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Οι κλήσεις είναι εµπιστευτικές και απόρ-
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Μη διστάζεις
τηλεφώνησέ µας!

 τ

Λειτουργεί καθηµερινά σε 24ωρη βάση στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Ειδικών Νοση-

µάτων στην περιοχή της Πεντέλης, Τηλεφωνική Γραµµή Ψυχολογικής Υποστήριξης SOS, 

που απευθύνεται σε όλο το προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµεων (Στρατευµένα παιδιά και 

οικογενειακό περιβάλλον, Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό των Ε∆).

Το πρόγραµµα αυτό του ΥΕΘΑ, στελεχωµένο από επαγγελµατίες ψυχολόγους και ψυχιά-

τρους, παρέχει στήριξη και συµβουλευτική σε οποιοδήποτε θέµα αφορά τη διαφύλαξη της 

ψυχικής υγείας.
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Χαιρετισµός ∆ιοικητού
IV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η παρουσίαση της αποστολής, των δραστηριοτήτων και της ιστορικής διαδροµής των 100 χρόνων 

παρουσίας της IVΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», αποτελεί ξεχωριστή τιµή για τη ∆ιοίκηση και το στρατιωτικό-

πολιτικό προσωπικό της Μεραρχίας. Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Στρατός και Ενηµέρωση» 

µας δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουµε το επιτελούµενο έργο µας σε ένα διευρυµένο, πλούσιο σε 

ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία χώρο.

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον η εκπαίδευση του 

προσωπικού αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την επιτυχή 

εκτέλεση της αποστολής. Η οργανωµένη υποδοχή των νευσυλλέκτων 

οπλιτών στα ΚΕΝ της Μεραρχίας, η οµαλή προσαρµογή στη 

στρατιωτική οικογένεια και η διεξαγωγή ρεαλιστικής αρχικής 

εκπαίδευσης συµβάλλουν ουσιαστικά στη δηµιουργία µαχητών 

ικανών να επανδρώσουν µε επιτυχία τις επιχειρησιακές µονάδες του 

στρατού µας. Πέραν όµως του έργου της εκπαίδευσης, βασικό µέληµα 

της Μεραρχίας αποτελεί η στενή συνεργασία και παροχή κοινωνικής 

προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες και αρχές της Πελοποννήσου 

και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, 

Κεφαλλήνιας και Λευκάδας µε το λαό των οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη. Η ουσιαστική συµβολή της Μεραρχίας στην 

απελευθέρωση των ελληνικών εδαφών και στην εδραίωση της εθνικής µας κυριαρχίας µε τη θυσία πολλών ηρώων κατά τη 

συµµετοχή της στα πεδία των µαχών στους Βαλκανικούς Πολέµους, τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, και 

το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο την κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις της συνείδησης των πολιτών της ευρύτερης περιοχής.

Με τη βοήθεια του Θεού, είµαι βέβαιος ότι η IV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» θα συνεχίσει, παρά τη δύσκολη δηµοσιονοµική 

κατάσταση της χώρας, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις και την αποστολή της έναντι της στρατιωτικής υπηρεσίας και της 

πολιτείας. Η πίστη στις ικανότητές µας, η ετοιµότητά µας για προσφορά και η συνειδητοποίηση της υψηλής µας αποστολής 

είναι τα στοιχεία εκείνα που θα µας επιτρέψουν να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες της πατρίδας µας και να φανούµε άξιοι 

συνεχιστές της ιστορικής πορείας της Μεραρχίας και των καταξιωµένων ηρώων της.

Έχοντας την πεποίθηση ότι όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Μεραρχίας εργάζεται και αποδίδει το µέγιστο 

των δυνατοτήτων του για την εκπλήρωση της αποστολής του, αισθάνοµαι ιδιαίτερη τιµή και υπερηφάνεια που είµαι ∆ιοικητής 

της ιστορικής IV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Μάνθος Μπελέκος
                  Σχης (ΠΖ)
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκέψεις κ. Α/ΓΕΣ 

 στην Έδρα του 2ου ΣΥΑΣ

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός  πραγµατοποίησε επίσκεψη στην έδρα του 2ου Συγκροτήµατος Αεροπορίας 

Στρατού στο αεροδρόµιο Μεγάρων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, µεταξύ των άλλων, ενηµερώθηκε για την πρόοδο των 

εργασιών κατασκευής και ένταξης στο πρόγραµµα εκπαίδευσης των πληρωµάτων των ελικοπτέρων του εξοµοιωτή πτήσε-

ων, που έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει το προσωπικό του 2ου Τάγµατος Επισκευής Αεροπορικού Υλικού.

 στην ΕΛ∆ΥΚΟ-3 

Την Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ 

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Ζιαζιάς επισκέφθηκε την 

Ελληνική ∆ύναµη Κοσσόβου (ΕΛ∆ΥΚΟ-3) στο στρατόπε-

δο «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» στο Φεριζάι/Ουρόσεβατς (Ferizaj/

Urosevac), όπου ενηµερώθηκε για επιχειρησιακά θέµατα 

και θέµατα που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στην 

Ειρηνευτική Αποστολή.



3

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός πραγ-

µατοποίησε επίσκεψη στο Στρατηγείο της Μεραρχίας Υπο-

στηρίξεως στη Λαµία, σε µονάδες διοικητικής µέριµνας και 

επιστρατεύσεως στην Κεντρική Ελλάδα καθώς και στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης Στρατονοµίας στην Καρδίτσα.

Τη ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός πραγµατο-

ποίησε επίσκεψη στην έδρα του Β΄ Σώµατος Στρατού στη Βέ-

ροια και της XXIV Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο.

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός 

πραγµατοποίησε επίσκεψη σε µονάδες της 79 Α∆ΤΕ στη 

Σάµο.

Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός 

επισκέφθηκε την περιοχή ευθύνης του ∆’ Σώµατος Στρατού 

και τις περιοχές του Νοµού Έβρου που έχουν πληγεί από τις 

πρόσφατες πληµµύρες.

 στο ∆΄ ΣΣ  στην 79 Α∆ΤΕ

 στο Β΄ ΣΣ  στη ΜΕΡΥΠ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 στο 401 ΓΣΝΑ

Την Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός πραγµατο-

ποίησε επίσκεψη στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθη-

νών, όπου µεταξύ των άλλων επισκέφτηκε το χώρο στον οποίο 

λειτουργεί το εργαστήριο µοριακής βιολογίας. Με τη χρήση των 

συσκευών που το απαρτίζουν, το εργαστήριο έχει τη δυνατό-

τητα να συγκρίνει και να ταυτοποιεί DNA από οστά και άλλους 

ιστούς.

 στο 414 ΣΝΕΝ, στο ΚΒΙΕΣ και στην 441 ΑΒΥΥ

Τη ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2012, ο κ. Αρχηγός επισκέφθηκε το 414 

Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Ειδικών Νοσηµάτων, το Κέντρο Βιολογικών 

Ερευνών Στρατού στην Πεντέλη, καθώς και την 441 Αποθήκη Βάσεως 

Υγειονοµικού Υλικού στον Ταύρο Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 

ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις (θεραπευτικές πι-

σίνες, ειδικά µηχανήµατα κ.τ.λ.) του φυσιοθεραπευτηρίου του 414 ΣΝΕΝ, 

το οποίο οργανώθηκε το 2008 και έχει αποστολή τη νοσηλεία φυσικής ια-

τρικής και αποκατάστασης. Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, µελετάται η 

επέκταση λειτουργίας του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα-

σης, µε τη συνδροµή και των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων.

 στην 96 Α∆ΤΕ

Την Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός πραγµατοποί-

ησε επίσκεψη στην περιοχή ευθύνης της 96 Α∆ΤΕ στη Χίο, όπου 

ενηµερώθηκε για επιχειρησιακά θέµατα και θέµατα που αφορούν 

το προσωπικό.
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 Τελετή Έναρξης Εκδηλώσεων µε Αφορµή την 

Ανακήρυξη του Έτους 2012, ως Έτους του Όπλου του 

Πεζικού

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Πεζι-

κού στη Χαλκίδα η τελετή έναρξης των εκδηλώσεων µε αφορµή την ανα-

κήρυξη του έτους 2012 ως έτους του όπλου του Πεζικού. Η εκδήλωση 

πραγµατοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. ∆ηµήτρι-

ου Αβραµόπουλου, του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου, του 

Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Ζιαζιά, του Α/ΓΕΑ Αντιπτεράρχου κ. 

Αντώνιου Τσαντηράκη και των τοπικών αρχών. Κατά τη διάρκεια της τελετής 

απονεµήθηκαν ∆ιαµνηµονεύσεις Ειρηνευτικών Αποστολών στις Πολεµικές 

Σηµαίες των 501, 506, 507, 644, 645 και 647 Μηχανοκινήτων Ταγµάτων Πε-

ζικού και του 595 Αεροµεταφερόµενου Τάγµατος.

 Εγκαίνια του Νέου Φυλακίου του Αγ. Νικολάου στη Νήσο Καλόλιµνο

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Φυλακίου του Αγ. Νικολάου στη νήσο Κα-

λόλιµνο, παρουσία του Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου κ. Κωνσταντίνου Ζιαζιά. Το φυλάκιο άρχισε να κατασκευάζεται το 2011 και 

ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Με τη λειτουργία του νέου 

φυλακίου, εξασφαλίζονται στο προσωπικό που το επανδρώνει σύγχρονες 

συνθήκες διαβίωσης. Η παροχή ρεύµατος των εγκαταστάσεων εξασφαλίζε-

ται από φωτοβολταϊκά τόξα και ανεµογεννήτριες, ενώ η τροφοδοσία του µε 

νερό γίνεται από σύγχρονη µονάδα αφαλάτωσης, όπως και σε άλλα νησιά. 

Στη συνέχεια, ο κ. Αρχηγός επισκέφτηκε στρατόπεδα και φυλάκια στις νή-

σους Λέρο και Ψέριµο, όπου ενηµερώθηκε για επιχειρησιακά θέµατα και 

θέµατα που αφορούν το προσωπικό.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή αναχώρησης του ΤΕΣΑΦ-33

Στα πλαίσια της εναλλαγής των Μονάδων του Β΄ ΣΣ που 

συµµετέχουν στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ), 

πραγµατοποιήθηκε την 12η Ιανουαρίου 2012 η τελετή αναχώρησης 

του ΤΕΣΑΦ-33 στο στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙ∆Η». Η ελληνική 

δύναµη αναχώρησε για την Καµπούλ  τµηµατικά στις 16 και 22 

Ιανουαρίου για διάστηµα 6 µηνών περίπου, προκειµένου να 

συµµετάσχει στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης. Στην τελετή 

παρευρέθηκαν ο Υποδιοικητής του Β΄ ΣΣ 

Υποστράτηγος κ. Στυλιανός Φραγκούλης 

ο Υποδιοικητής της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ Ταξίαρχος 

κ. Πέτρος Γεωργίου και ο Υποδιοικητής 

της 34 Μ/Κ Ταξιαρχίας Συνταγµατάρχης 

(ΤΘ) Ιωάννης Τσώνος. Αµέσως µετά την 

τελετή, πραγµατοποιήθηκε παρέλαση των 

συµµετεχόντων τµηµάτων του Τάγµατος, 

παρουσία του Υποδιοικητή του Β΄ ΣΣ.

 Τελετή Απονοµής Πτυχίων και

∆ιακριτικών Ιπταµένου στους

Αποφοιτήσαντες Αξιωµατικούς από τη ΣΑΣ

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012, στην έδρα της Σχολής 

Αεροπορίας Στρατού στο αεροδρόµιο Στεφανοβικείου, απο-

νεµήθηκαν από το διευθυντή της Αεροπορίας Στρατού του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Μανιάτη 

τα πτυχία και τα διακριτικά ιπταµένου στους 9 αποφοιτήσα-

ντες Ανθυπολοχαγούς (ΑΣ) τάξεως ΣΣΕ 2009.



∆ραστηριότητες Σχολής Πυροβολικού

 Επίσκεψη 3ου Γυµνασίου Μεγάρων

Την  Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της σχολής Πυροβολικού, το 3ο γυµνάσιο Μεγάρων (90 µαθητές), 

στα πλαίσια του µαθήµατος σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση 

στους µαθητές σε κάποια βασικά στοιχεία για τον Ελληνικό Στρατό και κυρίως για το πώς µπορούν µέσω των στρατιωτικών παραγωγικών 

σχολών να ενταχθούν και να σταδιοδροµήσουν στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η οργάνωση και το εκπαιδευτικό έργο 

που παρέχεται στη σχολή. Επακολούθησε επίδειξη οπλικών συστηµάτων, ξενάγηση στο υπαίθριο και το κλειστό µουσείο, επίδειξη διαδικα-

σιών βολής από Ουλαµό ρυµουλκουµένων πυρ/λων 105 χιλ. και τέλος παράθεση αναψυκτικών στη  λέσχη της σχολής. 

 Τελετή Ονοµασίας ∆ΕΑ

Την 17η Φεβρουαρίου 2012, στη Σχολή Πυροβολικού στη Νέα Πέραµο Αττικής, πραγµατοποιήθηκε, µε µια λιτή τελετή, η ονο-

µασία των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2001 Γ΄ ΕΣΣΟ σε ∆οκίµους Εφέδρους Αξιωµατικούς (∆ΕΑ). Τα µέρη της τελετής 

ήταν δοξολογία, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ελευσίνος κ.κ ∆ωρόθεου, παράδοση των καθηκόντων της σχο-

λής στους νέους µαθητές, επίδοση του πτυχίου, ανάγνωση ηµερήσιας διαταγής από το διοικητή της σχολής Ταξίαρχο Αλέξανδρο 

Οικονόµου και παρέλαση τµηµάτων. Οι µαθητές της σχολής, οι οποίοι είναι στρατεύσιµοι νέοι και υπηρετούν τη στρατιωτική τους 

θητεία, φοίτησαν για περίοδο 4 µηνών και αποφοίτησαν µε επιτυχία. Η εκπαίδευση την οποίαν έλαβαν τους δίδει τη δυνατότητα να 

στελεχώσουν σηµαντικές θέσεις στις διάφορες µονάδες του πυροβολικού ανά την επικράτεια. 

Στην τελετή το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκπροσώπησε ο διευθυντής του ΓΕΣ/∆ΠΒ Ταξίαρχος Λάζαρος Σκυλάκης, ο οποίος 

ανέγνωσε και σχετικό µήνυµα του κ. Αρχηγού ΓΕΣ. Επίσης, την τελετή τίµησε µε την παρουσία του ο βουλευτής της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µέλος της Κοινοβουλευτικής επιτροπής Άµυνας κ. Γεώργιος Προκοπίου, ως εκ-

πρόσωπος του Υπουργείου Άµυνας της Κύπρου.Παρέστησαν ακόµη εκπρόσωποι στρατιωτικών µονάδων της περιοχής και οικείοι 

των ∆ΕΑ. Η όλη εκδήλωση ολοκληρώθηκε στη λέσχη Αξιωµατικών της σχολής, όπου προσφέρθηκαν αναψυκτικά.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ραστηριότητες 15 TAΞ ΠΖ

 Επιθεώρηση από τον κ. ΓΕΠΣ σε Μονάδες

της Ταξιαρχίας

Την 18η Ιανουαρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση από 

τον κ. Γενικό Επιθεωρητή Στρατού σε µονάδες της 15ης Μ/Π 

ΤΑΞΠΖ. Το πρόγραµµα περιλάµβανε υποδοχή, απόδοση τιµών και 

βασική ενηµέρωση στην έδρα της Ταξιαρχίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Επιθεωρητής πραγµατοποίησε επιθεώ-

ρηση σε Μηχανοποιηµένο Τάγµα 574 Μ/Π ΤΠ σε παράταξη, 585 

Μ/Π ΤΠ (ΚΕΝ- ΕΚΕ) µε ενδείκτες και ανάπτυξη Τακτικού Στρα-

τηγείου της Ταξιαρχίας.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ

Την 17η Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας όπου ενηµερώθηκε για επιχειρησιακά 

θέµατα, καθώς και επί των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Ταξιαρχία. Στη συνέχεια, πραγµατοποίησε οµιλία στο προσωπικό της 

Ταξιαρχίας και επισκέφθηκε τα στρατόπεδα της περιοχής ευθύνης της.
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∆ραστηριότητες 71 A/M TAΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

 Συνεκπαίδευση µε Γάλλους Ευέλπιδες

Από 16 Ιανουαρίου µέχρι 3 Φεβρουαρίου 2012, συνεκπαι-

δεύτηκαν µε Αξιωµατικούς και Οπλίτες του 596 Α/Μ TΠ, πέντε 

(5) γάλλοι Ευέλπιδες σε αντικείµενα Αγώνα Αστικού Περιβάλ-

λοντος στο ΕΠΚΕΑΑΠ, σε ΤΑΜΣ µικρού κλιµακίου, στον πύργο 

αναρρίχησης-καταρρίχησης, σε αντικείµενα ΕΥΕ και σε βολές 

τυφεκίων. Παράλληλα, ενηµερώθηκαν για τις δραστηριότητες 

της Ταξιαρχίας και επισκέφθηκαν χώρους και µνηµεία ιστορι-

κού ενδιαφέροντος.

 Παρουσίαση Μάχης Μογκαντίσου

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012, πραγµατοποι-

ήθηκε απο το ∆ιοικητή του 595 Α/Μ ΤΠ, στην αίθουσα 

συγκεντρώσεων της Ταξιαρχίας, παρουσίαση µε θέµα τα 

συµπεράσµατα και διδάγµατα που προέκυψαν από την ΑΚ/Ν 

Επιχείρηση «Gothic Serpent» στο Μογκαντίσου της Σοµαλί-

ας, παρουσία του ∆ιοικητή της ΙΜΠ.

 Ψυχοσάββατο

Την 18η Φεβρουαρίου 2012, τελέστηκε στο Στρατιωτικό 

Νεκροταφείο της πόλης του ΚΙΛΚΙΣ επιµνηµόσυνη δέηση για 

την ανάπαυση των ψυχών των «Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος 

πεσόντων». Την επιµνηµόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασµιώτατος 

Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, κ.κ. Εµµανουήλ.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

To σύστηµα Κ/Β “OSA-AK” 

(SA-8B) είναι αντιαεροπορικό 

σύστηµα, που έχει σχεδιαστεί 

για την παροχή αντιαεροπορικής 

προστασίας µηχανοκινήτων και 

τεθωρακισµένων Σχηµατισµών 

από προσβολή εναέριων στόχων 

που κινούνται µε ταχύτητα µέχρι 

500m/sec σε χαµηλά και µέσα 

ύψη (από 25m µέχρι 5km) και 

σε βεληνεκές 10Km. Η χώρα µας 

διαθέτει 38 συστήµατα πυρός. 

Κάθε Μονάδα Πυρός διαθέτει ένα 

(1) σταθµό εκτόξευσης µε έξι (6) 

βλήµατα. Το πυροβολικό παρέλα-

βε το 1992 από την Γερµανία σαν 

έκτακτη βοήθεια δώδεκα (12) 

συστήµατα “OSA-AK” µε όλο το 

περιφερειακό υλικό και συγκρό-

τησε την 183 ΜΚ/Β “OSA-AK”. 

Από τότε, διαδοχικά και µέχρι τον 

Απρίλιο 2007, παρελήφθησαν 26 

ακόµη εκτοξευτές “OSA-AK”.
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Tο σύστηµα αποτελείται από:

 Ραντάρ εγκαίρου προειδοποιήσεως τύπου P-19 και 

CASTA 2E1 εµβέλειας 250km και 150km αντίστοιχα. Το CASTA 

2E1 είναι ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας (solid state), αξιόπι-

στο και µε υψηλή αντοχή σε ηλεκτρονικά αντίµετρα.

 Εκτοξευτή Κ/Β “OSA-AK” που διαθέτει ραντάρ ανιχνεύ-

σεως εµβέλειας 45km και ραντάρ εγκλωβισµού αναχαίτισης 

εµβέλειας 28km. Φέρεται επί τροχοφόρου οχήµατος υψη-

λής κινητικότητας και δύναται να εκτελεί την αποστολή του 

εν στάσει και εν κινήσει. Είναι αναλογικό, διαθέτει σύστηµα 

αναγνώρισης φιλίων αεροσκαφών και έχει τη δυνατότητα 

προσβολής 1 στόχου µε ένα ή δύο βλήµατα. Φέρει ηλεκτρο-

οπτική κάµερα ηµέρας µε την οποία υπό ευνοϊκές συνθήκες 

πραγµατοποιείται εγκλωβισµός και παρακολούθηση στόχου 

µέχρι την απόσταση των 20Km αυτόµατα ή µε τη βοήθεια 

χειριστηρίου σε ελάχιστο ύψος πτήσης 25m ή σε περιβάλλον 

ισχυρών αντιµέτρων.

 Φορτωτή TLF που υποστηρίζει µε βλήµατα και καύσι-

µα 2 εκτοξευτές Κ/Β “OSA-AK”. Φέρει 12 βλήµατα Κ/Β OSA-

AK και ικανή ποσότητα καυσίµων για την επαναχορήγηση µε 

καύσιµα των εκτοξευτών  Κ/Β “OSA-AK”.

ΓΕΣ/∆ΠΒ

Αντιαεροπορικό Οπλικό Σύστηµα

OSA-AK (SA-8B)
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Χειµερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση Ευελπίδων

Από την ∆ευτέρα 13 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012, οι Ευέλπιδες εκπαιδεύτηκαν, στο πλαίσιο της Χειµερινής 

Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, σε αντικείµενα Ατοµικής Τακτικής και σε Τακτικές Ασκήσεις Οµάδος και ∆ιµοιρίας, σε συνεργασία 

µε τµήµατα των Ειδικών ∆υνάµεων και της Αεροπορίας Στρατού και µε τη συνδροµή πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού.

Βολή Κατευθυνόµενου Αντιαρµατικού 

Πυραύλου από Κινούµενα Επιθετικά

Ελικόπτερα AH-64 DHA LONGBOW 

(APACHE)

Την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε 

για πρώτη φορά βολή κατευθυνόµενου αντιαρµατικού πυ-

ραύλου από κινούµενα επιθετικά ελικόπτερα AH-64 DHA 

LONGBOW (APACHE) του 2ου Τάγµατος Επιθετικών Ελικοπτέ-

ρων στο Πεδίο Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» (νοτίως Ν. Ύδρας). Η βολή 

από το ζεύγος των επιθετικών ελικοπτέρων πραγµατοποιή-

θηκε κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (περιορισµένη 

ορατότητα, ισχυρός άνεµος, βροχή) σε θαλάσσιο περιβάλλον 

και από ιδιαίτερα χαµηλό ύψος (περίπου 25 µέτρα).
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Τελική Φάση ΤΑΜΣ «ΣΧΗΣ (ΠΖ) 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ» µε τη Συµ-

µετοχή των Εκπαιδευόµενων της ΣΠΖ

Την Πέµπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε 

στο Πεδίο Βολής Αρµάτων Λιτόχωρου, η τελική φάση της Τα-

κτικής Άσκησης Μετά Στρατευµάτων «ΣΧΗΣ (ΠΖ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΑΜΠΑΝΗΣ». Στο πλαίσιο της άσκησης που διεξήχθη από 

6 έως 17 Φεβρουαρίου 2012, εξετάστηκαν προβλήµατα 

Τακτικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας σε περίοδο επιχειρή-

σεων, στο επίπεδο Συγκροτήµατος Μηχανοκίνητου Λό-

χου και συµµετείχαν οι εκπαιδευόµενοι Ανθυπολοχαγοί 

Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού Τάξεως ΣΣΕ/2011 και 

οι ∆ιοικητικοί Μόνιµοι Λοχίες τάξεως ΣΜΥ/2011 της Σχο-

λής Πεζικού.

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες 33 Μ/Κ ΤΑΞ

Από 5 έως 9 Μαρτίου 2012, διεξήχθη πενθήµερο βολών, στο 

πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 33 M/Κ ΤΑΞ, 

στα πεδία βολής Πολυκάστρου και Κάρπης, κατά τις οποίες 

το προσωπικό ασκήθηκε σε επιχειρησιακές βολές όλων των 

οπλικών συστηµάτων µε έµφαση στις βολές εν κινήσει.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Σχολείο 

Προκεχωρηµένης 

Εκπαίδευσης Μαχητή του 

547 Αεροµεταφερόµενου 

Τάγµατος Πεζικού

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

547 Αεροµεταφεροµένου Τάγµατος Πεζικού, διεξήχθη στην 

έδρα της Μονάδος το Σχολείο Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Μα-

χητή, από 22 Νοεµβρίου έως 16 ∆εκεµβρίου 2011. Στο σχολείο αυτό, 

οι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν σε αντικείµενα Αεροµεταφερόµενων 

∆υνάµεων όπως επιβίβαση-αποβίβαση από ελικόπτερο, βολές όπλων 

ευθυτενούς και καµπύλης τροχιάς, σε αντικείµενα αντιαρµατικών 

όπλων καθώς και σε αντικείµενα τεχνικής αναρρίχησης, όπως 

κατάβαση τύπου Rapel, κατάβαση τύπου Fast Rope και αναρ-

ρίχηση στον νεοκατασκευασθέντα πύργο της Μονάδας. 



Βολή Τυφεκίου G3A3 από Νεοσύλλεκτους Οπλίτες του 585 Μ/Π ΤΠ

Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε βολή τυφεκίου G3A3 στο ΠΒ «∆ΙΣΠΗΛΙΟΥ» από τους νεοσύλλε-

κτους οπλίτες της Α΄ ΕΣΣΟ του 585 Μ/Π ΤΠ (ΚΕΝ-ΕΚΕ).

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες ΣΕΑΠ

 Εκπαίδευση Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2011 ∆΄ ΕΣΣΟ στον 

καταυλισµό Χερσονήσου από 5 µέχρι 9 Μαρτίου 2012.

 Αθλητικοί Στρατιωτικοί Αγώνες της 

2011 Γ΄ ΕΣΣΟ που πραγµατοποιήθηκαν 

την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012, στη 

Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού, 

στα πλαίσια της εκπαίδευσης των ΥΕΑ, στη 

σωµατική αγωγή.

 Εκπαίδευση των ∆ΕΑ της ΠΤΕΕ, της 2011 ∆΄ ΕΣΣΟ στη ΣΕΑΠ.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Χειµερινή ∆ιαβίωση των Σπουδαστών της ΣΜΥ

Από την 13η έως 24η Φεβρουαρίου 2012, διεξάγεται η 

χειµερινή διαβίωση των σπουδαστών της σχολής στα Λειβά-

δια Περτουλίου και στη Χρυσαυγή Τρικάλων. Το πρόγραµµα 

εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια παραµονής των σπουδαστών 

στον καταυλισµό στα Λειβάδια Περτουλίου περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα αντικείµενα:

 επιβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές

 κατασκευή χειµερινών καταλυµάτων (γιατάκι, ιγκλού, χι-

ονότρυπες) και παγίδες ζώων για εύρεση τροφής

 εκτέλεση βολών σε χιονισµένο περιβάλλον

 εκπαίδευση στο σκι, κ.λπ.

Ενώ κατά τη διάρκεια παραµονής των σπουδαστών στον καταυλισµό στη Χρυσαυγή Τρικάλων τα αντικείµενα εκπαίδευσης είναι τα:

 ασκήσεις Οµάδος και ∆ιµοιρίας

 πυρ και κίνηση µε πραγµατικά πυρά

 βολές µε όλα τα είδη όπλων

 περίπολος µάχης, κ.λπ.

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού επισκέφθηκε το χειµερινό καταυλισµό της σχολής. 

Ο ∆ιοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος κ. Μπίκος ∆ηµήτριος υποδέχθηκε τον κ. Αρχηγό, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Επιθεωρητή 

Στρατού-∆ιοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Γκίνη. Ο κ. Αρχηγός ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητες της Σχολής και 

παρακολούθησε την εκπαίδευση των Σπουδαστών στον καταυλισµό.



ΤΑΜΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ-Κ

Στις 16 Ιανουαρίου 2012, διεξήχθη άσκηση χειµερινής διαβίωσης ΤΑΜΣ «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ-Κ» από το 505 ΤΠ/Ν στην περιοχή του 

Πηλίου. Η παραπάνω άσκηση διήρκησε έως την 20η Ιανουαρίου 2012.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγµατοποιήθηκε:

 βολή ταχείας αντίδρασης µε χρήση χιονοδροµικών υλικών (µπατον, πέδιλα σκι, επιγονατίδες κ.λ.π)  από περίπολο πεζοναυτών

 επιθεώρηση χώρου αποκρύψεως τµήµατος πεζοναυτών από το διοικητή της Ι ΜΠ

 αυτοσχέδια θέση παρατηρήσεως τµήµατος πεζοναυτών σε χιονοσκεπή περιοχή.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Πραγµατοποίηση Βολών ΒΟΠ στην 
Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ

Βολές Βαρέων όπλων
στην ΠΕ 96 Α∆ΤΕ

Επιχειρησιακές Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ



19

Στιγµιότυπα 10ήµερου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης
των ΥΕΑ (ΠΖ) της 2011 Γ΄ ΕΣΣΟ

ΤΑΜΣ Προέλαση-Επίθεση Μ/Κ ΛΠΖ
της 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ»

Βολές Φορητού Οπλισµού και βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού
από µονάδες της 15 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στην Τρίπολη του Γέρου του Μοριά, Θ. Κολοκοτρώνη εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΠΛΑΠΟΥΤΑ» η ιστορική 

IV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ». Η Μεραρχία στις 7 Ιανουαρίου 12 συµπλήρωσε 100 χρόνια παρουσίας µε 

συµµετοχή σε όλους τους αγώνες του έθνους, µε βαρύ φόρο τιµής από συγκροτήσεώς της για την απε-

λευθέρωση των εδαφών και την υπεράσπιση των εθνικών συµφερόντων της πατρίδας. Η IV ΜΠ «ΠΕΛΟ-

ΠΟΝΝΗΣΟΥ» εξακολουθεί και σήµερα να εξασφαλίζει την εκτέλεση της αποστολής της µε κύριο έργο τη 

διοίκηση µονάδων περιοχής ευθύνης της, τη συµµετοχή της στα σχέδια ετοιµότητας και ασφαλείας των 

προϊσταµένων κλιµακίων και την εκπαίδευση των νευσυλλέκτων οπλιτών και ΕΠΟΠ.

Μ ε ρ α ρ χ ί α   Π ε ζ ι κ ο ύ

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»



Χρόνια Παρουσίας

Μ ε ρ α ρ χ ί α   Π ε ζ ι κ ο ύ

Ο εορτασµός των 100 χρόνων της IV ΜΠ «ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ»

στο στρατόπεδο «Θ. Κολοκοτρώνη» στις 13 Ιανουαρίου 2012,

ως ελάχιστη ηθική υποχρέωση στους ήρωες της Μεραρχίας που

έχασαν τη ζωή τους διαχρονικά στα πεδία των µαχών.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία Περιοχής
Νότια της Στερεάς Ελλάδας, απλώ-

νεται η χερσόνησος της Πελοποννήσου, 
περιοχή πλούσια σε ιστορικά γεγονότα. 
Τα εδάφη της πάτησαν πολλοί εισβολείς 
όπως Ρωµαίοι, Φράγκοι, Ενετοί και 
Τούρκοι. Στο Μεσαίωνα, ονοµάστηκε 
Μοριάς από τις πολλές Μουριές που 
φύτρωναν στα χώµατά της.

Εδώ, αναπτύχθηκαν πολιτισµοί και 
ιδρύθηκαν αµφικτιονίες –πρόδροµοι 
των σηµερινών πολιτισµών και διε-
θνών οργανισµών– και πλήθος ονο-
µάτων όπως Μυκήνες, Κόρινθος, Ολυ-
µπία, Μυστράς, φέρνουν στη µνήµη µας 
την Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία.

Από το Μοριά άρχισε η Επανάστα-
ση του 1821. H Καλαµάτα είναι η πρώτη 
απελευθερωθείσα πόλη, την 23η Μαρτίου 
1821, δύο ηµέρες πριν την καθιερωθείσα 
ως επίσηµη εθνική εορτή ηµέρα.

Στο Μεσολόγγι, έγινε τη νύχτα της 
10ης Απριλίου 1826 η ηρωική έξοδος 
της Φρουράς του Μεσολογγίου.

Η Πελοποννησιακή γη είναι σπαρ-
µένη µε αρχαία ερείπια, βυζαντινά µνη-
µεία και µεσαιωνικά κάστρα.

Θέση Στρατηγείου
Η έδρα του στρατηγείου είναι στην 

Τρίπολη, στις δυτικές παρυφές της πό-
λεως, στο στρατόπεδο «ΠΛΑΠΟΥΤΑ».

Αποστολή
 Η ∆ιοίκηση των οργανικών της 

Μονάδων
 Η συµµετοχή στα σχέδια ετοιµό-

τητας και ασφαλείας των προϊσταµένων 
κλιµακίων

 Η εκπαίδευση νεοσυλλέκτων οπλι-
τών και ΕΠΟΠ

 Η εξασφάλιση υποστήριξης διοικη-
τικής µέριµνας των µονάδων στη περιο-
χής ευθύνης της

 Η εξασφάλιση της εσωτερικής τά-
ξης και ασφάλειας στην ΠΕ της

 Η διατήρηση ανοικτών των γραµ-
µών συγκοινωνιών

 Η διατήρηση και επαύξηση της 
µαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής 
ετοιµότητας των δυνάµεών της

 Η καλλιέργεια υψηλού ηθικού και 
ισχυρού µαχητικού πνεύµατος στο προ-
σωπικό της

 Η ανάπτυξη και δηµιουργία απο-
τελεσµατικού συστήµατος επικοινωνιών, 
διοίκησης και ελέγχου.

Εκπαίδευση
Στα ΚΕΝ της IV ΜΠ (2/39 ΣΕ, 6ο-11ο 

ΣΠ) διεξάγονται:
 αρχική εκπαίδευση (6 ΕΣΣΟ κατ’  

έτος) Ν/Σ οπλιτών διάρκειας 4 εβδοµά-
δων (1 εβδοµάδα βασική εκπαίδευση και 
3 εβδοµάδες σχολείο µαχητή)

 σχολεία προκεχωρηµένης εκπαί-
δευσης νεοτοποθετουµένων οπλιτών 
(ΣΠΕΝ) για κάθε ΕΣΣΟ, διάρκειας 3 εβδο-

µάδων
 αρχική εκπαίδευση νεοπροσλη-

φθέντων ΕΠΟΠ, διάρκειας 14 εβδοµά-
δων (6 εβδοµάδες βασική εκπαίδευση 
και 8 εβδοµάδες σχολείο µαχητή)

 σχολεία υποψηφίων βαθµοφό-
ρων και µαχητού ΕΠΟΠ, διάρκειας 4 
εβδοµάδων.

Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τρόπο 
ρεαλιστικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
κατευθύνσεις των προϊσταµένων κλι-
µακίων και τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και αποσκοπεί:

 στη στρατιωτική αγωγή των Ν/Σ 
οπλιτών και οµαλή προσαρµογή τους στις 
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τάξεις του Στρατού.
 στην κατάταξη 
 στην ένδυση
 στη δηµιουργία ικανών µαχη-

τών που θα µπορούν να επανδρώσουν 
τις επιχειρησιακές µονάδες, µε υψηλό 
επίπεδο στρατιωτικών γνώσεων και 
µαχητικής ικανότητας, και θα µπορούν 
να ανταποκριθούν µε άριστο τρόπο στην 
εκτέλεση της αποστολής τους.

Tα αντικείµενα της εκπαίδευσης των 
Ν/Σ οπλιτών περιλαµβάνουν:

 Σωµατική Αγωγή
 Ασκήσεις Πυκνής Τάξης
 Οπλισµός - Πυροµαχικά
 Πρακτική ∆ιδασκαλίας Βολής
 Βολές
 Ατοµική Τακτική Εκπαίδευση
 Πορείες
 Γενικοί Κανονισµοί
 Ενηµέρωση Περί Ναρκωτικών
 Στίβος εµποδίων
 Α΄ Βοήθειες
 Ναρκοπόλεµος
 Πυρ και Κίνηση µε πραγµατικά πυρά
 ΤΑΜΣ Οµάδος

Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις
Για την πραγµατοποίηση της εκπαί-

δευσης τα ΚΕΝ διαθέτουν:
 Πεδία βολής ελαφρών όπλων πε-

ζικού.
 Πεδία Ρίψεως Χειροβοµβίδων
 Εξοµοιωτές Βολής Ελαφρών 

Οπλών Πεζικού
 Υπόστεγα εκπαιδεύσεως
 Στίβους εµποδίων.

Ψυχαγωγία - Αθλητισµός
Εκτός από τους εκπαιδευτικούς χώ-

ρους, τα ΚΕΝ διαθέτουν και τις απαραίτη-
τες εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία και 
άθληση του προσωπικού.

 ΚΨΜ 
 Βιβλιοθήκες 
 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 
 Γήπεδα Μπάσκετ 
 Γήπεδα Βόλεϊ
 Γήπεδο Τένις 
 Γυµναστήρια

Οι Μονάδες ΠΕ IV ΜΠ διαθέτουν:
 Θαλάµους οπλιτών συνολικής 

ΕΜΒΛΗΜΑ ΙV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Παράσταση: ∆όρατα χιαστί µε αναρτηµένα λάβαρα και στο σηµείο τοµής των 

δοράτων σταυρός δαφνοστεφής. Στα λάβαρα αναγράφονται τα γράµµατα «ΗΕΑ», 

«ΗΘΣ» που είναι γράµµατα των λέξεων «΄Η ΕλευθερίΑ» «΄Η ΘάνατοΣ».Το 

έµβληµα αυτό είναι το γνώρισµα που χορηγούσε η Φιλική Εταιρεία στα µέλη της, 

το οποίο ονοµάζεται «Εφοδιαστικό» και το οποίο αποτελούσε κρυπτογραφηµένη 

βεβαίωση για την ιδιότητά τους αυτή.

ΡΗΤΟ: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ»

Όρκος των Ελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821. Η ιδέα του όρκου 

κυριαρχεί σε όλη την µακραίωνη ιστορία του Ελληνικού Έθνους. «Ου ποιήσοµαι 

περί πλοίονος το ζην της ελευθερίας» (∆ε θα θέσω σε υψηλότερη µοίρα τη ζωή 

από την ελευθερία) υπήρξε ο όρκος που είχαν δώσει οι Έλληνες τις παραµονές 

της µάχης των Πλαταιών, 2400 χρόνια πριν την ηµέρα που στη µονή της Αγίας 

Λαύρας έδωσαν τον όρκο Ελευθερία ή Θάνατος».

χωρητικότητας 6.386 κλινών
 Σύγχρονα Μαγειρεία
 Εστιατόρια 
 Αρτοποιεία

 Ραφεία, Πλυντήρια, Σιδερωτήρια
 Ιατρεία
 Οδοντιατρεία 
 Ιερούς Ναούς.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 µε προσωπικό και µέσα στην πρό-
ληψη και καταστολή των δασικών πυρκα-
γιών, καθαρισµό παραλιών καθώς και σε 
δενδροφυτεύσεις-αναδασώσεις

 σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις 
(τοπικές επετείους, θρησκευτικές εορτές).

Ενδεικτικά κατά το έτος 2011
 η Μεραρχία συµµετείχε στην 

πρόληψη δασικών πυρκαγιών µε διά-
θεση 48 Αξιωµατικών και οπλιτών για 
εκτέλεση µεικτών περιπόλων δασο-
προστασίας 1ου και 2ου σταδίου

 διατέθηκε η ΣΜ IV ΜΠ και τµήµατα 
αποδόσεως τιµών σε 63 περιπτώσεις

 διατέθηκαν πεδία βολής σε σκο-
πευτικούς συλλόγους και Αστυνοµικές 
∆ιευθύνσεις σε 46 περιπτώσεις

 χορηγήθηκαν τρόφιµα από Μονάδες 

σε άπορες οικογένειες και ιδρύµατα κατά 
τις εορτές του Πάσχα και Χριστουγέννων

 πραγµατοποιήθηκαν ενηµερώ-
σεις για θέµατα επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού σε µαθητές Λυκείων

 συγκεντρώθηκαν 1.222 φιάλες αί-
µατος

 πραγµατοποιήθηκαν 64 αναγνωρί-
σεις από πυροτεχνουργούς, από τις οποίες 
προέκυψαν 55 καταστροφές παλιών πυρο-
µαχικών που ανευρέθησαν στην ΠΕ.

Κατά το τρέχον έτος πραγµατοποι-
ήθηκε:

 ο εορτασµός των 100 χρόνων της IV 
ΜΠ «ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» στο στρατόπεδο 
«Θ. Κολοκοτρώνη» στις 13 Ιαν. 2012, ως 
ελάχιστη ηθική υποχρέωση στους ήρωες 
της Μεραρχίας που έχασαν τη ζωή τους 

διαχρονικά στα πεδία των µαχών
 τα εγκαίνια έκθεσης «Βαλκανικοί 

Αγώνες 1912-13 και η Απελευθέρωση 
της Μακεδονίας» στο ΣΜ Καλαµάτας.

Λοιπά Θέµατα:
Στη ΠΕ IV ΜΠ, λειτουργούν:
 8 λέσχες Αξιωµατικών για την εξυ-

πηρέτηση σίτισης και ψυχαγωγίας των 
στελεχών.

 Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Τρί-
πολης.

 85 διαµερίσµατα (ΣΟΑ -ΣΟΜΥ) για 
τη στέγαση του προσωπικού.

 Στρατιωτικές Οικίες Αξιωµατικών 
Τρίπολης

 το Στρατιωτικό Μουσείο Καλαµά-
τας για την ανάδειξη της ιστορικής µας 
κληρονοµιάς.

Η IV ΜΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς 

των Ενόπλων ∆υνάµεων µε σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων του Στρατού 

µε την τοπική κοινωνία και εντός του πνεύµατος των διαταγών που ισχύ-

ουν, σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, συµµετέχει:

Κοινωνική Προσφορά



Ιστορική Αναδροµή

ΙV Μεραρχίας Πεζικού 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Η Μεραρχία συγκροτήθηκε µε το Νόµο 
ΓλΕ΄ στις 7 Ιανουαρίου 1912 «Περί Οργα-
νισµού του Στρατού» από την κυβέρνηση 
του Ελευθερίου Βενιζέλου µε έδρα το 
Ναύπλιο. Το 8ο ΣΠ µε έδρα το Ναύπλιο, το 
9ο ΣΠ µε έδρα την Καλαµάτα, το 11ο ΣΠ µε 
έδρα την Τρίπολη και το 4ο Σύνταγµα Πε-
δινού Πυροβολικού µε έδρα την Αθήνα, 
αποτέλεσαν τις οργανικές της Μονάδες. 

 Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο, µε διοι-
κητή τον Υποστράτηγο Μοσχόπουλο, απο-
τέλεσε Σχηµατισµό της Στρατιάς Θεσσαλί-
ας, µε συνολική δύναµη 10.500 ανδρών. 
Στη µάχη του Σαρανταπόρου, ενεργώντας 
στο πλαίσιο της καλώς εννοούµενης 
πρωτοβουλίας, κινήθηκε τάχιστα στα 
µετόπισθεν της αµυντικής τοποθεσίας 
των Τούρκων και τους εξανάγκασε να 
συµπτυχθούν εσπευσµένα για ν’  αποφύ-
γουν τον εγκλωβισµό τους.

Στη µάχη των Γιαννιτσών, η επίθεση 
της Μεραρχίας κατά της Β∆ παρυφής της 
πόλης ήταν τόσο ισχυρή, ώστε κλόνισε όλη 
την τοποθεσία και συνέβαλε στην κατάλη-
ψη της πόλης. Η νίκη στο Σαραντάπορο 
και στα Γιαννιτσά οδήγησε στην απελευ-

θέρωση της Θεσσαλονίκης και επέτρεψε 
στη Στρατιά Θεσσαλίας να ασχοληθεί µε 
την εκκαθάριση της ∆. Μακεδονίας από 
τις τουρκικές δυνάµεις που είχαν αποκο-
πεί στην περιοχή. Η ΙV Μεραρχία έφτασε 
στην Έδεσσα στις 2 Νοεµβρίου 1912 και 
µε εµπροσθοφυλακή το 8ο ΣΠ, κατέλαβε 
τη Φλώρινα, εξέλιξη που σηµατοδότησε 
την οριστική εκτόπιση των Τούρκων από 
την Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία.
Οι απώλειές της κατά τις µάχες 
αυτές ήταν 6 νεκροί Αξιωµατι-
κοί και 96 τραυµατίες, 15 νεκροί 
Οπλίτες και 254 τραυµατίες.

Η ευτυχής και σύντοµη για τα ελληνι-
κά όπλα κατάληξη των επιχειρήσεων της 
Στρατιάς Θεσσαλίας αποδέσµευσε δυνά-
µεις ικανές να διεκδικήσουν και την απε-
λευθέρωση της Ηπείρου. Η ΙV Μεραρχία 
έφτασε ατµοπλοϊκώς στην Πρέβεζα στις 20 
∆εκεµβρίου 1912 και, ως Σχηµατισµός πλέ-
ον της Στρατιάς Ηπείρου, συµµετείχε στην 
εκπόρθηση του Μπιζανίου, στην απελευ-
θέρωση των Ιωαννίνων και στη σταδιακή 
εκκαθάριση της Ηπείρου µέχρι τη Χειµάρα, 
το Αργυρόκαστρο και την Κορυτσά.

Κατά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεµο βρέθη-
κε και πάλι στην πρώτη γραµµή του µετώ-
που και έναντι της οργανωµένης από τους 
Βουλγάρους τοποθεσίας Κιλκίς-Λαχανά. 
Η Μεραρχία, επιτιθέµενη σε λίαν αναπε-
πταµένο και ακάλυπτο έδαφος, προσεγγί-
ζει το Κιλκίς, πληρώνοντας ακριβό τίµηµα 
σε απώλειες αξκων και οπλιτών. Μετά την 
κατάληψη της πόλης, λαµβάνει τη διαταγή 
«να καταδιώξει κατά πόδας τον εχθρό πα-
ντί σθένει µέχρι τελευταίας εξαντλήσεως» 
και φθάνει στο Τέρπυλλο.
Συνολικές απώλειες 1.257 άνδρες 
εκτός µάχης.

Ο ∆ιοικητής του Α΄ Σ.Σ. Υποστράτηγος Τρικούπης Ν.

επιθεωρεί την ΙV ΜΠ στο Αφιόν Καραχισάρ στις 23 Ιουλίου 1920



26 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 2

Μέχρι την υπογραφή της ειρήνης και 
τον τερµατισµό του πολέµου, η ΙV ΜΠ 
συµµετείχε στις µάχες ∆οϊράνης, Κρέσ-
νας και Τζουµαγιάς. Στη συνέχεια, µετα-
κινήθηκε στο Σιδηρόκαστρο και στις 20 
Σεπτεµβρίου 1913 στην περιοχή των χω-
ριών Προσοτσάνη και Ροδολίβος κυρίως, 
λόγω των εκκρεµοτήτων που συνέχιζαν 
να υπάρχουν µεταξύ της Ελλάδος και της 

Τουρκίας. Στο Ναύπλιο επέστρεψε στις 20 
Νοεµβρίου 1913.

Η επιστράτευση της ΙV Μεραρχίας, 
λόγω της κήρυξης από την Ελλάδα του πο-
λέµου εναντίον των Κεντρικών Αυτοκρατο-
ριών στις 15 Ιουνίου 1917, ολοκληρώθηκε 
το τρίτο δεκαήµερο του Ιουνίου. Η ΙV ΜΠ 
την περίοδο αυτή συγκροτούταν από το 8ο , 
το 11ο και 35ο Σύνταγµα Πεζικού, που είχαν 

έδρες το Ναύπλιο, την Τρίπολη και την Κό-
ρινθο αντίστοιχα. Με διοικητή το Σχη (ΠΒ) 
Νικόλαο Βλαχόπουλο, η Μεραρχία αναχώ-
ρησε για το µέτωπο στις 29 Ιουλίου 1918, 
όπου αποτέλεσε οργανικό Σχηµατισµό της 
1ης Οµάδας Μεραρχιών της Στρατιάς Ανατο-
λής. Έλαβε µέρος στη γενική επίθεση των 
Συµµάχων που ξεκίνησε το πρωί της 1ης 

Σεπτεµβρίου 1918 και οδήγησε στην πλήρη 
κατίσχυση των συµµαχικών όπλων. Μετά 
το σήµα καταπαύσεως των εχθροπραξιών, 
τις µεσηµβρινές ώρες της 17 Σεπτεµβρίου 
1918, ακολούθησε η µετακίνησή της στην 
περιοχή του Τσάρεβο-Σέλο, όπου ανέλα-
βε τη φρούρηση των σερβοβουλγαρικών 
συνόρων µέχρι τις 25 Σεπτεµβρίου, οπότε 
αντικαταστάθηκε από τη Μεραρχία Αρχιπε-
λάγους. Στις 2 Νοεµβρίου, ετέθη στη διάθε-
ση του Ελληνικού Στρατηγείου και µετακι-
νήθηκε νότια στην περιοχή της Αξιούπολης, 
υπαγόµενη ξανά στο Β΄ Σ.Σ. Οι απώλειες της 
Μεραρχίας κατά τις επιχειρήσεις του Α΄ Πα-
γκοσµίου Πολέµου ήταν 108 νεκροί, εκ των 
οποίων 9 αξιωµατικοί, και 354 τραυµατίες, 
εκ των οποίων 5 αξιωµατικοί.

Τον Απρίλιο του 1921, η ΙV Μεραρχία 
διαπεραιώθηκε από το Ναύπλιο στη Σµύρ-
νη για να ενισχύσει τη Στρατιά Μικράς Ασί-
ας. Το πρώτο 10ήµερο του Ιουνίου µετακι-
νήθηκε στην περιοχή Τουτλουτζά-Καλιου-
κούρτ, συγκροτώντας µαζί µε την ΧΙΙ ΜΠ το 
Νότιο Συγκρότηµα Μεραρχιών.

Πληροφορούµενο το Επιτελείο της 
Στρατιάς ότι οι Τούρκοι είχαν εγκατα-
λείψει το Αφιόν Καραχισάρ ( Ακροϊνόν), 
έδωσε διαταγή στην ΙV ΜΠ να καταλάβει 
την πόλη, κάτι που υλοποιήθηκε χωρίς 
δυσκολίες τις µεσηµβρινές ώρες της 30ης 
Ιουνίου. Στις 3 Ιουλίου, η Στρατιά διέλυσε 
το Νότιο Συγκρότηµα και υπήγαγε τη Με-
ραρχία στις άµεσες διαταγές της. 

Η προέλαση των Ελληνικών ∆υνάµε-
ων µε κατεύθυνση την Άγκυρα, ξεκίνησε 
στις 28 Ιουλίου 1921, µε την ΙV Μεραρχία 
να κινείται στο δεξιό της Στρατιάς διαφυ-
λάσσοντας τα νώτα της. Στις 10 Αυγού-
στου, άρχισε η ελληνική επίθεση και 20 
ηµέρες αργότερα και µετά τη διεξαγωγή 
ενός πείσµονος αγώνα, οι ελληνικές δυ-
νάµεις οπισθοχώρησαν και εγκαταστάθη-
καν στα δυτικά του π. Σαγγάριου, επανερ-
χόµενες, στις 8 Σεπτεµβρίου, στη γραµµή 
Εσκί Σεχίρ-Αφιόν Καραχισάρ.

Το καλοκαίρι του 1922, η ΙV ΜΠ µε δι-

Μάχη Kλεισούρας - 11ο ΣΠ ∆ηµοσίευµα σε εφηµερίδα της εποχής

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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οικητή τον Υποστράτηγο ∆ηµήτριο ∆ηµαρά, 
είχε οργανωθεί αµυντικά στο Καµελάρ. Η 
κύρια επίθεση των Τούρκων ξεκίνησε τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Αυγούστου 
µε καταιγιστικό βοµβαρδισµό του ελληνικού 
µετώπου µε την κύρια προσπάθειά τους στο 
τοµέα ευθύνης της ΙV Μεραρχίας. Η απο-
χώρηση από την Ιωνία, µετά την κατάρρευ-
ση του ελληνικού µετώπου, ολοκληρώθηκε 
τις πρώτες ηµέρες του Σεπτεµβρίου.

Η ΙV Μεραρχία, τον Οκτώβριο του 1940 
και µε έδρα το Ναύπλιο, περιλάµβανε τους 
παρακάτω οργανικούς Σχηµατισµούς: 
το 8ο ΣΠ µε έδρα το Ναύπλιο, το 9ο ΣΠ µε 
έδρα την Καλαµάτα, το 11ο ΣΠ µε έδρα την 
Τρίπολη, το IV Σύνταγµα Ορεινού Πυροβο-
λικού και τη IV Οµάδα Αναγνωρίσεως µε 
έδρα το Ναύπλιο. Τη νύχτα της 7/8 ∆εκεµ-
βρίου 1940, η ΙV ΜΠ αντικατέστησε την ΙΙΙ 
ΜΠ και άρχισε να προελαύνει προς το Αρ-
γυρόκαστρο. Το πολικό ψύχος, όµως, που 
επικρατούσε στην περιοχή αποστέρησε τη 
δυνατότητα για συνέχιση των επιτυχιών. 
Παρά την οικτρή κατάσταση της δυνάµεως, 
στις 28 ∆εκεµβρίου, το ∆εξιό Συγκρότηµα 
(2ο Τάγµα του 11ου ΣΠ και 3ο Τάγµα του 8ου 

ΣΠ) προωθήθηκε µέχρι το Λεκτούσι, ενώ 
το Αριστερό Συγκρότηµα (9ο ΣΠ) κυρίευσε 
το χωριό Νίβιτσα όπου αιχµαλώτισε αύ-
τανδρο το αµυνόµενο ιταλικό τάγµα. Στις 
αρχές του 1941, αντικαταστάθηκε από την 
8η Μεραρχία και εντάχθηκε στο Β΄ Σ.Σ. Η 
Μεραρχία συνέβαλε στην απόκρουση της 
ιταλικής εαρινής επιθέσεως. Η γερµανική 
εισβολή στην Ελλάδα έλυσε το γόρδιο δε-
σµό για τους Ιταλούς και σήµανε τη λήξη 
του ελληνοϊταλικού πολέµου στα βουνά 
της Βορείου Ηπείρου και τη διάλυση της 
Μεραρχίας όπως και του συνόλου του Ελ-
ληνικού Στρατού.

Η ΙV Μεραρχία επανιδρύθηκε στις 15 
Μαρτίου 1953 υπό την ονοµασία 94 Στρα-
τιωτική ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, Σχηµα-
τισµού ισότιµου Μεραρχίας και µε έδρα 
την Τρίπολη. Σε αυτήν υπήχθησαν όλα τα 
κέντρα Εκπαιδεύσεως της Πελοποννήσου 
και τα Τάγµατα Εθνοφυλακής της περιοχής, 
µε κύρια αποστολή την υποδοχή-κατάταξη 
των Ν/Σ οπλιτών και την παροχή της βασι-
κής εκπαιδεύσεως. Το 2005, µε απόφαση 
του ΚΥΣΕΑ αποδόθηκε και πάλι το ιστορικό 
της όνοµα στην IV Μεραρχία Πεζικού και 
το 2009 µετονοµάσθηκε σε IV Μεραρχία 
Πεζικού «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

Η σηµαία του 8ου ΣΠ στην είσοδο των Ιωαννίνων 

πριν την είσοδο του Αρχιστρατήγου στην πόλη

Τµήµα του 11ου ΣΠ

κατά τη µάχη των Γιαννιτσών

IV ΜΠ
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747
Ειδικό Τάγµα Μηχανικού

Η συγκρότηση της Μονάδας αποφασίσθηκε τον Ιανουάριο του 2008 µετά τις 

καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία, µε σκοπό τη δηµιουργία 

µιας Ειδικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας που να επεµβαίνει σε περιπτώσεις 

φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Επιπλέον, η δηµιουργία της 

Μονάδας επιβλήθηκε από την ανάγκη εξοικονόµησης πόρων για τις 

πολλαπλές δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κατασκευής στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων και έργων υποδοµής σε όλη την επικράτεια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Ιστορικά Στοιχεία Μονάδας
Η Μονάδα δηµιουργήθηκε αρχικώς στο στρατόπεδο 

«ΕΠΙΛΑΡΧΟΥ ΣΧΟΙΝΑ-Α» στην πόλη του Τυρνάβου και µε-
ταστάθµευσε τον Ιούνιο του 2010 στο στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» στην πόλη του Λουτρακίου.

Αποστολή
Το 747 ΕΤΜΧ έχει ως αποστολή στον πόλεµο τη Γενική Υπο-

στήριξη Μηχανικού στο Μείζονα Σχηµατισµό που θα διατεθεί 
µε σκοπό την αύξηση της ευκινησίας και ταχυκινησίας των 
φίλιων δυνάµεων, και την αντίστοιχη µείωση των εχθρικών 
δυνάµεων.

Στην ειρήνη ως αποστολή έχει:
 την άµεση επέµβαση µε ανθρώπινο δυναµικό, µηχα-

νήµατα, υλικά, και σωστικά µέσα για την αντιµετώπιση των 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών 

 τη συµµετοχή στην υλοποίηση των σχεδίων εκτάκτων 
αναγκών όπως «∆ευκαλίωνας» και «Ξενοκράτης»

 Τη συνδροµή στην προστασία της υγείας και περιου-
σίας των πολιτών, µε την επέµβασή του σε πληγείσες περι-
οχές µετά από φυσικές καταστροφές, µε σκοπό την ταχεία 
αποκατάσταση ζηµιών, την παροχή πόσιµου (επεξεργασµέ-
νου) νερού, ηλεκτρισµού και αποκατάσταση των συγκοινω-
νιών

 την κατασκευή έργων υποδοµής για πρόληψη περι-
βαλλοντικών κινδύνων (αντιπυρικές ζώνες, αντιπληµµυρικά 
έργα, αποκατάσταση οδών-γεφυρών, κ.λπ.)

 τη διάθεση προσωπικού και µέσων του Ειδικού Τµήµα-
τος Αντιµετώπισης Καταστροφών σε συντονισµό µε την πολιτική 
προστασία για έρευνα, εντοπισµό, απεγκλωβισµό και διάσωση 
των συνανθρώπων µας

 τη διάθεση πυροσβεστικών µέσων σε συνεργασία µε την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση αστικών και δασι-
κών πυρκαγιών.

Οργάνωση - Τµήµατα
Η Μονάδα διαθέτει τρείς Λόχους: Το Λόχο ∆ιοικήσεως 

όπου ανήκει και το Ειδικό Τµήµα Αντιµετώπισης Καταστρο-
φών και δύο Λόχους Κατασκευών. Ο Λόχος Οριζοντίων Κα-
τασκευών, που ειδικεύεται κυρίως σε έργα οδοποιίας και 
αποκατάστασης υποδοµών, και ο Λόχος Καθέτων Κατασκευ-
ών που ειδικεύεται σε συνήθεις και ειδικές κατασκευές και 
επισκευές κτηριακών εγκαταστάσεων.

 Ειδικό Τµήµα Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) 
 Το ΕΤΑΚ είναι επιπέδου ∆ιµοιρίας µε σκοπό την επέµβασή 

του σε περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής, κατό-
πιν διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 Οργάνωση του ΕΤΑΚ
Το Ειδικό Τµήµα Αντιµετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ) 

αποτελείται από µία οµάδα Πυρόσβεσης και τρείς οµάδες 
∆ιάσωσης, ώστε να µπορεί να ενεργήσει αποτελεσµατικά 
σε φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, αυτόνοµα ή σε συ-
νεργασία µε τις λοιπές πολιτικές ή στρατιωτικές υπηρεσίες 
διάσωσης. Αποτελείται από εκπαιδευµένο προσωπικό των 
παρακάτω ειδικοτήτων:

 Σκαπανέων-∆ιασωστών
 Νοσοκόµων-Τραυµατιοφορέων ∆ιασωστών
 Συνοδών σκύλων διάσωσης
 Σκαπανέων-Πυροσβεστών
 Χειριστών πυροσβεστικών οχηµάτων 
 Οδηγών-∆ιαβιβαστών.
Επιπλέον το υπόψη προσωπικό έχει λάβει πέραν της ειδικό-

τητάς του ειδική εκπαίδευση ως:
 ∆ιασώστες γενικών καθηκόντων 
 Αυτοδύτες 
 Αναρριχητές 
 Χειριστές σωστικών Λέµβων και
 Συντηρητές καταδυτικού εξοπλισµού.
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Α/Α Σχολεία - Εκπαίδευση Έδρα Εκπαίδευσης

1
Σχολείο ∆ιασώστη

Τµήµα Βασικών Γνώσεων Πρώτων Βοηθειών
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

2
Σχολείο ∆ιασώστη

Τµήµα ∆ιασωστών Γενικών Καθηκόντων
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

3 Σχολείο Νοσοκόµου-Τραυµατιοφορέα 401 ΓΣΝΑ

4 Πρακτική εξάσκηση στο τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκοµείο Κορίνθου

5 Τµήµα Συνοδού Σκύλων Έρευνας και ∆ιάσωσης 1η ΕΜΑΚ του Π.Σ.

6 Ενηµέρωση στην Αντιµετώπιση Αστικών και ∆ασικών Πυρκαγιών Πυροσβεστική Ακαδηµία

7 Σχολείο Χειριστών Ελαστικών Λέµβων ΚΕΕ∆

8 Σχολείο Τεχνικής Αναρρίχησης ΚΕΕ∆

9 Σχολείο Νοσοκόµων Ειδικών ∆υνάµεων ΚΕΕ∆

10 Σχολείο Συντήρησης Καταδυτικού Υλικού 13ο ΛΤΧ

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού του ΕΤΑΚ

σε άλλες Υπηρεσίες και Μονάδες.

... από την Άσκηση Φύλακας Άγγελος



31

 Εξοπλισµός του ΕΤΑΚ
 Το ΕΤΑΚ έχει εξοπλιστεί µε υλικό σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα αντίστοιχων οµάδων διάσωσης.
Τα κύρια υλικά του τµήµατος είναι:
 Λέµβοι διάσωσης για τον απεγκλωβισµό και τη µεταφορά 

θυµάτων και πληγέντων από πληµµυρικά φαινόµενα
 Εξωλέµβιοι κινητήρες 4 και 5 ίππων ως προαιρετικός 

εξοπλισµός των λέµβων διάσωσης (ανάλογα των συνθηκών).
Τα βοηθητικά εργαλεία τεχνικής διάσωσης είναι:
 Υδραυλικός διαστολέας για την κοπή µεταλλικών εµποδί-

ων κατά τον απεγκλωβισµό θυµάτων
 Κόπτης σκυροδέµατος για την κοπή σκυροδέµατος σε 

ερείπια
 Εξοπλισµός ορεινής διάσωσης για διασώσεις σε δύσβατες 

περιοχές και σε απότοµες κλίσεις
 Φορεία ακινητοποίησης για την ακινητοποίηση θυµάτων 

και την ασφαλή µετακίνησή τους
 Στολή προσέγγισης πυροσβέστη
 Πυροσβεστικό όχηµα
 Καταδυτικός εξοπλισµός καταδύτου
 Συσκευή πλήρωσης φιαλών οξυγόνου
 Συστήµατα επικοινωνίας και αναµεταδότες
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 6.2 kw για την τροφοδότηση µε 

ηλεκτρικό ρεύµα τεχνικών εργαλείων διάσωσης
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 300 kw για την τροφοδότηση 

µε ηλεκτρικό ρεύµα πλειγεισών περιοχών από θεοµηνίες
 Αυτόνοµος φωτιστικός πύργος, ο οποίος τοποθετείται 

για τον επαρκή φωτισµό σε επιχειρήσεις διάσωσης τις νυ-
κτερινές ώρες

 Συγκρότηµα άντλησης ύδατος για την απάντληση υδά-
των και βορβόρου πληγέντων περιοχών από πληµµύρες

 Σύστηµα καθαρισµού ύδατος για την τροφοδότηση µε 
πόσιµο νερό πληγεισών περιοχών και διακοπής της υδρο-
δότησης.

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Καθηµερινά εκτελείται εκπαίδευση ειδικοτήτων του ΕΤΑΚ.

Το πρόγραµµα εκπαιδεύσεως περιλαµβάνει σενάρια φυσι-
κών και τεχνολογικών καταστροφών όπως:

 Απεγκλωβισµό θύµατος εντός οχήµατος
 ∆ιάσωση θύµατος σε σανίδα ακινητοποίησης
 Έρευνα µε τη χρήση σκύλου διάσωσης
 Κατάβαση µε ελικόπτερο σε δύσβατη περιοχή
 Παροχή πρώτων βοηθειών σε θύµατα.

Εκπαιδεύσεις-Σχολεία
Προσωπικού Τµήµατος ΕΤΑΚ

 Εκπαίδευση αναρριχητών στο ΚΕΕ∆
 Ενηµέρωση στην πυροσβεστική υπηρεσία
 Εκπαίδευση σκύλων διάσωσης.
Στο έργο της αντιµετώπισης φυσικών και τεχνολογικών 

καταστροφών συµµετέχουν και άλλα τµήµατα του Τάγµατος 
µε χειριστές για τα παρακάτω µηχανήµατα:

 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για παροχή ηλεκτρικού ρεύµα-
τος σε πληθυσµό έως 10.000 κατοίκων

 αντλητικά µηχανήµατα για επέµβαση σε πληµµυρικά φαι-
νόµενα

 αυτόνοµους φωτιστικούς πύργους για διευκόλυνση 
του έργου διάσωσης τη νύχτα

 αλυσοπρίονα και κοπτικά µηχανήµατα για τη δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών και απεγκλωβισµό 

 συστήµατα καθαρισµού-παροχής πόσιµου νερού και γε-
ωτρύπανα για εύρεση και αξιοποίηση πηγών ύδατος

 ρυµουλκά και οχήµατα περισυλλογής
 χωµατουργικά µηχανήµατα (προωθητές, φορτωτές, εκ-

σκαφείς, γερανούς, κ.λπ).

Κατασκευαστική ∆ραστηριότητα
747 ΕΤΜΧ

Στο Τάγµα, οργανικά ανήκουν οι δύο (2) Υποµονάδες ορι-
ζοντίων και καθέτων κατασκευών.

Οι δυνατότητες των Υποµονάδων αφορούν κατασκευές 
έργων οδοποιίας, υποδοµών και κτηριακών εγκαταστάσε-
ων.
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Στη δοµή του Επιτελείου του τάγµατος ανήκουν το τµήµα 
µελετών έργων µε αποστολή τη σύνταξη πάσης φύσεως τε-
χνικών µελετών (αρχιτεκτονικές, στατικές, περιβαλλοντικές, 
λιµενικών έργων, υδραυλικές, κ.λπ.).

Στο προσωπικό του τάγµατος ανήκουν µόνιµοι και κλη-
ρωτοί οπλίτες µε ειδικότητες όπως:

Πολιτικοί µηχανικοί, µηχανολόγοι και τοπογράφοι µηχα-
νικοί, κτίστες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές χωµα-
τουργικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων σκυροδέµατος.

Στους 18 µήνες λειτουργίας του, µε την επίβλεψη των 
αξιωµατικών και την εργασία του παραπάνω προσωπικού, 
το Τάγµα έχει να επιδείξει µεγάλο κατασκευαστικό έργο. Χα-
ρακτηριστικά αναφέρονται τα παρακάτω έργα:

 Έργα από σκυρόδεµα
 Κατασκευή κολυµβητηρίου µάχης ολυµπιακών διαστάσε-

ων στο ΚΕΕ∆
 Ανακατασκευή του µνηµείου εθνικής ενότητας στο Καβούρι
 Ενίσχυση-επισκευή ιστορικού κτιρίου του 1930 στην Κά-

λαθο Ρόδου
 Κατασκευή τοίχων αναρρίχησης για την εκπαίδευση του 

προσωπικού του ΕΤΑΚ
 Επισκευή-Συντήρηση κτηρίου για την µεταστάθµευση της 

∆ιεύθυνσης του πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ
 Κατασκευή αντικραδασµικού δαπέδου για στήριξη 17 τό-

νων ταλαντούµενης µάζας κινητήρων και κιβωτίων κινητήρα 
Leopard.

 Μεταλλικές κατασκευές
 Κατασκευή 6 µεταλλικών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

στη ΣΧΑΛ συνολικής έκτασης 1,5 στρέµµατος
 Κατασκευή παιδικής κατασκήνωσης για σίτιση και ενδιαί-

τηση 200 παιδιών στις Κεχριές

 Κατασκευή συγκροτήµατος για την οµάδα σκύλων δι-
άσωσης

 Αντικατάσταση 5 στεγών αποθηκών στην 2α ΜΑΛ
 Κατασκευή δύο στεγάστρων στο χώρο στάθµευσης της 

ΣΧΑΛ
 Κατασκευή µεταλλικού κτηρίου δοκιµής κινητήρων 

Leopard στο 305 ΠΕΒ Βόλου
 Κατασκευή 5 µεταλλικών υπόστεγων για τη στέγαση των 

ειδικών οχηµάτων-µηχανηµάτων του Τάγµατος.

 Λιµενικά έργα
 Κατασκευή καταφύγιου ταχυπλόων σκαφών και κεκλιµέ-

νου επιπέδου καθέλκυσης (γλίστρα) στο ΚΕΕ∆
 Υποβρύχια µεταφορά ακρόποδων στο λιµένα του 6ου ΕΤΕΘ 

στη Ρόδο
 Προστασία πρανών στο στρατόπεδο «Αντγου Παπαπαναγι-

ώτου», από υδραυλική υποσκαφή του Ισθµού της Κορίνθου.

 Οδοποιία-Οργάνωση εδάφους
 Ασφαλτόστρωση και ειδική πρόσβασης στο διοικητήριο 

του ΚΕΕ∆ 
 Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών στην ευρύτερη περιοχή 

Κορινθίας και Ευβοίας
 Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και τµηµάτων 

οδοποιίας στην παιδική κατασκήνωση των Κεχριών.

 Ειδικά έργα
 Ενίσχυση φέροντος οργανισµού σε κτήριο στη ΣΧΑΛ
 Κατασκευή πρότυπης ξύλινης στέγης 800 τ.µ. στο ∆ιοικη-

τήριο του Τάγµατος
 Εκτέλεση µεγάλης κλίµακας ελεγχόµενη έκρηξη πλη-

σίον κτηριακών εγκαταστάσεων στο κέντρο κατάδυσης της 
Ζ΄ ΜΑΚ.

747 ΕΤΜΧ



Πρόσδεση Μπαλονιών Ανέλκυσης Ακροποδών

στο λιµάνι της Ρόδου

Λιµενικά έργα

Τοποθέτηση Ακροποδών στην 

περίµετρο του λιµανιού

Μεταφορά  Ακροποδών στην ακτή
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Μικρά Έργα Υποδοµής
 ∆ιατέθηκαν συνολικά 150 οχήµατα-

µηχανήµατα Μηχανικού και 217 άτοµα, για 
αποκατάσταση ζηµιών, για εργασίες διάνοι-
ξης διαµόρφωσης-συντήρησης αγροτικών 
δρόµων και περιβαλλόντων χώρων.

 ∆ιατέθηκε 1 φορτωτής γαιών για 4 
µέρες, 1 προωθητής γαιών για 3 µέρες, 2 
ανατρεπόµενα και ένα ρυµουλκό για 4 µέ-
ρες για τη διευθέτηση χώρου του Πνευ-
µατικού Κέντρου Τσακάλωφ. Το κόστος 
προσφοράς ανέρχεται σε 9.500 €.

 ∆ιατέθηκαν προσωπικό και οχή-
µατα από 24 έως 31 Ιανουαρίου 2011 στο 
∆ήµο Θεσσαλονίκης για την αποκοµιδή 
σκουπιδιών. 

 Παρατάθηκε η διάθεση υλικού γε-
φυροσκευής τύπου «ΜΠΕΛΕΫ» έως 31 
∆εκεµβρίου 2011 µε το οποίο έχει κατα-
σκευασθεί γέφυρα επί του ρέµατος ΠΟΤΟ-
ΚΑΚΙΟΥ στο ∆ήµο Πυθαγορείου Σάµου και 
εξυπηρετεί τους κατοίκους του ∆ήµου.

 ∆ιατέθηκε 1 ερπυστριοφόρο, εκσκα-
φέας τάφρων και 1 ανατρεπόµενο όχηµα, για 
29 εργάσιµες ηµέρες, για εκτέλεση εργασι-
ών στην περιοχή Καρκιναγρίου-Τράπαλλου 
Ικαρίας, στα πλαίσια απεγκλωβισµού και 
καθαρισµών των οικισµών µετά από τη θε-

οµηνία της 18ης Οκτωβρίου 2010. Το κόστος 
προσφοράς ανέρχεται σε 15.876 €.

 ∆ιατέθηκαν µηχανήµατα ΜΧ για 
την αποκατάσταση των ζηµιών που προ-
κάλεσε η θεοµηνία την 28η Ιανουαρίου 
2011 στις νήσους Ρόδο και Κω.

 Πραγµατοποιήθηκαν χωµατουργι-
κές εργασίες στην Ιερά Μονή Τιµίου Σταυ-
ρού στο χωριό ΚΑΛΛΙΠΕΤΡΑ Ηµαθίας από 
16 έως 27 Ιουνίου 2011, κατόπιν αιτήµατος 
της Ιεράς Μητρόπολης Βέροιας.

 Κατασκευάστηκε σκίαστρο σε ∆η-
µοτικό σχολείο της Χίου κατόπιν αιτήµα-
τος της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκ-
παίδευσης Χίου.

 Πραγµατοποιήθηκε κατασκευή 
περίφραξης στις παιδικές κατασκηνώ-
σεις της Ι. Μ. Πολυάνης και Κιλκισίου στο 
Σ.Σ. Μουρίων από 2 Αυγούστου έως 22 
Σεπτεµβρίου 2011, κατόπιν αιτήµατος της 
Ιεράς Μητρόπολης.

 Κατασκευάστηκε προβλήτα στη µι-
κρή νήσο Αντίψαρα. 

Υγεία-Περίθαλψη
 Στα πλαίσια προληπτικής ιατρικής, 

διατέθηκε στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων και κινητά ιατρεία 

∆ραστηριότητες Κοινωνικής Προσφοράς 
Στρατού Έτους 2011

του Στρατού Ξηράς, για εξέταση και παροχή 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κατοίκων 
ορεινών περιοχών και νήσων της επικρά-
τειας. Εξετάσθηκαν περίπου 5.781 κάτοικοι. 

 ∆ιατέθηκαν 10.970 φιάλες αίµατος 
από αιµοδοσία στελεχών και οπλιτών του 
Στρατού Ξηράς.

 ∆ιατέθηκαν συνολικά ασθενοφόρα 
και στρατιωτικοί ιατροί σε 52 περιπτώσεις 
για υγειονοµική εξέταση-διακοµιδή πολι-
τών και κάλυψη αθλητικών αγώνων.

 ∆ιατίθεται ανά 15 ηµέρες κάθε 
µήνα οπλίτης ιατρός για υγειονοµική κά-
λυψη στην ∆ΑΝ Τήλου.

  ∆ιατέθηκε:
 από ένας κτηνίατρος στο Κέντρο 

Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Λέσβου 
και Ρόδου.

 από ένα οπλίτης ιατρός στο χωριό 
Ψέριµος, στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου 
και Γενναδίου για εξέταση των κατοίκων.

 οπλίτης ιατρός (ΚΤ) στη ν. Κάσο για 
κτηνιατρική υποστήριξη της νήσου.

 οπλίτης φαρµακοποιός στο Γενικό 
Περιφερειακό Νοσοκοµείο Ρόδου.

 υγειονοµικό οδοντιατρικό κλιµάκιο 
(ΚΟΜ) για παροχή προληπτικής οδοντια-
τρικής περίθαλψης σε 122 µαθητές στα ∆η-
µοτικά σχολεία του Εχίνου, Σµίνθης, και της 
Σταυρούπολης από Κλιµάκιο οδοντιάτρων.

 Το εκτιµώµενο συνολικό κόστος 
της προσφοράς στην υγεία ανήλθε περί-
που στο ποσό των 35.238 €.

Πολιτιστικές-Κοινωνικές 
Εκδηλώσεις 

 ∆ιατέθηκε στρατιωτική µουσική σε 
328 περιπτώσεις, για θρησκευτικές, πο-
λιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
διαφόρων Φορέων.

 ∆ιατέθηκαν σε κρατικούς φορείς 
και φιλανθρωπικές οργανώσεις Στρατι-
ωτικές Λέσχες σε 183 περιπτώσεις, για 
πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, εκθέ-
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σεων και παράθεση γευµάτων.
 ∆ιατέθηκαν τµήµατα απόδοσης τι-

µών σε 288 περιπτώσεις. 

Παιδεία-Αθλητισµός
 Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση µα-

θητών και σπουδαστών για το έργο και την 
αποστολή του Στρατού, κατά τις επισκέψεις 
σχολείων σε στρατόπεδα και στα πλαίσια 
ενηµερώσεων στα σχολεία για τον επαγ-
γελµατικό προσανατολισµό, από αξκούς 
των Σχηµατισµών του Στρατού Ξηράς. 

 ∆ιατέθηκαν οδηγοί, συνοδοί-συνο-
δηγοί σε ειδικά σχολεία σε όλη την επικρά-
τεια, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου 
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
µάτων, για τη µεταφορά µαθητών ΑµΕΑ.

 ∆ιατέθηκαν σε σχολεία ιστορικοί 
χάρτες, χάρτες επεκτάσεως της Ελλάδος.

 ∆ιατέθηκαν σκοπευτήρια και πεδία 
βολής σε 202 περιπτώσεις.

 ∆ιατέθηκαν ποδοσφαιρικά γήπεδα 
σε 156 περιπτώσεις.

 ∆ιατέθηκε 1 στρατιωτικό όχηµα τύ-
που MINI BUS, για τη µεταφορά µαθητών 
του ∆ήµου Σαµοθράκης σε διάφορα σχο-
λεία της νήσου Σαµοθράκης.

 ∆ιατέθηκαν 2 λεωφορεία για τη µε-
ταφορά µαθητών για τη συµµετοχή τους 
στην τελετή λαµπαδηδροµίας των πα-
γκοσµίων αγώνων SPECIAL OLYMPICS-
ΑΘΗΝΑ 2011.

 Συµµετείχαν καταδροµείς στους 
αθλητικούς αγώνες «16α Κωνσταντινί-
δεια» στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο 
Νάουσας που πραγµατοποιήθηκαν στις 1 
Οκτωβρίου 2011. 

 
 Λοιπές ∆ραστηριότητες

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

 Προσφέρθηκαν τρόφιµα, ρουχισµός 
και εκπαιδευτικά υλικά για ενίσχυση από-
ρων οικογενειών, σχολείων και κοινωνι-
κών ιδρυµάτων σε όλη την επικράτεια.

 ∆ιατέθηκε σκηνικό υλικό για πολι-
τιστικές εκδηλώσεις. 

 Πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε 
σχολεία των χωριών της περιοχής Νοµών 
Ροδόπης-Έβρου και επιδόθηκαν δώρα, 
σχολικά και αθλητικά είδη στα παιδιά. 

 Παραχωρήθηκαν 400 οικήµατα 

για ανάγκες των παγκοσµίων αγώνων 
SPECIAL OLYMPICS «ΑΘΗΝΑ 2011», συ-
νολικού κόστους 2.443.000 €. 

 Πραγµατοποιήθηκε ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στη Λιβύη (∆ιπυρίτης 10.800 
µερίδες, 3.003 κιλά τυρί κονσέρβα, παρα-
σκευασµένο φαγητό µε κρέας 5.000 κιλά 
και παρασκευασµένο φαγητό χωρίς κρέας 
3.000 κιλά, συνολικού κόστους 105.900 €.

 ∆ιατέθηκε προς χρήση έως το 
∆εκέµβριο 2015, αποθήκη στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί για την εναποθήκευση 
ρουχισµού-τροφίµων για την εκπλήρωση 
κοινωνικού έργου της νέας µη κυβερνη-
τικής οργάνωσης Αποστολή. 

 Μέρος του συσσιτίου των Μονά-
δων του ΕΣ διατίθενται δωρεάν σε κα-
θηµερινή βάση, κατόπιν απόφασης της 
πολιτικής ηγεσίας, σε τοπικούς φορείς 
(Μητροπόλεις, ∆ήµους και λοιπούς Αυ-
τοδιοικητικούς Οργανισµούς) µε σκοπό 
την ενίσχυση των συσσιτίων απόρων που 
οργανώνονται από αυτούς. 
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 ∆ιατέθηκε προσωπικό, υλικά και 
µέσα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
«Πρέσπια 2011» στη ΠΕ Α΄ ΣΣ. 

 ∆ιατέθηκε προσωπικό και µέσα για 
τη µεταφορά κατασκηνωτικού υλικού της 
Ι. Μητρόπολης Μαρωνείας.

 ∆ιατέθηκε πυροτεχνουργός για εξου-
δετέρωση και καταστροφή πυροµαχικών 
(βλήµατα και χειροβοµβίδες της Κατοχικής 
Περιόδου) στην V Μεραρχία Κρητών.

 ∆ιατέθηκε ο υπαίθριος χώρος του 
Στρδου «Παύλου Μελά» στο ∆ήµο Παύ-
λου Μελά για τη πραγµατοποίηση πολιτι-
στικών εκδηλώσεων.

 Την 5η Ιουνίου 2011, προσωπικό 
και µέσα του Στρατού Ξηράς υπό την αι-
γίδα του ΥΠΕΘΑ και σε συνεργασία µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, πραγµατοποίησαν 
καθαρισµό ακτών σε ακτές του ηπειρω-
τικού και νησιωτικού χώρου (Ρόδο, Κω, 
Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λήµνο, Σαµο-
θράκη, Αλεξανδρούπολή, Κοµοτηνή, Κα-
βάλα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Αττική, Κρήτη, 
Λουτράκι, Κόρινθο, Ναύπλιο, Γύθειο, 
Καλαµάτα, Πύργο και Πάτρα). Ειδικότερα, 
στην παραπάνω ενέργεια συµµετείχαν 
948 στελέχη και οπλίτες και 83 οχήµατα/
µηχανήµατα Μηχανικού.

 Συµµετείχαν µε προσωπικό και µέσα 
σε δενδροφυτεύσεις κοινωνικών φορέων.

 ∆ιατέθηκαν προσωπικό και µέσα 
καθηµερινά για την επιτήρηση δασών σε 
όλο τον ελλαδικό χώρο (1.035 περίπολοι 
δασοπροστασίας µε 2.112 Αξιωµατικούς-
οπλίτες και 1.035 οχήµατα).

 Ο Στρατός Ξηράς συµµετείχε στη 
κατάσβεση 11 πυρκαγιών στον Ελλαδικό 
χώρο µε 29 Αξιωµατικούς, 657 οπλίτες, 86 
µηχανήµατα ΜΧ και οχήµατα, 5 CHNOOK, 
4 UH-1H, 2 C-12,3 U-17, έγιναν 184 ρίψεις 
ύδατος 920 τόνων συνολικά.

ΕΛ∆ΥΚΟ-2:
 Μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας 

αποτελούµενη από 12 κιβώτια φαρµακευ-
τικού υλικού στο νοσοκοµείο του Φεριζάι/
Ουροσεβατς στις 26 Ιανουαρίου 2011.

 Επίσκεψη σε οικογένεια έξι ορφα-
νών σερβικής καταγωγής µε την οµάδα 
των MEDADs (Medical Advisors) του 
ΝΑΤΟ, προληπτική εξέταση των παιδι-
ών,- χορήγηση τροφίµων και φαρµάκων, 
στις 5 Φεβρουαρίου 2011.
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Ο Στρατιώτης (ΥΓ) Ιωάννης Τζίµης ΣA: 156/4284/04 της 80 Α∆ΤΕ την 

25η Αυγούστου 2011, ενώ εκτελούσε τα καθήκοντα τού ναυαγοσώστη 

στο ΚΑΑΥ της 80 Α∆ΤΕ στην περιοχή Σκανδαρίου στην Κω, αντελήφθη 

σε µεγάλη απόσταση από την ακτή λουόµενη τουρίστρια τσεχικής 

καταγωγής, η οποία είχε παρασυρθεί, λόγω ισχυρών ρευµάτων, από 

παρακείµενη ακτή και κινδύνευε από πνιγµό. Ο Στρατιώτης έσπευσε 

άµεσα προς βοήθεια και αφού διένυσε κολυµπώντας µεγάλη απόσταση, 

κατάφερε να περισυλλέξει και να µεταφέρει τη λουόµενη στην ακτή 

όπου της παρασχέθηκαν οι Α΄ βοήθειες και στη συνέχεια διακοµίσθηκε 

στο Γενικό Νοσοκοµείο της Κω. 

 Επίσκεψη, κλινική εξέταση, παρα-
κολούθηση χορηγηθείσας φαρµακευτι-
κής αγωγής, ενηµέρωση για την επιδη-
µία του ιού Η1Ν1 µε χορήγηση υλικών 
πρόληψης και οδοντιατρική εξέταση στο 
Σύλλογο Συνταξιούχων του Φεριζάι από 
προσωπικό της ΕΤ∆/ΕΛ∆ΥΚΟ-2, στις 22 
Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου 2011.

 Χορήγηση φαρµάκων και επιδε-
σµικού υλικού στο χριστιανικό ορθόδοξο 
µοναστήρι του Νόβο Σέλο, στις 27 Φε-
βρουαρίου 2011.

 ∆ιενέργεια MRI κεφαλής, µηριαί-
ου κολοβώµατος και άνω-κάτω κοιλίας 
σε καρκινοπαθές κορίτσι από το Φεριζάι, 
υπό την ιατρική εποπτεία µας, στις 1 Μαρ-
τίου 2011.

 Επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS 
της Πρίστινα, µε την οµάδα των MEDADs 
του ΝΑΤΟ, προληπτικός κλινικός έλεγχος, 
χορήγηση φαρµάκων και τροφίµων, στις 
5 Μαρτίου 2011.

 Προσφορά ιατροφαρµακευτικού 
και επιδεσµικού υλικού στο Γενικό Νο-
σοκοµείο Βορείου Τοµέα της Mitrovica, 
στις 25 Φεβρουαρίου 2011.

 Ανθρωπιστική βοήθεια αποτελού-
µενη από 40 κούτες µε ρούχα στο χώρο 
της παλαιάς σχολής οδηγών πλησίον του 
παζαριού στην πόλη Φεριζάι/Ουρόσεβατς, 
στις 4 Φεβρουαρίου 2011.

 Προσφορά κολυµβήθρας, δωρεά 
της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Πε-
ριθεωρίου στον Ιερό Ναό Αγ. ∆ηµητρίου 
της Mitrovica.

 ∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας 
(33 κιβώτια ρούχα και τρόφιµα) σε 3 περι-
οχές της Mitrovica καθώς και σε κτήριο δι-
αµονής προσφύγων (Samacki Block), όπου 
διαµένουν περίπου 60 οικογένειες σερβικής 
καταγωγής στις 26-27 Φεβρουαρίου 2011.

 

ΕΛ∆ΥΚΟ-3:
 ∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας, 

αποτελούµενης από τρόφιµα και ρούχα προ-
ερχόµενα από την Εκκλησία της Ελλάδας σε 
καταυλισµό απόρων της πόλης Urosevac/
Ferizai στις 16 και 25 Μαΐου 2011.

 Εξέταση και χορήγηση φαρµάκων 
στα µέλη του συλλόγου ηλικιωµένων της 
πόλης Urosevac/Ferizai.

 Επίσκεψη στο χριστιανικό ορθό-
δοξο µοναστήρι του Νόβο Σέλο και χορή-
γηση φαρµάκων και επιδεσµικού υλικού 
στο εκεί ποίµνιο.

 ∆ιανοµή δώρων σε παιδιά του 
«Παιδικού Χωριού SOS» .

 Συνδροµή στη µεταφορά και δι-
ανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
πόλη PRIZERN σε συνεργασία µε την Ι. Μ. 
Σταυρουπόλεως-Νεαπόλεως.

 ΤΕΣΑΦ:
 ∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας 

(τρόφιµα, ρουχισµός και σχολικά είδη), 
καθώς και φιλοξενία (παράθεση γεύµα-
τος) σε µαθητές του Σχολείου Κωφαλά-
λων της Καµπούλ.

 ∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε σχολείο κωφαλάλων στην Καµπούλ, 
αποτελούµενη από τρόφιµα, είδη ρουχι-
σµού παιχνίδια και κλινοσκεπάσµατα, προ-
ερχόµενα από την Χριστιανική Αδελφότητα 
Νέων Θεσσαλονίκης, στις 29 Ιουνίου 2011

 ∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθει-
ας στο σχολείο ΡΑΚΤΙΚΟΤ της Καµπούλ, 
αποτελούµενη από τρόφιµα, είδη ρουχι-
σµού παιχνίδια και κλινοσκεπάσµατα.

 ∆ωρεάν διάθεση τροφίµων σε ορ-
φανοτροφείο της Καµπούλ.

 ∆ιανοµή ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
Aφγανικό νοσοκοµείο στο στρατόπεδο KMTC 
της Καµπούλ (υγ. υλικό και φάρµακα).

Συνολικό Κόστος Προσφοράς
Το συνολικό εκτιµώµενο κόστος της 

Κοινωνικής Προσφοράς του Στρατού 
Ξηράς ανήλθε περίπου στο ποσό των 
3.533.170 €, υπολογιζόµενης της αξίας των 
υλικών που διατέθηκαν, των καυσίµων και 
αναλωσίµων που καταναλώθηκαν και των 
ωρών απασχολήσεως του προσωπικού. 

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ηµερίδα µε Θέµα Ψυχική Υγεία από την 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ»

 To Γραφείο Υγιεινής & Ασφαλείας της 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ» στo πλαίσιo 

της ενηµέρωσης-εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού σε θέµατα Υγείας 

& Ασφάλειας, διοργάνωσε την 29η Φεβρουαρίου 2012 στο Αµφιθέατρο της ∆ηµο-

τικής Κοινότητας Πέπλου Ηµερίδα µε θέµα «Ψυχική Υγεία & Εργασιακό Περιβάλ-

λον». Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την Εταιρεία Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας και του 216 ΚΙΧΝΕ.

Συγκεκριµένα αναπτύχθηκαν τα εξής θέµατα:

 Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας Κοινωνικής & Ψυχιατρικής Υγείας στη Θράκη, 

από την ιδιώτη ψυχολόγο της Εταιρείας, κ. Βαλεντίνη Μπόχτσου

 Οι διαστάσεις του στρες στο προσωπικό των Ε∆ ( Είδη - Αιτιολογία & Αντι-

µετώπιση), από τον ιδιώτη ψυχίατρο κ. Νικόλαο Καβαδία 

 Οι επιπτώσεις του εργασιακού στρες στην ψυχική και σωµατική υγεία των 

στελεχών των Ε∆, από τον Αρχτρο κ. Χρήστο Σιαµέλη, ∆ιευθυντή της Ψυχιατρικής 

Κλινικής του 216 ΚΙΧΝΕ.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στρατού 

για την διαµόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας των Ε∆.  Η εκδήλωση ήταν ένα ευχάριστο αλλά και ταυτόχρονα 

εποικοδοµητικό διάλειµµα από την καθηµερινότητα του προσωπικού της Ταξιαρχίας και των αντιπροσωπειών των Σχηµατισµών 

και Μονάδων της ΠΕ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.

Τις εργασίες της ηµερίδας παρουσίασε µετά από σύντοµη εισαγωγή ο ∆ιοικητής της 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ», Ταξίαρχος Ηλίας 

Λεοντάρης, ενώ ο συντονισµός της πραγµατοποιήθηκε από το ∆ιευθυντή του ΓΥΑ της Ταξιαρχίας, Λοχαγό (ΠΖ) Παγώνη Παγωνίδη. 

Η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας είναι ένας µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός οργανισµός, που ιδρύ-

θηκε το 1981, µε στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Λοιπές πληροφορίες για τη δοµή και το έργο της εταιρείας 

παρέχονται στην ιστοσελίδα της ( www. ekpse . gr ). 

Για τις ανάγκες της Ηµερίδας σχεδιάστηκε και φιλοτεχνήθηκε σχετική αφίσα από το ΓΥΑ και το ΓΕΠ της Ταξιαρχίας.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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Ηµερίδα µε Θέµα «∆ιαχείριση Πόρων από Πληρώµατα Αεροπορικών Μέσων»

Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στην έδρα του 

2ου Συγκροτήµατος Αεροπορίας Στρατού στο Αεροδρόµιο Πάχης Με-

γάρων, ηµερίδα µε θέµα «∆ιαχείριση Πόρων από Πληρώµατα Αερο-

πορικών Μέσων (Crew Resource Management)», µε τη συµµετοχή της 

κ. Λουκίας Λουκοπούλου, ∆όκτορος Γνωστικής Ψυχολογίας και του 

Αντισµηνάρχου (Ι) Eµµανουήλ Βρέντζου του Κέντρου Ασφαλείας Πτή-

σεων και Εδάφους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Την ηµερίδα 

παρακολούθησαν το ιπτάµενο προσωπικό του Αεροδροµίου και προ-

σκεκληµένοι από το Πολεµικό Ναυτικό και την Πολεµική Αεροπορία.

Σεµινάριο ∆ιοίκησης-Ηγεσίας στη Σ∆ΙΕΠ

 Από την Τρίτη 6 έως την Πέµπτη 8 Μαρτίου 2012, πραγµατοποιήθηκε 

στη Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών στη Θεσσαλονίκη σεµινάριο ∆ιοίκησης 

και Ηγεσίας, µε θέµα «Απόδοση Στρατιωτικού Προσωπικού σε Στρεσογό-

νες Συνθήκες» και «Πρακτικές Οδηγίες ∆ιαχείρισης Στρες». Η οµάδα των 

οµιλητών περιλάµβανε ψυχιάτρους από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσο-

κοµείο Εκπαιδεύσεως και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων, 

τον Αντιστράτηγο ε.α. Αθανάσιο Γαληνό, Επίτιµο ∆ιοικητή Β΄ Σώµατος 

Στρατού, τον κ. Αθανάσιο Στάικο, Πρόεδρο Συλλόγου Πολεµιστών ΕΛ∆ΥΚ 

και τον κ. ∆ηµήτριο Κολοντζίκη, Πρόεδρο Συλλόγου «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΄74».

Βραδιά Οπλίτη 2012 Α’ ΕΣΣΟ του 585 M/Π ΤΠ ΚΕΝ-ΕΚΕ

Στα πλαίσια των ψυχαγωγικών εκδηλώσεων των Μονάδων την 

21 Φεβρουαρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε βραδιά οπλίτη για τους 

νεοσυλλέκτους οπλίτες της 2012 Α’ ΕΣΣΟ του 585 - 586 Μ/Π ΤΠ 

(ΕΚΕ-ΕΚΕ) στα στρατόπεδα «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και «ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ» 

αντίστοιχα µε τη συµµετοχή των στελεχών της κάθε µονάδας.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σχολείο Στρατιωτικής Αυτοάµυνας

 Την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε 

στο κλειστό γυµναστήριο του ∆ήµου Κιλκίς, η τελετή απονοµής 

πτυχίων στους αποφοιτήσαντες του Σχολείου Στρατιωτικής Αυτο-

άµυνας της Ταξιαρχίας.

Αγώνας Καλαθοσφαίρισης

Την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012, στα πλαίσια της κοινω-

νικής προσφοράς και των σχέσεων µε την τοπική κοινωνία, 

διεξήχθη στο Κλειστό Γυµναστήριο του Κιλκίς φιλικός αγώνας  

καλαθοσφαίρισης µεταξύ επίλεκτης οµάδας της Ταξιαρχίας και 

του «ΑΕΤΟΥ» Κιλκίς.

Αθλητικές ∆ραστηριότητες Μονάδων 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

Αγώνες Ανωµάλου ∆ρόµου 2012

Την Παρασκευή, 24 Φεβρουάριου 2012, στα πλαίσια του εορτασµού της Πα-

γκόσµιας Ηµέρας του Στρατιωτικού Αθλητισµού, πραγµατοποιήθηκαν αγώνες 

Ανωµάλου δρόµου, ανδρών και γυναικών, µε την ονοµασία Day Run, στη Σχολή 

Ικάρων στο Τατόι, στους οποίους συµµετείχε η οµάδα στίβου της ΣΣΕ, αποτελού-

µενη από 15 αθλητές και αθλήτριες. Η Σχολή κατέλαβε την 2η θέση στον οµαδικό 

αγώνα ανδρών, την 1η θέση στον οµαδικό αγώνα γυναικών, την 3η θέση στο ατο-

µικό ανδρών και την 1η και 3η θέση στο ατοµικό γυναικών, µεταξύ των συµµετε-

χουσών Σχολών ΑΣΕΙ.
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5ος Ηµιµαραθώνιος «ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ»

Την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012, η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών συµµετείχε στον 5ο Ηµιµαραθώνιο δρόµο «ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ», που διοργανώθηκε από το Σύλλογο ∆ροµέων Τρικάλων, µε 2 στελέχη και 71 σπουδαστές.

Ο ηµιµαραθώνιος είναι αφιερωµένος στη µνήµη του ιδρυτή του Συλλόγου ∆ροµέων Τρικάλων, Αθανάσιου Σταµόπουλου. 

Η εκκίνηση δόθηκε στην κεντρική πλατεία Καλαµπάκας και ο τερµατισµός για τους 639 αθλητές που έλαβαν µέρος κι αφού 

διένυσαν απόσταση 21,1 Κm έγινε στην κεντρική πλατεία Τρικάλων. Οι σπουδαστές της σχολής έλαβαν σηµαντικές διακρί-

σεις και ειδικότερα:

 Κατηγορία 19-20 ΑΝ∆ΡΩΝ:

 1η θέση ΣΙης Βασίλειος Λόλας

 2η θέση ΣΙης Πέτρος Γιοβανόπουλος 

 Κατηγορία 20-24 ΑΝ∆ΡΩΝ:

 3η θέση ΣΙΙας Ιωάννης Βαρδαξής

 Κατηγορία 20-24 ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

 3η θέση ΣΙης Πελαγία Πετροπούλου

Η ΣΜΥ συνέδραµε στη διοργάνωση του αγώνα µε καθηγητές 

γυµναστές, πιστοποιηµένους ως κριτές, οχήµατα µετακίνησης 

αθλητών, προπαρασκευή πρόχειρου γεύµατος των αθλητών καθώς και µε διάθεση σκηνικού υλικού.

Αγώνας Μπάσκετ 

Την Πέµπτη, 8 Μαρτίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο Κλειστό 

Γυµναστήριο Τρικάλων αγώνας µπάσκετ µεταξύ των οµάδων της 

Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών και οµάδας παλαίµαχων παι-

κτών Τρικάλων. Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε από τη ΣΜΥ και την 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ήταν φιλανθρωπικού χαρακτή-

ρα και το χρηµατικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τις εισπράξεις 

θα προσφερθεί ως δωρεά για τις ανάγκες λειτουργίας του Γηρο-

κοµείου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων. Πριν την έναρξη του αγώ-

να, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ. 

Χρήστος Μιχαλάκης απένειµε τιµητική πλακέτα στο ∆ιοικητή της 

ΣΜΥ Ταξίαρχο κ. ∆ηµήτριο Μπίκο για την προσφορά της Σχολής στην τοπική κοινωνία. Ευχάριστες στιγµές κατά τα διαλ-

λείµατα και στην ανάπαυλα του ηµιχρόνου πρόσφεραν οι σπουδάστριες της Ακαδηµίας Χορού «ΤΕΡΨΙΣ» που συµµετείχαν 

εθελοντικά.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

Αθλητικές ∆ραστηριότητες ΣΜΥ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Λοιµώξεις Ανώτερου
Αναπνευστικού Συστήµατος
Οι λοιµώξεις της ανώτερης αναπνευ-

στικής οδού αποτελούν σοβαρό πρόβληµα 
δηµόσιας υγείας. Είναι οι συνηθέστερες αι-
τίες επίσκεψης στους γιατρούς της πρωτο-
βάθµιας φροντίδας υγείας. Λόγω της µεγά-
λης µεταδοτικότητάς τους, έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Είναι 
από τους κυριότερους λόγους σχολικών 
απουσιών και απώλειας ωρών εργασίας. 
Μόνο το 25% οφείλεται σε µικρόβια. Η διά-
κριση µεταξύ ιογενούς και µικροβιακής 
λοίµωξης στο ανώτερο αναπνευστικό είναι 
δύσκολη στην κλινική πράξη, µε συνέπεια 
τη µεγάλη κατάχρηση αντιβιοτικών και ανά-
πτυξη µικροβιακής αντοχής.Οι συχνότερες 
λοιµώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού 
συστήµατος είναι η οξεία ρινίτιδα, η παραρ-
ρινοκολπίτιδα, η φαρυγγοαµυγδαλίτιδα (κυ-
νάγχη), η επιγλωττίτιδα, η λαρυγγίτιδα και 

η µέση ωτίτιδα. Η πιο κοινή από αυτές εί-
ναι η φαρυγγοαµυγδαλίτιδα. Οι λοιµώξεις 
του αναπνευστικού συστήµατος είναι οι 
συνηθέστερες λοιµώξεις παγκοσµίως και 
οι κυριότερες αιτίες κατάχρησης αντιβιοτι-
κών. Το ιστορικό, η κλινική εξέταση και οι 
διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις είναι η 
«Λυδία λίθος» για τη σωστή διάγνωση. Στο 
ανώτερο αναπνευστικό έχουµε κυρίως ιο-
γενείς λοιµώξεις. Η φαρυγγοαµυγδαλίτιδα 
είναι συχνότερη. Το 80% των περιπτώσεων 
οφείλεται σε ιούς και µόνο το 15% σε β-αι-
µολυτικό στρεπτόκοκκο της οµάδας Α. Η 
διάγνωση θα στηριχτεί στην κλινική εικόνα 
(τα κριτήρια Centor), το strept test και την 
καλλιέργεια του φαρυγγικού επιχρίσµατος, 
ενώ ο τίτλος ASTO δεν έχει διαγνωστική 
αξία. Θεραπευτικά χορηγούµε Penicillin V 
ή µακρολίδες, κυρίως Κλαριθροµυκίνη και 
Αζιθροµικίνη για 10 ηµέρες. Στη πνευµονία 
της κοινότητος, λόγω της υψηλής νοσηρό-

τητας και θνητότητας, κρίνεται απαραίτητη 
η άµεση έναρξη εµπειρικής µεν, αλλά ορθο-
λογιστικής αντιµικροβιακής αγωγής. Τα συ-
χνότερα αίτια της πνευµονίας της κοινότη-
τας είναι ο Streptococcus pneumoniae, το 
Mycoplasmapneumoniae, ο Haemophilus 
influenzae, τα Chlamydia pneumoniae, η 
Moraxella catarrhalis, η Legionella spp. 
Η κλινική και ακτινολογική εικόνα, οι καλ-
λιέργειες πτυέλων και αίµατος και ο λοιπός 
εργαστηριακός έλεγχος θα επιβεβαιώσουν 
τη διάγνωση. Σαν θεραπευτικό σχήµα χρη-
σιµοποιούµε την Αµοξικιλλίνη σε συνδυα-
σµό ή χωρίς τις νεότερες Μακρολίδες ή, σε 
βαρύτερες καταστάσεις, τις αναπνευστικές 
Κινολόνες για 10 ηµέρες.

Το κοινό κρυολόγηµα οφείλεται 100% 
σε ιογενής λοιµώξεις όπως Εντεροϊοί, 
Αδενοϊοί (51 ορότυποι), Corona-ιοί (4 ορό-
τυποι). Στις περιπτώσεις αυτές, δεν δίνε-
ται κανένα αντιβιοτικό.

Λοιµώξεις
Αναπνευστικού Συστήµατος

Οι λοιµώξεις του αναπνευστικού συστήµατος είναι συνήθεις κατά την περίοδο του Φθινοπώρου και του 

Χειµώνα και περιλαµβάνουν µια ποικιλία ξεχωριστών συνδρόµων, όπως κοινό κρυολόγηµα, φαρυγγί-

τιδα, γρίπη, βρογχίτιδα, πνευµονία, ωτίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα. Τα σύνδροµα αυτά µπορεί να είναι 

ελαφριάς µορφής, µπορεί όµως να εµφανίσουν σοβαρές επιπλοκές όπως αναπνευστική ανεπάρκεια, 

µηνιγγίτιδα, θάνατο, εάν ο οργανισµός δεν αµυνθεί µε άριστο τρόπο. 



43

Συµπτώµατα
Συµπτώµατα που επιβάλλουν άµεση ια-

τρική αξιολόγηση είναι ο υψηλός πυρετός 
ιδιαίτερα όταν δεν ανταποκρίνεται σε αντι-
πυρετικά ή επιµένει µετά το 48ωρο, ο εµε-
τός, ο έντονος πονοκέφαλος, η έντονη δυ-
σχέρεια κατά την κατάποση, η δυσκαµψία 
του αυχένα, ο πόνος στο θώρακα, ο πόνος 
στο αυτί, ο βήχας µε πυώδη απόχρεµψη, 
η υποτροπή των συµπτωµάτων ενώ έχετε 
εισέλθει σε φάση βελτίωσης, η αιµόπτυση, 
η εµµονή των συµπτωµάτων, η δύσπνοια. 
∆ύσπνοια παρουσιάζετε, όταν εµφανίζετε 
δυσχέρεια αναπνοής. Η δυσχέρεια αυτή 
δεν είναι η δυσχέρεια που εµφανίζεται 
όταν αναπνέετε από την µύτη στα απλά 
κρυολογήµατα, όταν αποφράσσεται από 
τις εκκρίσεις. Η δυσκολία της αναπνοής, 
που έχετε στην δύσπνοια, εµφανίζεται είτε 
αναπνέετε από το στόµα είτε από τη µύτη 
και υποδηλώνει µια βαθύτερη αδυναµία 
του οργανισµού να επεξεργαστεί το οξυγό-
νο της ατµόσφαιρας.Οι καταστάσεις αυτές 
ενδέχεται να είναι η αρχή σοβαρών πα-
θήσεων, οι οποίες ενδέχεται να χρήζουν 
νοσηλείας, για να αντιµετωπιστούν αποτε-
λεσµατικά, µε άριστο τρόπο.

Μέτρα
Ποια µέτρα όµως πρέπει να λάβουν οι 

άνθρωποι µε επαρκές αµυντικό σύστηµα 
και ποια οι άνθρωποι µε αδύναµο αµυντι-
κό σύστηµα, για να αποφύγουν σοβαρές 
λοιµώξεις και για να αµυνθούν άριστα;

Υγιείς, νέοι, άνω των δεκαπέντε ετών 
και κάτω των εξήντα πέντε ετών  που δεν 
πάσχουν από νοσήµατα που εξασθενούν 
το αµυντικό τους σύστηµα πρέπει να λά-
βουν όλα τα µέτρα που θα βοηθήσουν τον 
οργανισµό να διατηρείται σε άριστη φυσι-
κή κατάσταση:

 Υγιεινή διατροφή πλούσια σε φρού-
τα, όσπρια, λαχανικά, γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, 
όχι κατάχρηση κρέατος, όχι κάπνισµα 

και ένταξη σε προγράµµατα άσκησης, τα 
οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι οργα-
νωµένα, αλλά να περιλαµβάνουν συστη-
µατικό γρήγορο περπάτηµα επί τρίωρο 
τουλάχιστον εβδοµαδιαίως.

 ∆ιακοπή του ενεργητικού και του 
παθητικού καπνίσµατος· είναι το σηµαντι-
κότερο µέτρο που θα βοηθήσει την άµυνα 
του οργανισµού.

 ∆ιατήρηση φυσιολογικού βάρους, 
επαρκής ύπνος και αποφυγή ψυχολογι-
κών επιβαρύνσεων.

 Επαρκής αερισµός των κλειστών 
χώρων και συχνό πλύσιµο χεριών. 
Εναλλακτικά, χρήση αντισηπτικών µα-
ντηλακιών εµποτισµένων σε οινόπνευ-
µα. Συχνός καθαρισµός του πατώµατος, 
εκτεθειµένων επιφανειών, παιδικών κοι-
νόχρηστων παιχνιδιών κ.λπ. Η χλωρίνη 
για το πάτωµα είναι καλό απολυµαντικό. 
Επίσης, σωµατική καθαριότητα και κα-
θαρά ρούχα.

Οι άνθρωποι που ανήκουν σε οµάδες 
υψηλού κινδύνου δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνούν ότι µια απλή ίωση µπορεί να εµ-
φανίσει άµεσα σοβαρές επιπλοκές, ενώ 
ορισµένες κατηγορίες ατόµων υψηλού 
κινδύνου, παρουσιάζουν συχνά, λόγω 
αδυναµίας του ανοσοποιητικού συστή-
µατος, ελαφρά συµπτώµατα κατά τη διάρ-
κεια επειγουσών απειλητικών για τη ζωή 
καταστάσεων, γεγονός που επιβάλλει την 
πρώιµη ιατρική αξιολόγηση, ανεξαρτή-
τως είδους και εντάσεως συµπτωµάτων. 
Τα άτοµα που ανήκουν σε οµάδες υψη-
λού κινδύνου, πρέπει να βρίσκονται σε 
στενή ιατρική παρακολούθηση, σε όλη 
τη διάρκεια της λοίµωξης και ενδέχεται 
να χρειαστούν, πρώιµα, σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις βοηθητική χορήγηση αντιβίω-
σης ή νοσηλεία.

Σήµερα, όλη η ιατρική επιστηµονι-
κή κοινότητα παραδέχεται ότι κατά την 
τελευταία δεκαετία στο ∆υτικό κόσµο, πα-
ρά τις προόδους της Ιατρικής και της ∆η-

µόσιας Υγιεινής που µείωσαν θεαµατικά 
τον κίνδυνο των λοιµωδών νοσηµάτων, 
τα µικρόβια έχουν γίνει περισσότερο 
επιθετικά, λόγω της σε µεγάλο βαθµό αν-
θεκτικότητας σε υπάρχοντα αντιβιοτικά. 
Ουσίες τοξικές, αλλά ανεπαρκείς για να 
σκοτώσουν τα µικρόβια τα κάνουν πιο 
ανθεκτικά, τα δυναµώνουν, λόγω πολ-
λαπλών επιδράσεων στο αµυντικό τους 
σύστηµα. Οι απαραίτητες για την επιβίω-
σή τους µεταλλάξεις, ενδέχεται να είναι 
µάλιστα τόσο αποτελεσµατικές, που να τα 
καταστήσουν µε την πάροδο του χρόνου 
ανθεκτικά ακόµα και στα δόκιµα αντιβιο-
τικά που λαµβάνονται µε σωστό τρόπο. 
Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το µικρόβιο δεν 
είναι µια απλή τοξική ουσία αλλά ζωντα-
νός οργανισµός µε αυξηµένο αίσθηµα 
αυτοσυντήρησης, που βρίσκεται σε δυνα-
µική αλληλεπίδραση µε τα φάρµακα που 
έχουν ως στόχο την εξόντωσή του.

ΓΕΣ/∆ΥΓ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

 Σε αυτή την ενότητα θα γίνει µια προσπάθεια παρουσίασης των φυλακίων της µεθορίου του Α΄ Σώµατος 

Στρατού, η οποία θα συνεχιστεί και σε επόµενες εκδόσεις του περιοδικού. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό 

στη µεθόριο, για να καλυφθούν τα 573 χιλιόµετρα που επιτηρεί το Α΄ Σώµα Στρατού, το οποίο παρου-

σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προκαλεί ποικίλα συναισθήµατα θαυµασµού και συγκίνησης, για όλους 

αυτούς που βρίσκονται στις επάλξεις δεκάδες χρόνια, υπηρετώντας µε τον ίδιο πάντα ζήλο την υψηλή 

αποστολή τους. Προσφέρει πολύτιµες γνώσεις στρατιωτικής ιστορίας και γεωγραφίας και αποτυπώνει 

µε ανάγλυφο τρόπο αγώνες και θυσίες που δόθηκαν για να χαραχτεί η µεθόριος, η µοναδική ίσως στον 

κόσµο που ποτίστηκε σπιθαµή προς σπιθαµή µε το αίµα των υπερασπιστών της.

Τα Φυλάκια της

Ε.Φ. ΣΩΣΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Βρίσκεται στην κοινότητα Σαγιάδας, σε έκταση 

που παραχωρήθηκε για οικία ∆ιµοιρίτη του 1ου Λόχου 

Προκαλύψεως. Στις 8 Αυγούστου 1997, φονεύθηκε εκεί 

ο στρατιώτης ∆ηµήτριος Σωσώνης και το φυλάκιο πήρε 

τιµητικά το όνοµά του. Καταργήθηκε το 2002, και η έκτασή 

του επεστράφη στο ∆ήµο Σαγιάδος.

Ε.Φ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ

Βρίσκεται στη θέση Αρκούδι, στο ύψωµα 240 της κοινότητος 

Σαγιάδας, δίπλα στα ερείπια του παλαιού Τελωνείου. Οι 

αρχικές εγκαταστάσεις του 1940 καταστράφηκαν και το 1960 

κατασκευάστηκαν νέες, που συµπληρώθηκαν σταδιακά µε 

βοηθητικούς χώρους, ηρώο και εκκλησία. Σήµερα, έχει 

καταργηθεί και επανδρώνεται κάθε µήνα για ένα τετράωρο.

Ελληνικής Μεθορίου
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Ε.Φ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ

(Παλαιό Φυλάκιο)

Βρίσκεται στη Σκάλα Σαγιάδας στην παραλία. Κατέχει µικρή 

δηµόσια έκταση από το 1949. Σε άγνωστη χρονική στιγµή 

έπαυσε η λειτουργία του και το 1994 το κτίριο χαρακτηρίστηκε 

ακατάλληλο από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία Νοµαρχίας 

Θεσπρωτίας. Μετά τις απαραίτητες επισκευές, µετατράπηκε σε 

ξενώνα επ’ ωφελεία της VIIIης Μεραρχίας Πεζικού.

Ε.Φ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΡΥΣΣΕΛΩΝ

Βρίσκεται στις όχθες του Καλαµά στο Νοµό Θεσπρωτίας, 

σε δηµόσια έκταση 34.626 τµ που χρησιµοποιεί η Στρατιωτική 

Υπηρεσία από το 1945. Αποστολή του φυλακίου ήταν ο έλεγχος της 

διάβασης προς Φιλιάτες και δύο χρόνια αργότερα κατασκευάστηκε 

η σιδερένια γέφυρα Βρυσσελών (Μπέλεϋ), που διατηρείται µέχρι 

σήµερα, επί της παλαιάς δηµοσίας οδού Ιωαννίνων- Ηγουµενίτσας. 

Στην έκταση του φυλακίου έγιναν έργα διάνοιξης και κατασκευή 

νέας γέφυρας µετά την οριστική παύση του φυλακίου.

Α΄ ΣΣ

Ε.Φ. ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ

Βρίσκεται στη θέση «Κούκα Βίγλας», στα Β της Σκάλας 

Σαγιάδας. Κατέχει κοινοτική έκταση 8.550 τµ που χρησιµοποιεί 

η Υπηρεσία από το 1957. Το 1997, έγιναν επισκευές στις 

υπάρχουσες υποδοµές και το 1999 έγινε η περίφραξη της 

έκτασης του φυλακίου. Αποτελεί µόνιµο φυλάκιο του Α΄ ΣΣ.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

 Κορυφαία στιγµή της οργανωµένης 
ελληνικής Αντίστασης αποτελεί η ανατί-
ναξη της γέφυρας του Γοργοποτάµου, 
στις 25 Νοεµβρίου 1942, που υπήρξε το 
αποτέλεσµα της συνεργασίας των δύο µε-
γαλύτερων αντιστασιακών οργανώσεων, 
του ΕΛΑΣ και του Ε∆ΕΣ, υπό την καθοδή-
γηση βρετανών κοµάντος. 

Στις 29 Σεπτεµβρίου, 12µελής βρετα-
νική οµάδα, µε επικεφαλής τον Συνταγ-
µατάρχη Έντυ Μάγιερς και υπαρχηγό τον 
ελληνοµαθή Ταγµατάρχη Κρις Γουντχά-
ουζ, έπεσε µε αλεξίπτωτα στην περιοχή 

της Γκιώνας. Ανάµεσά τους ο Έλληνας 
Θεµιστοκλής Μαρίνος κι ένας Κύπριος 
µε το κωδικό όνοµα «Γιάννης». Αποστολή 
τους ήταν να έλθουν σε επαφή µε έλληνες 
αντάρτες, στο πλαίσιο της επιχείρησης µε 
την κωδική ονοµασία “HARLING”. 

Στόχος της επιχείρησης ήταν η ανατίνα-
ξη µιας από τις τρεις γέφυρες (Παπαδιάς, 
Ασωπού ή Γοργοποτάµου), από τις οποί-
ες διερχόταν η σιδηροδροµική γραµµή 
Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Επρόκειτο για το 
µοναδικό αξιόπιστο άξονα προς τη Νότια 
Ελλάδα και η αχρήστευσή του θα προκα-

λούσε τη διακοπή του ανεφοδιασµού του 
Άφρικα Κορπς του στρατηγού Ρόµελ και 
θα επηρέαζε καθοριστικά τις επιχειρήσεις 
στο µέτωπο της Βόρειας Αφρικής. 

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Συνταγµα-
τάρχης Έντυ Μάγιερς µε το Λοχαγό Χάµ-
σον κατόπτευσαν και τις τρεις περιοχές 
και έκριναν ότι η γέφυρα του Γοργοποτά-
µου αποτελούσε τακτικά τον προσφορότε-
ρο στόχο. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση 
για την επιτυχία τής επιχείρησης, θεωρή-
θηκε η εξασφάλιση της συνεργασίας µε 
τις αντάρτικες οµάδες της περιοχής.

Η Ανατίναξη της Γέφυρας του

Γοργοποτάµου   
 Από την άνοιξη του 1941, η Ελλάδα βρισκόταν υπό την κατοχή γερµανικών, ιταλικών και βουλγαρικών 

στρατιωτικών δυνάµεων, ενώ από το φθινόπωρο του ίδιου έτους άρχισαν να εµφανίζονται οι πρώτες θετικές 

ενδείξεις των διεργασιών για µια οργανωµένη Εθνική Αντίσταση. Σταδιακά νέοι και γέροι, γυναίκες και παι-

διά δε δίστασαν να αντιδράσουν στην τροµοκρατία, την απαγόρευση της κυκλοφορίας, τους θανάτους από 

την πείνα, το κάψιµο χωριών και τις οµαδικές εκτελέσεις. 

Η γέφυρα του Γοργοποτάµου µετά την ανατίναξή της 
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Στις 19 Νοεµβρίου, ο Συνταγµατάρχης 
Μάγιερς συναντήθηκε στο Μαυρολιθά-
ρι Φωκίδας µε τον αρχηγό του Ε∆ΕΣ, 
Συνταγµατάρχη Ναπολέοντα Ζέρβα, και 
την εποµένη µε τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ, 
Άρη Βελουχιώτη και συµφώνησαν ότι στό-
χος του σαµποτάζ θα ήταν η ανατίναξη της 
γέφυρας του Γοργοποτάµου. Τρεις µέρες 
αργότερα έγινε η αναγνώριση του χώρου 
από κοινή οµάδα ανταρτών και στις 22 Νο-
εµβρίου καταστρώθηκε το τελικό σχέδιο 
της επιχείρησης, η οποία ορίστηκε για τη 
νύχτα της 25ης Νοεµβρίου.

Η γέφυρα του Γοργοποτάµου φυλασ-
σόταν από 100 ιταλούς και 5 γερµανούς 
στρατιώτες. Η φρουρά διέθετε βαριά 
πολυβόλα και οπλοπολυβόλα και η εξου-
δετέρωσή της απαιτούσε κεραυνοβόλα 
ενέργεια. Στην επιχείρηση αποφασίστηκε 
να λάβουν µέρος 120 αντάρτες του ΕΛΑΣ, 
65 αντάρτες του Ε∆ΕΣ και, βέβαια, η 12µε-
λής οµάδα της βρετανικής αποστολής (οι 
αριθµοί διαφέρουν στις περιγραφές της 
επιχείρησης που δηµοσιεύτηκαν από 
τους πρωταγωνιστές των δύο αντιστασια-
κών οργανώσεων). Το σχέδιο προέβλεπε 
την εξουδετέρωση ή την παρενόχληση 
της φρουράς από τους αντάρτες, την ώρα 
που η βρετανική αποστολή θα τοποθε-
τούσε τα εκρηκτικά για την ανατίναξη της 
γέφυρας.

Στις 11:07 το βράδυ της 25ης Νοεµβρί-
ου εκδηλώθηκε η επίθεση εναντίον της 
φρουράς και στα δύο άκρα της γέφυρας. 
Όλα κύλησαν σύµφωνα µε το σχέδιο και 
στη 1:30 το πρωί ανατινάχθηκε ένα τµήµα 
της γέφυρας για να ακολουθήσει στις 2:21 
η ανατίναξη ενός δεύτερου, αχρηστεύο-
ντάς την οριστικά. Στο µεταξύ, δύναµη 
ιταλών στρατιωτών που κινήθηκε µε τρέ-
νο από τη Λαµία αναχαιτίστηκε από τους 
αντάρτες και δεν µπόρεσε να προσφέρει 
βοήθεια.

Στις 4:30 το πρωί, και ο τελευταίος 
αντάρτης είχε επιστρέψει στην τοποθε-
σία Καλύβια, όπου ήταν το σηµείο συγκέ-
ντρωσης. Από τους άνδρες του ΕΛΑΣ, 
του Ε∆ΕΣ και τη βρετανική οµάδα, που 
έφεραν σε πέρας την επιχείρηση “HAR-
LING”, µόνο τέσσερις τραυµατίστηκαν, 
ενώ η φρουρά της γέφυρας έχασε 20 µε 
30 στρατιώτες. Στη συνέχεια, οι δυνάµεις 
του Άξονα εφάρµοσαν για άλλη µια φορά 
τη σκληρή πολιτική των αντιποίνων. ∆ύο 

µέρες µετά την ανατίναξη της γέφυρας οι 
Ιταλοί µετέφεραν από τις φυλακές Λαµί-
ας 19 πατριώτες τους οποίους εκτέλεσαν 
µπροστά στην γκρεµισµένη γέφυρα.

Η επιτυχής ανατίναξη κατέστησε τη 
γέφυρα µη αξιοποιήσιµη για έξι τουλάχι-
στον βδοµάδες. Από στρατηγική άποψη, η 
επιχείρηση δε διαδραµάτισε το ρόλο που 
προσδοκούσε το Συµµαχικό Στρατηγείο 
του Καΐρου, καθώς η µάχη του Ελ Αλαµέιν 

Οι αρχηγοί των αντιστασιακών οργανώσεων Ε∆ΕΣ Ναπολέων Ζέρβας (επάνω στο κέντρο)

και του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης (κάτω)

είχε ολοκληρωθεί. Ήταν όµως έως εκείνη 
τη στιγµή µία από τις µεγαλύτερες αντιστα-
σιακές πράξεις δολιοφθοράς κατά τον Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο, ανέστειλε για έξι εβδο-
µάδες τον εφοδιασµό του Άφρικα Κορπς, 
προκάλεσε το θαυµασµό της κατεχόµενης 
Ευρώπης, ανύψωσε το ηθικό του δοκιµαζό-
µενου ελληνικού λαού και καταξίωσε την 
Αντίσταση στη συνείδηση των Συµµάχων.

ΓΕΣ/∆ΙΣ
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σκανδιναβικό µε σκίτσα

ΛΥΣΗ Σκανδιναβικού µε σκίτσα

Ανέκδοτο

Πώς βλέπουν οι ‘Ελληνες την οικο-

νοµική κρίση;

Φούρναρης: ψίχουλα

Μανάβης: κολοκύθια

Αγρότης: ζήσε Μάη µου να φας τρι-

φύλλι

Ανθοπώλης: µαρασµός

Υφασµατέµπορος: πανί µε πανί

Ψαράς: ούτε λέπι

Φαρµακοποιός: µε το σταγονόµετρο

Ηλεκτρολόγος: δεν βλέπω φως

Υδραυλικός: µούφα η δουλειά

Mηχανικός αυτοκινήτων: στο ρελαντί...

Εµπορος χαλιών: Χάλια

Κοµµωτής: τρίχες

Ψιλικατζής: ψιλοπράγµατα

Νεκροθάφτης: ψόφια πράγµατα

Ο απέναντι νεκροθάφτης: µεγάλη 

νέκρα

Tυπογράφος: ούτε φύλλο.

ΛΥΣΗ Σκανδιναβικού µε σκίτσα

* ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΠΛΟ... 
ΒΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ 
ΣΠΙΤΙΟΥ ΛΕΠΤΑ, ΑΓΑΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 

ΜΕΤΑΛΟ

ΘΥΜΙΖΕΙ... 
ΚΑΤΡΑΚΗ

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ 
ΕΛΒΕΤΙΑΣ

*ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΑΧΗ

ΕΘΝΟΣ, ΦΥΛΗ

* ΙΝΔΙΚΗ ΕΡΗΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΑΡΧΙΚΑ ΟΡΕΙΝΗ 

ΕΞΟΧΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΤΗΝ... ΚΑΝΕΙ Ο 

ΦΑΓΑΣ
ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΥΝΑΕΙ 

Ο... ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ
ΠΗΔΑΛΙΑ ΟΧΗ-

ΜΑΤΩΝ Ή ΠΛΟΙΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ (αρχ.)

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΤΣΑΝΤΕΣ

ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΑ... 
ΙΕΡΑ

ΕΔΩ ΣΤΟ... 
ΠΑΡΙΣΙ

*
ΕΛΛΙΠΗ
ΚΙ ΑΥΤΑ ΤΟ... 

ΣΤΗΝΟΥΝ 
ΤΣΙΓΓΑΝΟΙΑΡΧΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ

ΑΡΧΙΚΑ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ
Ο.Η.Ε. (αρχικά)

Ο ΠΡΩΤΟΣ... 
ΦΟΝΙΑΣ

ΚΙ ΕΤΣΙ Ο 
ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ

*ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ... 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΕΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

ΕΠΑΦΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ
ΣΚΟΙΝΙ 

ΚΑΟΥΜΠΟΗ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
ΑΡΘΡΟ

ΔΙΨΗΦΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ

*
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑΚΑΤΑ ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΣΠΙΤΙΑ

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑ... 
ΓΑΛΑΡΙΑΣ

ΕΡΗΜΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΣΕΝΤΑΚΑ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΛΙΓΟ... ΓΑΛΑ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ, 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

... ΚΑΛΕ: Η 
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ ΕΚΕΙ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΑ

ΙΜΑΛΑΪΑΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ “Κ”

Στη θέση του κάθε αστερίσκου,
αντιστοιχεί κάποιο από τα

εικονιζόµενα σκίτσα

  





 







 











 































 









 



















*ΚΟ ΚΟ ΚΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ

Α

ΔΙΠΛΟ... 
ΒΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ 
ΣΠΙΤΙΟΥΛΕΠΤΑ, ΑΓΑΝΑΠΟΛΥΤΙΜΟ 

ΜΕΤΑΛΟ

ΚΑΜΑΡΑ ΑΜΑ ΑΜΑ

ΘΥΜΙΖΕΙ... 
ΚΑΤΡΑΚΗ

ΜΑΝΟΣ ΜΑ ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΑΠΛΑΝΗ ΑΠΛ ΑΠΛ

ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ 
ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΑΑΡ ΑΑ ΑΑ
*

Μ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ

ΟΝ ΟΝ ΟΝ

ΑΡΧΑΙΑ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΙΑΧΗ
ΙΑΙ ΑΙ ΑΙ

ΕΘΝΟΣ, ΦΥΛΗ

*
Κ

ΙΝΔΙΚΗ ΕΡΗΜΟΣ

Τ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 
ΑΡΧΙΚΑ

ΕΛΑΣ ΛΑ ΛΑ
ΟΡΕΙΝΗ 

ΕΞΟΧΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΝ... ΚΑΝΕΙ Ο 

ΦΑΓΑΣ
ΔΕΝ ΤΟ 

ΚΟΥΝΑΕΙ Ο... 
ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ

ΠΗΔΑΛΙΑ 
ΟΧΗ-ΜΑΤΩΝ Ή 

ΠΛΟΙΩΝ

ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΡΑ ΑΡΑ ΑΡΑ ΑΡΑ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ 

(αρχ.)
ΟΣ ΟΣ ΟΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΤΣΑΝΤΕΣ

ΑΓ ΑΓ ΑΓΟΡΙ ΡΙ ΡΙ

ΠΑΝΕ ΜΕ 
ΤΑ... ΙΕΡΑ

ΟΣΙΑ ΟΣ ΟΣ ΕΔΩ ΣΤΟ... 
ΠΑΡΙΣΙ

*ΚΥ ΚΥ ΚΥ

ΕΛΛΙΠΗ
ΚΙ ΑΥΤΑ

ΜΙΣΑ ΣΑ ΣΑ
ΤΟ... 

ΣΤΗΝΟΥΝ 
ΤΣΙΓΓΑΝΟΙΛ ΑΡΧΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ

ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΠΤΟΣ ΕΠ ΕΠ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΤΟΥ ΤΟΥ

(αρχικά)
ΚΤΕ ΚΤ ΚΤ

Ο ΠΡΩΤΟΣ... 
ΦΟΝΙΑΣ

ΚΙ ΕΤΣΙ Ο 
ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΑΝ ΑΝ
* ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ... 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΤΟ ΤΟ

ΣΥΝΔΕΕΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΙ ΚΙ ΚΙ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ 
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

ΑΣΑΝ ΑΝ ΑΝ ΕΠΑΦΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ
ΣΚΟΙΝΙ 

ΚΑΟΥΜΠΟΗ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ 
ΑΡΘΡΟ

ΠΕΤΑΛΙ ΠΕ ΠΕ

ΔΙΨΗΦΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ

ΝΤ ΝΤ ΝΤ

*
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ 

ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ

ΜΟΝΟ ΝΟ ΝΟ

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΣΠΙΤΙΑ

ΑΝΕΤΑ ΑΝ ΑΝ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑ... 
ΓΑΛΑΡΙΑΣ

ΕΡΗΜΟ

ΡΩΣΟΣ ΩΣΟ ΩΣΟ ΩΣΟ ΩΣΟ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΣΕΝΤΑΚΑ

ΝΙΛ ΝΙ ΝΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο 
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣΛΙΓΟ... ΓΑΛΑ

ΙΤΣ ΤΣ
ΘΗΣΑΥΡΟΣ, 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΛΟΓΑΡΙ ΛΟ

... ΚΑΛΕ: Η 
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ

ΑΗΧΟ ΑΗ ΑΗ
ΕΚΕΙ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΑ

ΙΜΑΛΑΪΑ
ΑΣΙΑ ΑΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΣΥΜΦΩΝΟ “Κ”


