τα ξιαρ χί ας, την ο ποί α φέ ρει τι µη τι κά 

για την α πε λευ θέ ρω ση της ο µώ νυ µης 

Ι τα λι κής πό λης α πό τους Γερ µα νούς, το 

Σε πτέµ βριο του 1944.

Το α πό φθεγ µα “Α ΝΑ ΦΑΙ ΡΕ ΤΟΝ Ο ΠΛΟΝ 

Α ΡΕ ΤΗ” α νή κει στον Έλ ληνα φι λό σο φο 

και ι στο ρι κό Α ντι σθέ νη, για το βί ο και 

το έρ γο του φι λό σο φου ∆ιο γέ νη του Λα-

έρ τιου και δια κη ρύσ σει τη ση µα σί α και 

µονα δι κό τη τα της α ρε τής ως ι σχυ ρού 

ε σω τε ρι κού ό πλου του αν θρώ που και 

του µα χη τή, το ο ποί ο κα νέ νας ε χθρός 

δεν µπο ρεί να του α φαι ρέ σει.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αποστολή 
Η α πο στο λή της Τα ξιαρ χί ας γε νι κά συ νί-

στα ται:
 στην ετοι µό τη τα α νά λη ψης και διε ξα-

γω γής ό λων των α παιτού µε νων ε πι χει ρή-
σε ων στην Περιοχή Ευθύνης της, για την 
ε ξα σφά λι ση της ά µυ νας σε αυ τήν και της 
εδα φι κής α κε ραιό τη τας του Β. Έ βρου

 στην ε πι τή ρη ση και έλεγ χο της µε-
θο ρί ου στην ΠΕ/XVI Μ/Κ ΜΠ, η ο ποί α ε πι-
τυγχά νε ται µε τα µό νι µα και πε ριο δι κής 
ε πάν δρω σης Φυ λά κια Προ κα λύ ψε ως και 
άλ λα στοι χεί α α σφα λεί ας (στα τι κά και κι-
νη τά, ε νώ, πα ράλ ληλα, συ νερ γά ζε ται µε 
την Ε ΛΑΣ και τα τµή µα τα Συ νο ρο φυ λα-
κής), για την α ντιµετώ πι ση της λα θραί ας 
ει σό δου πα ρά νο µων µε τα ναστών στην πε-
ριο χή του Β. Έ βρου

 στην α σφά λεια του προ σω πι κού, των 
µέ σων και των ε γκατα στά σε ών της

 στην εκ παί δευ ση του προ σω πι κού, 
προ κει µέ νου αυ τοί να κα ταστούν άρι στοι µα-
χη τές και να δια τη ρεί ται σε υ ψη λό ε πί πε δο 
η µα χη τι κή και ε πι χειρη σια κή ε τοι µό τη τα 
των Μο νά δων

 στη συ ντή ρη ση του υ λι κού - µέ σων 
και των ε γκατα στάσε ών της, κα θώς και στη 
βελ τί ω ση της α µυ ντι κής ορ γά νω σης - ο χύ-
ρω σης στην Περιοχή Ευθύνης της.

Εκπαίδευση
Η ε πι χει ρη σια κή εκ παί δευ ση του προ-

σω πι κού των Μονάδων - α νεξ. Υ πο µονά-
δων, α πο τε λεί το κύ ριο µέ λη µα της Τα ξιαρ χί-
ας και διεξάγε ται, σύµ φω να µε τις ΓΟ Ε/ΓΕΣ, 
ώ στε να προσο µοιά ζει στις πραγ µα τι κές 
συνθή κες των ε πι χειρή σε ων. Η φι λο σο φί α 
της εκ παί δευ σης βα σί ζε ται στο τρί πτυ χο: 
Γνώ ση Ει δι κό τη τας - Σκο πευ τι κή ι κα νό τη τα 
- Φυ σική κα τά στα ση

Πε ρι λαµ βά νει:
 εκ παί δευ ση Ει δι κό τη τας, η ο ποί α 

α πο σκο πεί στην εκ παί δευ ση ό λου του στρα-
τιω τι κού προ σω πι κού, ώ στε να γί νουν ά ρι-
στοι γνώστες της ει δι κό τη τάς τους

 α σκήσεις κά θε κλι µα κί ου που α πο-
σκο πούν στη βελτί ω ση της φυσι κής κα τά-
στα σης και α πό κτη ση ε µπει ριών του προ-
σω πικού, ώ στε να κα τα στούν ι κα νοί να 
α ντα πο κρι θούν στις ανά γκες του πε δί ου 
της µά χης

 βο λές, η µέ ρα και νύ κτα, κά τω α πό 
ο ποιεσ δή πο τε και ρι κές συν θή κες, µε 
ό λα τα ο πλι κά συ στή µα τα των Μο νά δων 



- α νεξάρτητων Υ ποµονά δων της Τα ξιαρ χί ας 
(α το µι κός - ο µα δι κός ο πλι σµός, οπλι σµός ε πί 
ο χη µά των - αρ µά των - Α/Κ πυ ρο βό λων), για 
την ε ξοι κεί ω ση των χει ρι στών τους µε αυ τά.

Οι κύ ριες εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό τη-
τες στις ο ποί ες η Ταξιαρ χί α δί δει ι διαί τε ρη 
βα ρύ τη τα για την ε παύ ξη ση της µα χη τι κής 
ι κα νό τη τας των Μο νάδων της εί ναι:

 ε κτέ λε ση βολών, η µέ ρα και νύ κτα, 
µε ό λα τα ό πλα, που δια θέ τουν οι Μο νά δες 
της Τα ξιαρ χί ας

 βο λές Αρ µά των
 ορ γά νω ση και διε ξα γω γή ρε α λι στι-

κών τα κτι κών ασκή σε ων µε τά στρα τευ-
µάτων (TAMΣ) µι κρών κλι µα κί ων µε πραγ-
µα τι κά πυ ρά

 εκ παί δευ ση στα πλω τά µέ σα
 διά βα ση υ δά τι νου κωλύ µα τος
 6ή µε ρο ε πι χει ρη σιακής εκ παί δευ σης
 5νθή µε ρο βο λών
 α γώ νας σε κα τοι κη µένους τό πους
 εκ παί δευ ση ε ξο µοιω τών
 πο λεµι κά Παί γνια
 διε ξαγω γή α να γνω ρί σε ων, η µέ ρα 

και νύ κτα
 ρε α λιστι κή εκ παί δευ ση των ε θνο φυ-

λά κων
 εκ παί δευση στη συ ντή ρη ση του υ λι-

κού, προ κειµένου να δια τη ρη θεί σε α ξιό πι-
στη κα τά στα ση για ε κτέ λε ση ε πι χει ρή σε ων.

Α σκή σεις
Η 3η Μ/Κ ΤΑΞ - «ΡΙ ΜΙ ΝΙ» συµ µε τέ χει 

στο σύ νο λο των Ε θνι κών Α σκή σε ων, που 
πραγ µα το ποιούνται κά θε χρό νο, υ πό τύ που 
τα κτι κών α σκή σε ων µε τά στρα τευ µά των 
(ΤΑΜ Σ) και τα κτι κών α σκή σε ων ά νευ στρα-
τευµά των (ΤΑ ΑΣ), µε σκο πό:

 την εκ παί δευ ση του Ε πι τε λεί ου, στις 
δια δι κα σί ες ελέγ 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 νότητας 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 α νεξάρτητων Υ πο-
µο νάδων, σε θέ µα τα ∆ιοι κη τι κής Μέ ρι µνας.

∆ρα στη ριό τη τες
Στα πλαί σια της α πο στο λής της, η Τα ξιαρ-

χί α προ γραµ µα τί ζει και ορ γα νώ νει διά φο ρες 
δρα στηριό τη τες, ό πως:

 ηµε ρί δες, µε θέ µα την πρό λη ψη των 
τρο χαί ων α τυ χηµάτων, την α ντι µε τώπι ση 
των ναρ κω τι κών και τον ε παγ γελ µα τι κό 



προ σα νατο λι σµό των κλη ρω τών ο πλι τών, 
για την µε τά τη θη τεί α, προ σαρµο γή τους 
στο στί βο της ζω ής

 εκ δη λώ σεις «Α ΝΟΙ ΚΤΑ ΣΤΡΑ ΤΟ ΠΕ-
∆Α» µε σκο πό την ενη µέ ρω ση, κυ ρί ως της 
νε ο λαί ας, για τα ο πλι κά συ στή µα τα και το 
ε πι τε λού µε νο έρ γο του Στρα τού.

 επι µορ φω τι κές ε πι σκέ ψεις του προ σω-
πι κού των Μο νά δων της Τα ξιαρ χί ας, σε α ξιο-
θέ α τα - αρ χαιο λο γι κούς χώ ρους - µου σεί α, 
µε σκο πό την κα λύ τε ρη ε πα φή και α πό κτη ση 
γνώ σε ων, για την Ι στο ρί α της πε ριο χής

 ψυ χα γω γι κές εκ δη λώ σεις, ό πως συ-
ναυ λί ες, µου σι κά γεύµα τα ο πλί τη κ.α.

 συµ µε το χή στις ε ορ τα στι κές εκ δη-
λώ σεις για τη µά χη του ΡΙ ΜΙ ΝΙ, στην οµώ-
νυ µη ι τα λι κή πό λη, ε τη σί ως, µε ο λι γο µε-
λή α ντι προ σω πεί α.

Πραγ µα το ποιού νται, ε τη σί ως, α ναλό γου 
α ριθ µού άτυ πες Ε/Τ συ να ντή σεις, για ε πί λυ-
ση θε µά των προ κα λύ ψε ως και α νταλ λα γή 
ευχών και δώ ρων, λό γω ε ορ τών.

Α ντι µε τώ πι ση Πα ρά νο µης Με τα νά στευ σης
 Α πό τον Ιού νιο 2010, έ χει κα τα-

γρα φεί ση µα ντι κή έξαρ ση του α ριθ µού 
ει σό δου λα θρο µε τα να στών στην ΠΕ της 
Τα ξιαρ χί ας, µε το ση µα ντικότε ρο πρόβλη-
µα να ε ντο πί ζε ται στην πε ριο χή των χερ-
σαί ων συ νό ρων µε την Τουρκί α, ε πί του 
προγεφυρώµατος ΚΑ ΡΑ Α ΓΑ ΤΣ. Ση µα-
ντι κός α ριθ µός α πό αυ τούς συλ λαµ βά νο-
νται κα θη µε ρι νά και πα ρα δί δο νται στην 
ΕΛ.ΑΣ, σύµ φω να µε το µνη µό νιο συ νερ-
γα σί ας Σ.Ξ - ΕΛ.ΑΣ, α πό τα όρ γα να προ-
κά λυψης.

της κοι νω νι κής προ σφο ράς µε σκο πό τη σύ-
σφι ξη των σχέ σε ων του Στρα τού µε την το πι-
κή κοι νω νί α και εντός του πνεύ µα τος των 
δγών που ι σχύ ουν, σε συ νερ γα σί α µε τους 
το πι κούς φο ρείς, προ βαί νει σε :

 συν δρο µή στην αντι µε τώ πι ση φυ σι-
κών κα τα στρο φών, (πυρ κα γιές, πληµ µύ ρες, 
χιό νια), µε διά θε ση µη χα νη µά των ΜΧ και 
προ σω πικού, κα θώς και κα τα σκευές δια φό-
ρων έρ γων κοι νής ω φε λεί ας, διευ θέ τη ση 
α γροτικών δρό µων κ.λπ.

 διά θε ση και α νά πτυ ξη πε ζο γέ φυρας 
στις εκδη λώ σεις πανελ λή νιας και ό χι µό νο, 
εµ βέ λειας, που πραγ µα το ποιού νται στον πο-
τα µό Άρ δα, στο χωριό Καστα νιές (Ε τή σια 
Συ νά ντη ση Νε ο λαί ας, εκ πε ρι τρο πής Ε τή σια 
Συ νά ντηση Μο το συ κλε τι στών, Συ νά ντη ση 
Κυ νη γών κ.λπ.)

∆ιε θνείς Συ νερ γα σίες
Σχέ σεις µε την Τουρ κί α
 Μέ τρα Οι κο δό µη σης Ε µπι στο σύ νης 
Α πό το θέ ρος του 2009, στα πλαί σια 

ε φαρ µο γής των Μέ τρων Οι κο δό µη σης 
Ε µπι στο σύ νης Ελλά δας - Τουρ κί ας , πραγ-
µα το ποιεί ται, 1 φο ρά το χρό νο, 2ή µε ρη 
ε πί σκε ψη α ντι προ σω πεί ας, µε ε πι κε φα-
λής τον ∆ιοικητή της Τα ξιαρ χί ας, στην 
έ δρα της α ντί στοι χης τουρκικής Τα ξιαρ-
χί ας στην Α δριανού πο λη, που έ χει σκο πό 
την κα λύ τε ρη γνω ρι µί α των δύ ο πλευ ρών 
σε υ πη ρε σια κό επίπε δο. Α ντί στοι χη ε πί-
σκε ψη, στην έ δρα της Τα ξιαρ χί ας, πραγ-
µα το ποιεί ται α πό ο µό λο γη τουρ κική α ντι-
προ σω πεί α

 ά τυ πες Ελ λη νο τουρ κικές Συ να ντή σεις

 Στα πλαί σια α ντι µε τώπι σης του πα-
ρα πά νω προ βλήµα τος, διε ξά γε ται α πό τις 
7 Νο εµβρίου 2010 η ε πι χείρηση RΑ ΒΙΤ 
2010-11 της FRONTEX, η ο ποί α λαµ βά νει 
χώ ρα σε ό λη την Ελληνοτουρκική Με θό-
ριο στο Νο µό Έ βρου, υ πό την αι γίδα της 
ΕΛ.ΑΣ. Το Πε ρι φε ρειακό Συ ντο νι στι κό 
Κέ ντρο της πα ραπάνω ε πι χεί ρη σης συ-
γκροτεί ται στην Α∆ Ο ρε στιά δος και η Τα-
ξιαρ χί α έ χει α να πτύξει σύν δε σµο µε τις 
∆υ νά µεις Συ νο ρια κής Φύ λα ξης, για την 
πα ρο χή κά θε εί δους υπο στή ρι ξης στην 
α νω τέ ρω ε πι χεί ρη ση και συν δρο µής του 
ΣΞ, ό ταν α παι τεί ται. 

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Η 3η Μ/Κ ΤΑΞ «ΡΙ ΜΙ ΝΙ», στα πλαί σια 

 ε θε λο ντι κή αι µο δο σί α
 ε νί σχυ ση α πό ρων οι κο γε νειών µε 

τρό φι µα, σε χω ριά της πε ριο χής ευ θύ νης 
της Τα ξιαρ χί ας

 διά θε ση των στρα τιω τι κών λε σχών 
σε τρί τους, για τη διοργά νω ση µη κερ δο σκο-
πι κών εκ δη λώ σε ων, µε σκο πό τη σύ σφι ξη 
σχέ σε ων µε την το πι κή κοι νω νία

 συν δρο µή µε προ σω πι κό, για τη 
διορ γά νω ση α θλη τι κών α γώ νων, σε 
το πι κό ε πί πε δο, αλ λά και πα νελ λή νιας 
εµ βέ λειας, ό πως α γώ νες πε τό σφαι ρας, 
καλα θό σφαι ρας, των Ε∆ και Σω µά των 
Α σφα λεί ας

 διά θε ση τι µη τι κών α γη µά των, κυ ρί-
ως για κά λυ ψη θρη σκευτι κών και επε τεια-
κών εκ δη λώ σε ων της το πι κής κοι νω νί ας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Στην πε ριο χή ευ θύ νης της Τα ξιαρ χί ας στα πλαί σια της µέ ρι µνας για το προ σω πι κό λει τουρ γούν:

 α πό το Σε πτέµ βριο του 2007, 1 Βρε φο νη πια κός Σταθ µός µε δυ νατότη τα φι λο ξε νί ας τέ κνων του 

στρα τιωτι κού και πο λι τι κού προ σω πι κού, α πό 2,5 µέχρι 5 ε τών, ο ο ποί ος στε λε χώ νε ται α πό µό νι µο 

στρα τιω τι κό προ σω πι κό, µε τις προ βλε πό µε νες ει δι κό τη τες

 3 Λέ σχες Α ξιω µα τι κών (Ν. Ο ρε στιά δας, χωριό Κα βύ λη, χωριό Ρί ζια), για την ε ξυ πη ρέ τη ση σί τι σης 

και ψυ χα γω γί ας των στε λε χών

 12 Συ γκρο τή µα τα Οικο δο µών Αξ ιωµατικών-Υ παξιωµατι κών (ΣΟ Α-ΣΟ ΜΥ), (8 στον Ν. Ο ρε στιά-

δας, 3 στο χωριό Ρί ζια και 1 α γά µων, στο χωριό Κα βύ λη), για τη στέ γα ση του προ σω πι κού.

3η M/K ΤΑΞ “ΡΙΜΙΝΙ”



Πο λε µι κό Μου σείο
Α θη νών

ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Πο λε µι κό Μου σεί ο ε γκαι νιά στη κε το 1975. Σκο πός του εί ναι η έκ θε ση πο λε µι κών κειµη-

λί ων, η τεκ µη ρί ω ση και η µε λέ τη της πο λε µι κής ι στο ρί ας του Ελ λη νι κού  Έ θνους α πό την 

αρ χαιό τη τα µέ χρι σή µε ρα. Τα εκ θέ µα τα πα ρου σιά ζο νται σε δέ κα αί θου σες και χρονο λο γού νται 

α πό τη νε ο λι θι κή ε πο χή µέ χρι το πρώ το µι σό του 20ου αιώ να. 
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Ι στο ρι κά Στοι χεί α
Το ελ λη νι κό κρά τος α πο φά σι σε α πό 

το 1964, την ί δρυ ση του Πο λε µι κού Μου-
σεί ου τι µώ ντας ό λους αυ τούς που πά λε-
ψαν για την ε λευ θε ρί α της χώ ρας µας. Ο 
σχεδια σµός έ γι νε α πό µια ο µά δα δια κε-
κρι µέ νων ε πι στη µό νων µε ε πι κε φα λής 
τον κα θη γη τή του Ε θνι κού Με τσό βιου 
Πο λυ τε χνεί ου κ. Θου κι δί δη Βα λε ντή. Στις 
18 Ιου λί ου του 1975, ο Πρό ε δρος της ∆η-
µο κρα τί ας Κων στα ντί νος Τσά τσος και ο 
Υ πουρ γός Ε θνι κής Ά µυ νας Ευάγ γε λος 
Α βέ ρωφ ε γκαι νί α σαν το Μου σεί ο.Το Πο-
λε µικό Μου σεί ο α πο τε λεί Νο µι κό Πρό σω-
πο ∆η µο σί ου ∆ι καί ου (ΝΠ∆∆) υ πα γό µε νο 
στην ε πο πτεί α του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής 
Ά µυ νας.

Α πο στο λή
Α πο στο λή του Μου σεί ου εί ναι η συ-

γκέ ντρω ση, δια φύ λα ξη και κα τάλ λη λη 
πα ρου σί α ση των κά θε εί δους πο λε µι κών 
κει µη λί ων και εν θυ µί ων της ι στο ρί ας 
µας, η µε λέ τη και τεκ µη ρί ω ση της πο λε µι-
κής ι στο ρί ας και τέ λος η προ βο λή των Ιε-
ρών Α γώ νων του Ελ λη νι κού Έ θνους α πό 
την αρ χαιό τη τα µέ χρι σή µε ρα, µε σκο πό 
την τό νω ση της Ε θνι κής Μνή µης και την 
προ βο λή της ι στο ρι κής συ νέ χειας και ε νό-
τη τας του Ελ λη νι σµού.

∆ιοί κη ση - Ορ γά νω ση -
Στε λέ χω ση

Το Πο λε µι κό Μου σεί ο εί ναι ορ γα νω µέ νο σε:
 επτα µε λές ∆ιοι κη τι κό Συµ βού λιο
 τέσ σε ρις Ε φο ρί ες
 γρα φεί ο Προ σω πι κού
 γρα φεί ο Οι κο νο µι κών Υ πη ρε σιών
 διεύθυνση Τε χνι κών Υ πη ρε σιών
Η διοί κη ση και η οι κο νο µι κή δια χεί-

ρι ση του Μου σεί ου α σκεί ται α πό ε πτα µε-
λές ∆ιοι κη τι κό Συµ βού λιο που διο ρί ζε ται 
µε 3ε τή θη τεί α α πό τον Υπουρ γό Ε θνι κής 
Ά µυ νας.

Το ∆ιοι κη τι κό Συµ βού λιο α πο τε λεί ται 
α πό πέ ντε Α νώ τα τους Αξιωµατικούς προ-
ερχό µε νους (α να λο γι κά) α πό ό λους τους 
Κλά δους των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και δύ ο 
δια κε κρι µέ νους ε πι στή µο νες.

Το προ σω πι κό που στε λε χώ νει τα διά φο-
ρα τµή µα τα του Πο λε µι κού Μου σεί ου απο τε-
λεί ται α πό αξιωµατικούς, υπ αξιωµατικούς, 
ο πλί τες και πο λι τι κό προ σω πι κό και των 
τριών Κλά δων των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων.

Ά πο ψη της αί θου σας - α φιέρωµα στον Ελ λη νο ϊ τα λι κό πό λε µο

Γε νι κή ά πο ψη του χώ ρου υ πο δο χής των ε πι σκε πτών



ΜΟΥΣΕΙΑ

Θέ ση - Ε γκα τα στά σεις -
Εκ θε σια κοί Χώ ροι

Η θέ ση του Πο λε µι κού Μου σεί ου, στο 
κέ ντρο της Α θή νας, του προσ δί δει συ γκρι-
τι κό πλε ο νέ κτη µα, κα θό σον εί ναι εύ κο λα 
προ σβά σι µο µε πλή θος δη µο σί ων και 
ι διω τι κών µέ σων µε τα φο ράς (Με τρό, Α στι-
κά Λε ω φο ρεί α, Τρό λε ϊ, Ι.Χ. κ.τ.λ.).

Εγκαταστάσεις
Οι ε σω τε ρι κοί χώ ροι του Πο λε µι κού 

Μου σεί ου Α θη νών εί ναι κα τα νε µη µέ νοι 
σε πέ ντε ε πί πε δα ό που έ χουν α να πτυ-
χθεί α φε νός οι εκ θε σια κοί χώ ροι ό που 
πα ρου σιά ζε ται η πο λε µι κή και στρα τιω τι-
κή ι στο ρί α της Ελ λά δας α πό την αρ χαιό-
τη τα µέ χρι τις η µέ ρες µας, α φε τέ ρου οι 
διοι κη τι κές και βο ηθη τι κές υ πη ρε σί ες 
του Μου σεί ου.

Στους υ παί θριους εκ θε σια κούς χώ-
ρους που υ πάρ χουν πε ρι φε ρεια κά του 
κτιρί ου, ε κτί θε νται εκ θέ µα τα πο λε µι κών 
α ε ρο σκα φών δια φό ρων τύ πων της Α ε-
ροπο ρί ας και του Ναυ τι κού, πυ ρο βό λα 
δια φό ρων δια µε τρη µά των και χρή σε ων 
καθώς και διά φο ρα ο πλι κά συ στή µα τα 
και πύ ραυ λοι.

Αρ χεί α
Το φω το γρα φι κό Αρ χεί ο πε ρι λαµ βά νει 

60.000 πε ρί που φω το γρα φί ες (πρω τό τυπες 
οι πε ρισ σό τε ρες) που α να φέ ρο νται σε ό λες 
τις πε ριό δους της νε ώ τε ρης Ελλη νι κής Ι στο-
ρί ας α πό το l897 µέ χρι σή µε ρα, κα θώς και 
φω το γρα φί ες (δω ρε ά) του Αγ γλι κού και Γερ-
µα νι κού Πο λε µι κού Μου σεί ου.

Το Ι στο ρι κό Αρ χεί ο του Μου σεί ου 
πε ρι λαµ βά νει αρ χεί α και συλ λο-
γές που α να φέ ρο νται σε 
ό λες τις πε ριό δους 
της νε ώ τε ρης 
Ε λ  λ η  ν ι -
κής 

Ι στο ρί ας α πό την Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση 
του 1821 µέ χρι τον Πό λε µο της Κο ρέ ας, 
ό πως ε πι στο λές Α γω νι στών του 1821, 
Ο θω µα νι κά έγ γρα φα (ε γκύ κλιοι, δια τα-
γές, ψη φί σµα τα κ.τ.λ.), προ σω πι κά η µε-
ρο λό για, ε πι στο λι κά δελ τά ρια, αρ χεί α Μα-
κε δο νο µά χων, λευ κώµα τα, ε φη µε ρί δες, 
πα ρά νο µο τύ πο της κα το χής κ.τ.λ.

Στο Μου σεί ο υ πάρ χει και µια µε γά λη 
συλ λο γή πα λαιών και σπά νιων χαρ τών-
χα ρα κτι κών που ε κτεί νε ται χρο νο λο γι κά 
α πό τον 15ο αιώ να και µε τέ πει τα. Τα έρ γα 
των µε γά λων χαρ το γρά φων α πο τε λούv 
µι κρά έρ γα τέ χνης και α πει κο νί ζουν κυ-
ρί ως τον ελ λα δι κό χώ ρο, τη Μι κρά Α σί α 
και γε νι κό τε ρα την Α να το λι κή Με σό γειο.

Τέ λος, το Μου σεiο δια θέ τει κι νη µα το-
γρα φι κό αρ χεί ο που πε ρι λαµ βά νει σπά νια 
ι στο ρι κά ντο κι µα ντέρ α πό το 1896 µέ χρι και 
το 1974 κα θώς και µε γά λη ποι κιλί α πα λαιού 
τε χνι κού κι νη µα το γρα φι κού ε ξο πλι σµού 
(µη χα νές προ βο λής, κάµε ρες κ.λπ.).

Πα ραρ τή µα τα
Για την εκ πλή ρω ση της α πο στο λής 

του, το Πο λε µι κό Μου σεί ο, πέ ραν 
των άλ λων δρα στη ριο τή των του, 
α φε νός µεν ε νι σχύ ει µε εκ-
θε σια κό υ λι κό Στρα τιω τι-
κά Μου σεί α του ΓΕΣ 
(τα µουσεία Χά νι 
Ε µίν Α γά, 
Καλ πα κί-
ο υ , 

Το ξί φος και το πη λή κιο του Ι τα λού Φι λέλ λη να Ρι τσιό τι Γα ρι βάλ-

δη, ι δρυτή του Ε θε λο ντι κού Σώ µα τος των Γα ρι βαλ δι νών, που πο-

λέ µη σαν στην Ελ λά δα και η σάλ πιγ γα του Ε θε λο ντι κού Σώ µα τος 

των Ελ λή νων Γα ρι βαλ δι νών (Ε ρυ θρο χιτώ νων)



Το Πο λε µι κό Μου σεί ο έ χει δι κό του έµ-

βλη µα, το ο ποί ο εί ναι α ντί γρα φο της ο πί-

σθιας ό ψης του Με ταλ λί ου «Α ΡΙ ΣΤΕΙΟ 

ΤΟΥ Α ΓΩ ΝΟΣ 1821 - 29» και φέ ρει εγ-

χά ρα κτα στο κύ ριο σώ µα την ε πι γρα φή 

«ΤΟΙΣ Η ΡΩ Ι ΚΟΙΣ ΠΡΟ ΜΑ ΧΟΙΣ ΤΗΣ ΠΑ ΤΡΙ-

∆ΟΣ» (Στους Η ρω ι κούς Προ µά χους της 

Πα τρίδας), πε ρι µε τρι κά δε «ΠΟ ΛΕ ΜΙΩΝ 

Α ΜΥ ΝΕ ΣΘΑΙ Α ΓΑ ΘΟΝ Ε ΝΕ ΣΤΙΝ» (Η  ά µυ-

να κα τά των ε χθρών εί ναι ιε ρό κα θή κον).

Εν δυ µα σί α Μα κε δο νο µά χου
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Κιλ κίς, Λα χα νά, Κο µο τη νής κ.τ.λ.) α φε τέ-
ρου δε έ χει ι δρύ σει και πα ρα κο λου θεί 
πα ραρ τή µα τα σε ι στο ρι κές πό λεις της 
Ελ λά δας, ό πως το Ναύ πλιο, τα Χα νιά, την 
Τρί πο λη και τη Θεσ σα λο νίκη.

∆ρα στη ριό τη τες
του Πο λε µι κού Μου σεί ου

Πα ράλ λη λα µε το έρ γο της θε µα τι κής 
προ σέγ γι σης στη πα ρου σί α ση των δια-
φόρων ι στο ρι κών πε ριό δων στους ε πι σκέ-
πτες του, το Πο λε µι κό Μου σεί ο λει τουργεί 
ε πί σης ως χώ ρος:

 έρευ νας, µε λέ της και εκ παί δευ σης
 συ ντή ρη σης και δια φύ λα ξης κει µη λί-

ων, εν θυ µί ων κ.λπ.
 διορ γά νω σης πε ριο δι κών εκ θέ σε ων
 έκ δο σης ι στο ρι κών εκ δό σε ων.
Πέ ραν των πα ρα πά νω πρέ πει να το-

νι σθεί η συ νει σφο ρά του στην δια παι δα-
γώγη ση των Ελ λη νο παί δων που γί νε ται 
µε τις ορ γα νω µέ νες ε πι σκέ ψεις εκ παι δευ-
τι κών ι δρυ µά των.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

∆ιεύ θυν ση:

Βασ. Σο φί ας και Ρι ζά ρη 2,

10 675 Α θή να 

Εί σο δος ε λεύθε ρη

 

Ώ ρες Λει τουρ γί ας:

Τρί τη - Πα ρα σκευ ή 

09:00 - 14:00, Σάβ βα το,

Κυ ρια κή 09:30 - 14:00,

∆ευ τέ ρα κλει στά 

Τηλ.: 210 7215035,

210 7244464 

Φαξ: 210 7245838 
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1. Πα νο πλί α Ιά πω να πο λε µι στή (Σα µου ρά ι) 

14ος αιώ νας (Συλ λο γή Σα ρό γλου).

2. “Ξυ λό πυρ γος ή Μό συ νος”. Οµοίωµα πο λιορ-

κη τι κής µη χα νής των Βυ ζα ντι νών.

3. Ε πι θε τι κός και α µυ ντι κός Ευ ρω πα ϊ κός ο πλι-

σµός (16ου - αρ χές 17ου αιώ να).

4. Α φιέ ρω µα στον Στρα τάρ χη Α λέ ξαν δρο Πα-

πά γο.

5. “Υ πέρ Βω µών και Ε στιών”. Ε λαιο γρα φί α 

Α λε ξαν δρά κη.

6. Η Πο λε µι κή Ση µαί α του Ελ λη νι κού Α πο σπά-

σµα τος που πα ρή λα σε στο Πα ρί σι για τον ε ορ-

τα σµό της λή ξης του Α’ Πα γκο σµί ου Πο λέ µου.

7. ∆ερ µά τι νη στο λή πτή σης  Έλ λη να α ε ρο πό-

ρου του Α’ Πα γκο σµίου Πολέ µου από την Μι-

κρασια τι κή Εκ στρα τεί α.

8. “Α θα νά σιος ∆ιά κος”, Ο ρει χάλκινο έρ γο Μ. 

Τό µπρου.

9. Χάλ κι να Κο ριν θια κά Κρά νη του 8ου - 6ου 

π.Χ. αιώ να (Συλ λο γή Π. Σα ρό γλου).
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χειροβοµβίδες
OF 1915

Η OF1915 είναι επιθετική χειροβοµβίδα και χρησιµοποιήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό 

πιθανότατα από τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και έπειτα, έχοντας αρχικά χορηγηθεί από τα γαλλικά 

στρατεύµατα στις Στρατιωτικές ∆υνάµεις της Κυβέρνησης Εθνικής Αµύνης. Κατά την έναρξη του 

Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου στο απόθεµα του Ελληνικού Στρατού είχε αποµείνει µικρός αριθµός 

χειροβοµβίδων του τύπου, για τις οποίες έγινε αγορά εναυσµατοφόρων πωµάτων ώστε να 

καταστεί δυνατή η χρησιµοποίησή τους. Είναι ωοειδούς σχήµατος.

OF 1915

Βάρος: 318 gr

Ύψος: 122 mm

Υλικό Κατασκευής: Λευκοσίδηρος

F1 1916
Η αµυντική χειροβοµβίδα F1 1916 χρησιµοποιήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό πιθανότατα από 

τον Α΄ Παγκόσµιο µέχρι και το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Πριν την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέµου, 

ο αριθµός των χειροβοµβίδων του τύπου που είχε αποµείνει ήταν µικρός, ενώ κρίθηκε και σε αυτή 

την περίπτωση απαραίτητη η αγορά εναυσµατοφόρων πωµάτων, προκειµένου να µπορέσουν να 

χρησιµοποιηθούν. Είναι ωοειδούς σχήµατος και φέρουν εξωτερικές χαραγές.

F1 1916

Βάρος: 600 gr

Υλικό Κατασκευής: Χυτοσίδηρος

CF
Η γαλλική αµυντική χειροβοµβίδα CF, χρησιµοποιήθηκε από τον Ελληνικό Στρατό πιθανότατα 

από τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι και τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Έχει ωοειδές σχήµα και 

εξωτερικά φέρει χαραγές. Ο πυροδοτικός µηχανισµός της προσαρµόζεται και σταθεροποιείται 

µε τρεις ξύλινες σφήνες.

CF

Βάρος: 550 gr

Ύψος: 145 mm

Υλικό Κατασκευής: Χυτοσίδηρος

Γέµισµα: Σεδίτης
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I1925 Eπιθετική
Ο Ελληνικός Στρατός, πιθανότατα κατά τη δεκαετία του 1920, απέκτησε αριθµό επιθετικών χειροβοµβίδων 

ιταλικής κατασκευής, τις οποίες ονόµασε Ι1925. Παρόλο που το 1930 η χρησιµοποίησή τους κρίθηκε επικίνδυνη, 

κατά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέµου, λόγω του ελλιπούς εξοπλισµού σε χειροβοµβίδες, έγινε ανασκευή 

και διάθεση περιορισµένου αριθµού (περί τις 56.000) από αυτές. Έχουν κυλινδρικό σχήµα και µαύρο χρώµα.

Ι 1925 Επιθετική

Βάρος: 240 gr

Ύψος: 80 mm

Υλικό Κατασκευής: Σίδηρος

Γέµισµα: 60 gr Σεδίτης

Επιβράδυνση: Κρουσιφλεγής

Ι 1925 Αµυντική
Στις ιταλικής προέλευσης αµυντικές χειροβοµβίδες που αποκτήθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό 

κατά τη δεκαετία του 1920, αποδόθηκε η ονοµασία Ι1925. Το 1930 τα αποθέµατα που είχαν αποµείνει 

κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση. Έχουν κυλινδρικό σχήµα και µαύρο χρώµα και εξωτερικά φέρουν 

περιτυλιγµένο σύρµα από σίδηρο, µε διατοµή 3 x 4 mm, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε οξυγονο-

κόλληση µε το σώµα των χειροβοµβίδων.

Ι 1925 Αµυντική

Βάρος: 470 gr

Ύψος: 63 mm

Υλικό Κατασκευής: Σίδηρος

Γέµισµα: 60 gr Σεδίτης

Επιβράδυνση: Κρουσιφλεγής

Stielhandgranate 24
Πιθανότατα κατά τη δεκαετία του 1920, ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε χειροβοµβίδες γερµανικής προελεύσεως. 

Ο αριθµός των χειροβοµβίδων αυτών ήταν µάλλον περιορισµένος και δεν χρησιµοποιήθηκαν ούτε κατά τον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Η επίσηµη ονοµασία τους ήταν «Γερµανική χειροβοµβίδα µετά λαβής».

Οι Stielhandgranate 24 (χειροβοµβίδες µετά λαβής) αποτέλεσαν τις πλέον διάσηµες γερµανικές χειροβοµβίδες. 

Συχνά αποκαλούνταν «stick grenades» (χειροβοµβίδες µετά λαβής) ή «potato masher». Η πυροδότηση της 

χειροβοµβίδας γινόταν µε την αποκοχλίωση του πώµατος που βρισκόταν στο κάτω µέρος της. Το επάνω µέρος της 

χειροβοµβίδας (χωρίς τη λαβή), ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µόνο του ως χειροβοµβίδα.

Stielhandgranate 24

Βάρος: 630 gr

Υλικό Κατασκευής: Σιδηρό έλασµα
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Για το σκο πό αυ τό, προ σω πι κό και µέ-
σα των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων δια τέ θη καν 
κατά τη διάρ κεια του έ τους 2010, συµ βάλ-
λο ντας στην ολο κλή ρω ση α πο στο λών 
ανθρω πι στι κής βο ή θειας, στην κατασκευ ή 
µι κρών τε χνι κών έρ γων, στην πρό λη ψη 
και κα τα στο λή δα σι κών πυρ κα γιών, στην 
α να δάσωση, στη διά θε ση ε ξει δι κευ µέ νου 
τε χνι κού και ε πι στη µο νι κού προ σω πι κού, 
σε ε πι πρό σθε τη υ γειο νο µι κή υ πο στήριξη 
σε α κρι τικές και άλ λες πε ριο χές, στην 
έ ρευ να και διά σω ση και γε νι κό τε ρα σε 
υ πο στήρι ξη ∆ιοι κη τι κής Μέ ρι µνας.

Μι κρά  Έρ γα Υ πο δο µής
∆ια τέ θη καν συ νο λι κά 116 ο χή µα τα - 

µη χα νή µα τα Μη χα νι κού και 170 ά το µα, για 
α πο κα τά στα ση ζη µιών, για ερ γα σί ες διά νοι-
ξης, δια µόρ φω σης-συ ντή ρη σης αγρο τι κών 
δρό µων και πε ρι βάλλο ντων χώ ρων.

 Ο λο κλη ρώ θη καν οι ερ γα σί ες δια µόρ-
φω σης του χώ ρου υποδο χής ε πι σκεπτών 
επ΄ ω φε λεί α της Ι. Μ. Αγ. Πα ρα σκευ ής ∆ο-
µή ρου - Ρο δο λί βους Σερ ρρών.

 Με µη χα νή µα τα µη χα νι κού (1 προ ω-
θη τή γαιών και ε νός οχήµα τος M/S 290 GD) 
και προ σω πι κού ο λο κλη ρώ θη κε η διά νοι ξη 
του δρο µολο γί ου Τρά πα λου - Μαγ γα νί τη 
στην Ι κα ρί α, µε αποτέ λε σµα η Ι κα ρί α πλέ ον 
να δια θέ τει πε ρι µε τρι κή σύν δε ση. Το έρ γο 
εί χε ξε κινή σει στις 12 Ο κτωβρίου 2003.

 Πραγ µα το ποι ή θη κε α πο χιο νι σµός  
του ο δι κού δι κτύ ου της νή σου Λήµνου 
τον Ιανουά ριο 2010.

 Έγιναν ερ γα σί ες συ ντή ρη σης δα σι-
κών δροµολο γί ων, στο πλαί σιο της α ντι πυ-
ρι κής πε ριό δου. Πα ρα χω ρή θη καν ε πί 15 
ερ γά σι µες η µέ ρες 3 Ι/Σ, 1 Φ/Τ ε πί 7 ερ γά σι-
µες η µέ ρες και 1 Π/Θ για 3 ερ γά σι µες η µέ-
ρες επ΄ ω φε λεί α της ∆ιεύθυνσης ∆α σών 
της νήσου Λέ σβου.

 ∆ιευ θετήθηκε η ε παρ χια κή ο δός 
Πε ρά µα τος - Ι. Μ. Αγί ας Πα ρα σκευ ής του 

∆ή µου Πε ρά µα τος και της κοί της ρέ µα τος 
Κο µποτίου Ν. Άρ τας. 

 ∆ια τέ θη κε υ λι κό γε φυ ρο σκευ ής τύ που 
«ΜΠΕ ΛΕ Ϋ» για την κατα σκευ ή αµ φιέ ρι στης 
γέ φυ ρας, χω ρίς µε σό βα θρο, ε πί του ρέ µατος 
«Τρε λο χείµαρος» στον οι κι σµό Κάλ χας του 
∆ήµου Κο µο τη νής στη Ν.Α. Ρο δό πη για ε ξυ-
πηρέτη ση των κα τοί κων της Ν.Α. Ρο δό πης.

 Πραγ µα το ποι ή θη καν ερ γα σί ες συ ντή-
ρη σης δα σι κών δροµολο γί ων, στο πλαί σιο 
της α ντι πυ ρι κής πε ριό δου επ΄ ω φε λεί α του 
∆ή µου Μα στοχωρί ων.

  ∆ια τέ θη κε 1 ερ πυ στριο φό ρος εκ σκα-
φέ ας και 1 προ ω θη τής γαιών τά φρων για 20 
η µέ ρες στις πε ριο χές Μυ τι λη νιών και Κά µπος 
-Βο τσα λά κια στη νήσο Σά µο για κα τα σκευ ή 
α ντι πληµ µυ ρι κών έρ γων, ύ στε ρα α πό αί τη µα 
της Νο µαρ χιακής Αυ το διοί κη σης Σά µου.

 Πα ρα τά θη κε η διά θε ση υ λι κού γε φυ-
ρο σκευ ής τύ που «ΜΠΕΛΕ Ϋ» έ ως 30 ∆εκεµ-
βρίου 2010, µε το ο ποί ο έ χει κα τα σκευα σθεί 
γέ φυ ρα ε πί του ρέµατος ΠΟΤΟ ΚΑ ΚΙΟΥ στο 
∆ήµο Πυ θα γο ρεί ου Σά µου και ε ξυπη ρε τεί 
τους κα τοί κους του ∆ή µου.

 Πραγ µα το ποι ή θη καν ερ γα σί ες δια µόρ-
φω σης κλί σε ων σε αγρο τε µά χιο της πε ριο χής 
Λαυ ρί ου που θα χρη σι µο ποι η θεί για την ε γκα-
τά στα ση οι κι σµού υ πο δο χής οι κο νο µι κών µε-
τα να στών, ύ στε ρα α πό αί τη µα του Υ πουρ γεί ου 
Υ γεί ας Πρό νοιας και Κοι νω νι κής Α σφά λι σης.

 Πραγ µα το ποι ή θη κε έ ρευ να - εκ κα-
θά ρι ση έ κτα σης 20.000 τ.µ. και σε βά θος 
0,4 µ., του Γενικού Νοσοκοµείου Θη βών 
στην ο ποί α πρό κει ται να α να γερ θεί το Κέ-
ντρο Υγείας Ε ρυ θρών.

 Το ε κτι µώ µε νο συ νο λι κό κό στος της 
προ σφο ράς α νήλ θε περί που στο πο σό των 
317.784,66€ .

Υ γεί α - Πε ρί θαλ ψη
 Συγκεντρώθηκαν 11.764 φιά λες αί µα-

τος α πό αι µο δο σί α στε λε χών και ο πλι τών του 
Στρατού Ξηράς.

 Παραχωρήθηκαν συ νο λι κά α σθε-
νο φό ρα και στρα τιω τι κοί ια τροί σε 61 πε-
ρι πτώσεις για υ γειο νοµική εξέ τα ση - δια-
κο µι δή πο λι τών και κά λυ ψη α θλη τι κών 
α γώ νων.

 ∆ια τέ θη κε έ νας ο πλί της ια τρός στις 
παι δι κές κα τα σκη νώ σεις ∆ρυ µιάς(Ιε ράς Μη-
τρό πο λης Ξάν θης) για την κά λυ ψη α να γκών 
των παι διών της κα τα σκή νωσης.

 ∆ια τί θε ται α νά 15 η µέ ρες κά θε µή-
να ο πλί της ια τρός για υ γειο νο µι κή κά λυψη 
στην ∆ΑΝ Τήλου.

 ∆ια τέ θη κε έ νας ο πλί της φαρ µα κο-
ποιός α πό 7 Μαΐου 2010 έ ως 30 Σεπτεµ-
βρίου 2010 στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρό δου 
προ κει µέ νου να α ντι µε τω πι στεί το κε νό που 

Απολογισµός Έτους 2010
Ο Στρατός Ξηράς, ε κτός του κύ ριου ε πι χει ρη σια κού έρ γου του, προ σφέρει ε πι πλέ ον και κοι νω νι κό 

έρ γο µε σκο πό τη στε νό τε ρη σύν δε σή του µε την κοινωνί α, µέ σα α πό την α νά πτυ ξη πρωτο βου λιών για 

τη στή ρι ξη προ γραµ µά των της Το πι κής Αυ το διοί κη σης και τη συν δρο µή σε πε ρι πτώ σεις φυ σι κών κα τα-

στροφών.
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προ έ κυ ψε α πό την ταυ τό χρο νη πα ραί τη ση 
των 2 φαρµα κο ποιών του Νο σο κο µεί ου.

 Το ε κτι µώ µε νο συ νο λι κό κό στος της 
προ σφο ράς στην υ γεί α α νήλ θε περίπου στο 
πο σό των 35.955,69€. 

Πο λι τι στι κές -
Κοι νω νι κές Εκ δη λώ σεις 

∆ια τέ θη κε στρα τιω τι κή µου σι κή σε 328 
πε ρι πτώ σεις, για θρη σκευ τι κές, πο λιτιστι-
κές και ψυ χα γω γι κές εκ δη λώ σεις διαφό-
ρων Φο ρέ ων.

Παραχωρήθηκαν Στρα τιωτικές Λέσχες 
σε κρα τι κούς φο ρείς και φι λαν θρω πι κές 
ορ γανώσεις σε 199 πε ρι πτώ σεις, για πραγ-
µα το ποί η ση πο λι τι στι κών εκ δη λώ σε ων 
φι λανθρω πι κού χα ρα κτή ρα, εκ θέ σε ων και 
πα ρά θε ση γευ µά των.

∆ια τέ θη καν τµή µα τα α πό δο σης τι µών, 
σε 307 πε ρι πτώ σεις. 

Το ε κτι µώ µε νο συ νο λι κό κό στος της 

θη τών και σπου δα στών για το έρ γο και την 
α πο στο λή του Στρα τού, κα τά τις ε πι σκέ ψεις 
σχο λεί ων σε στρατό πε δα και στα πλαί σια 
ε νη µε ρώ σε ων στα σχο λεί α για τον ε παγ γελ-
µα τι κό προσανα το λι σµό, α πό αξιωµατι κούς 
των Σχη µα τι σµών του Στρατού Ξηράς.

 ∆ια νεµήθη καν ι στο ρι κοί χάρ τες και 
χάρ τες ε πε κτά σε ως της Ελλά δος σε σχο λεί α.

 Πραγ µα το ποι ή θη κε ξε νά γη ση µα-
θη τών και δια φό ρων συλ λό γων κατά τις 
ε πι σκέψεις που πραγ µα το ποί η σαν σε ι στο ρι-
κούς χώ ρους (ο χυ ρά, µου σεί α - τύµ βους).

 ∆ια τέ θη καν σκο πευ τή ρια και πε δί α 
βο λής σε 267 πε ρι πτώ σεις.

 Παραχωρήθηκαν πο δο σφαι ρι κά γή-
πε δα Στρατοπέδων σε 156 πε ρι πτώ σεις.

 Προσφέρθηκε σκη νι κό υ λι κό, ια τρι-
κό κλι µά κιο και ρο φή µατα στους συµ µετέ χο-
ντες των σχο λι κών α θλη τι κών α γώνων α νω-
µά λου δρό µου, που διορ γα νώ θη καν α πό τη 
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκ παίδευ σης 
Κιλ κίς στις 21 ∆εκεµβρίου 2010.

 Στα πλαί σια του θε σµού «Α νοι χτά Στρα-
τό πε δα» που έ χει κα θιε ρώ σει το ΓΕΣ, για την 
α νά πτυ ξη και εν δυ νά µω ση των σχέ σε ων 
µε τα ξύ Στρα τού και Κοινού, αλ λά και για την 
ε νη µέρωση της νε ο λαί ας σε θέ µα τα θη τεί ας- 
ε παγ γελ µα τι κού προ σα να τολι σµού, πραγ µα-
το ποι ή θη καν συνολι κά 17 εκ δη λώ σεις σε 
α ντί στοι χους Σχη µα τι σµούς της Ε πι κρά τειας.

 Πραγ µα το ποι ή θη καν, στις 9 Νο-
εµβρίου 2010, στρα τιω τι κοί α θλη τι κοί αγώ-
νες στο ∆η µο τι κό Στάδιο «Α ΝΤΑ ΓΟ ΡΑΣ» µε 
τη συµ µε το χή Μο νά δων - Α νεξάρτητων Υ πο-
µο νά δων στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆-
ΤΕ, πα ρου σί α Θρη σκευ τι κών και πο λι τι κών 
αρ χών κα θώς και µα θη τών Β΄θµιας Εκ παί-
δευ σης Κω. Οι ο πλί τες και τα στε λέ χη δια-
γωνίστη καν στα α γω νί σµα τα: διελ κυ στίν δα, 
ρί ψη χειρο βοµβί δας, µε τα φο ρά τραυ µα τί α, 
λύση-αρ µο λό γη ση ο πλο πο λυ βό λου.

 Το ε κτι µώ µε νο κό στος της προ σφο-
ράς στην παι δεί α και τον α θλητισµό α νήλ θε 
περί που στα 24.502,23€. 

Λοι πές ∆ρα στη ριό τη τες
 ∆ια τέ θη καν στρα τιω τι κοί ιε ρείς και 

ο πλί τες ιε ρο ψάλ τες, για τέ λε ση Θεί ας Λει-
τουρ γί ας σε Ιε ρούς Να ούς πε ριο χών της 
Θρά κης και νή σων του Αι γαί ου. 

 Προ σφέρ θη καν τρό φι µα, ρου χι σµός 
και εκ παι δευ τι κά υ λι κά για ενίσχυ ση α πό-
ρων οι κο γε νειών, σχο λεί ων και κοι νω-
νικών ι δρυ µά των σε ό λη την επικρά τεια.

 Επι δό θη καν δώ ρα, σχο λι κά και α θλη-
τι κά εί δη στα παι διά σε σχο λεί α των χω ριών 
της πε ριοχής Νο µών Ροδό πης-Έ βρου. 

 Την 5η Ιουνίου 2010 µε προ σω πι κό 
και µέ σα του Στρατού Ξηράς που υ πό την 
αι γί δα του Υ ΠΕΘΑ και σε συ νερ γα σί α µε την 
Το πι κή Αυ το διοί κη ση, πραγ µατοποι ή θη κε 
κα θα ρι σµός α κτών σε α κτές του η πει ρω τι-
κού και νη σιω τι κού χώ ρου (Ρό δου, Κω, 
Λέ ρου, Λέ σβου, Χί ου, Σά µου, Λή µνου, 
Σαµοθρά κης, Α λε ξαν δρου πό λε ως, Κο µο τη-
νής, Κα βά λας, Θεσ σα λο νί κης, Βόλου, Α θή-
νας, Κρή της, Λου τρα κί ου, Κορίν θου, Ναυ-
πλίου, Γυ θεί ου, Κα λα µά τας, Πύρ γου και Πά-
τρας). Ει δι κό τε ρα, στην πα ρα πά νω ε νέρ γεια 
συµ µε τεί χαν 973 οπλίτες και στελέχη και 78 
οχήµα τα / µη χα νή µατα Μηχανικού.

 ∆ια τέ θη κε προ σω πι κό, υ λι κά και 
µέ σα για τις πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις «Πρέ-
σπια 2010» στη ΠΕ Α΄ ΣΣ. 

 ∆ια τέ θη κε πυ ρο τε χνουρ γός για ε ξου-
δε τέ ρω ση και κα τα στρο φή πυ ρο µαχικών 
(βλή µα τα και χει ρο βοµ βί δες της Κα το χι κής 
Περιό δου) στην V Με ραρ χί α Κρητών.

 ∆ια τέ θη καν προ σω πι κό και µέ σα 
κα θη µε ρι νά για την ε πι τή ρη ση δασών σε 

προ σφο ράς στις πο λιτιστι κές εκ δη λώ σεις 
ανήλθε πε ρί που στο πο σό των 222.853,59€.

Παι δεί α - Α θλη τι σµός
 Πραγ µα το ποι ή θη κε ε νη µέ ρω ση µα-
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ό λο τον ελ λα δι κό χώ ρο (2129 ά το µα, 505 
ο χή µα τα και 23ώ ρες και 40λεπτες πτή σεις 
α πό ε λι κό πτε ρα).

 ∆ια τέ θη καν δύ ο (2) CH-47D, για την 
α ντι µε τώ πι ση πυρ κα γιών στην Ατ τι κή.

 Παραχωρήθηκαν προ σω πι κό και µέ σα 
σε δεν δρο φυ τεύ σεις κοι νω νι κών φο ρέων.

 Πραγ µα το ποι ή θη κε α ε ρο φω το γρά φι-
ση των πρό σφα τα κα µέ νων περιο χών Βαρ-
νά βα-Κα παν δρι τί ου και Λαυ ρί ου Ατ τικής, 
κα θώς ε πί σης και η παραχώ ρη ση ορ θο φω-
το χαρ τών για τις πε ριο χές αυ τές. 

 Χο ρη γή θη καν σε διά φο ρες ∆η µό σιες 
Υ πη ρε σί ες χάρ τες γε νι κής χρήσε ως, για κά-
λυ ψη υπηρεσια κών α να γκών τους.

 ∆ια τέ θη κε στο ∆ή µο Σταυ ρού πο λης 
το Στρατόπεδο «Παύ λου Με λά» για την 
πραγµα το ποί η ση πο λι τι στι κών εκ δη λώ σε ων 
- ε πι στη µο νι κών / καλ λι τε χνι κών µελε τών.

 ∆ια τέ θη κε ο µά δα α πό το 2ο Ε ΤΕΘ για 
την ε φαρ µο γή Σχε δί ου «ΧΕΛ ΜΟΣ» στη πε-
ριοχή Ά ντισ σα - Λά ψα να Λέ σβου.

 Παραχωρήθηκαν 3 ο χή µα τα 2 ½ 
τόνων για συµ µε το χή στις 21 Μαΐου 2010 
στην α να κύ κλωση η λε κτρι κών συ σκευών, 
στα πλαί σια της συ νερ γα σί ας ε θε λο ντικών 
ο µά δων και φο ρέ ων της Νήσου Σά µου και 
του Κέ ντρου Ευ ρω πα ϊ κής Πλη ρο φόρησης 
EUROPE DIRECT.

 Οργανώθηκαν εκ δηλώ σεις για τον 
ε ορ τα σµό του Μα κε δο νι κού Α γώνα στις 
12 Ο κτωβρίου 2010 στο Πο λε µι κό Μου-
σεί ο Α θη νών. 

 Πραγ µα το ποι ή θη κε εκ δή λω ση για 
τον ε ορ τα σµό των 2.500 χρό νων α πό τη 
µάχη του Μαρα θώ να στις 22 Σεπτεµβρίου 
2010 στο Πο λε µι κό Μου σεί ο Αθη νών.

 ∆ιορ γα νώ θη κε ε ορ τή α νταλ λα γής 
ευ χών και συµ βο λι κών δώ ρων την 19η 
∆εκεµβρίου 2010 α πό τα τέ κνα των στε-
λε χών της 71 Α/Μ ΤΑΞ στα παι διά α πό 
το Ειδικό Κέ ντρο Κιλ κίς και το Κέ ντρο 
∆η µιουρ γι κής Α πα σχό λη σης Παι διών µε 
Ει δι κές Α νά γκες(Κ∆ΑΠ µΕ Α).

 ∆ια τέ θη κε 1 Ε/Π CH -47D του 4ΤΕ ΑΣ 
στην Αλ βα νί α α πό 4 έ ως 11 ∆εκεµβρίου 
2010 για πα ρο χή αν θρω πι στι κής βο ή θειας.

 ∆ια τέ θη καν 2 Ε/Π UH-1H του 3 ΤΕ ΑΣ 
στη λί µνη Κερ κί νη για ρί ψη ζω ο τρο φών.

 Ε πί σκε ψη των παι διών «Χα µό γε λο 
του Παι διού» στα Μέ γα ρα.

 
Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης 

Από την ΕΛ ∆Υ ΚΟ-2 πραγµατοποιήθηκε 

διανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας:
 ∆ω ρε ά 15 κυ τί ων αν θρω πι στι κής 

βο ή θειας στο γρα φεί ο της µη κυ βερ νη τι κής 
ορ γά νω σης TGF.

 Τρό φι µα και παι δι κό ρου χι σµό σε 
20 οικο γέ νειες του ∆ήµου FERIZAJ.

 Προ σφο ρά 50 κυ τί ων αν θρω πι στι-
κής βο ή θειας (ρου χι σµός) α πό την Ελ-
ληνική Εκ κλη σί α στο κέ ντρο νε ό τη τας του 
∆ή µου FERIZAJ.

 Χο ρή γη ση άρ του και συσ σι τί ου (ε πί 
κα θη µε ρι νής βά σης) στο Χ. BABLJAC και 
TALINOVATS.

 Χο ρή γη ση άρ του (ε πί κα θη µε ρι νής 
βά σης) στα µο να στή ρια SOCOLICA και 
GRATSANITSA.

 Τρό φι µα και ρου χι σµό σε 8 οι κο γέ-
νειες Κοσο βά ρων Αλ βα νών (4 στο TUNELI 
PARE και 4 στο CERAJE), 3 οι κο γέ νειες 
Κο σο βά ρων Σέρ βων (1 στο RUDARE και 
2 στο ZITKOVAC).

 Ρου χι σµός σε σα κού λες µε την ελ λη-
νική Ση µαί α και 1 κυ τί ο µε παι χνί δια σε 50 οι-
κο γέ νειες Κο σο βά ρων Σέρ βων στο STRIPSE 
και σε 50 οι κο γέ νειες Κοσοβά ρων Αλ βα νών.

 Ρου χι σµός στα παι διά του πο λι τι κού 
προ σω πι κού της ΕΛ ∆ΥΚΟ-2 α πό τη Μη τρό-
πο λη Σταυ ρουπό λε ως και Νε α πό λε ως.

 4 δέµατα µε φάρ µα κα στο Κέ ντρο 
Υ γείας Κά σα νιτ ς και στο Κέ ντρο Υ γεί ας Λί-
πτσιαν.

Το 506 Μ/Κ συµµετείχε στις ερ γα σί ες 
α πο κα τά στα σης πε ρι βάλ λο ντος και ε σω τε-
ρι κού χώ ρου του Ιε ρού Να ού Α γί ου Ού ρου 
στην πό λη Φέρ ζα/Ου ρό σε βατ ς.

 
Το ΤΕ ΣΑΦ συµµετείχε σε:
 ∆ια νο µή αν θρω πι στι κής βο ή θειας 

(τρό φι µα, ρου χι σµός και σχο λι κά εί δη), κα-
θώς και φι λοξενί α (πα ρά θε ση γεύ µα τος) 
σε µα θητές του Σχο λεί ου Κω φα λά λων της 
Κα µπούλ.

 Ε πί σκε ψη στο Αφ γα νι κό σχο λεί ο 
κω φα λά λων για διανο µή αν θρω πι στι-
κής βο ή θειας (ρου χι σµό-τρό φι µα) α πό 
τη Χριστια νι κή Α δελ φότη τα νέ ων Θεσ σα-
λονίκης (ΧΑΝ Θ).

 Πα ρά θε ση γεύ µα τος και δια νο µή αν-
θρω πι στι κής βοήθειας (ρουχισµός-σχο λι κά 
εί δη) στο Αφ γα νι κό σχο λεί ο κω φα λά λων.

Το ε κτι µώ µε νο συ νο λι κό κό στος της 
προ σφο ράς στις λοι πές δραστη ριό τη τες 
του Στρατού Ξηράς, ανήλθε πε ρί που στο 
πο σό των 500.937,10€ 

Το συ νο λι κό ε κτι µώ µε νο κό στος 

της Κοι νω νι κής Προ σφο ράς του 

Στρα τού Ξηράς α νήλ θε περίπου 

στο πο σό των 1.102.033,27€, υ πο-

λο γι ζό µε νης της α ξί ας των υ λι κών 

που δια τέ θη καν, των καυ σί µων 

και α ναλωσί µων που κα τα να λώ θη-

καν και των ω ρών α πα σχο λή σε ως 

του προ σω πι κού. 
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Συµµετοχή του Στρατού Ξηράς σε Εθελοντική Αιµοδοσία

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς προς την τοπική κοι-

νωνία το προσωπικό της 50 Μ/Κ ΤΑΞ «Α ΨΟΣ» συµµετείχε στην ε θε λο ντι κή αι µο δο σί α 

που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιανoυα ρί-

ου 2011, σε συ νερ γα σί α µε το Γε νι κό Νο-

σο κο µεί ο ∆ι δυ µο τεί χου, στο Στρατόπεδο 

«ΧΑ ΤΖΗ ΠΕΝΤΗ». Συ γκε ντρώ θη καν 46 

φιά λες αί µα. Επίσης, στις 27 Ιανoυα ρί ου 2011, κλι µά κιο της Ταξιαρχίας, ε πι σκέ φθη κε 

τα χω ριά Μαυροκ κλή σι, Κό ρυµ βος και Κυα νή του Ν. Έ βρου για υ γειο νο µι κές ε ξε τά-

σεις και πε ρί θαλ ψη των κα τοί κων.

Συν δρο µή του Στρα τού Ξη ράς στην Α πο κα τά στα ση 

των Ζη µιών σε Ρόδο και Κω

Στις 28 και 29 Ια νουα ρί ου 2011, προ σωπι κό και µη χα νή µα τα του Στρα τού Ξη ράς, συνέ-

δρα µαν στην α πο κα τά στα ση των ζη µιών που προ ξέ νη σε η θε ο µη νί α στην Πε ριο χή Ευ θύ νης 

των 95 και 80 Α∆ ΤΕ (Ρό δος και Κως, α ντί στοιχα).

∆ε ντρο φύ τευ ση από Μονάδες του Στρα τού Ξη ράς

 Την Πέµπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, διατέθηκαν από την 71 Αεροµεταφερόµενη 

Ταξιαρχία 40 άτοµα προσωπικό και κατάλληλα µέσα, στο ∆ασαρχείο, προκειµένου, σε συνερ-

γασία µε τη ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης, να πραγµατοποιηθεί δενδροφύτευση 

1000 δενδρυλλίων κατά µήκος δασικών δρόµων στην ευρύτερη περιοχή του περιαστικού 

δάσους «ΣΕΙΧ ΣΟΥ», σε συνέχεια δύο προηγούµενων δενδροφυτεύσουν του ίδιου δάσους, 

άλλων 5000 δενδρυλλίων.

 Στις 15 Φε βρουα ρί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε δε ντρο φύ τευ ση στο χώ ρο του Πε-

δί ου Βο λής του στρα το πέδου «Θε ο δω ρά κη» στο Ρέθυµνο, α πό τους Στρα τιώ τες του 

νεοσύστατου 547 Αεροµεταφερόµενου Τάγµατος Πεζικού, οι ο ποί οι φύ τε ψαν πε ρί που 150 

κω νο φό ρα δέ ντρα . Τα δέ ντρα αυ τά εί χαν προ µη θευ τεί α πό το ∆α σαρ χεί ο Χανί ων, µε τά α πό 

σχε τι κή αί τη ση του ∆ιοικητή του 547 Α/Μ ΤΠ.
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Βράβευση Αφίσας, ∆ίπτυχου και Ταινίας σε ∆ιαγωνισµό
Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της µέριµνας για το προσωπικό του και των ενεργειών του κατά της Ουσιοεξάρτησης, προκήρυξε διαγωνισµό 

αφίσας, ενηµερωτικού φυλλαδίου (διπτύχου) και ταινίας µε θέµα την «Αντιµετώπιση της Ουσιοεξάρτησης» (Ναρκωτικά-Αλκοόλ). Μετά 

από την αξιολόγηση των συµµετοχών πρώτευσαν, κατά κατηγορία, οι παρακάτω:

ΓΕΣ/∆ΜΠ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Κατηγορία διπτύχου:

Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνα Μοσχέτα,

που υπηρετεί στο ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ.

 Κατηγορία Αφίσας:

ΜΥ Β’(ΠΕ)

Θεοδώρα ∆ηµητριάδου,

που υπηρετεί στο Γ’ΣΣ/∆ΠΣΣ.

 Κατηγορία βίντεο:

Στρτης (ΤΧ) Παντελής Πανταζόπουλος, 

που υπηρετεί στο 315 ΣΠΤΧ (ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ).
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

57οι Αγώνες Ανώµαλου ∆ρόµου 

Την Πα ρα σκευ ή 18 Φε βρουα ρί ου 2011, διορ γα νώ θη καν, στο α ε-

ρο δρό µιο Τα το ΐ ου, οι 57οι α γώ νες α νώ µα λου δρό µου ταυ τό χρο να µε 

τον ε ορ τα σµό της Πα γκό σµιας Η µέ ρας Στρα τιω τι κού Α θλη τι σµού (Day-

Run) µε υ πέ υ θυ νο διοργά νω σης το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Α ε ρο πο ρί ας. Συµ-

µε τεί χαν συ νο λι κά δια κόσιοι ε ξή ντα πέ ντε (265) α θλη τές και α θλή τριες 

α πό τους τρεις Κλά δους των Ε νό πλων ∆υ νά µεων, τα Σώ µα τα Α σφα λεί-

ας και α πό τις Πα ρα γω γι κές Σχο λές τους. Η α ντι προ σω πευ τι κή ο µά δα 

των αν δρών του Στρατού Ξη ράς κατέ λα βε την 1η θέση στην ο µα δι κή 

βαθ µο λο γί α των 5.000 µ. Η οµά δα της ΣΣΕ κα τέ λα βε την 1η θέ ση στην 

ο µα δι κή βαθ µο λο γί α των αν δρών στα 5.000 µ και την 1η θέ ση στην ο µα-

δική βαθ µο λο γί α γυ ναι κών στα 3.000 µ. Τους αγώ νες πα ρα κο λού θη σαν 

εκ πρό σω ποι των πο λι τι κών, στρατιω τι κών, θρη σκευ τι κών αρ χών, α ντι-

προ σωπεί ες α πό τους τρεις Κλά δους των Ε∆, των ΣΑ, των Πα ρα γω γι-

κών Σχο λών κα θώς και πλή θος φι λά θλων. 

Αθλητικοί Αγώνες από Μονάδες της 32 ΤΑΞ Π/Ν

Το διά στη µα α πό 19 έ ως 27 Ια νουα ρί ου 2011, διε ξή χθη σαν α γώ νες µπά-

σκετ και κο λύµ βη σης µε τα ξύ των Μο νάδων και Α νε ξάρ τη των Υ πο µο νά δων 

της 32 Τα ξιαρ χί ας Πε ζο ναυ τών στο Βό λο. Οι αγώ νες, που πραγ µα το ποι η θή καν 

στην έ δρα της Τα ξιαρ χί ας, διορ γα νώ νο νται κά θε χρό νο, ύ στε ρα α πό δια τα γή 

του ΓΕΣ, στα πλαί σια της α νύ ψω σης του η θι κού και της α νά πτυ ξης της ά µιλ λας 

µε τα ξύ των  στε λε χών και των ο πλι τών του Στρα τού.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

∆ια κρί νο νται σε βρα χυ πρό θε σµες 
και µα κρο πρό θε σµες. Οι πρώ τες, ό πως 
η µε λάγ χρω ση (µαύ ρι σµα) και το η λια κό 
έ γκαυ µα ε ξαρ τώ νται α πό την συ νο λι κή 
α κτι νο βο λί α που α πορ ρο φά ται ά µε σα 
α πό το δέρ µα µας µε τά α πό έκ θε ση στον 
ή λιο ε πί λε πτά ή ώ ρες, ε νώ α ντί θε τα οι 
µα κρο πρό θε σµες, ό πως η φω το γή ραν-
ση (ρυ τί δες, πα νά δες) και η φω το καρ-
κι νο γέ νε ση (µε λά νω µα, ε πι θηλιώ µα τα) 
εί ναι το α πο τέ λε σµα της α θροι στι κής 
δρά σης του ή λιου κα θό λη τη διάρ κεια 
της ζω ής µας, ξε κι νώ ντας ή δη α πό την 
παι δι κή η λι κί α.

Αν και η κε ρα τί νη στι βά δα, που α πο τε-
λεί το ε πι φα νεια κό τε ρο στρώ µα κυτ τάρων 
της ε πι δερ µί δας, εί ναι η πρώ τη γραµ µή 
ά µυ νας του δέρ µα τος έ να ντι της υπε ριώ-
δους α κτι νο βο λί ας, τα µε λα νι νο κύτ τα ρα 
και η πα ρα γό µε νη απ’ αυ τά µε λανί νη στα 
βα θύ τε ρα στρώ µα τα της ε πι δερ µί δας 
α πο τε λούν τον κυ ριό τερο α µυ ντι κό µη χα-
νι σµό, δρώ ντας σαν φυ σι κό «φίλ τρο». Η 
πο σό τη τα και η κα τανο µή της µε λανί νης 
στην ε πι δερ µί δα κα θο ρί ζο νται γε νε τι κά 
στις διά φο ρες αν θρώ πι νες φυ λές, όµως 
πα ράλ λη λα µπο ρεί να µε τα βάλ λο νται σε 
σχέ ση µε τη διάρ κεια τό σο της η µερή-
σιας, ό σο και της µα κρο χρό νιας η λια κής 
έκ θε σης. 

Α νά λο γα µε την ά µε ση α πά ντη ση 
του δέρ µα τος στον ή λιο, (µαύ ρι σµα ή 
έ γκαυµα) δια κρί νο νται έ ξι φω τό τυ ποι κα τά 
Fitzpatrick, ξε κι νώ ντας α πό τον πρώ το και 
πιο ανοι χτό χρω µο µε λευ κό δέρ µα, γα λα-
νά µά τια και ξαν θά µαλ λιά, ο ο ποί ος πάντα 

κ α ί -
γ ε  τ α ι 
και σπά νια 
µαυ ρί ζει και 
κα τα λή γο ντας στον 
έ κτο, στον ο ποί ο υ πάγο-
νται οι φυ λε τι κά µαύ ροι. Οι 
φω τό τυ ποι ε πο µέ νως δη λώ νουν 
τον βαθ µό ευαισθη σί ας του α τό µου 
στον ή λιο και κατ΄ ε πέ κτα ση και τον βαθ-
µό προ στα σί ας που αυ τό χρειά ζε ται, µε 
τους πλέ ον α νοι χτό χρω µους  εύ λο γα να 
εί ναι οι πιο ευ πα θείς στις βλα πτι κές ε πι-
δρά σεις του.

Κα θώς στην πα τρί δα µας οι µέ ρες µε 
η λιο φά νεια α φο ρούν σχε δόν στα 2/3 του 
έτους, τα µέ τρα η λιο προ στα σί ας κατ’ αρ-
χήν δεν θα πρέ πει να πε ριο ρί ζο νται µό νο 
στους  κα λο και ρι νούς µή νες. Το πρώ το 
και α πλού στε ρο µέ τρο α φο ρά στην κατά 
το δυ να τόν α πο φυ γή  έκ θε σης και ι διαί τε-
ρα στο διά στη µα 11:00 µε 16:00. Στον βαθ-
µό που αυ τό δεν εί ναι ε φι κτό, θα πρέ πει 
να κα λύ πτε ται η µέ γι στη ε πι φά νεια του 
δέρ µα τος µε α νοι χτό χρω µα εν δύ µα τα πυ-
κνής ύ φαν σης, χω ρίς να πα ρα λείπο νται 
τα πλα τύ γυ ρα κα πέ λα και τα κα τάλ λη λα 
σκού ρα γυα λιά, ε νώ ό σο δέρ µα πα ρα µέ-
νει φω το ε κτε θει µέ νο, θα πρέ πει να προ-
στα τεύ ε ται µε α ντη λια κό προ ϊόν.

Στο ε µπό ριο δια τί θε νται δύ ο εί δη 
α ντη λια κών µε βά ση τα πε ριε χό µε να φίλ-
τρα τους, αυ τά µε «χη µι κά» φίλ τρα, που 
α πορ ρο φούν την η λια κή α κτι νο βο λί α και 

α υ τ ά 
µε «φυ σι-
κά» (ή «ο ρυ-
κτά») φίλ τρα, που 
την α ντα να κλούν και θε-
ω ρούνται καταλ λη λό τε ρα για 
τα παι διά, ε νώ υ πάρ χουν και προ ϊ ό-
ντα µε συν δυα σµούς φίλτρων. Ο βαθ µός 
προ στα σί ας που πα ρέ χουν ει δι κά έ να ντι 
της UVB α κτι νοβο λί ας κα θο ρί ζε ται α πό 
τον «δεί κτη προ στα σί ας» (Sun Protector 
Factor: SPF). ’Ε τσι αντη λιακό µε SPF 10  
ση µαί νει ό τι αν χρη σι µο ποι η θεί α πό έ να 
ά το µο συ γκε κριµέ νου φω τότυ που σε 
µια δε δο µέ νη πε ριο χή και ώ ρα της η µέ-
ρας, του ε πι τρέ πει να πα ρα µείνει στον 
ή λιο χω ρίς τον κίν δυ νο ε γκαύ µα τος, για 
χρο νι κή διάρ κεια δεκα πλά σια, απ’ ό, τι 
αν δεν το χρη σι µο ποιού σε. Γνω ρί ζο ντας 
ό τι, ό σο µε γα λύ τε ρος εί ναι ο α ριθ µός και 
ο βαθ µός των η λια κών ε γκαυ µά των που 
έ χει υ πο στεί έ να ά τοµο ως την η λι κί α 
των 14 ε τών, τό σο µε γα λύ τε ρος και ο 
κίν δυ νος α νά πτυ ξης µε λανώ µα τος στην 

Τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες πο λύς λό γος γί νε ται για τις ε πι πτώ σεις της ηλια κής ακτι νο βο λί ας, τό σο στο πε ρι-

βάλ λον και το κλί µα, ό σο και στον αν θρώ πι νο ορ γανι σµό και ει δι κό τε ρα στο δέρ µα. 

Οι ε πι πτώ σεις στο δέρ µα εί ναι α πο τέ λε σµα της υ πε ριώ δους α κτι νο βο λί ας (UVB και UVA), η ο ποί α α πο τε-

λεί µέ ρος του η λια κού φά σµα τος που φτά νει στην ε πι φάνεια της γης.

   Ήλιος 
∆έρµα



ε νή λι κη ζω ή του, γί νε ται κα τα νο η τό ό τι η 
η λιο προ στα σία ο φεί λει να ξε κι νά νω ρίς 
στην παι δι κή η λι κί α.   

Η ε πι λο γή του α ντη λια κού ε ξαρ τά ται 
α πό πολ λούς πα ρά γο ντες, ό πως α πό την 
η λι κί α, το ε πάγ γελ µα, το φω τό τυ πο, τα τυ-
χόν υ πο κεί µε να δερ µα τι κά ή συ στηµατι-
κά νο σή µα τα, τον τύ πο του δέρ µα τος 
(λι πα ρός, ξη ρός, µι κτός) κ.λπ. και ως εκ 
τού του α παι τεί ται συ νερ γα σί α µε δερ µα-
το λό γο, α φού εί ναι ο πλέ ον αρ µό διος για 
να συ νε κτι µή σει τις πα ρα µέ τρους, ώ στε 
να υ πο δεί ξει το κα ταλ λη λό τερο προ ϊ όν.

Η ε φαρ µο γή του προ ϊ ό ντος θα πρέ πει 
να γί νε ται του λά χι στον 15’ προ της ηλια-
κής έκ θε σης, ε πα λεί φο ντας µε ε παρ κή 
πο σό τη τα ό λο το φω το ε κτε θει µέ νο δέρ µα 
και να α να νε ώ νε ται κά θε 2 ώ ρες ή και 
νω ρί τε ρα, ε φό σον µε σο λα βή σει θαλάσ-
σιο µπά νιο, τρί ψι µο µε πε τσέ τα ή έ ντο νη 
ε φί δρω ση.

Εί ναι ε σφαλ µέ νη η ά πο ψη ό τι η χρή-
ση α ντη λια κού εί ναι πε ριτ τή κά τω α πό 
την ο µπρέ λα ή µέ σα στο νε ρό, διό τι αυ τά 
κα θώς µας προ σφέ ρουν δρο σιά, µας πα-
ρέχουν έ να ψευ δές αί σθη µα α σφά λειας. 
Στην πραγ µα τι κό τη τα, η προ στα σί α που 
µας πα ρέ χουν α πό την η λια κή α κτι νο βο-
λί α εί ναι µό νο µε ρι κή και α φο ρά κυ ρίως 
στο αί σθη µα της θερ µό τη τας, ε πο µέ νως 
κι ε δώ η χρή ση α ντη λια κού προ ϊ όντος 
κρί νε ται α πα ραί τη τη.

Ο µοί ως η χρή ση α ντη λια κού θα πρέ-
πει να συ νε χί ζε ται α κό µη και α φού ε πι-
τευχθεί το ε πι θυ µη τό µαύ ρι σµα κι αυ τό 
διό τι, ε νώ και τα δύ ο µας προ στα τεύ ουν 
κα λά α πό το η λια κό έ γκαυ µα, τα α ντη λια-
κά ε πι πλέ ον πα ρέ χουν προ στα σί α και 
έ να ντι των µα κρο πρό θε σµων βλα πτι κών 
ε πι δρά σε ων του ή λιου, δη λα δή α ποδε-
δειγ µέ να έ να ντι της φω το γή ραν σης και 
σε µε γά λο βαθ µό και της φω το καρ κι νο-
γέ νε σης.

Πά ντως, α κό µη και µε την χρή ση 
του κα τάλ λη λου α ντη λια κού, συ νο λι κή 
η µε ρήσια έκ θε ση στον ή λιο πέ ραν των 
2 ω ρών κρί νε ται υ περ βο λι κή, α φού αυ-
ξά νει τους κιν δύ νους, χω ρίς να προ σφέ-
ρει ε πι πλέ ον µαύ ρι σµα. Ε πο µέ νως, ό πως 
σε ό λα, έ τσι και µε τον ή λιο «παν µέ τρον 
ά ρι στον», για να µπο ρού µε να τον χαι ρό-
µαστε µε α σφά λεια, ό χι µό νο το κα λο καί-
ρι, αλ λά ό λο το χρό νο.

ΓΕΣ/∆ΥΓ

α



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.



ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

∆ύ ο ή ταν πλέ ον οι ε πι λο γές της ε ξόρι-
στης κυ βέρ νη σης: Ή θα πα ρέ µε νε χω ρίς 
στρα τιω τι κές δυ νά µεις α να µέ νο ντας την α πε-
λευ θέ ρω ση της χώ ρας ή θα ε πι χει ρού σε µί α 
α κό µη α να συ γκρό τη ση. Η ά µε ση δρα στη ριο-
ποί η ση για έ να νέ ο ξε κί νη µα δεν τέ θη κε σε 
αµ φι βολί α α πό τον νέο πρω θυ πουρ γό Γε ώρ-
γιο Πα παν δρέ ου και τη στρα τιω τι κή η γε σί α 
και υ πο στη ρί χθη κε α πό τους Βρε τανούς. Τα 
στρα τη γι κά συµ φέ ρο ντα της γη ραιάς Αλβιώ-
νας στην α να το λι κή Με σό γειο, ώ στε να µην 
τε θεί σε αµ φι σβή τη ση η ε λεύ θε ρη διέ λευση 
των πο λεµι κών και ε µπο ρι κών της πλοί ων, 
το γό η τρό της, που ε πέβα λε τη δια τή ρη ση 
της Ελ λά δας στη ζώ νη ε πιρ ρο ής της και οι 
ε πι χει ρη σια κές ανά γκες στο λυ κό φως του 
πο λέ µου, δεν άφη ναν πε ρι θώ ρια πε ραι τέ-
ρω α δρα νο ποί η σης.

Στις 26 Α πρι λί ου, δύ ο η µέ ρες µε τά τον 
τερ µα τι σµό της στά σης στην Ι Τα ξιαρχί α, ο 
αρ χη γός του ΓΕΣ, συ νταγ µα τάρ χης Ευστά-
θιος Λιώ σης, µε τέ βη κε στην Α µι ρί α. Θέ λο-
ντας να κα τα δεί ξει ό τι σε αυ τούς θα στη-
ριζό ταν η νέ α προ σπά θεια, ε πι σκέ φτη κε 
µό νο τον χώ ρο που εί χαν πε ριο ρι στεί ό σοι 
α ξιω µατι κοί και στρα τιώ τες εί χαν δη λώ σει 
ό τι α να γνώ ριζαν την ε ξό ρι στη κυ βέρ νηση. 
Οι α πό ψεις του αρ χη γού α πο τέ λε σαν το 
πρώ το εµ φα νές δείγ µα των ε πι λο γών για 
την ε πάν δρω ση του Στρα τού στη Μέ ση 
Α νατο λή. Παρ’ ό λο που οι πε ρισ σό τε ροι 
δη µο κρα τι κοί α ξιω µα τι κοί βρί σκο νταν στο 
στρα τό πε δο των νο µι µο φρό νων, οι ε κτι µή-
σεις ο δη γού σαν στο συ µπέ ρα σµα ό τι εί χε 

ξε κι νή σει η α να σύ στα ση ε νός µο νο λι θι κού 
φι λο µο ναρ χι κού στρα τού, οι ο ποί ες ε νισχύ-
ο νταν α πό το πνεύ µα α διαλ λα ξί ας των φι λο-
µε τα ξι κών στε λε χών, που υ πο στή ρι ζαν ό τι 
η διαχρο νι κή στά ση που τή ρη σαν α πέ να ντι 
στους «α ναρ χικούς» και τους συνο δοι πό-
ρους τους, εί χε, ε πι τέ λους, δι καιω θεί.

Η ε πι λο γή των κα τάλ λη λων στε λε χών 
για το νέ ο ξε κί νη µα, συν δέ θη κε ά µε σα µε 
τη συ µπε ρι φο ρά που τή ρη σαν στη στά ση 
του Α πρι λί ου και ε πε κτάθη κε στην εν γέ νει 
πα ρου σί α τους στην ε ξο ρί α. Η «εξυ γί αν ση» 

δη λα δή του στρα τεύ µα τος, δεν θα πε ριο ρι ζό-
ταν µό νο στην α πο µά κρυν ση ό σων υ πο στή-
ρι ξαν ή προ πα ρα σκεύ α σαν την τε λευ ταί α 
στά ση και εί χαν ε µπλα κεί µε ο ποιον δή πο τε 
τρό πο στις προ η γού µε νες, αλ λά και στα στε-
λέ χη που εί τε εί χε α πο δει χθεί η ε παγ γελ µα-
τι κή τους α νε πάρκεια εί τε εί χαν κα τα λη φθεί 
α πό το ό ριο η λι κί ας. Με λί γα λό για µε τα ξύ 
των «νο µι µο φρό νων» έπρεπε να ε πι λε γούν 
οι ι κα νό τε ροι.

Η πρό τα ση του ΓΕΣ στο Γε νι κό Στρατη-
γεί ο Μέ σης Α να το λής (ΓΣΜΑ) για την ά µε ση 

Η Συ γκρό τη ση της

Ι Ι Ι Ελ λη νι κής Ο ρει νής Τα ξιαρ χί ας
Το κί νη µα που ξέ σπα σε µε α φορ µή τη συ γκρό τη ση της ΠΕ Ε Α (Πα νελ λή νια Ε πι τρο πή Ε θνι κής Α πελευ θέ ρω-

σης) τον Α πρί λιο του 1944 στη Μέ ση Α να το λή, συντά ρα ξε την ε ξό ρι στη ελ λη νι κή πο λι τι κή η γε σί α και διέ λυ σε 

την τριε τή στρα τιω τι κή ορ γα νω τι κή προ σπά θεια που εί χε συ ντε λε στεί. Με τη βε βαιό τη τα ό τι η τε λι κή κα τί σχυ-

ση των συµµα χι κών δυ νά µε ων ή ταν ζή τη µα χρό νου, είχαν ε κλεί ψει οι λό γοι που σε έ να βαθ µό αι τιο λογού-

σαν το συ ναι νετι κό χει ρι σµό των α νά λο γων ε κτρο πών του Μαρ τί ου και του Ιου λί ου 1943, α πο κλεί ο ντας την 

α ντι µε τώ πι ση της τε λευ ταί ας στά σης µε η µί µε τρα για την προ σω ρι νή συ γκάλυ ψη των πο λι τι κών α ντι πα ρα θέ-

σε ων που τα λάνι ζαν τις Έ νο πλες ∆υ νά µεις.

Έλληνες στρατιώτες της III Eλληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, κατά τη µάχη του Ρίµινι
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α να συ γκρό τη ση του Στρα τού, κα τέ λη γε στην α νά γκη α πο µάκρυν σης 
ό λων των βο η θη τι κών ο πλι τών, την α πό λυ ση των Αι γυ πτιω τών στρα-
τευ µέ νων και των υ πε ρά ριθ µων έ φε δρων α ξιω µα τι κών, αλ λά, κυ ρί ως, 
την α πο στρα τεί α ό λων των στε λεχών τα ο ποί α «εκ της ό λης δια γω γής 
των εις τον Στρα τόν της Μ. Α να το λής ε ξέ πεσαν εις την κοι νήν συ νεί δη-
σιν ώ στε να µη δύ να νται πλέ ον να προ σφέ ρω σιν ωφέ λι µον έρ γον». Ο 
πε ριο ρι σµός στο ε λά χιστο των α ξιω µα τι κών σε υ πη ρε σί ες γραφεί ου και 
η το πο θέ τη ση των πλε ο ναζό ντων στον Ιε ρό Λό χο µε κα θή κο ντα ο πλί τη, 
χω ρίς να έ χουν κα νέ να δι καί ω µα ή α ξί ω ση πέ ραν από την υ πη ρε σια κή 
κρί ση α νά λο γα µε την προσφο ρά τους, α πο τε λού σαν α πα ραί τη τες προ ϋ-
πο θέ σεις για ό σους τε λι κά ε πι λέ γο νταν.

Στο ε θνι κό συµ βό λαιο που υ πο γρά φη κε στις 20 Μα ΐ ου 1944 στον 
Λί βα νο, για τα στρα τιω τι κά θέ µα τα προ βλέ φθη κε η α να συ γκρό τη ση των 
Ε νό πλων ∆υ νά µε ων στη Μέ ση Α να τολή, η συ νέ χι ση της α ντί στα σης ε να-
ντί ον των Γερ µα νών στην Ελ λά δα, η παύ ση των εµ φύ λιων συ γκρού σε-
ων µε τα ξύ των α ντι στα σια κών οργα νώ σε ων και η υ πα γω γή τους στην 
ε ξου σί α της κυ βέρ νη σης. Ο Πα παν δρέ ου προ χώ ρη σε στην ε φαρ µο γή 
των α πο φά σε ων του Συ νεδρί ου, στο ο ποί ο δεν εί χε γί νει κα µί α συ γκε κρι-
µέ νη α να φο ρά για τον τρό πο της α νασυ γκρό τη σης των Ε νό πλων ∆υ νά µε-
ων και για τους άν δρες που κρα τούνταν σε στρα τό πε δα συ γκέ ντρω σης. 
Η ορ γά νω ση µί ας µι κρής, α ξιό µα χης αλ λά κυ ρί ως έ µπι στης δύ να µης, 
ή ταν το α πο τέ λε σµα τό σο των προ θέ σε ων της ε ξό ρι στης κυ βέρ νη σης 
ό σο και της στε νής βρε τα νι κής κα θο δήγη σης.

Στις 26 Μα ΐ ου, το ΓΣΜΑ διέ τα ξε τη µετα φο ρά α πό την Αί γυ πτο ό λων 
των νο µι µο φρό νων στε λε χών και ο πλι τών α πό την Ελ λά δα και των τε-
χνι τών Αι γυ πτιω τών της I Τα ξιαρ χί ας. Μί α η µέ ρα αρ γό τε ρα, η δια τα γή 
τρο ποποι ή θη κε, κα θώς α πο φα σί στη κε ό τι σε αυ τή τη φά ση η Τα ξιαρ χί α 
θα ε παν δρω νόταν µό νο α πό τους προ ερ χό µε νους α πό την Ελ λά δα, ε νώ 
οι Αι γυ πτιώ τες θα χρη σι µο ποιού νταν για τη συ γκρό τη ση µο νά δων ∆ιοι-
κη τι κής Μέ ρι µνας. Μί α η µέ ρα αρ γό τε ρα, 204 α ξιω µα τι κοί και 1.680 ο πλί-
τες, ξε κί νη σαν για την έ δρα του 7ου Τάγ µα τος Πε ζι κού στην Ιν σα ρί για της 
Συ ρί ας, ό που θα ορ γα νω νό ταν η Ι Ι Ι Ε ΟΤ. 

Το έρ γο της α να συ γκρό τη σης του Στρα τού α να τέ θη κε στον υ πο στρά-
τη γο Κων στα ντί νο Βε ντή ρη, ο ο ποίος στις 4 Ιου νί ου α νέ λαβε την αρ χη-
γί α του ΓΕΣ. Η νέ α Τα ξιαρ χί α θα α πο τε λού νταν α πό λό χο Στρα τη γεί ου, 
τρί α ο ρει νά τάγ µα τα, Πε ζι κού, έ να σύ νταγ µα Πε δι νού Πυ ρο βο λι κού µε 
α πό σπα σµα ∆ια βι βά σε ων, δι µοι ρί α Προ στα σί ας, δύ ο συ νερ γεί α Ε λα-
φρών Ε πι σκευών, Πε δι νό Χει ρουρ γεί ο, λό χο Ε νισχύ σε ων και Στρα το νο-
µι κό Α πό σπα σµα. Ε πι κε φα λής το πο θε τή θη κε ο συ νταγ µα τάρ χης Θρα σύ-
βου λος Τσα καλώ τος, υ πο διοι κη τής ο συ νταγ µα τάρ χης Νι κό λα ος Πα πα-
δό που λος και ε πι τε λάρ χης ο α ντι συ νταγ µα τάρ χης Γε ρά σι µος Λά µα ρης. 
Στις 19 Ιου νί ου, οι στρα τιώ τες της Ι Ι Ι Τα ξιαρ χί ας πα ρέλα βαν τον α το µι κό 
τους ο πλι σµό και δύ ο η µέ ρες αρ γό τε ρα α να χώ ρη σαν µε προ ο ρι σµό το 
βρε τα νι κό Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Ο ρει νού Α γώ να (ΚΕ Ο Α) στην Τρί πο-
λη του Λι βά νου. Έ ως το τέ λος Ιου λί ου, ο πό τε ο λοκλη ρώ θη κε η εκ παί-
δευ ση, εί χε συ µπλη ρω θεί η εµπό λε µη σύν θε ση του προ σω πι κού και 
εί χαν κα λυ φθεί οι ελ λεί ψεις σε υ λι κά και πυ ρο µα χι κά. 

Στις 28 Ιου λί ου, ξε κί νη σε η προ ώ θη ση των υ λι κών στο λι µά νι της Βη-
ρυ τού. Το προσω πι κό µε τα φέρ θη κε σι δη ρο δρο µι κώς στο λι µά νι της Χά ι-
φας στις 4 Αυ γού στου και τρεις η µέρες αρ γό τε ρα α πέ πλευ σε µε προ ο ρι-
σµό τον Τά ρα ντα. Με τά την ο λο κλή ρω ση της δια πε ραίω σης της Ι Ι Ι Τα ξιαρ-
χί ας και στις 7 Σε πτεµ βρί ου της ε ξό ρι στης κυ βέρ νη σης στην Ι τα λί α, ή ταν 
σε ό λους γνω στό ό τι ο χρό νος ε πα ναπα τρι σµού µε τρού σε α ντί στρο φα.

ΓΕΣ/∆ΙΣ

Η είσοδος στην ελληνική πρωτεύουσα της

ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, στις 9 Νοεµβρίου 1944.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ανέκδοτα
Μη τα βά ζε τε πο τέ µε τα παι διά...

Τα παι διά ή ταν σε σει ρά στην κα φετέ ρια του σχο λεί ου για το µε ση µε ρια νό. Στην αρ χή του τρα πε ζιού ή ταν µια µε γά λη στοί βα µε µή λα.
Μια δα σκά λα έκα νε έ να ση µεί ω µα και το ά φη σε δί πλα στα µή λα.
“Πάρ τε µό νο Ε ΝΑ. Ο Θε ός κοι τά ει.”
Στην άλ λη πλευ ρά του τρα πε ζιού υ πήρ χε µια µε γά λη πια τέ λα µε µπι σκό τα σο κο λά τας.
Και έ να παι δί έ γρα ψε έ να ση µεί ω µα, “Πάρ τε ό σα θέ λε τε, ο Θε ός προ σέ χει τα µή λα.”

Τα παι διά εί χαν ό λα φω το γρα φη θεί και η δα σκά λα προ σπα θού σε να τα πεί σει να α γο ρά σουν α πό µια ο µα δι κή φω το γρα φί α.
“Σκε φτεί τε τι ω ραί α που θα εί ναι, ό ταν µε γα λώ σε τε, να βλέ πε τε αυ τή τη φω το γρα φί α και να λέ τε “Να! η Ιω άν να, εί ναι δι κη γό ρος” ή “Να! ο 
Μι χά λης, είναι για τρός”.
Μια φω νού λα α κού στη κε α πό το βά θος της τά ξης “Και να! η δα σκά λα, εί ναι νε κρή.”

Μια µέ ρα µια πι τσι ρί κα καθό ταν και έ βλε πε τη µη τέ ρα της που έ πλε νε τα πιά τα στον νε ρο χύ τη. Ξαφ νι κά πα ρα τή ρη σε ό τι η µη τέ ρα της 
εί χε αρ κε τές λευ κές τρί χες, που έ κα ναν α ντί θε ση στο κα στα νά της µαλ λιά.
 Κοί τα ξε τη µη τέ ρα της και τη ρώ τησε ό λο α πο ρί α: “Για τί κά ποια α πό τα µαλλιά σου εί ναι λευ κά, Μα µά;”
 Και η µη τέ ρα της α πά ντη σε “Λοι πόν, κά θε φο ρά που κά νεις κά τι λά θος και µε στε να χω ρείς και µε κά νεις να κλαί ω, µια τρί χα 
µου γί νε ται λευ κή”.
Το µι κρό κο ρί τσι σκέ φτη κε λί γο αυ τή την α πο κά λυ ψη και εί πε: “Μα µά, για τί ό λα τα µαλ λιά της γιαγιάς εί ναι ά σπρα?”

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Τη συντηρεί το κράτος. 2. Μισή... χαρά - Εµπρόθετο άρθρο - Μάταιος, ανώφελος. 3. Άθρησκα, άπιστα - Κάποιος... αρχαίος - “Ή... ή επί 

τας”: αρχαία φράση. 4. Συµβολίζει την πρόσθεση - Αηδία (αρχ.) - ∆ίψηφο φωνήεν - Επιφώνηµα πόνου. 5. Κανονικοί, σύµµετροι (µτφ.) 

- Φυτεµένο µέρος κήπου. 6. Και “στρογγυλά“ χαρακτηρίζονται - Ολυµπιακά αρχικά - Συµπλεκτικός σύνδεσµος της Αρχαίας. 7. Ο οποίος 

(αρχ.) - Κίβδηλοι, νόσοι - Αρχή και τέλος του αλφαβήτου µας. 8. Προσδιορίζουν υψηλή ποιότητα - Λαδερό φαγητό. 9. Ορµητικός, βίαιος 

- Εντελώς µόνος του. 10. Πανεύκολος (αρχ.) - Μία από τις πέντε αισθήσεις. 11. Ψάλτης το... κρατά - Μενεξέδες - Κι έτσι το τριαντάφυλλο. 

12. ∆εν επιτρέπει τη διέλευση του φωτός - Άφησε, παράτα.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Οινοπωλεία. 2. Απρόθυµος για δουλειά - Ο αριθµός 204. 3. Απόλυτο αριθµητικό - Απαλοί, τρυφεροί. 4. Ασφαλιστικός οργανισµός (αρχικά) 

- Η κοιλιακή χώρα. 5. Κεντρικά στην... πίτα - Συνοδεύουν τον... Παναθηναϊκό - Κυρίαρχος σύµφωνα µε το Σύνταγµα. 6. Πλεξίδα µαλλιών 

- Τζάκι κι αυτή. 7. Οµόηχα φωνήεντα - Οποιαδήποτε σε µέγεθος (ουδ.) - Ανελκύει ναυάγια (αρχικά). 8. Φώτιζε... αρχαίους - Μυθικές οι... 

Συµπληγάδες. 9. Μισή... ιδέα - Υπάρχουν στον... κορµό - Η γυναίκα σαν σύντροφος (αρχ.) - Συνεχόµενα στο αλφάβητο. 10. Πτώση της 

γραµµατικής. 11. Εργατοϋπαλλήλους ασφαλίζει (αρχικά) - Μία πρόθεση - Πέτρα ενός παιδικού παιχνιδιού. 12. Αποχρώσεις της φωνής 

- Απαίδευτος, µωρός. 13. Κατάληξη αρσενικών ονοµάτων - Ρήµα... απώλειας - ∆ική σου (αρχ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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1ΚΡΑΤΙΚΟ∆ΙΑΙΤΗ

2ΡΑΣΤΟΑ∆ΙΚΟΣ

3ΑΘΕΑΤΙΣΤΑΝ

4ΣΥΝΑΣΗΟΙΟΧ

5ΟΜΑΛΟΙΠΡΑΣΙΑ

6ΠΟΣΑ∆ΟΕΤΕΝ

7ΟΣΠΛΑΣΤΟΙΑΩ

8ΥΑΑΑΑΡΑΚΑΣ

9ΛΑΒΡΟΣΕΡΗΜΟΣ

10ΕΡΑΣΤΟΣΑΦΗ

11ΙΣΟΙΑΡΟ∆Ο

12Α∆ΙΑΦΑΝΗΣΑΣΕ

ΛΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ




