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Χαιρετισµός ∆ιοικητού ΧΧ ΤΘΜ

Η πα ρου σί α ση της ι στο ρί ας, της δια χρο νι κής πο ρεί ας και των δρα στη ριο τή των της ΧΧ ΤΘΜ, α πο τε λεί 

ξε χω ρι στή τι µή για τη ∆ιοί κη ση και το προ σω πικό της Με ραρ χί ας. H XX ΤΘΜ µε τους Σχη µα τι σµούς της 

(ΧΧΙ - ΧΧΙ Ι Ι - ΧΧV ΤΘΤ) υ πη ρε τεί έ να διευ ρυ µέ νο χερ σαί ο χώ ρο µε πλού σιο ι στο ρι κό και πο λι τι στι κό 

υ πό βα θρο. Μέ σα α πό διαρ κή και ρε α λι στι κή εκπαί δευ ση, µε γνώ µο να τη δια τή ρη ση του η θι κού του 

προσω πι κού και της ε πι χει ρη σια κής του ι κα νό τη τας σε υ ψη λά ε πί πε δα, αλ λά και την α πο τε λε σµα τι κή 

συ ντήρη ση του σύγ χρο νου υ λι κού της (άρ µα τα µά χης LEO 2 HEL και LEO 2A4, αυ τοκι νού µε να πυ ρο βό λα 

Μ109 Α3 GEΑ2 κ.λπ.), κα λεί ται να ε µπε δώ σει το αί σθη µα α σφα λεί ας των κα τοί κων στις πε ριο χές στις 

ο ποί ες δρα στη ριο ποιού νται οι Σχη µα τι σµοί της, ε νώ συ νε χί ζει ταυ τό χρο να να δια θέ τει µο νά δες της σε 

α πο στο λές Ε πι χει ρή σε ων Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης.

Πα ράλ λη λα η πα ρο χή υ πο στή ρι ξης στις το πι κές κοι νω νί ες 

µέ σα α πό έρ γα και δρά σεις για α ντι µε τώ πι ση των ε πι πτώ σεων 

α πό φυ σι κές κα τα στρο φές κα θώς και βελ τί ω σης υ πο δο µών, 

στο πλαί σιο της κοι νω νι κής προ σφο ράς του Στρα τού Ξη ράς, ε νι-

σχύ ει α κό µη πε ρισ σό τε ρο τους ή δη ισχυ ρούς της δε σµούς µε 

τους κα τοί κους των το πι κών κοι νω νιών.

 Η Με ραρ χί α στο πλαί σιο των ρα γδαί ων αλ λα γών που ε πι-

τε λού νται λό γω της δύ σκο λης οι κο νο µι κής κα τά στα σης της χώ-

ρας, δια φο ρο ποιεί ται γρή γο ρα, ου σια στι κά, µε ρε α λι σµό και µε 

συ γκε κρι µέ νο χρο νο διά γραµ µα. Η ε πι δί ω ξή της εί ναι η αύ ξη ση 

της α πο τρε πτι κής ι κα νό τη τας και της µα χη τι κής ι σχύ ος των Τα ξιαρ χιών της. Ει δι κό τε ρα, ε πι διώ κο νται η βελ τί ω ση των ποιο τι κών 

χα ρα κτη ρι στι κών, ο πε ριο ρι σµός του υ φι στά µε νου βαθ µού κιν δύ νου για δια σφά λι ση της ε δα φι κής α κε ραιό τη τας της χώρας και η 

δη µιουρ γί α α πο φα σι στι κού πλήγ µα τος στον α ντί πα λο, µε τη µε τα φο ρά των ε πι χει ρή σε ων στο έ δα φός του.

Ε πί κε ντρο των προ σπα θειών µας εί ναι η εκ µε τάλ λευ ση των δυ να το τή των των ε παγ γελ µα τιών ώστε µε τη µε τα τρο πή των Τα ξιαρ χιών σε Σχη µα-

τι σµούς µι κρό τε ρους σε µέ γε θος αλλά  µε γα λύ τε ρης ευε λι ξί ας και α πο τε λε σµα τι κό τη τας και πλήρως ε ξο πλι σµέ νων µε ο πλι κά συ στή µα τα και µέ σα 

υ ψη λής τε χνο λο γί ας, να είναι άρ τια εκ παι δευ µέ νοι και ι κα νοί να διεξάγουν α πο τε λε σµα τι κά ε πι χει ρή σεις σε ό λο το φά σµα των α πο στο λών τους.

Έ χο ντας πλή ρη ε πί γνω ση των ευ θυ νών που α πορ ρέ ουν α πό τη ∆ιοί κη ση της ιστο ρι κής ΧΧ ΤΘΜ, της µο να δι κής Τε θω ρα κι σµέ-

νης Με ραρ χί ας των Ελ λη νι κών Ενόπλων ∆υ νά µε ων, αι σθά νο µαι υ πε ρή φα νος για την τι µή που µου έ κα νε η Ελ λη νι κή Πο λι τεί α να 

µου ε µπι στευ τεί τη διοί κη σή της και θα ή θε λα να δια βε βαιώ σω την Πολιτι κή και Στρα τιω τι κή Η γε σί α ό τι η ΧΧ ΤΘΜ φέ ρει σε πέ ρας 

κά θε α πο στο λή η οποί α της α να τί θε ται και θα φα νεί α ντά ξια της ι στο ρί ας της.

           Υ πο στρά τη γος Θε µι στο κλής Α να γνω στό που λος

            ∆ιοι κη τής



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ε πί σκε ψη της Α.Ε. του Προ έ δρου της ∆η µο κρα τί ας κ. Κά ρο λου Πα πού λια στην ΠΕ της

10ης Μη χα νο ποι ηµέ νης Τα ξιαρ χί ας Πε ζι κού «ΡΟΥ ΠΕΛ»

Στις 10 Α πρι λί ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη καν στην Πε ριο χή Ευ θύ νης της 

10ης Μη χα νο ποι η µέ νης Τα ξιαρ χί ας Πε ζι κού «ΡΟΥ ΠΕΛ», εκ δη λώ σεις για τον 

ε ορτα σµό της 70ης Ε πε τεί ου της Μά χης των Ο χυ ρών (6-10 Α πρι λί ου 1941), 

στα Ο χυ ρά «ΡΟΥΠΕΛ», «Ο ΧΥ ΡΟ» («Ι ΣΤΙ ΜΠΕ Η») και «ΛΙΣ ΣΕ». Την εκ δή λω ση 

στο Ο χυ ρό «ΡΟΥ ΠΕΛ» τίµη σε µε την πα ρου σί α του, η Α.Ε. ο Πρό ε δρος της 

∆η µο κρα τί ας κ. Κά ρο λος Πα πούλιας, συ νο δευό µε νος α πό τον Υ πουρ γό Ε θνι-

κής Ά µυ νας και τη Στρα τιω τι κή η γε σί α των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων. Στο πλαί σιο 

της εκ δή λω σης στο Ο χυ ρό «ΡΟΥ ΠΕΛ», τε λέ σθη κε ε πι µνη µό συ νη δέ η ση για 

τους πε σό ντες α γωνι στές των Ο χυ ρών, προ σκλη τή ριο νε κρών, ο µι λί α για το 

ι στο ρι κό του τε τραή µε ρου α γώ να και κα τά θε ση στε φά νου στο µνη µεί ο του Ο χυ ρού α πό την Α.Ε. τον Πρό ε δρο της ∆η µο κρα τί ας.

Στη συ νέ χεια, πραγ µα το ποι ή θη κε ξε νά γη ση του κ. Προ έ δρου και των λοι πών ε πι σή µων σε τµή µα υ πό γειας στο άς του Ο χυ ρού, κα θώς 

και στο πρό σφα τα α να και νι σµέ νο Μου σεί ο, στο ο ποί ο ο ε πι σκέ πτης µπο ρεί να ζή σει την ιστο ρί α του χώ ρου µε τα σύγ χρο να ο πτι κο α κου στι-

κά και η λε κτρο νι κά µέ σα του Μου σεί ου, το διό ρα µα που α πο τε λεί πι στή κά το ψη του Ο χυ ρού, αλ λά και τα ζωντα νά ι στο ρι κά κει µή λια -των 

ι δί ων των µα χη τών- που εί δαν το φως µε τά τις πρό σφα τες ερ γα σί ες διά νοι ξης και α ξιο ποί η σης στο ών του Ο χυρού που εί χαν φρα γεί α πό 

τους βοµ βαρ δι σµούς.

 Ε πέτειος της Α πε λευ θέ ρω σης και Εν σω µά τω σης της Πό λης του ∆ι δυ µο τεί χου

στον Ε θνι κό Κορ µό

Την Κυ ρια κή 15 Μα ΐ ου, ε ορ τά στηκαν µε ι διαί τε ρη λα µπρό τη τα στην 

πό λη του ∆ι δυ µό τει χου τα «Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΙΑ» 2011 για την ε πέτειο της α πε-

λευ θέ ρω σης και εν σωµά τω σης της πό λε ως του ∆ι δυ µο τεί χου στον 

ε θνι κό κορ µό. Την εκ δή λω ση τί µη σε µε την πα ρου σί α του η Α.Ε. ο Πρό-

ε δρος της Ελ λη νι κής ∆η µο κρα τί ας κ. Κά ρο λος Πα πού λιας, συνο δευό-

µε νος α πό τον Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γο κ. Φρα γκού λη Φρά γκο και εκ προ-

σώ πους της Πολι τι κής Η γε σί ας. Πραγ µα το ποι ή θη κε δο ξο λο γί α στον 

Ιε ρό Να ό Πα να γί ας Ε λευ θε ρώ τριας ∆ι δυ µο τεί χου και στη συνέχεια 

κα τά θε ση στε φά νου στο Η ρώ ο της πό λης. Η Α.Ε. ο Πρό ε δρος της Ελ λη-

νι κής ∆η µο κρα τί ας α να κη ρύ χθη κε ε πί τι µος ∆η µό της του ∆ήµου ∆ι δυ µο τεί χου, α πό τον ∆ή µαρ χο κ. Πα ρα σκευά Πα τσου ρί δη.
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 ∆ιε θνές Συ νέ δριο Χει ρι σµού Κρί σε ων «Α ΘΗ ΝΑ 2011»

Την Πα ρα σκευ ή 3 Ιου νί ου 2011, ο Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος κ. Φραγκού-

λης Φρά γκος πραγ µα το ποί η σε ο µι λί α µε την ο ποί α έ κλει σαν οι ερ γα σί ες 

του ∆ιεθνούς Συ νε δρί ου Χει ρι σµού Κρί σε ων «Α ΘΗ ΝΑ 2011».

Το συ νέ δριο διορ γα νώ θη κε α πό το ΓΕ Ε ΘΑ υ πό την αι γί δα του Υ πουρ-

γεί ου Ε θνι κής Ά µυ νας α πό 1 έ ως 3 Ιου νί ου 2011, στο συ νε δρια κό κέ ντρο 

«Ι. Βελ λί δης» στην πό λη της Θεσ σα λο νί κης.

Σκο πός του Συ νε δρί ου εί ναι η ε νη µέ ρω ση-α νταλ λα γή α πό ψε ων ε πί 

των µε θό δων, δια δι κα σιών και δυ να το τή των της διε θνούς κοι νό τη τας για 

πρό λη ψη και χει ρι σµό κρί σε ων στο ευ ρύ τε ρο γε ω πο λι τι κό και γε ω στρα-

τη γι κό πε ρι βάλ λον. Στο Συ νέ δριο κλή θη κε να συµ µε τά σχει πο λι τι κό και 

στρα τιω τι κό προ σω πικό α νώ τα του και α νώ τε ρου βαθ µού, εκ πρό σω ποι Κρα τών, ∆ιε θνών Ορ γα νι σµών, Ιν στι τού των ∆ιε θνών Σχέ σε ων και 

Στρα τη γι κών Με λε τών, κα θώς και εν δια φερό µε νοι α πό σχε τι κούς µε το α ντι κεί µε νο φο ρείς της χώ ρας µας (Υ πουρ γεί α, Γε νι κά Ε πι τε λεί α, 

Ορ γα νι σµούς, Πα νε πι στή µια, Ιν στι τού τα κ.λπ.). Κα τά τη διάρ κεια των ερ γα σιών του Συ νε δρί ου, α να πτύ χθη καν θέ µα τα σχε τικά µε τη δια χεί-

ρι ση κρί σε ων σε ε θνι κό και διε θνές ε πί πε δο, την κλι µα τι κή αλλα γή, το νέ ο στρα τη γι κό δόγ µα του ΝΑ ΤΟ, τη συ νερ γα σί α των ∆ιε θνών Ορ-

γα νισµών και στρα τιω τι κών-πο λι τι κών φο ρέ ων, την κυ βερ νο ά µυ να, κα θώς και για την οι κο νο µι κή διά στα ση στη δια χεί ρι ση κρί σε ων. Στο 

τέ λος κά θε θε µα τι κής ε νό τη τας, α κο λού θη σε συ ζή τη ση, ε νώ λει τούρ γη σαν και ο µά δες ερ γα σί ας α ντί στοι χες µε τις θε µα τι κές ε νό τη τες.

 Παράδοση - Παραλαβή ΥΕΘΑ

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 και ώρα 16:00, έλαβε χώρα η τελετή παράδοσης - παραλαβής του Υπουργείου Εθνικής Άµυ-

νας από τον απερχόµενο ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, στο νέο ΥΕΘΑ κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 στην Πε ριο χή Ευ θύ νης Α΄, Γ΄ και ∆΄ Σώ µα τος Στρα τού

Στις 18 και 19 Α πρι λί ου 2011, ο Αρχηγός ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος κ. Φρα γκού λης Φρά γκος ε πι σκέ φθη κε Σχη µα τι σµούς και Μο νά δες στην 

Πε ριο χή Ευ θύ νης του Α’, του Γ’ και του ∆’ Σώ µα τος Στρα τού, προ κει µέ νου να α νταλ λά ξει ευ χές µε το προ σω πι κό µε την ευ και ρί α των 

ε ορ τών του Πά σχα, να ε νη µε ρω θεί για ε πι χει ρη σιακά θέ µα τα και να δώ σει κα τευ θύν σεις και ο δη γί ες στους ∆ιοι κη τές και στο προ σω πι κό 

των Μονά δων.

 στο Κόσ σο βο

Στις 25 Α πρι λί ου 2011, ο κ. Αρ χη γός ΓΕΣ ε πι σκέ φτη κε την 

Ελ λη νι κή ∆ύ να µη Κοσ συφο πε δί ου στο Στρα τό πε δο «ΡΗ ΓΑΣ ΦΕ-

ΡΑΙΟΣ» στο Ferizaj/Urosevac, ό που α ντάλ λα ξε ευχές µε το προ-

σω πι κό της µε την ευ και ρία των ε ορ τών του Πά σχα.

 στην Πε ριο χή Ευ θύ νης 79 και 80 Α∆ ΤΕ

Στις 21 Α πρι λί ου 2011, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ ε πι σκέ φθη κε Σχη µα τι-

σµούς και Μο νά δες στην Πε ριο χή Ευ θύ νης της 79 Α∆ ΤΕ στη Σά µο  και 

της 80 Α∆ ΤΕ στην Κω, προ κει µέ νου να α νταλλά ξει ευ χές µε το προ-

σω πι κό µε την ευκαι ρί α των ε ορ τών του Πά σχα, να ε νη µε ρω θεί για 

ε πι χει ρη σια κά θέ µα τα και να δώ σει κα τευ θύν σεις και ο δη γί ες στους 

∆ιοι κη τές και στο προ σω πι κό των Μο νά δων.

Ε πι σκέ ψεις κ. Α/ΓΕΣ 
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 Ε ορ τα σµός της 91ης Ε πε τεί ου Α πε λευ θέ ρω σης της Πό λης της Κο µο τη νής και Ε γκαί νια του 

Νέ ου Στρα τιω τι κού Μου σεί ου

Το Σάβ βα το 14 Μα ΐ ου 2011, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ πα ρα βρέ θη κε στις εκ δη-

λώ σεις που έ γι ναν στην Κο µο τη νή, µε την ευ και ρί α της 91ης ε πε τεί ου α πε-

λευ θέ ρω σής της. Με τα ξύ των άλ λων, πα ρα κολού θη σε την πα ρέ λα ση και 

πα ρα βρέ θη κε στα ε γκαί νια του Στρα τιω τι κού Μουσεί ου Κο µο τη νής. Την 

πο λι τεί α εκ προ σώ πη σε ο Υ φυ πουρ γός κ. Γιώργος Σ. Πε τα λω τής.

 Ε τή σιο Μνη µό συ νο Υ πέρ των Πε σό ντων Κα τα δρο µέ ων στο Κα βού ρι Βου λιαγ µένης

Την Κυ ρια κή 29 Μα ΐ ου 2011 και ώ ρα 11:00, ο Αρχηγός ΓΕΣ Α ντι στρά-

τη γος κ. Φρα γκού λης Φρά γκος, πα ρευρέθη στο µνη µό συ νο υ πέρ των πε-

σό ντων Κα ταδρο µέ ων, που πραγ µα το ποι ή θη κε στο Μνη µεί ο Ε θνι κής Ε νό-

τη τας στο Κα βού ρι Βου λιαγ µέ νης. Στην εκ δή λω ση, την κυ βέρ νη ση εκ προ-

σώ πη σε ο ο Γε νι κός Γραµ µατέ ας Α σφά λειας Ναυ σι πλο ΐ ας κ. Α θα νά σιος 

Χρι στό που λος. Στην τε λε τή πα ρα βρέ θη καν ε πί σης ο Αρχηγός ΓΕ Α Α ντι πτέ-

ραρ χος (Ι) κ. Βα σί λειος Κλό κο ζας, κα θώς και ο πρέ σβης της Κυ πρια κής 

∆η µο κρα τί ας κ. Ιω σήφ Ιω σήφ.

 Απονοµή του Κόκκινου Μπερέ σε Ν/Σ Οπλίτες της 2010 ∆΄ & 2011 Α’ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 και ώρα 11:00, πραγµατοποιήθηκε τελετή 

απονοµής Κόκκινου Μπερέ στο προσωπικό του Τµήµατος Προκεχωρηµένης 

Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΤΠΕΝ) της 2010 ∆΄ ΕΣΣΟ, η οποία έλαβε 

χώρα στο  στρατόπεδο «ΖΩΓΚΟΥ», στη Ν. ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ. Πριν την 

απονοµή προηγήθηκε επίδειξη: πολεµικών τεχνών, ασκήσεων ακριβείας, 

καταρρίχησης από πύργο 25 µέτρων και τακτικής δραστηριοτήτων µάχης 

Οµάδος και ∆ιµοιρίας πλήρους συγκρότησης σε συνεργασία µε ελικόπτερα. 

Στην τελετή παρέστησαν οι ∆ιοικητές του Β΄ΣΣ, Ι ΜΠ, ΙΙ Μ/Κ ΜΠ, 33 Μ/Κ 

ΤΑΞ ΠΖ και 34 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ, ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Πολυανής και 

Κιλκισίου κ.κ. Εµµανουήλ, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών καθώς και πλήθος συγγενών και φίλων των οπλιτών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εκπαιδευτική Επίσκεψη Α∆ΙΣΠΟ σε 1η Στρατιά - ΑΤΑ - CAOC 7

Στα πλαίσια της επιµόρφωσης των σπουδαστών της 8ης ΕΣ και της 

προαγωγής της διακλαδικότητας, πραγµατοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2011 

εκπαιδευτική επίσκεψη στην έδρα της 1ης Στρατιάς και του Αρχηγείου 

Τακτικής Αεροπορίας στη Λάρισα, καθώς και το CAOC-7 στο Κουτσόχερο. 

Οι σπουδαστές αξιωµατικοί των τριών Κλάδων ενηµερώθηκαν λεπτοµερώς 

από επιτελείς των ΜΕΣ για την αποστολής τους και τους τοµείς των 

δραστηριοτήτων τους.

Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Εθνικό Κέντρο 

Αεροπορικών Επιχειρήσεων και την 346Μ, στην έδρα της 110 ΠΜ και να 

ενηµερωθούν για το επιχειρησιακό τους έργο.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, τη Σχολή συνόδευαν ο ∆ιοικητής, ο Υποδιοικητής και ο ∆ιευθυντής Σπουδών.

Οι αλλοδαποί σπουδαστές επισκέφθηκαν τις Ιερές Μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου στην περιοχή των Μετεώρων.

 Επίσκεψη Κινέζικης Αντιπροσωπείας στη ΣΠΒ

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 

Σχολής Πυροβολικού, 26µελής αντιπροσωπεία του «Commanding Cοllege 

of the second Artillery Force» του Κινέζικου Στρατού. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης, πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση στα µέλη της αποστολής 

σχετικά µε την οργάνωση και το εκπαιδευτικό έργο που παρέχεται στη 

Σχολή, επίδειξη οπλικών συστηµάτων, ξενάγηση στο υπαίθριο και κλειστό 

Μουσείο και τέλος ανταλλαγή εθιµοτυπικών δώρων µεταξύ του επικεφαλής 

της αντιπροσωπείας ∆ιοικητή του Κολλεγίου και του ∆κτή της Σχολής Πυροβολικού Ταξχου κ. Αλέξανδρου Οικονόµου.
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 Συµ µε τοχή της Σχο λής Ευελ πί δων στον 10ο Ε τή σιο ∆ια γω νι σµό Στρα τιω τι κών Α κα δη µιών 

για το ∆ί καιο των Ε νό πλων Συ γκρού σε ων

Α πό 28 Μαρ τί ου έ ως 1 Α πρι λί ου 2011, α ντι προ σω πεί α 

της Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελπί δων α πο τε λού µε νη α πό 1 

Α ξιω µα τι κό και 3 Ευέλ πι δες, συµ µε τεί χε στον 10ο ετή σιο 

δια γω νι σµό που α φο ρά στην εκ παί δευ ση στο ∆ί καιο των 

Ε νό πλων Συ γκρού σε ων (Law of Armed Conflict, LoAC). Η 

συµ µε το χή της Σχο λής Ευελ πί δων έ γι νε για πρώ τη φο ρά 

και η ο µά δα των Ευελ πί δων δια κρίθη κε για τις γνώ σεις, 

τον ε παγ γελ µα τι σµό και την α ντι µε τώ πι ση των θε µά των 

του δια γω νι σµού. Στον δια γω νι σµό συµ µε τεί χαν 26 Στρα-

τιω τι κές Α κα δη µί ες, ό που δό θη κε η δυ να τό τη τα στους 

δια γω νι ζο µέ νους να δο κι µάσουν βα σι κές δε ξιό τη τες στη δια δι κα σί α λή ψης α πο φά σε ων στο πλαί σιο ε νός πε ρι βάλ λο ντος που χα ρα-

κτη ρί ζε ται α πό ι διαί τε ρη πο λυ πλο κό τη τα.

 20 Μα ΐ ου 2011 Η µέ ρα Ε ορ τα σµού της Ε πε τεί ου των

70 Χρό νων α πό την Ι στο ρι κή Μά χη της Κρή της

Την Πα ρα σκευ ή 20 Μα ΐ ου 2011, ε ορ τάστη κε η ε πέ τειος των 70 χρό νων α πό την 

ι στο ρι κή µά χη της Κρή της, στην οποί α πο λέ µη σε ο η ρω ι κός Κρη τι κός λα ός µε τη συµ-

µε τοχή των ε κεί Συµ µα χι κών δυ νά µεων ε να ντί ον µιας άρ τιας ε ξο πλι σµέ νης γερ µα νι-

κής δύ να µης. Το θάρ ρος, η τόλ µη και το πνεύµα αυ το θυ σί ας του υ πήρ ξαν α νυ πέρ βλη-

τα και προ κά λεσαν το θαυ µα σµό ό λων. 

 Η µέ ρα Μνή µης της Γενο κτο νίας του

Πο ντια κού Ελ λη νι σµού

Tην Κυ ρια κή 22 Μα ΐ ου 2011, πραγ µα το ποι ή θη καν στο Κιλ κίς εκδηλώσεις 

εις ανάµνησιν της Γε νο κτο νί ας του Πο ντια κού Ελ λη νι σµού, πα ρου σί α των Θρη-

σκευ τι κών, Πο λι τι κών και Στρα τιω τι κών Αρ χών της περιοχής.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ραστηριότητες της 31 ΜΚ ΤΑΞ

 Επίσκεψη της Β΄ Τά ξης του «Αρ σα κείου» Λυ κεί ου Ψυ χι κού στο ΕΦ «ΓΕ ΦΥ ΡΑΣ»

Στις 8 Α πρι λί ου 2011, ε πι σκέ φθη κε το ΕΦ «ΓΕ ΦΥ ΡΑΣ» στην Πε ριο χή Ευ θύ νης 

της 31 Μ/Κ Τα ξιαρ χί ας η Β΄ τά ξη Λυ κεί ου του «Αρ σα κείου» Ψυ χι κού στο πλαί σιο 

της πε ρι βαλ λο ντι κής τους εκδρο µής στον Ν. Έ βρου. Οι µα θη τές και οι συ νο δοί τους 

ε νη µε ρώ θη καν για την α πο στο λή του Φυ λα κί ου αλ λά και την πε ριο χή γε νι κό τε ρα. 

Στη συ νέ χεια, περι η γή θη καν τους χώ ρους του φυ λα κί ου και πλη σί ον της συ νο ρια-

κής γέ φυ ρας Κή πων. Με το πέ ρας της ε πί σκε ψης, η υ πεύ θυ νη της εκ δρο µής φι λό-

λο γος κ. Μα ρί α Θε ο δώ ρου δή λω σε µε ι διό χει ρη ε πι στο λή της προς τον ∆ιοικητή 

του 534 ΤΠ τα πα ρα κά τω: «Ευ χα ρι στού µε τον ∆ιοι κη τή της 31ης Τα ξιαρ χί ας κ. Η λί α Λε ο ντά ρη και τον ∆ιοικη τή του 534 Τάγ µα τος Πε ζι κού κ. 

∆η µή τριο Α ρα µπα τζή για τη φι λο ξε νί α που επε φύ λα ξαν στους µα θη τές του Β’ Λυ κεί ου Αρ σα κεί ου Ψυ χι κού, στα πλαί σια της πε ριβαλ λο ντι κής 

τους εκ δρο µής στον Έ βρο. Οι προ α να φερ θέ ντες µε το πα ρά δειγ µα και τους λό γους τους, κα θώς και την α να µνη στι κή τι µη τι κή πλα κέ τα που 

προ σέ φε ραν στο σχο λεί ο µας, ε νέ πνευ σαν στους µα θη τές µας θαυ µα σµό για την προ σή λω ση στο κα θή κον τους και στις αρ χές της α γά πης της 

πα τρί δας και της ε λευ θε ρί ας».

 Τελετή Α για σµού για την Έναρ ξη των Ερ γα σιών ∆ιά νοι ξης Α ντιαρ µα τικής Τά φρου

Στις 6 Ιουνίου 2011, τελέ σθη κε Α για σµός για την έ ναρ ξη των ερ γα σιών δια νοί ξε ως της 

α ντιαρ µα τικής τά φρου στην ΠΕ/31 Μ/Κ ΤΑΞ. Η εκ σκα φή άρ χι σε ΒΑ του α ντλιο στα σί ου και 

πλη σί ον του ΕΦ ΠΕ ΤΑ ΛΟΥ. Στην τε λε τή πα ρα βρέ θη καν: ο ∆ιοικητής ∆’ ΣΣ Α νιστράτηγος κ. 

Κων/νος Ζα ζιάς, ο ∆ιοικητής της ΧΙ Ι Μ/Κ ΜΠ Υ ποστράτηγος Κων/νος Γκί νης, ο ∆ιοικητής 

της 31 Μ/Κ ΤΑΞ Ταξ χος Η λί ας Λε ο ντάρης, ο ∆ιοικητής της ΧΧΙ Ι Ι ΤΘΤ Ταξ χος Αλ κι βιά δης 

Στε φα νής, ο Α ντι δή µαρ χος Α λεξαν δρού πο λης (∆η µο τι κής Ε νό τη τας Φε ρών) κ. Νι κό λα ος 

Γκό τσης και άλ λοι τοπι κοί φο ρείς.

 Επίσκεψη Σπου δα στών της Ι Ι Ι ης Τά ξης της ΣΣΑΣ στο ΕΦ «Γέ φυ ρας»

Στις 7 Μαΐου 2011, ε πι σκέ φτηκαν το ΕΦ «Γέ φυ ρας» στην ΠΕ της 31 Μ/Κ ΤΑΞ, οι 

σπου δα στές της Ι Ι Ι ης Τά ξης της ΣΣΑΣ στο πλαί σιο του εκ παι δευ τι κού τους τα ξι διού. 

Ο ∆ιοικητής της Σχο λής, οι συνο δοί αξ ιωµατικοί και οι σπου δα στές ε νη µε ρώ θη καν 

για την α πο στο λή της Τα ξιαρ χί ας αλ λά και την πε ριο χή γε νι κό τε ρα. Με το πέ ρας της 

ε νη µέ ρω σης, πε ρι η γήθη καν στους χώ ρους του Φυ λα κί ου. Στη συ νέ χεια, µε τέ βη σαν 

ε πί της συ νο ρια κής Γέ φυ ρας Κή πων ό που λή φθη καν φω το γρα φί ες ε πί της ο ρί ου 

γραµ µής. Ο ∆ιοικητής της Σχο λής, Ταξ χος κ. Κων/νος Πα γου ρό που λος, ε ξέ φρα σε τις 

ευ χα ρι στί ες του στον ∆ιοικητή της 31 Μ/Κ ΤΑΞ, Ταξ χο κ. Η λί α Λε ο ντά ρη, για την ε γκάρ δια υ πο δο χή και την ε νη µέ ρω ση που τους έ γι νε.
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Άφιξη ∆ύο Νεοπαραληφθέντων Ελικοπτέρων ΝΗ 90 της Αεροπορίας Στρατού

Τις απογευµατινές ώρες της 7ης Ιουνίου 2011, αφίχθησαν στο αεροδρόµιο Μεγάρων, µε πτήση από το Μαρινιάν της Γαλλίας 

τα 2 πρώτα ελικόπτερα τύπου ΝΗ 90 (TGR05 και TGR06). Η πτήση των παραπάνω ελικοπτέρων πραγµατοποιήθηκε µε συµµετοχή 

Γάλλων και Ελλήνων χειριστών και ιπτάµενων µηχανικών.

Το ελικόπτερο ΝΗ-90 κατασκευάζεται από την κοινοπραξία ΝΗΙ (NATO HELICOPTER INDUSTRIES), της οποίας οι 

υποκατασκευάστριες εταιρείες είναι οι EUROCOP-

TER FRANCE, EUROCOPTER GERMANY, AGUSTA 

WESTLAND (Ιταλία) και FOKKER (Ολλανδία).

Το Ε/Π για την εκτέλεση των επιχειρησιακών 

αποστολών, µπορεί να διαµορφωθεί όπως παρακάτω:

 Μεταφορά στρατευµάτων: Το Ε/Π µπορεί να 

µεταφέρει έως 20 στρατιώτες χωρίς ειδικό εξοπλισµό.

 Έκτακτες αεροδιακοµιδές σε φορεία (CASE-

VAC-ΜΕDEVAC): Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης 

έως 9 φορείων µέσω των πλαϊνών θυρών και της 

ράµπας και ως 12 φορείων µόνο µέσω της ράµπας 

καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης ιατρικού 

κυτίου µε ειδικό ιατρικό εξοπλισµό (Medevac) έως 

9 φορεία/2 άτοµα ή 6 φορεία/6 άτοµα.

 Ρίψεις αλεξιπτωτιστών: Μέχρι 16 αλεξιπτωτιστές 

(ρίψεις ελεύθερης πτώσης και µε στατικό ιµάντα).

 Καταρριχήσεις µε τη µέθοδο Rapell: µέχρι 

14 άτοµα.

 Καταρριχήσεις µε τη µέθοδο Fast Rope: µέχρι 

14 άτοµα.

Ο εξοπλισµός των ελικοπτέρων αυτού του τύπου 

περιλαµβάνει βαρούλκο διάσωσης για µεταφορά 

φορτίου 270 Kg στην πτήση ή 400 Kg φορτίου στο 

έδαφος, άγκιστρο εξωτερικού φορτίου για µεταφορά 

φορτίου µε µέγιστο βάρος 4.000 Kg, οπλισµό, φίλτρο 

άµµου, ώστε να εκτελεί πτήσεις πάνω από αµµώδεις 

περιοχές και τέλος αντιβαλλιστική προστασία δαπέδου 

καµπίνας, πλευρικών τοιχωµάτων και ράµπας από 

βλήµατα διαµετρήµατος µέχρι 7,62 mm.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των ελικοπτέρων ΝΗ 90

είναι τα παρακάτω:

 Πλήρωµα: 3µελές (Κυβερνήτης-Συγκυβερνήτης-Ιπτάµενος Μηχανικός)

 Χωρητικότητα: 20 Πλήρως Εξοπλισµένους Στρατιώτες/12 Φορεία

 Μήκος (σκάφους): 16.13m

 Συνολικό µήκος (µε περιστροφή Κ/Σ και Ο/Σ): 19.56m

 Συνολικό ύψος (µε το Ο/Σ): 5.23m

 Συνολικό πλάτος (µε το αντισταθµιστικό πτέρωµα): 4.69m 

 Χωρητικότητα Καυσίµου (χωρίς εφεδρικές δεξαµενές): 2.000Kg (4.410 lb)

 Καθαρό Βάρος: 6.400Kg

 Ωφέλιµο Φορτίο: 4.200Kg

 Μέγιστο Βάρος Απογείωσης: 10.600Kg

 Μέγιστη ταχύτητα: 300km/h ή 162 Kts

 Κανονική ταχύτητα: 260km/h ή 140 Kts

 Μέγιστο Ύψος Πτήσης: 6,000m (19685ft)

 Μέγιστη αυτονοµία: 5 ώρες

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 Εταιρεία: Rolls-Royce Turbomeca

 Τύπος: 2 x RTM322-01/9 turboshaft

 Ιπποδύναµη: 2.230 shp ο καθένας



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Η συλ λο γή δια σπά σε ως ναρ κο πε δί ων MINE PLOUGH (το 
ο νο µα ζό µε νο ά ρο τρο) εί ναι έ να προ σαρ τη µέ νο ε ξάρ τη µα, αγ γλι-
κής προ ε λεύ σε ως, το ο ποί ο µπο ρεί να το πο θε τηθεί σε ο ποιο δή-
πο τε κύ ριο άρ µα (M48A5, M60, LEO), µε κα τάλ λη λη τρο πο ποί η-
ση, µε σκο πό να φέ ρει εις πέ ρας την α πο στο λή της διά νοι ξης 
ναρ κο πε δί ων (Ν/Π). 

Η γε νι κή αρ χή λει τουρ γί ας του βα σί ζε ται στην α να µό χλευση 
του ε δά φους, την ε ξα γω γή των ναρ κών µε την ει δι κή διά τα ξή του 
και την α πο µά κρυν σή τους ε κτός του δια νοι γό µε νου δια δρό µου. 

 
Κύ ρια Μέρη

Η συλ λο γή MINE  PLOUGH α πο τε λεί ται α πό τα ε ξής µέ ρη:

 Το ά ρο τρο
 Τη συ σκευ ή σκλη ρής ε πι φά νειας, η ο ποί α προ σαρ µό ζε ται 

στο ά ροτρο προ κει µέ νου να κα θα ρί ζει σκλη ρές ε πι φά νειες (δρό-
µους- δια δρό µους προ σγεί ω σης) α πό νάρ κες ε πι φα νεί ας. Εί ναι 
µί α ει δι κής κα τα σκευ ής µε τω πι κή µε ταλ λι κή ρά βδος, η ο ποί α 
ε ξα σφα λί ζει στα θε ρή καθ’ ύ ψος θέ ση του α ρό τρου, ώ στε να µην 
κα τα στρα φεί η σκλη ρή ε πι φά νεια.

 Την πα λέ τα α νύ ψω σης α ρό τρου, πά νω στην ο ποία εί ναι 
προ σαρ µο σµέ νος ει δι κός α νυ ψω τι κός µη χα νι σµός που χρη σι µο-
ποιείται για την προ σαρ µο γή του α ρό τρου στο τε θω ρα κι σµέ νο, 
κα θώς και για τη µε τα φο ρά και α πο θή κευ ση του α ρό τρου και 
της συ σκευ ής σκλη ρής ε πι φά νειας ό ταν αυ τά δεν εί ναι συναρ-

Συλ λο γή ∆ια σπά σεως Ναρ κο πε δί ων

Μine Plough
Οι σύγ χρο νες ε πι χει ρή σεις α παι τούν τα χυ κι νη σί α και ευ κι νη σί α στο πε δίο της µά χης. Έ να α πό τα ερ γα λεί α 

των ∆ιοι κη τών που ε πι χει ρούν στην πρώ τη γραµ µή εί ναι τα µέ σα δια σπά σε ως ναρ κο πε δί ων για την τα χεί α 

διά νοιξη δια δρό µων ο χη µά των, αρ µά των και προ σω πι κού, προ κει µέ νου να απο φευ χθεί η συ γκέ ντρω ση µέ-

σων και προ σω πι κού και τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές υ πό τα ε χθρι κά πυ ρά.



11

µο λο γη µέ να και το πο θε τη µέ να πά νω σε έ να άρ µα.
 Τη σει ρά ε ξαρ τη µά των τρο πο ποί η σης 1 (Mod kit Part 1), 

η ο ποί α πε ρι λαµ βά νει:
 την προ στα τευό µε νη έ ξο δο στην κά τω πλά κα του άρ µα τος 
έ ναν α ριθ µό ση µεί ων σύν δε σης 
 υ πο στη ρίγ µα τα που το πο θε τού νται στο ε σω τε ρι κό του άρ µα-

τος (θέ ση ο δη γού) για την υ πο δο χή του κι βω τί ου ε λέγ χου και κι βω-
τί ου α σφα λειών του α ρό τρου.

 Τη σει ρά ε ξαρ τη µά των τρο πο ποί η σης 2 (Mod kit Part 2), η 
ο ποί α πε ρι λαµ βά νει τα ε ξαρ τή µα τα:

 κι βώ τιο ε λέγ χου του α ρό τρου, το ο ποί ο το πο θε τεί ται στην κα-
µπί να του ο δη γού

 κι βώ τιο α σφα λειών του α ρό τρου
 σχε τι κές ε ξαρ τή σεις 
  προ στα τευ τι κό κά λυµ µα πά νω α πό την εί σο δο του κα λωδί ου.
 Ε ξαρ τή µα τα ε φαρ µο γής (Fitting kit). Εί ναι σετ µι κρο εξαρ-

τη µά των, πύ ρων, βά σε ων, µπου λο νιών κ.λπ., µε τα ο ποί α α σφα-
λί ζε ται το ά ροτρο στην κά τω πλά κα του άρ µα τος και συ ναρ µο λο-
γού νται στο ε σω τε ρι κό του σκά φους του άρ µα τος.

 Μί α σει ρά ε ξαρ τη µά των πλή ρους πλά τους, Full Width Kit 
(Σ.Ε.Π.Π.)

 Α νυ ψω τι κή πα λέ τα ε ξαρ τη µά των πλή ρους εύ ρους, που 
χρη σι µο ποιεί ται για την α νύ ψω ση και µε τα φορά της Σ.Ε.Π.Π. 
ό ταν δεν εί ναι συ ναρ µο λο γη µέ νη. Έ χει α νυ ψω τι κό µη χα νι σµό 
και χρη σι µο ποιεί ται και για την προ σαρ µο γή της Σ.Ε.Π.Π. στο 
άρµα.

Λει τουρ γία Α ρό τρου
Το ά ρο τρο έ χει τη δυ να τό τη τα διά σπα σης Ν/Π µε εκ κα θά ρι ση 

ναρ κών στο πλήρες πλά τος του άρ µα τος και µε έ κρη ξη κε κλι µέ νων 
ναρ κών, χρη σι µο ποιώ ντας µί α ει δι κή σκαν δά λη κε κλι µέ νου λογ χι-
σµού που εί ναι πα κτω µέ νη σε κά θε πέδι λο.

Τα βά θη εκ κα θά ρι σης, ε ξαρ τώ νται α πό τη ρύθ µι ση του πέ δι-
λου, οι κύ ριες θέ σεις του ο ποί ου εί ναι:

 Ρη χή Ρύθ µι ση: για νάρ κες το πο θε τη µέ νες σε βά θος 12 εκ.

 Μέ ση Ρύθ µι ση: για νάρ κες το πο θε τη µέ νες σε βά θος 18 εκ. 

 Βα θιά Ρύθ µι ση: για νάρ κες το πο θε τη µέ νες σε βά θος 25 εκ.

∆ιά δρο µοι
Το ά ρο τρο µε προ σαρ µο σµέ νη τη συ σκευ ή πλή ρους πλά-

τους  κα θαρί ζει διά δρο µο πλά τους 3,8 µέ τρων πε ρί που (3,787 
µέ τρα) και µε τη διά τα ξή του ε ξασφα λί ζει την ε ξα γω γή των ναρ-
κών α πό το έ δα φος και την εν συ νε χεί α µε τα κίνη σή τους ε κτός 
του δια δρό µου, α πο δί δο ντας έ τοι µο διά δρο µο για χρή ση. Οι προ-
ε κτά σεις των λε πί δων α πο µα κρύ νουν χώ µα τα και νάρ κες ώ στε 
να µην ξα νακυ λή σουν µέ σα στον διά δρο µο.

 Χω ρίς τη συ σκευ ή πλή ρους πλά τους εκ κα θα ρί ζει δύ ο 
διαδρό µους πλά τους 1,4 µέ τρων ο κα θέ νας πε ρί που (1,393 µέ-
τρα) πα ρου σιά ζο ντας έ να κενό µε τα ξύ τους πλά τους 1 µέ τρου.

ΓΕΣ/∆ΜΧ

Τε χνι κά στοι χεί α 

 Η τα χύ τη τα κι νή σε ως κα τά την εκ κα θά ρι ση µπο ρεί να φτά σει 

τα 10 χλµ./ώ ρα.

 Τα άρ µα τα µε το πο θε τη µέ νη τη συλ λο γή του α ρό τρου αυ ξά-

νουν το βά ρος τους κα τά 2.53 τό νους και ε φό σον εί ναι το πο θε-

τη µέ νη και η Σ.Ε.Π.Π. κα τά 0,89 τό νους α κό µη.

 Η συλ λο γή δύ να ται να ερ γα σθεί σε θερ µο κρα σί ες α πό -31ο 

C έ ως 44ο C, εί ναι στε γα νο ποι ηµέ νη και µπο ρεί να διέλ θει υ γρή 

έ κτα ση η ο ποί α εί ναι κα τάλ λη λη για το άρ µα. 

 Μπο ρεί να µε τα φέ ρε ται α ε ρο πο ρι κώς κα θώς και σι δη ρο δρο-

µι κώς.

 Συ ναρ µο λο γεί ται και ρυθ µί ζε ται εύ κο λα.

 Κα τά τη διάρ κεια των ε πι χει ρή σε ων και ό ταν πα ρα στεί 

α νά γκη ά µε σης α πόρρι ψης του α ρό τρου α πό το άρµα, ει δι-

κή διά τα ξη ε κτι νασ σό µε νων πύ ρων ε πι τρέ πει στο ά ρο τρο 

την ά µε ση α πόρ ρι ψή του.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Α πό τον Πα γκό σµιο Ορ γανι σµό Υ γεί-
ας έ χει δο θεί ο δη γί α µε την ο ποί α ό λος ο 
πλη θυ σµός ά νω τον 45 ε τών θα πρέ πει να 
υ πο βάλ λε ται σε έ λεγ χο του πα χέ ος ε ντέ-
ρου ε τη σί ως. Η συ χνό τητα της ε ξε τά σε ως 
µπο ρεί να αυ ξη θεί στα ά το µα µε οι κο γε-
νειακό ι στο ρι κό κα κο ήθειας του πα χέ ος 
ε ντέ ρου. Να ση µειω θεί ό τι ο καρ κί νος 
του πα χέ ος ε ντέ ρου εί ναι πιο συ χνός στις 
α να πτυγ µέ νες χώ ρες.

Η µέ θο δος ε λέγ χου τους πα χέ ος ε ντέ-
ρου που χρη σι µο ποιεί ται σή µε ρα εί ναι η 
κο λονο σκό πη ση.

Η κο λο νο σκό πη ση εί ναι η εν δο σκο-
πι κή ε ξέ τα ση του πα χέ ος ε ντέ ρου χρη σι-
µοποιώ ντας ο πτι κές ί νες που ει σά γο νται 
στο πα χύ έ ντε ρο δια του πρω κτού. Η δια-
δι κα σί α αυ τή γί νε ται υ πό ε λα φριά γε νι κή 
α ναι σθη σί α για τί αλ λιώς θα ήταν ι διαι τέ-
ρως ε πώ δυ νη για τον α σθε νή.

Ε δώ και χρό νια, µε τις ευκο λί ες που 
πα ρέ χο νται α πό τους πο λυ το µι κούς ε λι-
κο ει δείς α ξο νι κούς τοµο γρά φους, µια 
και νούρ για µέ θο δος ει σή χθη στη διε ρεύ-
νη ση του πα χέ ος ε ντέρου, η ει κο νι κή κο-
λο νο σκό πη ση (Virtual Colonoscopy). 

 
Αρ χή Λει τουρ γίας

της Ει κο νι κής Κο λο νο σκό πη σης
Για τη δη µιουρ γί α ει κόνας στον Α ξο νι κό 

Το µο γρά φο, χρη σι µο ποιεί ται Α κτι νο βο λί α 
Χ, η ο ποί α δια περνώ ντας τους διά φο ρους 
ι στούς του σώ µα τος, πα ρου σιά ζει ε ξα σθέ νη-
ση, α νάλο γη µε το εί δος του ι στού.

Έ να σύν θε το υ πο λο γι στι κό σύ στη µα και 
α ντί στοι χο πρό γραµ µα, µε τρά αυ τήν την ε ξα-
σθέ νη ση και την µε τα φρά ζει σε ει κό να.

Εικονική Κολονοσκόπηση 
Το νέο ό πλο στη διά γνω ση του καρ κί νου του 

πα χέ ος ε ντέ ρου
Ο καρ κί νος του πα χέ ος εντέ ρου α πο τε λεί πε ρί που το 7% του συ νό λου των κα κο ή θων νε ο πλα σιών. Ό πως 

συµβαί νει µε ό λες τις κα κο ή θειες, η πρό ω ρη διά γνω ση και τα µέ σα που δια τί θενται σή µε ρα, µπο ρούν να 

ε ξα σφα λί σουν ε πι βί ω ση πο λύ πέ ρα των πέ ντε ε τών στο 90% και πλέ ον των α σθε νών.

Εικονοκή κολονοσκόπηση



Μειο νε κτήµα τα
της Ει κο νι κής Κο λο νο σκό πη σης 

Το βα σι κό τε ρο µειο νέ κτη µα της µε θό-
δου εί ναι η α δυ να µί α ά µε σης λή ψης δείγ-
µα τος ι στού (βιο ψί α) και η πλή ρης α φαί ρε-
ση µι κρών πο λυ πό δων που γί νε ται µε την 
κλα σι κή κο λονο σκό πη ση. Σε πε ρί πτω ση 
ευ ρέ σε ως αλ λοιώ σε ως, πρέ πει να α κο-
λου θή σει η κλασι κή κο λο νο σκό πη ση. 
Πε ραι τέ ρω, θα πρέ πει κα νείς να λά βει 
υ πό ψη του και τη δό ση της α κτι νο βο λί ας 
στην οποία ε κτί θε ται ο α σθε νής, η ο ποί α, 
ό µως, εί ναι ε λά χι στη τό σο λό γω της α να-
το µί ας της πε ριο χής, ό σο και λό γω της κα-
τα σκευ ής των σύγ χρο νων µη χα νη µά των 
που µειώ νουν κα τά τον δυ να τόν τη δό ση. 

 Ε πί σης, µειο νέ κτη µα της ει κο νι κής 
κο λο νό σκο πη σε ως εί ναι ό τι η ε πε ξερ-
γα σί α των ει κό νων α παι τεί χρό νο, µε 
α πο τέ λε σµα την κα θυ στέ ρη ση ε ξα γω γής 
α πο τε λε σµά των. Τα τε λευ ταί α µη χα νή µα-
τα έ χουν µειώσει αυ τόν τον χρό νο σε 10 
λε πτά πε ρί που.

 
Τε λι κά ποια Μέ θο δος εί ναι

η Κα λύτε ρη;
Ό πως συµ βαί νει συ νή θως στην Ια τρι-

κή, σε αυ τό το θέ µα υ πάρ χουν δι χο γνω-
µί ες, άλ λες για λό γους ε πιστη µο νι κούς 
άλ λες για άλ λους λό γους. Φρο νι µό τε ρο 
θα ή ταν να θε ω ρη θεί ό τι η µια µέ θο δος 
συ µπλη ρώ νει και βο η θά ει την άλ λη και 
οι για τροί, α κτι νολό γοι και γα στρε ντε ρο λό-
γοι, θα πρέ πει να ε πι λέ γουν την πιο κα τάλ-
λη λη για τον συ γκε κρι µέ νο α σθε νή. 

Πα ρα δείγ µα τος χάριν, έ λεγ χος ρου-
τί νας λό γω του ι στο ρι κού και µό νο, έ χει 
ένδει ξη να γί νε ται µε ει κο νι κή κο λο νο σκό-
πη ση, ε νώ ο έ λεγ χος µε κλι νι κή σηµειο-
λο γί α -αι µορ ρα γί α από το έ ντε ρο- µε την 
κλα σι κή µέ θο δο. 

Στον α ξο νι κό Το µο γρά φο του 401 
ΓΣΝΑ ε κτε λού νται α πό 6ε τί ας ει κο νι κές 
κο λο νο σκο πή σεις σε ε πι λεγ µέ να πε ριστα-
τι κά και σε συ νερ γα σί α µε την Γα στρε ντε-
ρο λο γι κή κλι νι κή.

ΓΕΣ/∆ΥΓ

Για την α πει κό νι ση του πα χέ ος ε ντέ-
ρου, εκ µε ταλ λευ θή κα µε τη µε γά λη διαφο-
ρά ε ξα σθέ νη σης που πα ρου σιά ζει ο α έ-
ρας σε σύ γκρι ση µε τις δο µές του αν θρω-
πί νου σώ µα τος.

Έ τσι, δια του πρω κτού, µε λε πτό σω-
λή να και ε λά χι στη ε νό χλη ση του ε ξε τα-
ζοµέ νου, ει σά γε ται πο σό τη τα α έ ρος που 
δια τεί νει, «φου σκώ νει», το πα χύ έ ντε ρο. 
Το κα τάλ λη λο πρό γραµ µα δη µιουρ γεί 
τρισ διά στα το µο ντέ λο του α έ ρα που βρί-
σκε ται µέ σα στο πα χύ έ ντε ρο µε α πο τέλε-
σµα, τε λι κά, την τρισ διά στα τη α πει κό νι ση 
της ε σω τε ρι κής ε πι φά νειας αυτού. 

 Έ χο ντας υ πό ψη ό τι οι λή ψεις ει κό νας 
στον α ξο νι κό το µο γρά φο στη συ γκε κρι µέ-
νη εξέ τα ση εί ναι συ νή θως α νά 5χιλ., α κό-
µα και µι κρές αλ λοιώ σεις δια µέ τρου 2,5 
χιλ. µπο ρούν να α νι χνευ τούν. Σε ει δι κές 
πε ρι πτώ σεις εί ναι δυ να τόν να µειω θεί το 
πά χος το µής α κό µα και στα 0,5 χιλ., µε 
α πο τέ λε σµα την α νά δει ξη α κόµα µι κρο τέ-
ρων αλ λοιώ σε ων.

Πλε ο νε κτή µα τα
της Ει κο νι κής Κο λο νο σκό πη σης

Η ει κο νι κή κο λο νο σκό πηση εί ναι 
πο λύ πιο κα λά α νε κτή α πό την κλα σι κή 
κο λο νο σκό πη ση µε α πο τέ λε σµα να µην 
χρειά ζε ται α ναι σθη σί α και ο ε ξε τα ζό µε-
νος να µπο ρεί να ε πι στρέψει στις δρα στη-
ριό τη τές του α µέ σως µε τά την ε ξέ τα ση. 
Η έλ λει ψη α ναι σθη σί ας εκ µη δε νί ζει και 
τους πι θα νούς κιν δύ νους που µπο ρεί να 
προ έρ θο υν α πό αυ τή. Ε πι πρό σθε τα, α πει-
κο νί ζει ά ρι στα το δε ξιό τµή µα του πα χέ ος 
ε ντέ ρου (τυ φλό και α νιόν κό λον) ό που, 
σε πο σο στό 10%, η κλα σι κή κο λο νο σκό-
πη ση α πο τυγ χά νει για δια φό ρους, α να το-
µι κούς ή λει τουρ γι κούς λό γους. Ε πί σης, 
ο χρό νος της ε ξε τά σε ως δεν ξε περ νά το 
1,5 λε πτό, πλέ ον, βε βαί ως εκτός της προ ε-
τοι µα σί ας του α σθε νούς. Πο λύ ση µα ντι κό 
ε πί σης εί ναι ό τι η ει κο νι κή κο λο νο σκό πη-
ση µπορεί µε τη χρή ση κα τάλ λη λου προ-
γράµ µα τος, να α να δεί ξει και αλ λοιώ σεις 
στην ε ξω τε ρι κή πλευ ρά του τοι χώ µα τος 
του πα χέ ος ε ντέ ρου. Η α κρί βεια ε ντο πι-
σµού αλ λοιώ σε ως στο χώ ρο εί ναι τέ τοια 
που, σε πε ρί πτω ση που α κο λου θήσει κλα-
σι κή κο λο νο σκό πη ση ή άλ λη ε πεµ βα τι κή 
πρά ξη, ο ε ντο πι σµός της αλ λοιώ σε ως ή ο 
σχε δια σµός της ε πεµ βά σε ως εί ναι εύ κο-
λος και γρή γο ρος.

Α πό τον Πα γκό σµιο Ορ-

γανι σµό Υ γεί ας έ χει δο θεί 

ο δη γί α µε την ο ποί α ό λος 

ο πλη θυ σµός ά νω τον 45 

ε τών θα πρέ πει να υ πο βάλ-

λε ται σε έ λεγ χο του πα χέ ος 

ε ντέ ρου ε τη σί ως...

Πολύποδας παχέους εντέρου

Το εξωτερικό του παχέως εντέρου στην 

Εικονοκή κολονοσκόπηση
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Στο Στρδο «Α ντγου Ν. Κυ ρού δη», έ χουν κα-
τα σκευα στεί υ περ σύγ χρο νες εγκα τα στά σεις 
στρα τω νι σµού, σί τι σης, ψυ χα γω γί ας και 
ά θλη σης που ε ξυ πη ρετούν πλή ρως τις α νά-
γκες του προ σω πι κού. 

Εκ παί δευ ση
Το πρό γραµ µα εκ παί δευ σης του ΠΡΟ ΚΕ Ε∆ 
πε ρι λαµ βά νει:
 ∆ιε ξα γω γή εκ παιδευ τι κών δρα-
στη ριο τή των των Μο νά δων Ει δι-
κών ∆υ νά µε ων, στο πλαί σιο της 
επι χει ρη σια κής εκ παί δευ σης. Α ντι-
κεί µε να της εκ παί δευ σης εί ναι τα 
πα ρα κάτω:
 Σω µα τι κή Α γω γή 
 Το πο γρα φί α
 Τα κτι κή και Τεχνι κή Κα τα δρο µών
 Βα σι κές Ο δη γί ες Ε πι χει ρή σε ων 
Πε ρι πό λου
 Α νορ θό δο ξο Πό λε µο
 Α΄ Βο ή θειες στο Πε δί ο της Μά χης
 Ε πι κοι νω νί ες.
 ΤΑΜ Σ Ει δι κών Επι χει ρή σε ων
 Ε κτέ λε ση Βο λών α το µι κού και ο µα δι κού 
ο πλι σµού. 
 Κα τα στρο φές-Ναρκο πό λε µο
 Ε κτέ λε ση ε πι χει ρη σια κών α να γνω ρί σε-
ων µε α ντι κει µε νι κό σκο πό την πλή ρη γνώ-
ση του ε δά φους.
Το φυ σι κό πε ρι βάλ λον των Νο µών Ρο δό-
πης και Έ βρου εί ναι ι δα νι κό και πα ρέ χει ά ρι-
στες συν θή κες για την Ει δι κή Εκ παί δευ ση 
του προ σω πι κού του ΠΡΟ ΚΕ Ε∆.

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Στο πλαί σιο της α πο στο λής του, το ΠΡΟ ΚΕ Ε∆ 
ε νερ γο ποιεί ται στην πα ρο χή αν θρω πι στι κής 

βο ή θειας, κοι νω νι κού χα ρα κτή ρα, στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Θρά κης, µε τη µορ φή:
 ια τρο φαρ µα κευ τικής πε ρί θαλ ψης µε την αποστολή α σθε νο φό ρου και στρα τιω τι κού ια-
τρού σε α ποµε µα κρυ σµέ να χω ριά και µε µο νω µέ νους οι κι σµούς
 δια νο µής δώ ρων σε παι διά α πό ρων οι κο γε νειών κα τά τις ε ορτα στι κές πε ριό δους
 εξο πλι σµού σχο λεί ων της πε ριο χής µε Η/Υ, γρα φι κή ύ λη και εί δη ά θλησης
 ενί σχυ σης α πό ρων οι κο γε νειών
 α νά πτυ ξης αι σθή µα τος α σφα λεί ας του το πι κού πλη θυ σµού
 διά θε σης ζω ο τρο φών
 συµ µε το χής στα σχέ δια ε κτά κτων α να γκών της Το πι κής Αυ το διοί κη σης, σε συ νερ γα σί α 
µε το ∆΄ΣΣ και την 29 ΤΑΞ ΠΖ και συ γκε κρι µέ να µε τη διά σω ση α τό µων, την πα ρο χή βο ή-
θειας σε α πο κλει σµέ να ά το µα, την πυ ρα σφά λεια κ.λπ..

Λοι πές ∆ρα στη ριό τη τες
Η συµ βο λή του Κέ ντρου στην προ βο λή της πα ρου σί ας και του κοι νω νι κού έργου των Ε νό πλων 
∆υ νά µε ων, στην ε ξύ ψω ση του η θι κού του το πι κού πλη θυ σµού και στη σύ σφι ξη των σχέ σε ών 
τους, ε πι τυγ χά νο νται µε τη συµ µε το χή του προ σω πι κού του, στις πα ρα κά τω δρα στη ριό τη τες:

Το Προ κε χω ρη µέ νο Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Ει δικών ∆υ νά µε ων (ΠΡΟ ΚΕ Ε∆) ε δρεύ ει στο Στρατόπεδο «Α ντγου 

Ν. Κυ ρού δη», στη βο ρειο α να το λική πλευ ρά του χω ριού Νέα Σά ντα του Ν. Ρο δό πης. Η επάν δρωση και λει-

τουρ γί α του ξε κί νη σε α πό 2 ∆ε κεµ βρί ου 2009. Την 1η ∆εκµβρίου 2010, πραγ µα το ποι ή θη κε η τε λε τή ο νο µα σί-

ας του Στρατοπέδου και τα απο κα λυ πτή ρια της προ το µής του Α ντγου Ν. Κυ ρού δη.

Εκ παίδευ ση των Ει δι κών ∆υ νά µε ων

στο ΠΡΟ ΚΕ Ε∆
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Ο Τχης (ΠΖ) Νι κό λα ος Κυ ρού δης υ πη ρέ τη σε 

στις Ει δι κές ∆υ νά µεις το χρο νι κό διά στη µα 

1994-1998, κα τά  το ο ποί ο φοί τη σε σε ό λα τα 

προ βλε πό µε να σχο λεί α Ει δι κών ∆υ νά µε ων 

στην Ελ λά δα και στη Γερ µα νί α, α πό τα ο ποί α 

α πο φοί τη σε µε ε ξαι ρε τι κές ε πι δό σεις. Έ χα σε 

τη ζω ή του κα τά την ε κτέ λε ση του κα θή κο-

ντος την 16η ∆εκεµβρίου 1998. Η Πα τρί δα για 

να τον τιµή σει, έ δω σε το ό νο µα του στο Στρδο 

ό που ε δρεύ ει το ΠΡΟ ΚΕ Ε∆ και τον προ ή γαγε 

στο βαθ µό του Α ντγου. Στην τε λε τή ο νο µα σί-

ας του Στρδου, πα ρέ στη σαν στρα τιω τι κές, πο-

λι τι κές και θρη σκευ τι κές Αρ χές, κα θώς και η 

οι κο γέ νεια του πα ρα πά νω Αξ ιωµατικού.

 πα ρε λά σεις κα τά τις ε θνι κές και το πι κές ε ορ-
τές στις πό λεις της Κοµο τη νής και Σαπ πών
 ε ορ τα σµούς πο λιού χων των πό λε ων και 
χω ριών της πε ριο χής, µε τµή µατα α πο δό σε-
ως τι µών και α ντι προ σω πεί ες.
 εκ κλη σια σµούς σε διά φο ρες εκ κλη σί ες 
των χω ριών της πε ριο χής
 πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις της Το πι κής 
Αυ το διοί κη σης, µη Κυ βερ νη τικών Ορ γα νώ-
σε ων και το πι κών λε σχών και συλ λό γων, 
οι ο ποί οι λει τουρ γούν νόµι µα, κα θώς και σε 
σχο λι κές ε ορ τές.

1η ΤΑΞ Κ∆-ΑΛ

Α πό την έ ναρ ξη της λει τουρ γί ας του ΠΡΟ ΚΕ Ε∆:

 δό θη κε έµ φα ση στην ε πι χει ρη σια κή εκ παί δευ ση του προ σω πι κού, µε 

απο τέ λε σµα, συ ντε λού ντος και του πε ρι βάλ λο ντος της πε ριο χής, τα εκ παι-

δευόµε να τµή µα τα να α πο κτή σουν υ ψη λού ε πι πέ δου µα χη τι κή ι κα νό τη τα

 έ γι νε, πα ράλ λη λα, συ στη µα τι κή προ σπά θεια α πό το προ σω πι κό του 

Κέ ντρου να πλη σιά σει τον ντό πιο πλη θυ σµό και να συ νερ γα στεί µα ζί 

του. Το σύ νολο των κα τοί κων δέ χτη κε αυ τή την προ σπά θεια, µε α πο τέ-

λε σµα, οι κά τοι κοι των χω ριών να:

 προ σκα λούν τα τµή µα τα να πα ρευ ρί σκο νται σε θρη σκευ τι κές και 

πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις, ε νώ κα τά τις µε γά λες θρη σκευ τι κές ε ορ τές 

ε πι σκέ πτο νται το ΠΡΟ ΚΕ Ε∆

 ε πι ζη τούν ο λο ένα και πιο συ χνά τη συν δρο µή του Κέ ντρου, µε ια-

τρό και α σθε νο φό ρο

 α να µέ νουν την πα ρου σί α των τµη µά των, τό σο κα τά την ε κτέ λε ση 

των α να γνω ρί σε ων ό σο και κατά τις διε λεύ σεις πε ζο πό ρων και ε πο-

χού µε νων τµη µά των στην πε ριο χή τους, κα θό τι αυ τή (η πα ρου σί α) 

ε κλαµ βά νε ται ως εν δια φέ ρον της Πο λι τεί ας προς αυ τούς και συµ βάλ-

λει στην α νά πτυ ξη του αι σθή µα τος α σφα λεί ας και στην ε µπι στο σύ νη 

στις Έ νο πλες ∆υ νά µεις. 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

6ήµερο Ε πι χει ρη σια κής Εκ παίδευ σης της 31 Μ/Κ ΤΑΞ “ΚΑΜΙΑ”

Α πό 23 έ ως 27 Μα ΐ ου 2011, έλαβε χώ ρα το 6ήµε ρο Ε πι χει ρη σια-

κής Εκ παί δευ σης των Μο νάδων και Α νε ξάρ τη των Υ πο µο νά δων της 31 

Μ/Κ ΤΑΞ «Κά µια». Η εκ παί δευ ση ο λο κλη ρώ θη κε µε την ΤΑΜ Σ δι πλής 

ε νερ γεί ας, το Συ γκρό τη µα Μ/Κ Λό χου Πε ζι κού του 536 Μ/Κ ΤΠ, στην 

“Υ πέρ βα ση & Ε πί θε ση”, στο ΠΑ-ΠΒ «Α Ε ΤΟΥ».

Το τα κτι κό σε νά ριο ε µπλου τί στη κε µε α ριθ µό τα κτι κών και τε χνι κών 

ε πεισο δί ων κα θώς και µε τα πυ ρά των αρµάτων LEO2A4 της 12 Ε ΜΑ, των 

Πυ ρο βό λων Μ 109 Α3 GE, και των Βα ρέ ων Ό πλων του Τάγ µα τος. Ε πι πλέ-

ον, στο χώ ρο του πα ρα τη ρη τη ρί ου ορ γα νώθη κε η ε πί δει ξη α νά πτυ ξης:

 της ∆ιµοιρί ας Συ ντη ρή σε ων Μ/Κ ΤΠ στην εκ στρα τεί α

 του ΚΣΠΥ Μ/Κ ΤΠ

 του Στρα το πέ δου Συ γκέ ντρω σης Αιχ µα λώ των της Ταξ χιας.

Την ί δια χρο νι κή πε ρί ο δο, έ λα βε χώ ρα ε πί σης το 3ή µε ρο Ε πι χει-

ρη σια κής Εκ παί δευ σης του Στρατη γεί ου στην πε ριο χή Α ΣΠΡΑ ΧΩ ΜΑ-

ΤΑ και ορ γα νώ θη κε, για πρώ τη φο ρά, ε πί δειξη Κα τά τµη σης του Στρα-

τη γεί ου της Τα ξιαρ χί ας σύµ φω να µε τη νέ α α ντί λη ψη και τη δια τα γή 

του ΓΕΣ. Την ε πί δει ξη πα ρα κο λού θη σαν Ε πι τε λείς και στε λέ χη των 

σχη µα τι σµών του ∆’ΣΣ.



Άσκηση «ΙΑΣΩΝ 2011» στο Πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης,

στην Περιοχή Ευθύνης της 79 Α∆ΤΕ.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εκπαίδευση Οµάδας ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ της 32 ΤΑΞ Π/Ν από

την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αναγνωρίσεις στην Περιοχή Ευθύνης του ∆’ΣΣ από 9 έως 13 Μαΐου 2011 και 

από 16 έως 20 Μαΐου από το 505 ΤΠ/Ν και 521 ΤΠ/Ν.
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∆ιεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ» από 7 έως 11 Απριλίου 2011 

από Μονάδες της 32 ΤΑΞ Π/Ν στη Νήσο Χίο.

∆ιεξαγωγή ΤΑΜΣ «∆ΡΟΜΕΑΣ» από 18 έως 20 Μαΐου 2011

από Μονάδες - Ανεξάρτητες Υποµονάδες στην ΠΕ της 32 ΤΑΞ Π/Ν.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ιεξαγωγή ΤΑΑΣ «ΕΥΡΩΠΗ-ΙΙ/2011»

Από 9 έως 20 Μαΐου 2011, διεξήχθη η ΤΑΑΣ «ΕΥΡΩΠΗ-ΙΙ/2011» στην 

ευρύτερη περιοχή του χ. Ν. ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ και στα πλαίσια της προετοιµα-

σίας για ανάληψη επιχειρησιακής ετοιµότητας για το β΄ εξάµηνο 2011 του 

Σχηµατισµού Μάχης (Σ.Μ.) HELBROC BG.

Στην παραπάνω άσκηση, έλαβαν µέρος Έλληνες αλλά και αλλοδαποί 

Αξκοί και Οπλίτες από τις συµµετέχουσες στο Σ.Μ. χώρες, Βουλγαρία, Κύ-

προ, Ρουµανία και Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της ΤΑΑΣ 

«ΕΥΡΩΠΗ-ΙΙ/2011», το χώρο διεξαγωγής της άσκησης επισκέφθηκαν, ξενα-

γήθηκαν και ενηµερώθηκαν για το Σ.Μ. επιτελείς από το Β΄ΣΣ, την Ι ΜΠ, κα-

θώς επίσης και σπουδαστές της Σχολής ∆ιοίκησης και Επιτελών (Σ∆ΙΕΠ).

Η ΤΑΑΣ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011, µε την ηµέρα 

∆ιακεκριµένων Επισκεπτών (DV Day), στην οποία παρέστησαν ανώτατοι και 

ανώτεροι αξιωµατικοί από τις συµµετέχουσες στο Σ.Μ. χώρες, από ευρω-

παϊκές χώρες που συµµετέχουν σε άλλους Σ.Μ., καθώς επίσης και από τη 

Σερβία που πρόσφατα εξεδήλωσε την επιθυµία ένταξής της στο HELBROC 

BG. Επίσης, παρέστησαν οι θρησκευτικές και πολιτικές αρχές του ΚΙΛΚΙΣ.

Εκτέλεση Βολών Πυροβολικού από Εκπαιδευόµενους Ανθυπολοχαγούς και

Μόνιµους Λοχίες Τάξεως 2010

Από 11 έως 15 Απριλίου 2011, διεξήχθη στο Πεδίο Ασκήσεων - Πεδίο Βολής Θηβών η Άσκηση «ΒΕΡΣΗΣ 2011» µε τη συµµετοχή του 

Τµήµατος Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών της Σχολής Πυροβολικού και Μονίµων Λοχιών του Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροβο-

λικού, η οποία ολοκληρώθηκε µε την πραγµατοποίηση βολών µε τα Αυτοκινούµενα Οβιδοβόλα Μ109Α2. Σκοπός της ασκήσεως ήταν η 

εξάσκηση των εκπαιδευοµένων στις διαδικασίες βολής Αυτοκινούµενης Μοίρας Μέσου Πυροβολικού.



Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού από τη ΣΕΑΠ

Πραγµατοποιήθηκαν µε απόλυτη επιτυχία την 10 Μαΐου 2011 στο πε-

δίο βολής αρµάτων στο Λιτόχωρο, οι προγραµµατισµένες βολές βαρέων 

όπλων πεζικού της 2010 ∆’ ΕΣΣΟ, από την Πτέρυγα Ειδικής Εκπαίδευσης 

της Σχολής Έφεδρων Αξιωµατικών Πεζικού.

Από 11 έως 15 Απριλίου, το 646 Μ/Κ ΤΠ, στα πλαίσια του Ά Εξαµήνου 

επιχειρησιακής εκπαίδευσης, πραγµατοποίησε το 5νθήµερο Βολών. 

Ειδικότερα, εκτελέσθηκαν βολές πιστολίου 0,45’ και φορητού οπλισµού 

(ηµέρα και νύχτα), πολ/λων MG3 KAI 0,50” (από ΤΟΜΠ –VBL), χειροβοµβίδας 

και όλµων 4,2” από ΤΟΜΟ Μ106.

Επίσης, διεξήχθησαν βολές µε πραγµατικά πυρά στο Ειδικό Πεδίο Βο-

λής Κατοικηµένου Τόπου στο ΠΑ Αµπελώνα, κατά τη διάρκεια της άσκησης  

ΤΑΜΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ-2011», που αφορούσε επιθετικές επιχειρήσεις, ΣΜ/Κ 

ΛΤΦ σε κατοικηµένο τόπο. Η ΤΑΜΣ διεξήχθη µε απόλυτο ρεαλισµό στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε σκοπό την εκπαίδευση 

των αξιωµατικών και οπλιτών του Τάγµατος στον αγώνα σε αστικό περιβάλλον. Την άσκηση παρακολούθησαν  οι ∆ιοικητές των ΧΧ 

ΤΘΜ, ΧΧΙ ΤΘΤ ΚΑΙ 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ καθώς και όλοι οι ∆ιοικητές Μονάδων και αντιπροσωπεία της φρουράς Κοµοτηνής.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες από το 646 Μ/Κ ΤΠ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Αµφίβια Εκπαίδευση της ∆΄Μ Κ/∆
στο Κέντρο Θαλασσίας Εκπαίδευσης (ΚΘΕ) Βρασνών

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στα Πλωτά Μέσα
από Μονάδες της 50 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «ΑΨΟΣ»

ΤΑΜΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ-Κ» της ∆΄Μ Κ/∆ στην Ευρύτερη Περιοχή του Νοµού Ροδόπης,
όπου το Προσωπικό της Μονάδας Εκπαιδεύτηκε στον Ανταρτοπόλεµο.



23

Bολές Τυφεκίου και Βολές Κατ’ Επιγείου Στόχου
από το 644 Μ/Κ ΤΠ

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες από Μονάδες Πυροβολικού στην Περιοχή Ευθύνης
του ∆΄ Σώµατος Στρατού, στο Πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης.

∆ιέλευση Υδάτινου Κωλύµατος µε LEO 2HEL και Παρουσίαση Σχεδίων Αντεπιθέσεων
από την 24 ΕΜΑ
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Η 
ΧΧ ΤΘ Με ραρ χί α, σή µε ρα, ως 

Ε πι χει ρη σια κό Στρα τη γεί ο µε 

την ευε λι ξί α, την ταχυκινη σί α 

και τη µε γά λη ι σχύ πυ ρός, λό γω των 

τε χνο λο γι κά προ ηγ µέ νων ο πλι κών 

συ στη µά των που δια θέ τει κα θώς και 

µε την ι κα νό τη τα α νά λη ψης µε λε τη µέ-

νου ρίσκου, εί ναι σε θέ ση να διε ξά γει 

ε πι χει ρή σεις στην Πε ριο χή Ευ θύνης 

(ΠΕ) του ∆΄ ΣΣ α ντα πο κρι νό µε νη στις 

σύγχρο νες απαι τή σεις, για την εκ πλή-

ρω ση της α πο στο λής της.

Τεθωρακισµένη Μεραρχία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



Τεθωρακισµένη Μεραρχία
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Ι στο ρία της ΧΧ ΤΘΜ
Η ΧΧ ΤΘΜ συ γκρο τή θη κε στη Βέ ροια το 

1956 α πό την α να διορ γά νω ση και µετονο-
µα σί α της ΙΧ Με ραρ χί ας Πε ζι κού, ως συ νε-
χι στής της πα ρά δο σης και του πνεύµα τος 
της Με ραρχί ας Ιπ πι κού. Εί ναι η µο να δι κή 
ΤΘ Με ραρ χί α στον Ελ λη νι κό Στρατό και κα-
τά τη διάρ κεια των 50 πε ρί που χρό νων ι στο-
ρί ας της, α φού α να διοργα νώ θη κε αρ κε τές 
φο ρές, σύµ φω να µε τις κα τά και ρούς ε ξε λί-
ξεις, έ χο ντας πά ντα υ πό διοί κη ση ι σχυ ρούς 
και µε υ ψη λή ε τοι µότητα Σχη µα τι σµούς, 
α πέ κτη σε τη φή µη της «Α τσά λι νης Γρο θιάς 
του Ελ λη νι κού Στρα τού».

Το 1957, το Στρα τη γεί ο της Με ραρ χί ας 
µε τα στάθ µευ σε στο στρα τό πε δο Πε δί ου 
Άρε ως, στη Θεσ σα λο νί κη. Η Με ραρ χί α συ νέ-
χι σε τη συ γκρό τη σή της, η ο ποί α ολοκλη ρώ-
θη κε το 1960 και πε ρι λάµ βα νε 3 ∆ιοι κή σεις 
Μά χης (∆ΜΑ), ∆ιοί κη ση Πυροβο λι κού και 
∆ιοί κη ση ∆ιοι κη τι κής Μέ ρι µνας. 

Το 1964, η Με ραρ χί α µε τα στάθ µευ σε 
στην πε ριο χή της Θρά κης ό που µε την ι σχύ 

και την ε πι βλη τι κό τη τά της συ νέ βα λε στην 
α πο θάρ ρυν ση του α ντι πά λου α πό κάθε πα ρά-
τολ µη ενέρ γεια. Το Στρα τη γεί ο της Με ραρ χί-
ας ε πέ στρε ψε στη Θεσ σα λο νί κη το 1969, αλ λά 
αυ τή τη φο ρά στο στρα τό πε δο «ΝΤΑ ΛΙΠΗ».

Τον Ιού λιο του 1974, η Με ραρ χί α µε τα-
στάθ µευ σε στην πε ριο χή της Θρά κης για 
διά στη µα έ ξι µη νών, κά τι που ε πα να λή φθη-
κε τό σο το 1975 ό σο και το 1976. Το 1978, 
οι ∆ΜΑ ανα διορ γα νώ θη καν σε ΤΘΤ και η 
Με ραρ χί α µε τέ πε σε σε Ε πι χειρησια κό Στρα-
τη γεί ο δια τηρώντας υ πό διοί κηση σε και ρό 
ει ρή νης τις XXIV και XXV ΤΘΤ. Τον Α πρί λιο 
του 1985, τη θέ ση της XXV ΤΘΤ έ λα βε η ΧΧΙ Ι 
ΤΘΤ, λό γω υπαγω γής της πρώ της στο ∆΄ΣΣ.

Τον Αύ γου στο του 2004, στο πλαί σιο 
της α να διορ γά νω σης του Στρατού Ξηράς, 
µε τα στάθ µευ σε στην Κα βά λα µε την Ί λη 
Στρα τη γεί ου, το Λό χο ∆Β και τη Στρα τιω-
τι κή Μου σι κή.

Α πό το Σε πτέµ βριο του 2005, η Με ραρ-
χί α υ πή χθη υ πό ∆ιοι κη τι κή ∆ιοί κη ση του 
∆΄ ΣΣ.

Αποστολή της ΧΧ ΤΘΜ
Α πο στο λή της Με ραρ χί ας εί ναι:
 η δια πυ ρός, κί νη σης και ψυ χο λο γι-

κής ε πί δρα σης κα τα στρο φή των ε χθρικών 
δυνά µε ων 

 η διοί κη ση, ο έ λεγ χος και ο συ ντο νι σµός 
των Τα ξιαρ χιών και των Μο νά δων, που θα δια-
τε θούν για τη διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε ων και 

 σε περίοδο ει ρή νης, η συ νε χής και ρε-
α λι στι κή εκ παί δευ ση του προ σωπικού και η 
συ ντή ρη ση του υ λι κού, των ορ γα νι κών Μο-
νάδων και των υ πό ∆ιοι κη τι κή ∆ιοί κη ση ΤΘ 
Σχη µα τι σµών.

Εκ παίδευ ση
Η εκ παί δευ ση, α πο τε λεί τον πρω τεύ-

ο ντα και α κρο γω νιαί ο λί θο της ΧΧ ΤΘΜ. 
Είναι το εφαλ τή ριο µέ σω του ο ποί ου α ξιο-
ποιού νται στο µέ γι στο βαθ µό οι δυ να τό τη-
τες των σύγ χρονων ο πλι κών συ στη µά των 
που δια θέ τει. Υ λο ποιεί ται µε ρε α λι σµό και 
ορ θό προ γραµ µατισµό κα θι στώ ντας το προ-
σω πι κό ά ρι στους ε παγ γελ µατί ες.
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Κύριες Εκπαιδευτικές 
∆ραστηριότητες Σχηµατισµών 

- Μονάδων - Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων

Οι κυ ριό τε ρες εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό-
τη τες στις ο ποί ες η Με ραρ χί α δίνει ι διαί τε ρη 
βαρύτη τα εί ναι:

 τα 6ή µε ρα ε πι χει ρη σια κής εκ παι δεύ-
σε ως των Στρα τη γεί ων, των Σχη µατισµών 
και των Μο νά δων αυ τών

 τα 5νθή µε ρα βο λών, πυρ και κί-
νη ση δύ ο αν δρών και ο µά δος µε πραγ-
µατικά και µη πυ ρά κα θώς και βο λές σκο-
πευ τή α θλη τή

η ορ γά νω ση και διε ξα γω γή ρε α λι στι-
κών Τα κτι κών Α σκή σε ων Με τά Στρατευ-
µά των (ΤΑΜ Σ) Σχη µα τι σµών - Μο νά δων, 
σε ό λες τις φάσεις του α γώ να

 η ε κτέ λε ση βο λών πλη ρω µά των 
αρ µά των (Η µέ ρα και Νύ χτα) µε κι νού µε-
νο άρ µα σε κι νη τούς στό χους, κα θώς και 
βο λών Πυ ρο βο λι κού, σύµ φω να µε τους 
προ βλε πό µε νους πί να κες βο λής

 η ε κτέ λε ση βο λών Α ντιαρ µα τι κών 
ό πλων µε πραγ µα τι κά πυ ρά σε κι νη τούς 
στόχους (η µέ ρα και νύ χτα)

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

 η βελ τί ω ση της α πο τε λε σµα τι κό τη τας 
των Α ντια ε ρο πο ρι κών ό πλων µε την ε κτέλε-
ση Α ντια ε ρο πο ρι κών βο λών

 η διε ξα γω γή ε παν δρώ σε ων το πο θε-
σί ας και λε πτο µε ρών α να γνω ρί σε ων η µέρα 
και νύ χτα

 η εκ παί δευ ση των πλη ρω µά των 
αρ µά των στο κέ ντρο εκ παι δεύ σε ως 
εξοµοιω τών (ΚΕΞ) σε ε ξο µοιω τές βο λής 
και ο δή γη σης (LEO 2 HEL και LEO 2A4) 

 η εκ παί δευ ση στα πλω τά µέ σα και 
τη διά βα ση υ δα τί νων κω λυ µά των των 
Μονά δων - Α νε ξαρ τή των Υ πο µο νά δων 
στο πλαί σιο της ε πι χει ρη σια κής τους 
εκπαί δευ σης

 η εκ παί δευ ση ε φέ δρων και µε τεκ-
παί δευ ση ε φε δρεί ας για την α πό κτη ση νέας 

ειδικό τη τας
 η εκ παί δευ ση στη δο κι µή σχε δί ων, 

τη λει τουρ γί α κρι σί µων ε πι χει ρη σιακών 
ερ γαλεί ων και στην προ στα σί α α πό α δελ-
φο κτό να πυ ρά

 η διεύ ρυν ση των γνώ σε ων των 
στε λε χών σε ό λα τα θέ µα τα που α φο ρούν 
στο ό πλο τους και στην ε πι χει ρη σια κή 
τους α πο στο λή, µε τη διε νέρ γεια σχο λεί-
ων για την ε παύ ξη ση της ε παγ γελ µα τι κής 
κα τάρ τι σης

 η εκ παί δευ ση στη φόρ τω ση σε σι-
δη ρο δρό µους, στο ναρ κο πό λε µο, σε θέ-
µατα ΡΒΧ ά µυ νας, την Καρ διο α να πνευ στι-
κή Α να ζω ο γό νηση (ΚΑΡ ΠΑ) την α νά πτυ-
ξη και λει τουρ γί α Σταθ µού Α΄ Βο η θειών 
(ΣΑΒ) κα θώς και στη ρί ψη ε φο δί ων 

 η εκ παί δευ ση στη συ ντή ρη ση του 
υ λι κού προ κει µέ νου να δια τη ρη θούν τα 
µέ σα και ο λοι πός ε ξο πλι σµός σε α ξιό-
πι στη κα τά στα ση και σε υ ψη λό βαθ µό 
λειτουρ γι κό τη τας για την ε κτέ λε ση των 
ε πι χει ρή σε ων. 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ε θνι κές ∆ια κλα δι κές Α σκή σεις
Η ΧΧ ΤΘΜ συµ µε τέ χει στο σύ νο λο των 

Ε θνι κών Α σκή σε ων, σύµ φω να µε τον ετή-
σιο προ γραµ µα τι σµό εί τε υ πό τύ πο Τα κτι-
κών Α σκήσε ων Ά νευ Στρα τευ µά των (ΤΑ ΑΣ) 
εί τε Τα κτι κών Α σκή σε ων Με τά Στρα τευ µά-
των (ΤΑΜ Σ) µε σκο πό:

 την εκ παί δευ ση των ε πι τε λών στις 
δια δι κα σί ες ∆ιευ θύν σε ως και ε λέγ χου των 
επιχει ρή σε ων

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

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

 τη συ νερ γα σί α και το συ ντο νι σµό 
µε τους άλ λους κλά δους των Ε νό πλων 
∆υνάµεων. 

∆ιε θνείς ∆ρα στη ριό τη τες
Η Με ραρ χί α και οι Σχη µα τι σµοί της τη-

ρούν ε τοι µό τη τα να δε χθούν ε πι θε ώ ρηση 
στο πλαί σιο της Συν θή κης Μεί ω σης των 
Ε ξο πλισµών (CFE), των Μέ τρων Οι κο δό-
µη σης Ε µπι στο σύ νης και Α σφα λεί ας (ΜΟ-
Ε Α) και της Συν θή κης OPEN SKIES (Α νοι-
χτοί Ου ρα νοί).

Στο πλαί σιο των ε πι χει ρή σε ων υ πο στή-
ρι ξης ει ρή νης στο Κόσ σο βο, η Με ραρ χία 
συµ µε τέ χει µε τη διά θε ση Μη χα νο κι νή των 

Μο νά δων της, σύµ φω να µε τον υ φιστάµε νο 
προ γραµµα τι σµό.

Ε πι πρό σθε τα, η Με ραρ χί α έ χει κα θο-
ρι στεί ως Affiliated Force του NDC/GR 
α πό 9 Μα ΐ ου 2005, ε νώ στην ά σκη ση 
«GORDIAN-KNOT» η ο ποί α διε ξή χθη 
στην ΑΣ ΣΗΡΟ α πό 28 Ιουνί ου έ ως 9 Ιου-
λί ου 2010, συµ µε τεί χε µε 8 στε λέ χη του 
Στρα τη γεί ου και των υ φι σταµέ νων της 
Σχη µα τι σµών.

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Η ΧΧ ΤΘΜ εί ναι α ρω γός της κοι νω νι-

κής προ σφο ράς του ΣΞ και συ νερ γά ζε ται 
αρµο νι κά µε τους το πι κούς φο ρείς, στη 
στή ρι ξη της τοπι κής κοι νω νί ας και στην 
ε µπέδω ση αι σθήµατος α σφά λειας στους 
κα τοί κους της Πε ριο χής Ευ θύ νης του 
∆΄ ΣΣ µε γνώ µο να πάντο τε τη δια τή ρη ση 
υ ψη λού βαθ µού επι χει ρη σια κής ε τοι µό τη-
τας των υ φι στά µε νων Σχηµατι σµών της. 

Συµ βάλ λει, µέ σω του Σχε δί ου «ΞΕ ΝΟ-
ΚΡΑ ΤΗΣ», στην α ντι µε τώ πι ση ε κτά κτων 
αναγκών, στην ε κτέ λε ση µι κρών έρ γων 
υ πο δο µής µε τη διάθε ση µη χα νη µά των 
ΜΧ σε ∆ή µους και το πι κούς φο ρείς, για 
την κα τα σκευ ή µικρών τε χνι κών έρ γων, 
εκ χιονισµούς κα τά τη διάρ κεια της χει-
µε ρι νής πε ριό δου, συ ντή ρη ση - α πο κα-

τά στα ση αγρο τι κών δρό µων, διά νοι ξη 
ζω νών πυ ρα σφα λεί ας και πραγ µα το ποιεί 
δε ντροφυτεύ σεις για την α πο κα τά στα ση 
πληγέντων πε ριο χών. 

∆ια θέ τει τους ια τρούς και τις κι νη τές 
Ια τρι κές Μο νά δες των Σχη µα τι σµών της 
για υ γειονο µι κή πε ρί θαλ ψη κα τοί κων 
α πο µα κρυσµέ νων χω ριών (χ. Κό µα ρος 
- Κίρ κη - ∆ρο σιά) ε νώ έ χει κα θιε ρώ σει, 
σε πε ριοδι κή βά ση, ε θε λο ντι κή αι µο δο-
σί α. Πα ράλλη λα, δια θέ τει α σθε νο φό ρα 
ο χή µα τα για τη δια κο µι δή ε κτά κτων πε ρι-
στα τι κών, αναδει κνύ ο ντας το κοινωνι κό 
πρόσω πο του Στρα τού.

Ε πί σης, δια θέ τει τις αί θου σες ψυ χα-
γω γί ας των Στρα τιω τι κών Λε σχών σε 
πολι τι στικούς συλ λό γους για την πραγ-
µα το ποί η ση συ σκέψε ων, εκ θέ σε ων και 
λοι πών πολιτι στι κών εκ δη λώ σε ων. Με 
τη συν δρο µή της Στρα τιω τι κής Μου σι κής 
συν διορ γανώνο νται συ ναυ λί ες µε τους 
το πι κούς φο ρείς ε νώ τα Τµή µα τα Α πό-
δοσης Τι µών που συµ µε τέ χουν σε το πι-
κές ε ορτές-εκ δη λώσεις, α νυ ψώ νουν το 
φρό νη µα των το πι κών κοι νω νιών. 

Ε πι πρό σθε τα, δια θέ τει σε συ νερ-
γα σί α µε τις κα τά τό πους ∆ιευ θύν σεις 
∆ευτεροβάθ µιας Εκ παί δευ σης, κα τάλ λη-
λο στρα τιω τι κό προσω πι κό για την πραγ-

Στο έµ βλη µα της Με ραρ χί ας α πει κο νί ζε ται ο Κέ νταυ ρος που α πο τε λεί το σύµβο λο της ορµη τι κό τη-

τας, της τα χύ τη τας, της ι σχύ ος και εκ φρά ζει το δε σµό του ιπ πέ α µε το ά λο γό του και κατ’ ε πέ κτα ση 

του Τε θωρα κι σµέ νου µα χη τή µε το άρ µα του. Το πρά σι νο χρώ µα του εµ βλή µα τος ή ταν το δια κρι τι-

κό χρώ µα του ιπ πι κού, α πό το ο ποί ο προ ήλ θε και ε ξε λί χθη κε το ό πλο των τε θω ρα κι σµέ νων.

Φέ ρει την ε πι γρα φή «Υ ΠΟ ΣΚΙ Η», που ση µαί νει «κά τω α πό σκιά». Η φρά ση είναι α πό σπα σµα 

α πό την υ πε ρή φα νη α πά ντη ση του Σπαρ τιά τη ∆ι η νέ κη στις Θερµο πύ λες, ο οποί ος ό ταν ά κου-

σε τον Πέρ ση αγ γε λιο φό ρο να λέ ει ό τι εί ναι τό σοι πολ λοί, που ό ταν τοξεύ ουν σκε πά ζουν µε 

τα βέ λη τους τον ή λιο, του α πά ντη σε: «Κα λές ει δή σεις µας φέρνεις ξέ νε, για τί αν οι Πέρ σες κρύ-

ψουν µε τα βέ λη τους τον ή λιο, θα πο λε µή σουµε στη σκιά». Η η ρω ι κή αυ τή φρά ση συµ βο λί ζει 

την πε ρι φρόνη ση για το θά να το και την η ρω ι κή θέλη ση των Ελ λή νων να θυ σιά ζουν πρό θυ µα 

τη ζω ή τους, ό ταν πρέ πει να υ πε ρα σπι σθούν την πα τρί δα τους.
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µα το ποίηση ε νη µε ρώ σε ων σχο λι κού 
ε παγ γελ µα τι κού προ σα να το λι σµού στους 
µα θη τές των Γε νι κών και Ε παγ γελµατι-
κών Λυ κεί ων.

Πα ράλ λη λα, δεί χνο ντας ευαι σθη σί α 
σε θέ µα τα φι λαν θρω πι κού χα ρα κτή ρα, 
δια θέ τει εί τε σε κα θη µε ρι νή εί τε σε ε βδο-
µα διαί α βά ση, άρ το στο Ψυ χια τρι κό Κέ-
ντρο και στο Γη ρο κο µεί ο Ξάν θης κα θώς 
και σε άλ λα κοι νω φε λή ι δρύ µα τα. 

 
Λοι πά Θέ µα τα 

Στο πλαί σιο της µέ ρι µνας προ σω πι κού 
πα ρέ χο νται α πό τη Με ραρ χί α και τους Σχη-
µατισµούς της οι ε ξής διευ κο λύν σεις:

 Λέ σχες Α ξιω µα τι κών για την ε ξυ-
πη ρέ τη ση των α να γκών δια τρο φής των 
στελε χών κα θώς και την α νά πτυ ξη και 
προ α γω γή των σχέ σε ων µε τα ξύ Στρα τού 
και Κοι νού.

 Κέ ντρα Α πο κα τα στά σε ως Α πω-
λειών Υ γεί ας στη Νέ α Πέ ρα µο, τη Νέ α 
Ηρακλεί τσα και την Κε ρα µω τή στο νο µό 
Κα βά λας κα θώς και στους Προ σκυ νη τές 
στο νο µό Ροδόπης, για την ε ξυ πηρέ τη ση 
του στρα τιω τι κού - πο λι τι κού προ σω πι-
κού και των Ε νώ σε ων Α πο στρά των Α ξιω-
µα τι κών των κα τά τό πους Φρου ρών.

 ∆ια θέ τει Στρα τιω τι κό Πρα τή ριο το 
ο ποί ο ε δρεύ ει στη ∆ρά µα και λει τουργεί 
για την ε ξυ πη ρέ τη ση των στε λε χών και 
τον α νε φο δια σµό των Μο νά δων - Α νε-
ξαρτή των Υ ποµονά δων των Φρου ρών 
∆ρά µας και Κα βά λας. Α ντί στοι χα Στρα τιω-
τι κά Πρα τή ρια υ πάρ χουν στις πό λεις Ξάν-
θη - Κο µο τη νή - Α λε ξαν δρού πο λη, για 
την ε ξυ πη ρέ τη ση των Σχηµατισµών που 
ε δρεύ ουν σ’ αυ τές. 

 ΣΟ Α και ΣΟ ΜΥ για τη δια µο νή των 
στε λε χών που υ πη ρε τούν στη Φρου ρά της 
Κα βά λας, µε την ι κα νο ποί η ση του 100% 
των υ πο βλη θέ ντων αι τή σε ων. Α ντίστοι χα 
οι κή µα τα υ πάρ χουν στις Φρου ρές που 
ε δρεύ ουν οι Σχη µα τι σµοί της Μεραρ χί ας.

 Στην προ σπά θεια να ε λα χι στο ποι ή σει 
τα προ βλή µα τα που α ντι µε τω πί ζουν τα νεοτο-
πο θε τη µέ να στε λέ χη, έ χει εκ πο νή σει και 
εκδώ σει ε νη µε ρω τι κό ο δη γό για τη Φρου ρά 
της Κα βά λας µε χρή σι µες πλη ρο φο ρίες.

 Στο πλαί σιο δια τή ρη σης της ι στο ρι κής 
µνή µης, ε γκαι νιά στη κε την 14η Μαΐου 2011 
το Στρατιω τι κό Μου σεί ο της Κο µο τη νής που 
έ χει την έδρα του στην ΧΧΙ ΤΘΤ.

ΧΧ ΤΘΜ

Για να ε πι τύ χου µε το στό χο µας, βα σι ζό µα στε κυ ρί ως στον αν θρώ πι νο 

πα ράγοντα, για τί α πο τε λού µε έ να ζω ντα νό Ορ γα νι σµό, τον οποί ο ό λοι 

µας υ πη ρε τού µε έχο ντας ως βάση την τι µή, το θάρ ρος, την α φο σί ω ση και 

τον ε παγ γελ µα τι σµό. Οι τέσ σε ρις αυ τοί πυ λώ νες, α πο τε λούν φά ρο των 

προ σπα θειών µας, οι ο ποί ες ε στιάζο νται στην α πό δει ξη της δύ να µης που 

κά θε έ νας κρύβει µέ σα του και στην ε µπιστο σύ νη στον ε αυ τό του.

Το ό ρα µά µας εί ναι µί α σύγ χρο νη, ι σχυ ρή, ευέ λι κτη, τα χυ κί νη τη Με ραρ-

χί α, µία Μεραρ χί α µε υ ψη λή ε πι χει ρη σια κή ε τοι µό τη τα, που θα α πο τε-

λεί α ξιό πι στη δύνα µη α πο τρο πής και ά µε σης αντί δρα σης. Μί α Με ραρ-

χί α προ σαρ µο σµέ νη στις σύγ χρονες α παι τή σεις α σφά λειας, ι κα νή να 

α ντα πο κρί νε ται πλή ρως στις διε θνείς υποχρε ώ σεις της χώ ρας, αλ λά 

και κυ ρί ως, µί α Με ραρ χί α που το προ σω πι κό της διακα τέ χε ται α πό υ ψη-

λό φρό νηµα, ε παγ γελ µα τι σµό και πί στη στην α πο στο λή του.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ι στο ρι κά και Λοι πά Στοι χεί α
Το Ε ΚΕΜ Σ α να πτύ χθη κε και λει τουρ-

γεί, σαν αυ το τε λής Προ µη θευ τι κός Ορ γα νι-
σµός, για την ε ξυ πηρέ τη ση των Μο νά δων 
και κά λυ ψη των α να γκών του στρα τιω τι-
κού και πο λι τι κού προ σω πι κού του ΥΕ ΘΑ 
(εν ε νερ γεί α και α πο στρα τεί α) µε κε φά-
λαια ε κτός Κρατι κού Προ ϋ πο λο γι σµού. 

Λει τουρ γεί στα πρό τυ πα των σύγ χρο νων 
α λυ σί δων της α γο ράς και έ χει α να πτύ ξει:

 Πρα τή ριο Τροφί µων - Πο τών, 1716 
τ.µ. (συ νερ γα ζό µε νο µε 210 προ µη θεύ-
τριες ε ται ρεί ες) στο ο ποί ο δια τί θε νται ό λα 
τα εί δη προϊό ντων (ο πω ρο πω λεί ο, κρε ο-
πω λεί ο, ζα χα ρο πλα στεί ο, κα φε κο πτεί ο, 
πο τά, νε ρά, κρα σιά, λοι πά εί δη τρο φί µων, 
α πορ ρυ πα ντι κά, καλ λυ ντι κά κ.λπ.)

 Πο λυ κα τά στηµα σε δύ ο ε πί πε δα (ι σό-
γειο και υ πό γειο) 1238 τ.µ και δια θέ τει ό λα τα 
εί δη έν δυσης, υ πό δη σης, παι δι κά, λευ κά εί δη, 
βι βλιο πω λεί ο, χαρ το πω λεί ο, εί δη δώ ρων κ.λπ.

 Πρα τή ριο υ γρών καυ σί µων

 Κα τά στη µα ε µπο ρί ας ε λα στι κών ε πι-
σώ τρων

 Πλυ ντή ριο ο χη µά των
 Αν θο πω λεί ο
 Ι χθυο πω λεί ο
 Κα φε τέ ρια (κυ λι κεί ο).
∆ια θέ τει, ε πί σης, χώ ρο στάθ µευ σης 300 

θέ σε ων και µη χά νη µα αυ τό µα της α νά λη ψης 
της Γε νι κής Τρά πε ζας.

Πλέ ον των α νω τέ ρω, έ χει α να πτύ ξει και 
λει τουρ γούν ση µεί α πώ λη σης στο Στρατό-
πεδο «ΣΤΡΑ ΤΑΡ ΧΗΣ Α ΛΕ ΞΑΝ ∆ΡΟΣ ΠΑ ΠΑ-
ΓΟΣ» και στο ΚΑ ΑΥ Αγίου Αν δρέ α (θε ρι νή 
πε ρί οδος).

∆ι καιού χοι Ε ξυ πη ρέ τη σης
Σύµ φω να µε τον οι κεί ο Κα νο νι σµό Ορ-

γά νω σης και Λει τουρ γί ας, ε ξυ πη ρετού νται 
οι πα ρα κά τω κα τη γο ρί ες δι καιού χων:

 Μο νά δες, Υ πηρε σί ες και Στρα τιω τι κά 
Κα τα στή µα τα του Στρατού Ξηράς.

 Οι µό νι µοι εν ε νερ γεί α, Πο λε µι-

κής δια θε σι µό τη τας και εν α πο στρα τεί α 
Αξιωµατι κοί και Υ παξιωµατι κοί του Στρα-
τού Ξηράς και τα προ στα τευό µε να µέ λη

 Οι Αξ ιωµατικοί κοι νών Σω µά των των 
Ε∆, κα θώς και αυ τοί άλ λων κλά δων των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, που υ πη ρε τούν κά θε 
φο ρά σε Στρατό Ξηράς και το Α να θε ω ρη τι-
κό ∆ι κα στή ριο, µε βά ση α ντί στοι χες βε βαιώ-
σεις των µο νά δων - υ πη ρε σιών τους

 Οι µα θη τές πα ρα γω γι κών Σχο λών 
του Στρατού Ξηράς και οι γο νείς τους

 Οι γο νείς του ή της συ ζύ γου του στρα-
τιω τι κού προσω πι κού των α νω τέ ρω κα τη γο-
ριών και τα ά γα µα α δέλ φια του ά γα µου στρα-
τιω τικού προ σω πι κού α νε ξαρ τήτου η λι κί ας.

 Εκ πρό σω ποι δι καιού χου Στρα τιω τι-
κού, ο ο ποί ος λόγω γή ρα τος ή α σθε νεί ας 
δεν µπο ρεί να προ σέλ θει ο ί διος.

 Το πο λι τι κό προ σω πι κό του Στρατού 
Ξηράς, ο ή η σύ ζυ γος και τα προ στα τευό µε-
να µέ λη αυ τού.

ΕΚΕΜΣ

Eι δι κό Κέ ντρο Ε φο δια σµού Μο νά δων Στρα τού

Ε.Κ.Ε.Μ.Σ.
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Το Ε ΚΕΜ Σ, στα πλαί σια της α πο στο λής του, προ βαί νει σε συ νε χείς έ ρευνες α γο ράς, µε σκο πό τη σύ να ψη 

νέ ων συ νερ γα σιών και την ε πί τευ ξη α ντα γω νιστι κών τι µών, µε α πο τέ λε σµα για µεν το Πρα τή ριο Τρο φί µων  

Πο τών τα προ ϊό ντα να εί ναι φθη νό τε ρα α πό 5-20%, σε σχέ ση µε το ε λεύ θε ρο ε µπό ριο και στο δε Πο λυ κα τά-

στη µα α πό 5-45% πε ρί που. Α πό τα κέρ δη που προ κύ πτουν, πο σο στό 93% αυ τών, κα τα τί θε ται στον Ε ΚΟ ΕΜ Σ, 

το οποί ο χο ρη γεί µέ ρι σµα στους δι καιού χους στρα τιω τι κούς του Στρατού Ξηράς.

Ω ρά ριο Λει τουρ γί ας Ε ΚΕΜ Σ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Ιστοσελίδα:

www.ekems.gr

Εmail: ekems@ekems.gr
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2107675435

2107675436

2107675472

2107675482

2107675483

Fax
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ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30-20:00 17:00-21:00
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ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-15:00 09:00-15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ



ΜΟΥΣΕΙΑ

Στους χώ ρους του µπο ρεί να πα ρατη ρή-
σει κα νείς α ξιό λο γα εκ θέ µα τα, κά ποια α πό τα 
ο ποί α εί ναι µο να δι κά σε πα γκό σµιο ε πί πε δο. 
Τα ό πλα που υ πάρ χουν, εί τε χρη σι µο ποι ή-
θη καν α πό τον Ελληνι κό Στρα τό εί τε εί ναι 
λά φυ ρα, ενώ υ πάρ χουν α κό µα θρησκευ τι κά 
κει µή λια, ι διω τι κές συλ λoγές, µε τάλ λια, γε ω-
δαι τι κά όρ γα να και πί να κες ζω γρα φικής.

Οργάνωση
Στη Σ.Σ.Ε. υ φί στα ται µου σεί ο µε ∆ιευ θυ-

ντή κα τώ τε ρο Αξ κό (Υ πλγό) και η διαρ ρύθ µι-
ση, ο ε µπλου τι σµός και η λει τουρ γί α του διε ξά-
γο νται σύµ φωνα µε τις δια τα γές του Γ.Ε.Σ.

Το Μου σεί ο της Σχο λής πε ρι λαµ βά νει τα 
πα ρα κά τω:

 µη χα νή µα τα, ό πως πυ ξί δες και χω ρο-
βά τες-σκο πευ τι κά όλ µων

 κει µήλια, ό πως προ σω πι κά α ντι κεί-
µε να α πο φοί των Σχο λής

 Θρη σκευ τι κά σύµ βο λα, ό πως ει κό νες 
Βυ ζα ντι νών και νε ό τερων χρό νων  (Ει κό νες 
Θε ο τό κου - Αρ χαγ γέ λου Μι χα ήλ 1650 - 1900) 
και ένα σπά νιο Ιε ρό Ευαγ γέ λιο του 1500

 στο λές ευελ πί δων και α ξιω µα τι κών 
του 20ού αιώ να

 ο πλι σµό, ο ο ποί ος α πο τε λεί ται α πό:
 τυ φέ κια 
 υ γρό ψυκτα - α ε ρό ψυ κτα πο λυ βό λα 

και υ πο πο λυ βό λα
 τρο µπό νια
 πι στό λια, κου µπού ρες και πε ρί-

στροφα
 πι στό λια χει ρο βοµ βί δων και χει ρο-

βοµ βί δες
 όλ µους

Στρα τιω τι κό Μου σείο Σ.Σ.Ε.
Το Μου σεί ο ι δρύ θη κε µε τον ε πί ση µο τί τλο «Μου σεί ο Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελ πί δων» στις 10 Ιου νί-

ου του 1941 και λει τούρ γη σε σαν Ειδι κή Στρα τιω τι κή Υ πη ρε σί α µε συ νο λι κή δύ να µη 6 µο νί µων Αξ κων 

και 13 ιδιω τών δια φό ρων ει δι κο τή των. Το κυ ριό τε ρο µέ ρος της α ποστο λής της υπη ρε σί ας αυ τής, που 

λει τούρ γη σε σε ό λο το διά στη µα της κα το χής (1941-44), ή ταν η πε ρι συλ λο γή και δια φύ λαξη των ε χό-

ντων κει µη λια κή µορ φή και α ξί α α ντι κει µέ νων και υ λι κών που υ πήρχαν στους διά φο ρους χώ ρους και 

αί θου σες της Σχο λής, συ µπε ρι λαµ βανο µέ νων του Η ρώ ου (της κε ντρι κής πλα τεί ας) και του αν δριά ντα του 

ευέλ πι δος Ρωσ σέ τη Σκαρ λά του.

 Α/Τ 1ης γε νιάς
 α νά γλυ φα και πα ρα στά σεις ό πως ανά-

γλυφοι γε ω γρα φι κοί χάρ τες Ελ λά δος α πό το 
1881 έ ως το 1953 (Β΄ Πα γκο σµί ου Πο λέ µου, 
Πο λέ µου Κο ρέ ας, Μά χης Κρή της κ.λπ.)

 ση µαί ες ό πως η Πο λε µι κή Ση µαί α 
Σχο λής του 1940 και η Πο λε µι κή Ση µαί α του 
70ού Συ ντάγ µα τος Πε ζι κού

 παρά ση µα και µε τάλ λια που πε ρι-
λαµ βά νουν  µια συλ λο γή πα ρα σή µων, πο-
λε µι κών µε ταλ λί ων και δια µνη µο νεύ σε ων 
που α πο νε µή θη καν στους α πο φοί τους της 
Σχο λής

 ι στο ρι κή βι βλιο θή κη, η ο ποί α πε ρι-
λαµ βάνει ι στο ρι κά έγ γρα φα της Σχο λής α πό 
την πε ρί ο δο του Β΄ Πα γκο σµί ου Πο λέ µου 
που α φο ρούν στους ευέλ πι δες που πο λέ-
µη σαν στη Μά χη της Κρή της, χάρ τες και 
φω το γραφί ες α πό τη ζω ή των ευελ πί δων, 
λευ κώ µα τα τά ξε ων κα θώς και δι δα χθέ ντα 
στη Σχο λή εγ χει ρί δια. 

Κυ ριό τε ρα Εκ θέ µα τα Μου σείου
 Πο λε µι κή Ση µαί α
Ί σως το ση µα ντι κό τε ρο έκ θε µα του µου-

σεί ου εί ναι η πο λε µι κή ση µαί α που πή ραν οι 
πρω το ε τείς ευέλ πι δες στη µά χη της Κρή της. 

Ε κα τέ ρω θεν της ση µαί ας υ πάρ χουν τα 
πα ρά ση µα και τα  µε τάλ λια µε τα οποί α έ χει 
τι µη θεί η Σχο λή για την προ σφο ρά της  στην 
Πα τρί δα. Αυ τά α να λυ τι κά εί ναι:

 Α νώ τε ρος Τα ξιάρ χης του Τάγ µα τος 
του Σω τή ρος το 1978

 Τα ξιάρ χης Α ρι στεί ου αν δρεί ας το 
1946

 Πο λε µι κός Σταυ ρός Α΄τά ξε ως το 
1943



 Με τάλ λιο Στρα τιω τι κής Α ξί ας Α΄Τά ξε-
ως το 1931

 Τυφέ κιο ΄΄Μυ λω νά΄΄
Το τυ φέ κιο Μυ λω νά, γνωστό ε πί σης 

στην αγ γλό φω νη βι βλιο γρα φί α ως M1872 
Greek Mylonas, ήταν ό πλο του ελ λη νι κού 
στρα τού ε πι νό η ση του Ευ στά θιου Μυ λω νά, 
αρ χι τε χνί τη του Ο πλο στα σί ου, ό ταν ερ γα ζό-
ταν στις τε χνι κές ε γκα τα στά σεις στην Ε φο-
ρεί α Υ λι κού Πο λέ µου, εκ του ο ποί ου και 
έ λα βε το ό νο µα. Το τυ φέ κιο αυ τό έ λα βε τον 
α ριθ µό υ πο δείγ µα τος 1872 α πό το έ τος της 
πρώ της κα τα σκευ ής του. Το 1874, το Υ πουρ-
γεί ο των Στρα τιω τι κών µε τά α πό πολ λές 
ε πι τυ χείς δο κι µές ε νέ κρι νε την προ µή θειά 
του α πό τον ελ λη νι κό στρα τό, αλ λά κα θώς 
δεν υ πήρ χαν ε γκα τα στά σεις ι κανές για τη 
µα ζι κή του πα ρα γω γή, η κα τα σκευ ή του 

ξε κί νη σε στο ερ γο στά σιο Emile et Leon 
Nagant της Λιέ γης, στο Βέλ γιο. Α πο-
τε λεί το έ να α πό τα δύ ο διασωθέντα 
που υ πάρ χουν· το άλ λο βρί σκε ται 
στο µουσεί ο της Λιέ γης.

 Το πο µα χι κό τυ φέ κιο 
Arnaud 

Κα τα σκευά στη κε στα 1819 
α πό το Γάλ λο Λο χα γό του  πυ ρο-
βο λι κού Αrnaud και ή ταν ι διαί-
τε ρα προ ηγ µέ νο για την ε ποχή 
του για δύ ο κυ ρί ως λό γους. Το 
ό πλο κα µπτόταν και τροφο δο τού-
νταν α πό τη θα λά µη µε α πο σπώ-
µε νο µη χα νι σµό κα θώς ε πί σης 
και η πυ ροδό τη σή του γι νό ταν µε 

τη χρή ση κα ψυλ λί ου και ό χι µε πυ ρό λι θο 
που χρη σι µοποιού νταν ως τό τε. Τα πα ρα πά-
νω χα ρα κτη ρι στι κά έ δι ναν στο ό πλο µε γα λύ-
τερη α ξιο πι στί α και τα χυ βο λί α.

 Μο να δι κές συλ λο γές, όπως αυ τές 
του Παύ λου Με λά ή του Ο λυ µπιο νί κη 
Σκαρ λά του.

Επισκέψεις
Το µου σεί ο της Σχο λής ε πι σκέ πτο νται 

Ε νώ σεις Α πο στρά των Αξ κών κατά τη 
διάρ κεια εκ δη λώ σε ών τους 
στις ε γκα τα στά σεις 
της Σχο-

λής, 
µ α  θ η  τ έ ς 

Γυµνα σί ων - 
Λυ κεί ων, στο πλαί-

σιο της ε νη µέ ρω σης που 
τους πραγ µα το ποιεί ται για τον 

ε παγ γελ µα τι κό προ σα να το λι σµό 
τους και άλ λοι ε πι σκέ πτες που επί ση µα 

ή µη ευ ρί σκο νται στη Σχο λή.
Σ.Σ.Ε.
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ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περίστροφο Webley MkIV

Τα Webley MkIV αρχικά χορηγήθηκαν από τη βρετανική διοίκηση στις ελληνικές δυνάµεις που είχαν διαφύγει στη Μέση Ανατολή 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ενώ µετά την απελευθέρωση, ο Ελληνικός Στρατός συνέχισε να εφοδιάζεται µε όµοια 
περίστροφα από τη Μ. Βρετανία. Η επίσηµη ονοµασία τους ήταν «περίστροφο Νο 2, Mk IV» και θεωρούνταν όµοια µε τα περίστροφα 
Νο2. Φέρονταν από τους Αξιωµατικούς και τους υπηρέτες βαρέων όπλων και άρχισαν να αποσύρονται κατά τη δεκαετία του 1950, 
οπότε και αντικαταστάθηκαν από τα αµερικανικά περίστροφα διαµετρήµατος .38 in, τα πιστόλια M1911 και M1911 A1.

Το περίστροφο Webley MkIV άρχισε να κατασκευάζεται το 1927 µε σκοπό τη συµµετοχή του σε διαγωνισµό του Βρετανικού 
Στρατού, στον οποίο τελικά επελέγη το περίστροφο Enfield. Έτσι, το Webley MkIV διατέθηκε στο ελεύθερο εµπόριο και στην αγορά 
του εξωτερικού. Οι αυξηµένες ανάγκες που προέκυψαν κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, οδήγησαν τη Βρετανική Κυβέρνηση στην 
αγορά 100.000 περιστρόφων του τύπου, τα οποία παρέµειναν σε υπηρεσία στο Βρετανικό Στρατό µέχρι το 1956. 

Λειτουργία - Περιγραφή

Το Webley MkIV είναι διπλής ενέργειας και σπαστού σκελετού. 

Το βυκίο του περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά την πυροδότηση και 

ανοίγει πιέζοντας τον ανασταλτικό µοχλό (µάνδαλο) που βρίσκεται 

στην αριστερή πλευρά του. Η λειτουργία του είναι όµοια µε αυτή 

του περιστρόφου Νο2 και διαφέρει ελάχιστα µόνο η κατασκευή 

του (κυρίως επειδή το Webley MkIV δεν φέρει ξεχωριστό 

κάλυµµα του µηχανισµού του, αλλά ο σκελετός είναι ολοµερής 

και ο µηχανισµός της σκανδάλης τοποθετείται από το κάτω µέρος 

του όπλου). Τα ανταλλακτικά τους δεν είναι εναλλάξιµα. Στο 

αριστερό µέρος του σκελετού, πάνω από το βυκίο αναγράφεται 

«MARK IV .38 145/200»,  ενώ ο αριθµός µητρώου βρίσκεται στο 

δεξιό µέρος του σκελετού κάτω από το βυκίο.

OF 1915

Μήκος: 266 mm

Μήκος κάνης: 127 mm

Βάρος (άδειο): 0,735 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 7 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .38 in British Service

Αρχ. Ταχύτητα: 183 m/s

Κατασκευαστής: Webley & Scott

Συνεχίζεται η παρουσίαση του φορητού και βαρέως οπλισµού, που χρησιµοποίησε το Πεζικό του Ελληνικού 

Στρατού από το 1868 ως σήµερα. Επισηµαίνεται ότι σχεδόν το σύνολο του οπλισµού που περιγράφεται στην 

παρούσα έκδοση εκτίθεται στο Πολεµικό Μουσείο Αθηνών.Τα στοιχεία της ιστορικής µονογραφίας έχουν 

καταγραφεί από το ΓΕΣ/∆ΙΣ.

Χαρακτηριστικά στον κλωβό του βυκίου του Webley MkIV: 

«MARK IV .38 145/200». Πάνω στο βυκίο διακρίνονται και κάποια από τα 

διακριτικά αποδοχής του όπλου από τον Βρετανικό Στρατό
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Περίστροφο
Smith and Wesson .38/200 British Service

Τα περίστροφα S&W .38/200 British Service αποκτήθηκαν από 
τον Ελληνικό Στρατό κατά τη δεκαετία του 1940,  πιθανότατα από τη Μ. 
Βρετανία, ενώ κάποια δεν αποκλείεται να χορηγήθηκαν και από τις ΗΠΑ. 
Φέρονταν από τους Αξιωµατικούς και τους υπηρέτες βαρέων όπλων 
και είχαν την επίσηµη ονοµασία «Σµιθ Ουέσσον κανονικού τύπου (.38-
200) / Smith and Wesson Regular (.38-200)». Στις ενεργές µονάδες 
αντικαταστάθηκαν σχετικά πρόσφατα από πιστόλια Colt M1911 και M1911 
A1, συνεχίζουν όµως να υπάρχουν ακόµη σε Αποστολές Συµπληρώσεως 
(ΑΣ) µονάδων, καθώς και σε Επιστρατευόµενες Μονάδες (ΕΜ).

Πρόκειται ουσιαστικά για το περίστροφο Smith & Wesson Military 
and Police, µε κάνη 4, 5 και 6 in, το οποίο βάλει το φυσίγγιο .38 in µε 
βολίδα βάρους 200 grains και κατασκευάστηκε κατόπιν παραγγελίας από τη Μ. Βρετανία. Η παραγωγή του ξεκίνησε το 1940 και σταµάτησε 
το 1945. Στο Βρετανικό Στρατό είχε την ονοµασία «S&W Pistol No2» και παρέµεινε σε χρήση µέχρι τη δεκαετία του 1950. Αρχικά, οι αριθµοί 
µητρώου των περιστρόφων αυτού του τύπου συνέχισαν την αρίθµηση των περιστρόφων  Military and Police. Από κάποιο σηµείο της 
παραγωγής και έπειτα, όµως, ξεκίνησε νέα αρίθµηση ειδικά για τα  όπλα που προορίζονταν για το Βρετανικό Στρατό. Αυτή η νέα σειρά 
αριθµών µητρώου έφερε εµπρός από τον αριθµό το γράµµα V, το οποίο και αποτέλεσε το λόγο που έκτοτε αποκαλείται «Victory Model 
series». Συνολικά κατασκευάστηκαν περί τα 1.125.000 τέτοιου τύπου όπλα και η διάκρισή τους από τα περίστροφα S&W Victory Model 
γίνεται κυρίως από το διαφορετικό φυσίγγιο που τα τελευταία χρησιµοποιούν (.38 in Spl). Συχνά το όπλο αποκαλείται και Κ–200.

Λειτουργία - Περιγραφή

Το όπλο είναι διπλής ενέργειας και συµπαγούς σκελετού. Το βυκίο 

ανοίγει στο αριστερό µέρος, πιέζοντας προς τα εµπρός το ανασταλτικό 

κοµβίο και κατά την πυροδότηση περιστρέφεται δεξιόστροφα. Στο 

εσωτερικό της λαβής υπάρχει κοχλίας, ο οποίος ρυθµίζει την τάση του 

ελατηρίου της σφύρας. Στο δεξιό µέρος της κάνης αναγράφεται «38 S&W 

CTG», ενώ στο αριστερό µέρος του σκελετού ορισµένων όπλων, κάτω 

από το βυκίο, αναγράφεται «UNITED STATES PROPERTY». Κάτω από 

την κάνη υπάρχει προεξοχή για την επικάθιση του άξονα του εξολκέα. Ο 

αριθµός µητρώου αναγράφεται στο κάτω µέρος της λαβής.

OF 1915

Μήκος: 258 mm

Μήκος κάνης: 127 (5’’) mm

Βάρος (άδειο): 0,680 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 5 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .38 in British Service

Αρχ. Ταχύτητα: 183 m/s

Κατασκευαστής: Smith & Wesson

 Επισηµάνσεις στο δεξιό µέρος του όπλου



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ε νη µέ ρω ση Μα θη τών για τις Στρα τιω τι κές Σχο λές

Την 7η Α πριλίου 2011, σε συ νερ γα σί α µε τη ∆ιεύθυνση Β΄θµιας Εκ παί δευ σης ΚΙΛ ΚΙΣ 

και στα πλαί σια του Σχο λι κού Ε παγ γελ µα τι κού Προ σα να το λι σµού, πραγ µα το ποι ή θη κε 

διά λε ξη α πό Αξιωµατι κό της Φρουράς του Κιλκίς στους µα θη τές των Λυ κεί ων του Νο-

µού που ε πι θυ µούν να ει σα χθούν σε στρα τιω τι κές Σχο λές.

∆ια νο µή ∆ε µά των Τρο φί µων σε Άπο ρες & Πο λύ τε κνες Οι κο γέ νειες 

από την 71 Α/Μ ΤΑΞ

Tη Μ. Τε τάρ τη 20 Α πρι λί ου 2011, στα πλαί σια της κοι νω νι κής προ σφο ράς και µε 

την ευ και ρί α του ε ορ τα σµού του Α γί ου Πά σχα, πραγ µα το ποι ή θη κε δια νο µή δεµά-

των µε τρό φι µα σε ά πο ρες και πο λύ τε κνες οι κο γέ νειες της πό λης του Κιλ κίς και 

του χω ριού Νέ ας Σά ντας, σε συ νερ γα σί α µε την Ιε ρά Μη τρό πο λη Πο λυανής και 

Κιλ κι σί ου, και µε τον ε φη µέ ριο του πα ρα πά νω χω ριού. ∆ια νε µή θη καν συ νο λι κά 40 

δέ µα τα σε ι σά ριθ µες οι κο γέ νειες.

Καθαρισµός Ακτών από Μονάδες της ΧΧΙ ΤΘΤ

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, την 5η Ιουνίου 2011, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος το 646 Μ/Κ ΤΠ και οι 

άλλες µονάδες της ΧΧΙ ΤΘΤ, σε συνεργασία µε τους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµος Μαρωνείας-Σαπών) προέβησαν σε 

καθαρισµό της παραλίας του τουριστικού περιπτέρου Ιµέρου και Προφήτη Ηλία του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



 Πυρόσβεση & Συνδροµή σε Φυσικές Καταστροφές

 Ανακύκλωση

 ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

 Απόσυρση

 Υποδοµές αποθήκευσης & Επεξεργασίας Αποβλήτων

 ∆ιαχείριση Ουσιών

 Φυσικό Αέριο

 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

 Θόρυβος

 Προστασία & ∆ιατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος

 Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση

 Περιβαλλοντολογικοί Έλεγχοι

 Νέα Προγράµµατα & Σχεδιασµοί

 ∆ενδροφυτεύσεις

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις πέρα από την κύρια αποστολή τους, συµµετέχουν αποφασιστικά σε πολλές δράσεις 

της ελληνικής πολιτείας που εστιάζονται, τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών όσο και 

στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ) και για τους 

τρεις κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων (Ε∆) πάγια προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ε∆ λαµβάνουν 

σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους τόσο στη φάση του 

σχεδιασµού, όσο και στη φάση της υλοποίησης.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επι στη µο νι κή ∆ι η µε ρί δα στη Στρα τιω τι κή Σχο λή Ευελ πί δων µε Τί τλο

«Ε φαρ µο γές Μα θη µα τι κών και Πλη ρο φο ρι κής στη Στρα τιω τι κή Ε πι στή µη»

Στις 11 και 12 Α πρι λί ου 2011, διε ξή χθη στη Στρατιω τι κή Σχο λή 

Ευελ πί δων ε πι στη µο νι κή δι η µε ρί δα µε τί τλο «Ε φαρ µο γές Μα θη µα-

τι κών και Πλη ροφο ρι κής στη Στρα τιω τι κή Ε πι στή µη», την έ ναρ ξη 

της ο ποί ας κή ρυ ξε ο κ. Α’ Υ παρχη γός ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Γε ώρ γιος 

Σε φε ρ λής. Κα τά τη διάρ κεια της διηµερίδας, την πα ρου σί α ση των 

εργα σιών α νέ λα βαν κα θη γη τές πα νε πι στη µί ων διε θνούς κύ ρους 

του ε σω τε ρι κού και του ε ξω τε ρι κού κα θώς και α ξιω µα τι κοί του 

στρα τού. Τα θέ µα τα που α να πτύ χθη καν κα τά τη διάρ κεια της ε πι στη-

µο νι κής αυ τής συ νά ντη σης α νέ δει ξαν δια χρο νι κά ε πίκαι ρες ε φαρ µο-

γές των µα θη µα τι κών και της πλη ρο φο ρι κής, δύ ο θε µέ λιους λί θους της σύγ χρο νης στρα τιω τι κής ε πι στή µης και του ση µε ρι νού 

θε ά τρου ε πι χειρή σε ων ό που η ψη φια κή πα ρου σί α των στρα τιω τι κών µέ σων θε ω ρεί ται κά τι πε ρισ σό τε ρο α πό ε πι βε βλη µέ νη. Με 

βα σι κό αρω γό το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού, η και νο τό µος αυ τή πρω το βου λί α συ νέ δρα µε στην α έ να η προσπά θεια του στρα τού µας 

να εκ µε ταλ λευ θεί την τε χνο λο γί α ως πολ λα πλα σια στή της ι σχύ ος του µε τε λι κό α ντι κει µε νι κό σκο πό την α νά πτυ ξη του πιο ση µα ντι-

κού πολ λα πλασιαστή ι σχύ ος, των ί διων των στε λε χών των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων.

Τη δι η µε ρί δα πα ρα κο λού θη σαν µα ζί µε τους ευέλ πι δες µέ λη της α κα δη µα ϊ κής κοι νό τη τας ε σω τε ρι κού και ε ξω τε ρι κού α πό διά-

φο ρα πανε πι στή µια και Α ΣΕΙ, στε λέ χη των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και των Σω µά των Α σφα λείας, φοιτη τές πα νε πι στη µί ων και µα θη τές 

άλλων πα ρα γω γι κών σχο λών.

Λει τουρ γί α Παι δι κών Κα τα σκη νώ σε ων στις Κεχριές Κο ρίν θου και

στη Ν. Φώ καια Χαλ κι δι κής

Ο λο κλη ρώ θη καν οι ερ γα σί ες που ξε κί νη σαν στο στρα τό πε δο των Κε χριών Κο ρίν θου, προ κει µέ νου ο χώ ρος να χρη σι µο ποιη θεί 

α πό το κα λο καί ρι του 2011 για τη λει τουρ γί α παι δι κών κα τα σκη νώ-

σε ων. Η λει τουρ γί α των παι δι κών κα τα σκη νώ σε ων βα σί ζε ται στο 

α ντί στοι χο πρό γραµ µα του ΓΕΣ, το ο ποί ο έ χει σκο πό την ορ γά νω ση 

παι δι κών κα τα σκη νώ σε ων, ό που θα φι λο ξε νού νται τα παι διά του 

στρα τιω τι κού και πο λι τι κού προ σω πι κού κα τά τους θε ρι νούς µήνες. 

Οι παι δι κές κα τα σκη νώ σεις τό σο στις Κε χριές Κο ρίν θου, ό σο και στη 

Ν. Φώ καια Χαλ κι δι κής, θα στε λε χω θούν α πό Α ξιω µα τι κούς και Μό-

νι µους Υ πα ξιω µα τι κούς του Υ γειο νο µι κού Σώ µα τος, οι ο ποί οι έ χουν 

εκ παι δευτεί κα τάλ λη λα για τον σκο πό αυ τό.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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Εξέλιξη Θεµάτων AOOA

 Ζώνη Αστικού Αναδασµού (ΖΑΑ) Πικερµίου - Ραφήνας
Εκκρεµεί στο ΥΠΕΚΑ και τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) αίτηµα του Οργανισµού µας για διάλυση της Ζ.Α.Α. και οικι-

στικής αξιοποίησης στη συνέχεια των περιοχών που δεν έχουν προβλήµατα Αρχαιολογίας κ.λπ. Για την καθυστέρηση στη λήψη απόφασης από 
το ΥΠΕΚΑ έγινε και σχετική ερώτηση στη Βουλή, την 18η Mαρτίου. 2011, του Βουλευτή κ. Νάσου Αλευρά και το ΥΠΕΚΑ απάντησε ότι δεν υπάρ-
χει νεότερη εξέλιξη, ενώ επισήµανε την αντίθεση δύο (2) Οικοδοµικών Συνεταιρισµών στο αίτηµα του Οργανισµού για κατάργηση της Ζ.Α.Α.

 Έργα Yπoδoµής στα Οικόπεδα Χιλής Αλεξανδρούπολης
Εγκρίθηκε από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (∆ΕΥΑΑ) η αποδοχή των δευτερογενών προ-

ϊόντων του βιολογικού καθαρισµού της περιοχής ΑΟΟΑ. Ολοκληρώθηκε η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι συνοδευτικές 
µελέτες και σύντοµα θα υποβληθούν για έγκριση στο ΥΠΕΚΑ.

 Εξέλιξη Πολεοδοµικών Μελετών σε αποδεσµευόµενα στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ
 Στρατόπεδο «ΛΗΤΗΣ», ∆ήµου Μυγδονίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκες Πυροµαχικών)
Εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης (ΦΕΚ 367/6-9-10) και θα ακολουθήσει η πράξη εφαρµογής. Ο ΑΟΟΑ µελετά την παραχώρηση Ο.Τ., µε 

χρήση κατοικίας, για την υλοποίηση µελλοντικού στεγαστικού προγράµµατος.
 Στρατόπεδο «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ηµοσιεύθηκε το ΦΕΚ (572/21-12-10) της αναθεώρησης του Πολεοδοµικού Σχεδίου της περιοχής. Συντάσσεται η πράξη εφαρµογής της πο-

λεοδοµικής µελέτης από τον ∆ήµο και µετά την ολοκλήρωση της θα είναι δυνατή η αξιοποίηση των 2 Ο.Τ. του ΑΟΟΑ (αποδίδουν 60 κατοικίες).

 Κατασκευή Πολυκατοικιών
 Εκκρεµεί η έγκριση της µελέτης δηµοπράτησης πολυκατοικίας 9 διαµερισµάτων στην Καστοριά. Η ∆ΥΠΟ ζήτησε συµπληρωµατικά 

στοιχεία από τον Οργανισµό, τα οποία εστάλησαν και η σχετική διακήρυξη βρίσκεται στο Γραφείο του κ. ΥΕΘΑ για υπογραφή .
 Εκκρεµεί στην πολεοδοµία Αν. Αττικής η έκδοση οικοδοµικής αδείας για ανέγερση πολυκατοικίας 4 διαµερισµάτων στου Παπάγου.
 Ολοκληρώνεται σύντοµα η µελέτη δηµοπράτησης κατασκευής 3 πολυκατοικιών (27 διαµερισµάτων) στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης («πρώ-

ην ΣΟΑ ΝΤΑΛΙΠΗ»). Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσµατος και οι τοµές εδάφους που ζήτησε η Αρχαιολογική Υπηρεσία.
 Συντάσσεται η µελέτη για την ανέγερση 46 διαµερισµάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α στο στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα.
 Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της αρχιτεκτονικής µελέτης κατασκευής 20 κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην 

Ποσειδώνια ∆ήµου Κορινθίων. Αναµένεται από τον περασµένο Ιανουάριο, η έγκριση της µελέτης από το Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων 
Πελοποννήσου ούτως ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί ο φάκελος της οικοδοµικής αδείας στην Πολεοδοµία Κορίνθου.

 Εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθµ. 1108/25-2-10 απόφαση του ∆Σ/ΑΟΟΑ µε την οποία εγκρίθηκε η επέκταση του δικαιώµατος 
απόκτησης θέσεων στάθµευσης στου Παπάγου και για τα εξυπηρετηθέντα, µε παλαιότερα στεγαστικά προγράµµατα, µέλη του ΑΟΟΑ και 
τους κληρονόµους αυτών µε τους ίδιους καθορισθέντες αρχικά όρους.

 Με την υπ αριθµ. 1118/15/31-1-11 απόφαση του ∆Σ/ΑΟΟΑ καθορίσθηκε, όπως προβλέπεται, σε 2% το επιτόκιο των δανείων όλων 
των στεγαστικών προγραµµάτων (24° - 37°) από 1 Ιαν. 2011.

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εγκρίσεως από το ∆Σ/ΑΟΟΑ της διανοµής 33 δανείων σε επιλαχόντες του 37ου στεγαστικού προ-
γράµµατος.

 Οµοίως, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία παραχώρησης σε επιλαχόντες του 34ου οικοδοµικού προγράµµατος 2 διαµερισµάτων από 
την πολυκατοικία στο Ο.Τ. 834 στη Λάρισα.

 Υπενθυµίζεται στα µέλη ότι όσοι λαµβάνουν στεγαστικό δάνειο από τον ΑΟΟΑ, επιτρέπεται κατ εφαρµογή της παραγράφου 9 του 
άρθρου 8 του Ν. 2745/99 να εξοφλούν εφάπαξ το µη ληξιπρόθεσµο τµήµα του δανείου µε έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφληση γίνει µετά 
την παρέλευση πενταετίας από την ηµεροµηνία της δανειακής σύµβασης και προ της παρελεύσεως δεκαετίας, µε την προϋπόθεση ότι έχει 
γίνει εµπρόθεσµα η αποπληρωµή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστηµα αυτό.

 ∆εν υπήρξε καµία εξέλιξη στα αιτήµατα του Οργανισµού µας για την παραχώρηση 7 Ο.Τ. από το Στρατόπεδο «ΖΑΦΕΙΡΗ» στην Ερ-
µούπολη Σύρου και του Ο.Τ. Σ2 από το πρώην Στρατόπεδο «ΚΙΟΥΣΗ» στην Καρδίτσα.

 Συνεχίζεται η διαδικασία δηµιουργίας καταλόγου στον οποίο θα περιέχονται κινητό - σταθερό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση 
των επιθυµούντων µελών του Οργανισµού, µε σκοπό την άµεση ηλεκτρονική ενηµέρωση. Παρακαλούνται τα µέλη µας να συνδράµουν 
στην προσπάθεια αυτή του Οργανισµού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται από το Γραφείο Ενηµέρωσης στο Τηλ. 210 6577401 και από την ιστοσελίδα του οργανισµού (www.aooa.gr)

ΑΟΟΑ



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

 28ος Γύ ρος της Α θή νας

Την Κυ ρια κή, 15 Μαΐου 2011, πραγ µα το ποι ή θη κε ο 28ος Γύ ρος της Α θή νας 

στον ο ποί ο, κα τό πιν προ σκλή σε ως από τον Ορ γα νι σµό Νε ο λαί ας και Ά θλη σης 

του ∆ή µου Α θη ναί ων, συµ µε τεί χε η οµά δα α ντο χής της ΣΣΕ α πο τε λού µε νη α πό 

14 α θλη τές και α θλή τριες.

 Α γώ νες «Βε λισ σα ρί ου - Πα παρ ρό δου»

Την Πα ρα σκευή, 13 Μαΐου 2011 και ώ ρα 10:00, διε ξή χθη σαν στις ε γκα τα στά-

σεις της Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελ πί δων οι ε τή σιοι ε σω τε ρι κοί α γώ νες «Βε λισ-

σα ρί ου - Πα παρ ρό δου» µετα ξύ του 1ου και 2ου Τάγ µα τος των Ευελ πί δων α ντί στοι-

χα. Νι κη τή ριο α να δεί χθη κε το 1ο ΤΕ.

Α γώ νες ΣΣΕ

∆ιεξαγωγή Τελικού Αγώνα Ποδοσφαίρου

Την Τρίτη, 10 Μαΐου 2011, διεξήχθη ο τελικός αγώνας του εσωτερικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου της 71 Αεροµεταφερόµε-

νης Ταξιαρχίας µεταξύ των 595 Α/Μ ΤΠ και 596 Α/Μ ΤΠ.
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∆ιαγωνιστική Πορεία 21 χλµ. στο Κοσσυφοπέδιο

Στις 29 Μαΐου 2011, στην Αµερικανική βάση ‘’BOND STEEL’’ (Κοσσυφοπέδιο), διεξήχθη διαγωνιστική πορεία 21 χλµ. µε φόρτο 34 λιβρών 

(15 κιλά) στην οποία συµµετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπλγός(ΠΖ) Βασίλειος Σονικιάν της δυνάµεως του 507 Μ/Κ ΤΠ και ο ΕΠΟΠ ∆νέας 

(ΕΜ) ∆ιονύσιος Μακρής της δυνάµεως του NSE. Τα παραπάνω στελέχη κατέλαβαν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα σε σύνολο 72 δια-

γωνιζοµένων και µεταξύ εννέα κρατών (Ελλάδα , Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής , Ουκρανία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Ελβετία, Γερµανία 

και Γαλλία), αντιπροσωπεύοντας µε τον καλύτερο τρόπο τα Ελληνικά 

χρώµατα και αποσπώντας τα 

ευµενέστατα σχόλια των υπό-

λοιπων συµµάχων. Αξίζει να το-

νισθεί ότι ο χρόνος που επετεύ-

χθη από τον Υπλγό (ΠΖ) Βασίλειο 

Σονικιάν ήταν 2 ώρες και 15 λε-

πτά, η δε υποδοχή που τους επι-

φυλάχθηκε στον τερµατισµό από 

τους συµµετέχοντες ήταν κάτι 

παραπάνω από ενθουσιώδης.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

Αγώ νες Α νώ µαλου ∆ρό µου Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα λεί ας

Στις 10 Α πρι λί ου 2011, διεξή χθησαν, στο α θλη τι κό κέ ντρο α νώ µαλου 

δρό µου «Σκα µνιές», του ∆.∆. Πη γής του ∆ή µου Πύ λης Νο µού Τρι κά λων, 

οι α γώ νες α νώ µα λου δρό µου Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα-

λεί ας των Στρα τιω τι κών Σχο λών Υ πα ξιω µα τι κών έ τους 2011, µε διορ γα-

νω τή το ΓΕΣ και την ε πο πτεί α του Α ΣΑ Ε∆. Στους α γώ νες πα ρέ στη σαν 

οι Στρα τιω τι κές και Πο λι τι κές Αρ χές της πε ριο χής και έ λα βαν µέ ρος 

α θλη τές και α θλή τριες των Σχο λών Μο νί µων Υ πα ξιω µα τι κών, Τε χνι κών 

Υ πα ξιω µα τι κών Αε ρο πο ρί ας, Υ πα ξιω µα τι κών ∆ιοι κη τι κών Α ε ρο πο ρί ας, 

Μο νί µων Υ πα ξιω µα τι κών Ναυ τι κού και Α στυ φυ λά κων. Στο α γώ νι σµα 

3000µ. γυ ναι κών δια κρί θη κε στην πρώ τη θέ ση η σπου δά στρια της ΣΜΥ 

Σταυ ρού λα Λυ τρί δου, ε νώ στη γε νι κή κα τά ταξη η ΣΜΥ κα τέ λα βε την πρώ τη θέ ση. Στα 6000µ. αν δρών η ΣΜΥ κα τέ λα βε τη δεύ τε ρη θέ-

ση µε την ΣΤΥΑ στην πρώ τη θέ ση. Με το πέ ρας των α γώ νων τι µή θη καν α πό τη ΣΜΥ, ο ∆ή µος Πύ λης για τη συν δρο µή του στην ά ρι στη 

ορ γά νω ση των α γώ νων και ο Σύν δε σµος Ε πι σή µων Κρι τών Θεσ σα λί ας για τη συµ βο λή του στην ά ρι στη διεξα γω γή των α γώ νων.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Κά πνι σµα & Κύ η ση
Το κά πνι σµα α πο τε λεί σο βα ρό κοι νω νι κό πρό βλη µα ι διαί τε ρα στις µέ ρες µας. Το κά πνι σµα κα τά την 

ε γκυ µο σύ νη µπο ρεί να βλά ψει την υ γεί α τό σο της ε γκύ ου ό σο και του εµ βρύ ου που αυ τή κυο φο ρεί. Ο 

κα πνός του τσι γά ρου πε ριέ χει πολ λές το ξι κές ουσί ες. ∆εν εί ναι γνωστό α πο λύ τως ποιες α πό αυ τές εί ναι 

ε πι βλαβείς για το α να πτυσ σό µε νο έµ βρυο, αλ λά τό σο η νι κο τί νη ό σο και το µο νο ξεί διο του άν θρα κα παί-

ζουν ση µα ντι κό ρό λο στην έκ βαση της κύ η σης.

Πώς µπο ρεί το κάπνι σµα να

βλά ψει το έµ βρυο;

Το κά πνι σµα σχεδόν δι πλα σιά ζει την πι-

θα νό τη τα µιας ε γκύ ου να α πο κτή σει νε ογνό 

χα µη λού βά ρους γέν νη σης. Το τσιγά ρο αυ ξά-

νει ε πί σης τον κίν δυ νο πρό ω ρου το κε τού, δη-

λα δή το κε τού πριν τη συ µπλή ρω ση της 37ης 

ε βδο µά δος κύ η σης. Τα πρό ω ρα νε ο γνά και 

αυ τά µε χα µη λό βά ρος γέν νη σης α ντι µε τω πί-

ζουν αυ ξη µέ νο κίν δυ νο εµ φά νι σης σο βα ρών 

προ βλη µά των υ γεί ας στην νε ο γνι κή πε ρί ο δο 

ό πως ε γκε φαλι κή πα ρά λυ ση, νο η τι κή υ στέ ρη-

ση και µα θη σια κές δυ σκο λί ες. Ό σο πε ρισ σότε-

ρο κα πνί ζει µια έ γκυος τό σο µε γα λύ τε ρος εί-

ναι ο κίν δυ νος α πό κτη σης παι διού χα µη λού 

βά ρους γέν νη σης. Πρό σφα τες µε λέ τες έ χουν 

δεί ξει ό τι γυ ναί κες που κα πνί ζουν έ χουν 

αυ ξη µέ νη πι θα νό τη τα γέν νη σης παι διού µε 

συγ γε νείς δια µαρ τί ες διά πλα σης, και κυ ρί ως 

συγ γε νείς καρ δια κές α νω µα λί ες.

Μπο ρεί το τσι γά ρο να προ κα λέ σει 

ε πι πλοκές στην κύ η ση;

Το κάπνι σµα αυ ξά νει τον κίν δυ νο σο-

βα ρών ε πι πλο κών κα τά την ε γκυ µο σύ νη 

που α φο ρούν τον πλα κού ντα, ό πως την 

πε ρί πτω ση του προ δρο µι κού πλα κού ντα 

και της πρό ω ρης α πο κόλ λη σης του πλα-

κού ντα. Και οι δύ ο αυ τές πα θο λο γι κές 

κα τα στά σεις µπο ρούν να κα τα λή ξουν σε 

σοβα ρή αι µορρα γί α κα τά τον το κε τό που 

µπο ρεί να θέ σει σε κίν δυ νο τό σο τη µη-

τέ ρα ό σο και το παι δί της. Το κάπνι σµα 

αυ ξά νει τον κίν δυ νο πρό ω ρης ρή ξης 

εµβρυ ι κών υ µέ νων µε συ νέ πεια τη γέν-

νη ση ενός πρό ω ρου παι διού.



Μπο ρεί το πα θη τι κό κά πνι σµα 

της εγκύου να βλά ψει

το νε ο γέν νη το;

Έ ρευ νες έ χουν δεί ξει ό τι γυ ναί κες 

που ε κτεί θε νται τα κτι κά σε πα θη τι κό κά-

πνι σµα δια τρέ χουν αυ ξη µέ νο κίν δυ νο γέν-

νη σης χα µη λού βά ρους νε ο γνού. Εί ναι 

προ φανές ό τι οι έ γκυες γυ ναί κες πρέ πει 

να απο φεύ γουν, ό σο αυ τό εί ναι δυ να τό, 

την έκ θεσή τους σε πα θη τι κό κά πνι σµα.

Προ κα λεί το κά πνι σµα της ε γκύου άλ λα προ βλή µα τα στη νε ο γνι κή η λι κία;

Κά ποιες µε λέ τες έ χουν δεί ξει ό τι νε ο γνά κα πνι στριών γυ ναι κών εί ναι πι θα νό να παρου σιά σουν α κό µη και συ µπτώ µα τα συν δρό µου 

στέρη σης, πα ρό µοια µε αυ τά που πα ρου σιά ζουν νε ο γνά µη τέ ρων που κά νουν χρή ση ναρ κω τι κών ου σιών. Για πα ρά δειγ µα, τα νε ογνά 

αυ τά συ χνά εί ναι πιο α νή συ χα και πα ρου σιά ζουν δυ σκο λί ες στον θηλα σµό σε σχέ ση µε αυ τά µη κα πνι στριών µη τέ ρων.

Πό σο ε πη ρε ά ζει το νε ο γέν νη το 

η έκ θε σή του στον κα πνό;

Εί ναι το ί διο ση µα ντι κό η λεχω ίς 

να µη κα πνί ζει µε τά τη γέν νηση του 

παι διού της. Και οι δυο γο νείς πρέ πει 

ο πωσ δή πο τε να α πέ χουν α πό το κά-

πνι σµα ε ντός σπι τιού, και το ί διο εί ναι 

υ πο χρε ω µένοι να ζη τούν α πό τους 

ε πι σκέ πτες. Τα µω ρά που ε κτεί θε νται 

στον κα πνό υ πο φέ ρουν συ χνό τε ρα α πό 

α να πνευστι κές λοι µώ ξεις. Τα ί δια µω-

ρά έ χουν αυ ξη µέ νο κίν δυ νο εµ φά νι σης 

ά σθµα τος σε µεγα λύ τε ρη η λι κί α.

Το κά πνι σµα βλά πτει σα φώς και την 

υ γεί α της ί διας της µη τέ ρας. Οι κα πνί στριες 

δια τρέ χουν αυ ξη µένο κίν δυνο καρ κί νου 

του πνεύ µο να και καρ δια κών νο ση µά των, 

ό πως εµ φράγµα τος. Η δια κο πή του κα πνί-

σµα τος κά νει τους γο νείς πιο υ γιείς και, 

φυ σι κά, παρά δειγ µα προς µί µη ση για τα 

παι διά που φέρ νουν στον κό σµο.

ΓΕΣ/∆ΥΓ

Πώς µπο ρεί µια έ γκυος γυ ναί κα να δια κό ψει το 

κά πνι σµα κα τά την κύ η ση?

Μελέ τες φα νε ρώ νουν πως υ πάρ χουν κάποιοι πα ρά γο-

ντες οι ο ποί οι µπο ρούν να αυξή σουν τις πι θα νό τη τες ε πι τυ-

χούς έκ βα σης της προ σπά θειας µιας ε γκύ ου για δια κο πή 

του κα πνί σµα τος στην ε γκυ µο σύ νη. Αυ τοί εί ναι, µια πα λιό-

τε ρη προ σπά θεια δια κο πής του τσι γά ρου, σύ ντρο φος µη κα-

πνι στής, υπο στή ρι ξη α πό το οι κο γε νεια κό πε ρι βάλ λον και 

φυ σι κά η κα τα νό η ση των ε πι βλα βών συ νε πειών του κα πνί-

σµα τος τό σο στην ί δια ό σο και στο α γέν νη το παι δί της..



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



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Πρό κειται για την ΙΧ Με ραρ χί α Πε ζι κού, η ο ποί α µε τα τρά πη κε σε Τε θωρα κι σµέ-

νη, έ πει τα α πό σχε τι κή πρό τα ση του ΓΕΣ, το 1954, και µε την έ γκρι ση του ΓΕ Ε ΘΑ 

και του ΝΑ ΤΟ. Εί χε έ δρα τη Βέ ροια και αρ χι κά διέ θε τε τρί α Τάγ µα τα Πεζι κού, έ να 

Σύ νταγ µα Τε θω ρα κι σµέ νου Ιπ πι κού, δύ ο Συ ντάγ µα τα Αρ µά των, δύ ο Συ ντάγ µα τα 

Καταστρο φέ ων Αρ µά των και µί α Πε δι νή Πυ ρο βο λαρ χί α, ε νώ το πο σο στό ε πάν δρω-

σής της έ φθανε στο 63% της προ βλε πό µε νης εµπό λε µης δύ να µης. 

Το 1956, στο πλαί σιο της νέ ας ορ γά νω σης του Στρα τού Ξη ράς, α πο φα σί-

σθη κε η ανα διορ γά νω ση και µε το νο µασί α της ΙΧ Τε θω ρα κι σµέ νης Με ραρ χί-

ας σε ΧΧ Τε θω ρα κι σµέ νη Με ραρ χί α. Η έ δρα της πα ρέ µει νε στη Βέ ροια, η δε 

πε ρί ο δος α να διορ γά νω σής της κα θορίσθη κε α πό 15 ∆ε κεµ βρί ου 1956 έ ως 

15 Ιου νί ου 1957. Πρώ τος διοι κη τής της ο ρί σθηκε ο Υ πο στρά τη γος Σπυ ρί-

δων Μπα λο δή µος. Η α να διορ γά νω ση αυ τή δεν εί χε ου σια στι κό πε ριεχό µε-

νο και πε ριο ρί σθη κε στη µε το νο µα σί α των Συ γκρο τη µά των-Μο νά δων και στην αλ λα γή υ πα γω γής τους. Η Με ραρ χί α διέ θε τε 

τρεις ∆ιοι κή σεις Μά χης, κα θε µί α α πό τις ο ποί ες περιελάµ βα νε προ σω ρι νά µί α Ε πι λαρ χί α Τε θω ρα κι σµέ νου Ιπ πι κού Μ8, έ να 

Σύ νταγ µα Αρ µά των «Κέ νταυ ρος» ή Μ24 και έ να Σύ νταγ µα Κα τα στρο φέ ων Αρ µά των Μ18. 

Την 30ή Α πρι λί ου 1957, το Στρα τη γεί ο της ΧΧ Τε θω ρα κι σµέ νης Με ραρ χί ας µεταστάθ µευ σε α πό τη Βέ ροια στη Θεσ σα λο νί κη (Στρα-

τό πε δο Πε δί ου Ά ρε ως) και α πό 25 Αυγού στου έ ως 20 Σε πτεµ βρί ου 1959, έ λα βε χώ ρα η ου σια στι κή α να διορ γά νω σή του σε νέ α σύν-

θε ση. Η συ γκρό τη ση των µο νά δων της Με ραρ χί ας πραγ µα το ποι ή θη κε κα τά τα έ τη 1958-1960 και η α νά πτυ ξή της ο λο κλη ρώ θη κε µε 

την προ µή θεια αρ µά των µά χης Μ47 και Μ48, κα θώς και τε θω ρα κι σµέ νων ο χη µά των µε ταφο ράς προ σω πι κού Μ113. Στην τε λι κή της 

µορ φή η Με ραρ χί α πε ριε λάµ βα νε το Στρατη γεί ο, την Ί λη Στρα τη γεί ου, τρεις ∆ιοι κή σεις Μάχης, µί α Ε πι λαρ χί α Α να γνω ρί σε ως, τέσ σε-

ρεις Τε θω ρα κι σµέ νες Μοί ρες Πε δι νού Πυ ρο βολικού, µο νά δες υ πο στη ρί ξε ως µά χης και διοι κη τι κής µέ ρι µνας.

Στα τέ λη του 1964, µε α φορ µή τα γε γο νό τα της Κύ πρου, η Με ραρ χί α ε γκα τα στάθηκε στη ∆υ τι κή Θρά κη, σε ε τοι µό τη τα για 

α νά λη ψη πο λε µι κής α ποστο λής. Το 1969, ε πέ στρεψε στη Θεσ σα λο νί κη και το 2004 µε τα στάθ µευ σε στην Κα βά λα, ό που πα ρα µέ-

νει µέ χρι σήµε ρα. Σε ό λο αυ τό το διά στη µα, πραγ µα το ποι ή θη καν ση µα ντι κές µε τα βο λές στη σύν θε ση της Με ραρ χί ας: Το 1978, η 

3η ∆ιοί κη ση Μά χης α νε ξαρ τη το ποι ή θη κε και µε τά την α ναδιοργά νω σή της µε το νο µά σθη κε σε ΧΧΙ Ι Ι ΤΘΤ. Το πρώ το τρί µη νο του 

1979, α να διορ γα νώ θη καν η 1η και η 2η ∆ιοί κη ση Μά χης σε XXIV και XXV ΤΘΤ α ντί στοι χα και το Στρα τη γεί ο της Με ραρ χίας σε 

ε πι χει ρη σια κό, ε νώ τον Α πρί λιο του 1985, τέ θη καν υ πό τη διοί κη ση της Με ραρ χί ας και οι ΧΧΙ Ι και ΧΧΙV ΤΘΤ. 

Πα ράλ λη λα µε τις µε τα βο λές στη σύν θε σή της, α πό την ο λο κλή ρω ση της συ γκρότησής της µέ χρι σή µε ρα, η ΧΧ Τε θω ρα κι-

σµέ νη Με ραρ χί α συµ µε τείχε σε α σκή σεις ΤΑ ΑΣ και ΤΑΜ Σ, µε ό λα τα στε λέ χη της, α πό ό λα τα κλι µά κια της ιε ραρ χί ας της, µε 

στό χο τη διαρ κή ε νη µέ ρω ση για τις σύγ χρο νες α πό ψεις επί του δόγ µα τος χρη σι µο ποι ή σε ως των µο νά δων Τε θω ρα κι σµέ νης 

Με ραρ χί ας, την α πό κτη ση ο λο κλη ρω µέ νων τε χνι κών γνώ σε ων ε πί του υλι κού και ε πί των δυ να το τή των του, κα θώς και γνώ-

σε ων συ ντη ρή σε ως του πά σης φύ σε ως υ λι κού.
ΓΕΣ/∆IΣ

Η Ιστορία της 
ΧΧ  Τε θω ρα κι σµένης Με ραρ χίας

Ο πρώ τος µε γά λος Τε θω ρα κι σµέ νος Σχη µα τι σµός δη µιουρ γή θη κε στον Ελλη νι κό Στρα τό µε τά τη λή-

ξη του Εµ φυ λί ου Πο λέ µου, και α φού εί χε α πο κτη θεί η τε χνι κή υ πο δο µή και η α παι τού µε νη πεί ρα 

α πό την ε πι τυ χη µέ νη πο λε µι κή δρά ση των Μη χα νο κί νη των και Τεθωρα κι σµέ νων Μο νά δων.
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∆εκαπενταύγουστος 
«Βραχύς ο αγών, νίκη πολλά λαµπρά»

Προσευχή και νηστεία είναι δύο αήττητα όπλα, που δόθηκαν από τον ουρανό στην εκκλησία µας για να 
πολεµά κάθε εχθρό, ορατό και αόρατο. Τρεις είναι οι φοβερότεροι εχθροί που µας πολεµούν: ο κόσµος, ο 

διάβολος και η σάρκα. Ο κόσµος µε τη µαταιότητα και την αλαζονεία της ζωής, ο διάβολος µε τις κρυφές 
ενθυµήσεις και µε τους πονηρούς λογισµούς, η σάρκα µε τις αισχρές επιθυµίες και ορέξεις.

Εµείς, όµως, µε τα δύο µεγάλα όπλα που διαθέτει η εκκλησία µας, την προσευχή και τη νηστεία 
αντιπολεµούµε και βέβαια νικούµε.

Για την προσευχή, µας λέει χαρακτηριστικά ο Ι. Χρυσόστοµος: «Όπου προσευχή και ευχαριστία, 
εκεί Αγίου Πνεύµατος παραγίνεται χάρις, φυγαδεύονται δαίµονες και πάσα αντικείµενη δύναµις δραπε-
τεύει». Περί δε της νηστείας ο Μ. Βασίλειος αναφέρει πως µε την νηστεία και την εγκράτεια: «Το προς 
αοράτους εχθρούς περιγίνεται κράτος».

Η αγία µας εκκλησία µε την οδηγία του Αγίου Πνεύµατος, διέταξε το διάστηµα των δέκα τεσσάρων 
ηµερών να κάνουµε εµείς οι χριστιανοί προσευχή και νηστεία «Βραχύς ο αγών, νίκη πολλά λαµπρά».

Κλήση και πρόκληση ιερή για τον κάθε άνθρωπο η ενόραση του Θεού, η κοινωνία µαζί του αυτή η αγία 
συντροφιά, που διώχνει τη µοναξιά, νικά το φόβο και εµπνέει για τα µεγάλα και υψηλά στη ζωή. Ρωτάς πώς 

θα την επιτύχεις; Άκουσε τι αποκαλύπτει ο Πατέρας την ώρα που γίνεται η Μεταµόρφωση επάνω στο υψηλό 
όρος: «Ούτος εστίν ο Υιός µου ο αγαπητός, αυτού ακούετε». Η ελεύθερη υποταγή και πλήρης υπακοή στον Ιησού Χριστό είναι το γνώρισµα 
των µαθητών του, των πρώτων, που «αφέντες άπαντα ηκολούθησαν Αυτώ» ανά τους αιώνες. Αυτό είναι το κατ’ εξοχήν παράδειγµα που 
µας παραδίδει η πρώτη και καλύτερη µαθήτριά του, η Παναγία Μητέρα του: ταπεινά υποτάχθηκε από την πρώτη στιγµή στο µήνυµα του 
αρχαγγέλου Γαβριήλ. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γενοιτό µοι κατά το ρήµα σου». Κι έγινε αυτή η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ όχι µόνο κοινωνός, 
αλλά και συνεργός της θεότητος και η µεγαλύτερη ευεργέτιδα της ανθρωπότητας, διότι αυτά τα λόγια της µετέτρεψαν τη γη σε ουρανό, 
συνέπλεξαν το ουράνιο και το ανθρώπινο γένος σ’ έναν µοναδικό χορό γύρω απ’ Αυτόν, που όντας Θεός έγινε και άνθρωπος.

Σε εποχές σαν τη δική µας, ο νους, αλλά κυρίως η καρδιά, αναζητούν πράξεις και µορφές για να δώσουν νόηµα σ’ έναν κόσµο, όπου 
το σωστό και το λάθος, το δίκιο και το άδικο, το ηθικό και το ανήθικο χαρακτηρίζονται από τραγική σχετικότητα. Αυτό δεν είναι αδικαιολό-
γητο. Με τόσες ραγδαίες αλλαγές σε όλες τις πτυχές της καθηµερινότητας, µε τόσες εκπλήξεις που κρύβει η κάθε αυριανή µέρα, µε τόσες 
ανατροπές θεµελίων που µέχρι χθες έµοιαζαν ακλόνητα, ο καθηµερινός άνθρωπος, µε έντονο όσο ποτέ το συναίσθηµα της απουσίας από 
κέντρα που αποφασίζουν για τη ζωή του, αναζητά σταθερές, έστω και για µια στοιχειώδη νοηµατοδότηση. Το αδιέξοδο επιτείνει ακόµη 
περισσότερο η πασιφανής διάσταση λόγων και έργων, κυρίως εκ µέρους ανθρώπων που εκ συστήµατος και εξ’ επαγγέλµατος αυτοανα-
κηρύχθηκαν υπερασπιστές αρχών και αξιών. Εντονότερα όσο ποτέ, ζούµε την ερηµία ζωντανών παραδειγµάτων συνεπούς συµµόρφω-
σης σε ιδεώδη, ενώ συγχρόνως αντιλαµβανόµαστε τη δική µας ευθύνη -αν βέβαια ισχύει- καθώς οι νέες γενιές, αναζητούν στα δικά µας 
πρόσωπα τον φίλο, τον εµπνευστή και το στήριγµα. Εµείς που η ευλογία του Θεού αξίωσε να γνωρίσουµε τους ανεκτίµητους θησαυρούς 
της ορθόδοξης πίστης αναλογιζόµαστε πως η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει ως κατ’ εξοχήν θεανθρώπινο ίδρυµα θεµελιωµένο, όχι σε 
αφηρηµένα ιδεολογήµατα, αλλά σε απτή πράξη θυσιαστικής αγάπης. Και είναι ακριβώς το γεγονός αυτό που αυξάνει µεν την ευθύνη, 
απλοποιεί δε την οδό. Παντού, πάντα και για τον καθένα θα υπάρχουν ευκαιρίες καθηµερινής προσφοράς, στο όνοµα του Θεού της αγά-
πης ώστε το κάθε «τώρα»να αποστασιοποιείται από έναν διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο και να αγγίζει την αιωνιότητα.

Η Παναγιά µας, µητέρα του Θεού και µητέρα των Χριστιανών, έχει την παρρησία κοντά στο Θεό περισσότερη απ’ όλους τους αγίους 
και αγγέλους. Χαρίζει τις ευεργεσίες σ’ εµάς τα παιδιά της. Με τη νηστεία, ζητά από µας καρδιά καθαρή και µε την προσευχή καρδιά συ-
ντετριµµένη. Τι λιγότερο µπορεί να ζητήσει από µας τους χριστιανούς η µητέρα του Θεού και µητέρα των χριστιανών; Μακάρι να καταλα-
βαίναµε πόση χάρη και βοήθεια έχοµε από µια τέτοια αγιοτάτη µητέρα. Ορφανοί από γονείς, χωρίς ευτυχία, άρρωστοι, θλιµµένοι, αµαρ-
τωλοί, να µη λυπούµαστε. Γιατί έχουµε µητέρα, τη µητέρα του Θεού. Μητέρα που µας κυβερνά στην ξενιτιά, που µας τρέφει στη φτώχεια 
µας, που µας δίδει στα πάθη µας τη γιατρειά, στις θλίψεις την παρηγοριά, στη σκλαβιά την ελευθερία στην αµαρτία τη συγχώρηση. 

Νέοι που υπηρετείτε, που σπουδάζετε, να επικαλείσθε την Παρθένο για να έχετε φως, γνώσεις, θάρρος, ελπίδα. Μικροί και µεγάλοι 
όσοι λατρεύουµε και προσκυνούµε το όνοµα του Χριστού, τιµούµε και ευλαβούµαστε το όνοµα της Παρθένου, της µητέρας του Χριστού 
και µητέρας µας. Ιησούς και Μαρία ας είναι τυπωµένα µέσα στην καρδιά µας. Ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών µας.

Σχολιάζει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Η συµµόρφωσή µας προς της Παρθένου την προτροπή και το παράδειγµα, θα µας αξιώσει να 
ζούµε το θαύµα της µεταµορφωµένης ζωής µας. Και θα ‘ναι αυτή η µεταµόρφωση η καλύτερη τιµή στην Παναγία µας, αλλά και η ουσιαστι-
κότερη προσφορά µας στον εαυτό µας, και στο κοινωνικό σύνολο, που τόσο ανάγκη έχουµε όλοι µας».

Πρωτοπρεσβύτερος Ανχης (Σ.Ι.) Νικήτας Βελεγράκης, ∆ντης Γρ. Σ.Ι. /ΓΕΣ
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ΛΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ανέκδοτα

Έ να µι κρό κο ρί τσι µι λού σε µε το δάσκα λό της για τις φά λαι νες.

Ο δά σκα λος εί πε ό τι εί ναι φύ ση α δύνα το µια φά λαι να να κα τα πιεί έ ναν άν θρω πο, για τί αν και εί ναι έ να πο λύ µε γά λο θηλα στι κό, ο λαι µός 

του εί ναι πο λύ µι κρός.

Το µι κρό κο ρί τσι ε πι σή µα νε ό τι µια φά λαι να εί χε κα τα πιεί τον Ιω νά.

Ε νο χλη µέ νος ο δά σκα λος ε πέ µει νε ό τι µια φά λαι να δεν µπο ρεί να κα τα πιεί έ ναν άν θρω πο.

Τό τε το µι κρό κο ρί τσι εί πε, “ Ό ταν θα πά ω στον πα ρά δει σο, θα ρω τή σω τον Ιω νά.”

Και ο δά σκα λος τη ρώ τη σε “ Και αν ο Ιω νάς έ χει πά ει στη κό λα ση?”

Και η µι κρή α πά ντη σε “ Τό τε θα τον ρω τή σεις ε σύ!”

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ελαφρό και ασταθές πέταγµα - Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (αρχικά). 2. Εχθρικές εξορµήσεις - Τέρπουν... µπουζουκόφιλους. 3. 

Ευθείες γραµµές σε ύφασµα ή άλλη επιφάνεια - Περιοχή της Νότιας Αφρικής - Αντισηπτική σκόνη. 4. ∆ρόµος - Άξια λόγου ή προσοχής (ουδ.) 

- ∆ύο άρθρα µαζί. 5. Βουνά - Αρχικά εταιριών - Βλέπει... το πάτωµα. 6. Παραδοσιακό ιαπωνικό θέατρο - Αγροτικό εργαλείο - Επίπεδοι, λείοι. 

7. Είναι ο µη παρευρισκόµενος κάπου - Γάλλος µυθιστοριογράφος (1802-70) - Πρώτη ύλη της τυροκοµίας. 8. Στην αρχαιότητα, ελαιοδόχο ή 

µυροδόχο αγγείο - Ένας... Λουδοβίκος - Όµοια φωνήεντα - Υπάρχουν και στο... µέλι. 9. Μας παρέδωσε τα Γιάννενα - ∆ιαλυµένο... κράτος. 

10. Πρωθυπουργός και αντιβασιλιάς του υπήρξε κι ο Κωνσταντίνος Γεράκης - Γιαπωνέζος αναµορφωτής - Φωτεινά ουράνια σώµατα. 11. 

Πρωτεύουσα της Νικαράγουας - Βουνό της Μακεδονίας. 12. Ποταµός της Αιθιοπίας - Πολεµιστής σε θάλασσα - Τύπος ιστιοπλοϊκού σκάφους. 

13. Είδος χαρταετού - Παστό ή καπνιστό χοιρινό λίπος - Λησµονιά.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Φιλοσοφική αντίληψη που αναφέρεται στην ολοκληρωµένη ανθρώπινη προσωπικότητα. 2. Συλλογικό όργανο µε ποικίλες µορφές και 

αρµοδιότητες - Θεραπευτικό µέσο (αρχ.). 3. Αιλουροειδές θηρίο - Μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις µεταξύ ηπείρων. 4. Χωρίς θρησκευτικά 

καθήκοντα τέτοια άτοµα - Έχει µήκος, διεύθυνση και φορά. 5. Αγγλική ποδοσφαιρική οµάδα - Μελλοντικό µόριο - Αρχικά ενός νοσοκοµείου. 

6. Κατάληξη ονοµάτων - Παραγωγικά, προσοδοφόρα. 7. Παλιά αρχικά υπουργείου - Μεγαλύτερο αν είναι δίσεκτο - Ιστορική πόλη της Γαλλίας. 

8. Στον Όλυµπο είχε το θρόνο του (µυθ.) - Βρύα δίχως... άκρες - Αιλουροειδές σαρκοφάγο θηλαστικό. 9. Ανατοµική εξέταση των ιστών - 

∆ιαρρέει την Ελβετία. 10. Αρχαία πόλη της Φωκίδας - Μεστά, µε έντονη διάπλαση - Αθόρυβο... χάδι. 11. Αλλιώς ο βαθυγάλανος - Υπερβολικά 

συνεσταλµένοι (µτφ.). 12. Έχουν µετόχους (αρχικά) - Μνήµη κοµπιούτερ - Αγγειογράφος του 6ου π.Χ. αιώνα. 13. Φέι...: ηθοποιός. 14. Ναυτικό 

παράγγελµα - Υποδιαίρεση της βούας στην αρχαία Σπάρτη - Απαραίτητη για την επιβίωση. 15. Πηγή κρατικών εσόδων αποτελούν - Όπλα 

καµπύλης τροχιάς - Αριθµός περασµένου αιώνα. 16. Ανάκτορο και µοναστήρι του 16ου αιώνα, Β∆ της Μαδρίτης - Υπάρχει και τέτοια ζάχαρη.

ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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13ΣΑΙΤΑΛΑΡ∆ΙΛΗΘΗ



Οι κλή σεις εί ναι ε µπι στευ τικές και α πόρ ρη-

τες µε βά ση τη ∆ια σφά λι ση των Προ σω πικών 

∆ε δο µέ νων και χω ρίς κα µί α χρέ ω ση.

Λει τουρ γεί κα θη µε ρι νά σε 24ω ρη βά ση στο 414 Στρα τιω τι κό Νο σο κο µεί ο Ει δι κών Νοση µά των 

στην πε ριο χή της Πε ντέ λης, Τη λε φω νι κή Γραµ µή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS, που α πευ θύ-

νε ται σε ό λο το προ σω πικό των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων (Στρα τευ µέ να παι διά και οι κο γε νεια κό πε ρι-

βάλ λον, Στρα τιω τι κό και Πο λι τι κό Προ σω πι κό των Ε∆).

Το πρό γραµ µα αυ τό του ΥΕ ΘΑ, στε λε χω µέ νο α πό ε παγ γελ µα τί ες ψυ χο λό γους και ψυ χιά τρους, πα-

ρέ χει στή ρι ξη και συµ βου λευ τι κή σε ο ποιο δή πο τε θέ µα α φο ρά τη δια φύ λα ξη της ψυ χι κής υ γεί ας.

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Κ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Η  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ  Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ

24ω ρ η S.O.S

Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

Θέλεις να µιλήσεις 
σε κάποιον;

Μη διστάζεις
τηλεφώνησέ µας! Τώρα έχεις επιλογή

τηλ.: 800-114-555-1

& 210-8105068


