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Οι κλήσεις είναι εµπιστευτικές και απόρ-

ρητες µε βάση τη ∆ιασφάλιση των Προσω-

πικών ∆εδοµένων και χωρίς καµία χρέωση.
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24ω ρ η S.O.S

Θέλεις να µιλήσεις σε 
κάποιον;

Τώρα έχεις επιλογή

τηλ.: 800-114-555-1

& 210-8105068

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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Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι όλοι όσοι υπηρετούµε στην 95 Α∆ΤΕ, στον ακριτικό και ευαίσθητο αυτό χώρο του Νοτιο-

Ανατολικού Αιγαίου, εργαζόµαστε µε ζήλο και υψηλό αίσθηµα ευθύνης, µε σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας 

των Συγκροτηµάτων-Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υποµονάδων µας. Λόγω της ιδιαίτερης στρατηγικής σηµασίας των νήσων του ΝΑ 

Αιγαίου και ιδιαίτερα του νησιωτικού συµπλέγµατος Μεγίστης τα οποία υπάγονται στην Περιοχή Ευθύνης της 95 Α∆ΤΕ, οι ανάγκες 

είναι πολλαπλές, επιβεβληµένες και ανελαστικές, το ενδιαφέρον του προσωπικού που επαγρυπνεί νυχθηµερόν για την ασφάλεια 

των νήσων είναι συνεχές και αµείωτο. Η σηµασία των νήσων αυτών από εθνικής πλευράς είναι πολύ σηµαντική, γιατί µε αυτές 

προσδιορίζονται τόσο τα εθνικά µας δικαιώµατα, βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όσο και η ενότητα του Αιγαίου µας µε 

την Ανατολική Μεσόγειο, της οποίας αποτελούν πύλη εισόδου στην ελληνική επικράτεια.

Σήµερα, που η Πατρίδα µας ταλανίζεται σκληρά από οδυνηρές αµφισβητήσεις, παράλογες προκλήσεις και απαιτήσεις, η ανάγκη 

να διατηρηθούν όσες αξίες και ιδεώδη παραµένουν ακόµα υψηλά και διαχρονικά αποτελεί χρέος και επιταγή ήθους του Στρατού µας. 

Με την ποιότητα του έµψυχου δυναµικού, την εντατική, ρεαλιστική και στοχευµένη εκπαίδευση, την ορθολογική χρησιµοποίηση των 

διατιθέµενων πόρων και το υψηλό φρόνηµα, έχουµε θέσει ως στόχο την επαύξηση της αποτρεπτικής µας ισχύος έναντι οποιασδήποτε 

απειλής σε βάρος των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Το τελικό επιθυµητό αποτέλεσµα είναι η επιτυχής υλοποίηση της µείζονος 

εθνικής σηµασίας αποστολής που µας έχει ανατεθεί, και συνάδει µε την τεράστια πολιτιστική κληρονοµιά και τη στρατιωτική παράδο-

ση των προγόνων µας, δίδοντας έµφαση στον παράγοντα «ΑΝΘΡΩΠΟ». Πέραν της διασφάλισης της εδαφικής µας ακεραιότητας, η 95 

Α∆ΤΕ επιδιώκει επιπροσθέτως να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο σε περίοδο ειρήνης µε ποικίλους τρόπους, σε συνεργασία µε τις 

τοπικές Αρχές και άλλους κρατικούς φορείς, συµβάλλοντας στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου του Στρατού. 

Κατά την άποψή µας, η σηµαντικότερη ωφέλεια και µεγαλύτερη επιβράβευση αυτών των κοινωνικών δράσεων είναι η δηµιουργία 

αισθήµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης στους νησιώτες µας και η απορρέουσα αύξηση της εµπιστοσύνης µε την οποία αυτοί µας περιβάλ-

λουν, γεγονός που µας γεµίζει χαρά, ηθική ικανοποίηση και µας δίνει κουράγιο να συνεχίσουµε. Ατενίζοντας µε αισιοδοξία το µέλλον και 

µέσω του επαγγελµατισµού των στελεχών, της αφοσίωσης στο καθήκον και των άοκνων προσπαθειών, προσβλέπουµε στη µείωση των πά-

σης φύσεως ατυχηµάτων, εντός και εκτός στρατοπέδων, στη βελτίωση των υποδοµών ασφαλείας και των συνθηκών διαβίωσης, στην εντα-

τικοποίηση της εκπαίδευσης, στη συντήρηση των µέσων προς µηδενισµό της ακινησίας και στην επαύξηση της επιβιωσιµότητας, µε έµφαση 

στην αµυντική οργάνωση του εδάφους. Ευελπιστούµε ότι, µε τη βοήθεια του Θεού, θα φέρουµε σε πέρας την αποστολή µας. Κλείνοντας, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω αφενός µεν τους συντελεστές του περιοδικού για τη δυνατότητα που µας παρέχει να παρουσιάσουµε συνοπτικά το 

έργο µας, αφετέρου δε τη στρατιωτική ηγεσία για την εµπιστοσύνη µε την οποία πάντοτε µας περιβάλλει, γεγονός που επαυξάνει το αίσθηµα 

υπερηφάνειας, υψηλής ευθύνης και τιµής συνάµα που µε διακατέχει, ως ασκούντα τη ∆ιοίκηση του ακριτικού αυτού Σχηµατισµού.

Υποστράτηγος Νικόλαος ∆εβετζής
             ∆ιοικητής

Χαιρετισµός ∆ιοικητή 95 Α∆ΤΕ
Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή και χαρά για το στρατιωτικό και πολιτικό 

προσωπικό της 95 Ανωτέρας ∆ιοίκησης Ταγµάτων Εθνοφυλακής 

«∆ΙΑΓΟΡΙ∆ΩΝ», η επιλογή της σύντοµης, µα συνάµα εξαιρετικά 

περιεκτικής και σαφώς κατατοπιστικής παρουσίασης του έργου 

και των δραστηριοτήτων της µέσα από τις σελίδες του περιοδικού 

«Στρατός και Ενηµέρωση».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επισκέψεις κ. Αρχηγού ΓΕΣ

 στην Ικαρία, στο Αγαθονήσι και στο Φαρµακονήσι

Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Κων-

σταντίνος Ζιαζιάς, επισκέφθηκε την Ικαρία, το Αγαθονήσι και το Φαρµακο-

νήσι και αντάλλαξε ευχές µε το προσωπικό των Φυλακίων, µε την ευκαι-

ρία των εορτών του Πάσχα.

 στην Ι ΜΠ, στην 71 ΑΜ ΤΑΞ και στην 1η ΤΑΞ Κ∆ – ΑΛ

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε την 

έδρα της Ι Μεραρχίας Πεζικού στην Βέροια, καθώς και τις Μονάδες της 71 

Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας στην Νέα Σάντα Κιλκίς και της 1ης Ταξιαρ-

χίας Καταδροµών - Αλεξιπτωτιστών στην Ρεντίνα, όπου ενηµερώθηκε για 

επιχειρησιακά θέµατα και θέµατα που αφορούν το προσωπικό.

 στην 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ

Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε τις 

εγκαταστάσεις της 180 Μοίρας Κατευθυνόµενων Βληµάτων ΧΩΚ, όπου 

ενηµερώθηκε για επιχειρησιακά θέµατα και θέµατα που αφορούν το προ-

σωπικό.
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 στην ΠΕ 95 Α∆ΤΕ

Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ, πραγµατοποίησε 

επίσκεψη στα νησιά Ρόδο, Μεγίστη (Καστελόριζο) και Στρογγύλη. Με την 

ευκαιρία της εκεί παρουσίας του, παραβρέθηκε µαζί µε τον Αρχηγό ΓΕΑ, 

Αντιπτέραρχο Αντώνιο Τσαντηράκη, στην τελετή αφής της ολυµπιακής 

φλόγας στη Μεγίστη.

 στη Ζ΄ ΜΑΚ

Την Πέµπτη 10 Μαΐου 2012, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ επέδωσε στο 

προσωπικό της Ζ΄ Μοίρας Αµφιβίων Καταδροµών διακριτικό, 

που θα φέρουν µετά από απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού 

Συµβουλίου. Επίσης, τόσο στο προσωπικό της Ζ΄ ΜΑΚ όσο και 

στο προσωπικό του Ειδικού τµήµατος Αλεξιπτωτιστών παρέδωσε 

φόρµα παραλλαγής και άρβυλα νέου τύπου. Στη συνέχεια, επι-

σκέφθηκε το Τάγµα Εναέριου Εφοδιασµού και το Τµήµα Συσκευ-

ασίας της Σχολής Αλεξιπτωτιστών.

 στην τελετή Επίδοσης Ξιφών στους Αξιωµατικούς πλην των 

Προερχοµένων από την ΣΣΕ και τη ΣΣΑΣ

Την ∆ευτέρα 2 Απριλίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Μο-

νίµων Υπαξιωµατικών στα Τρίκαλα, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου 

Κωνσταντίνου Ζιαζιά, η τελετή επίδοσης ξιφών στους Αξιωµατικούς πλην των προ-

ερχοµένων από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τη Στρατιωτική Σχολή Αξιω-

µατικών Σωµάτων. Στην τελετή συµµετείχαν 488 Αξιωµατικοί, οι οποίοι υπηρετούν 

σε Μονάδες της Θεσσαλίας και του Νοµού Φθιώτιδος, ενώ παρόµοιες τελετές θα 

πραγµατοποιηθούν κατά τόπους, σε όλους τους Μείζονες σχηµατισµούς.



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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στη ΣΜΧ και στο 747 ΕΤΜΧ

Την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος κ. Κωνστα-

ντίνος Ζιαζιάς, επισκέφθηκε τη Σχολή Μηχανικού και το 747 Ειδικό Τάγµα 

Μηχανικού στο Λουτράκι της Κορινθίας, όπου ενηµερώθηκε για την αποστο-

λή και το εκπαιδευτικό τους έργο. Παρακολούθησε επίδειξη καταστροφής 

και εξουδετέρωσης εκρηκτικών µηχανισµών 

από την Έδρα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών 

Μηχανηµάτων/Μηχανισµών - Αντιµετώπι-

σης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισµών 

της Σχολής Μηχανικού και άσκηση διάσωσης 

από το Ειδικό Τµήµα Αντιµετώπισης Κατα-

στροφών (ΕΤΑΚ) του 747 ΕΤΜΧ.

 Εγκαίνια Παραρτήµατος Στρατιωτικού Φαρµακείου Αθηνών στο 401 ΓΣΝΑ

Στις 21 Ιουνίου 2012, παρουσία του κ. Αρχηγού ΓΕΣ 

πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Παραρτήµατος του Στρατιωτικού 

Φαρµακείου Αθηνών, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο 

Αθηνών. Η πλήρης λειτουργία του  παραρτήµατος, στο οποίο µπορεί 

να εξυπηρετηθεί το εν ενεργεία και το εν αποστρατεία προσωπικό των 

Ενόπλων ∆υνάµεων που διαµένει στο λεκανοπέδιο Αττικής, ξεκίνησε 

από την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012. Ώρες λειτουργίας του παραρτήµατος 

από 08.00 έως 13.30΄. Η πρόσβαση των δικαιούχων µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί και µε το µετρό (Στάση ΚΑΤΕΧΑΚΗ). Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 7493012 και 210 7493011.

 Ηµερίδα Οδικής Ασφάλειας

Την 19η Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00, στο πλαίσιο της εφαρµογής της πολιτκής 

Υγιεινής και Ασφαλείας (Υ&Α) και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και µέριµνας 

που επιδεικνύει το ΓΕΣ για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, πραγµατοποιή-

θηκε στη Σχολή Ευελπίδων ηµερίδα για την πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων, µε 

τη συνδροµή του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς». Την 

ηµερίδα παρακολούθησε προσωπικό (στελέχη και στρατεύσιµοι) του ΓΕΣ και 

των Μονάδων - Υπηρεσιών του Λεκανοπεδίου Αττικής.
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 Αποφοίτηση Ανθλγών ΣΣΕ Τάξεως 2011

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού, στη Ν. Πέραµο Αττι-

κής, η τελετή αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών Πυροβολικού, 

προέλευσης ΣΣΕ, Τάξεως 2011. Στην τελετή, παρέστη ο ∆ιευθυ-

ντής Πυροβολικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Tαξίαρχος 

Λάζαρος Σκυλάκης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελευσίνας κ. 

∆ωρόθεος, ο περιφερειάρχης ∆υτικής Αττικής της Πυροσβεστι-

κής, Tαξίαρχος Τρόντζος, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Αποστρά-

των Πυροβολικού κ. Μπακόπουλος, εκπρόσωποι των τοπικών 

Αρχών, αντιπροσωπίες Αξιωµατικών της Φρουράς Μεγάρων και συγγενείς των νέων Ανθυπολοχαγών.

 Εκδηλώσεις από την 32 ΤΑΞΠΝ για την Ηµέρα 

Γενοκτονίας των Ποντίων

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2012, πραγµατοποιήθηκε στον Ιερό Ναό 

Ευαγγελίστριας στην Ν. Ιωνία (Ν. Μαγνησίας) δέηση εις µνήµη 

της γενοκτονίας των Ποντίων. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων 

από τις πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές στο µνηµείο Γενοκτονίας 

των Ελλήνων του Πόντου (Σταδίου, Μανδηλαρά, Πολιτιστικό κέντρο 

∆ηµοτικής Νεότητας Νέας Ιωνίας, Άλσος Ανδρέας Βαλαχής).

 Επίσκεψη Σπουδαστών ΣΣΑΣ στο Φυλάκιο «ΓΕΦΥΡΑ»

Tην Παρασκευή 25 Μαΐου 2012, επισκέφτηκαν το Ελληνικό Φυλ-

λάκιο «ΓΕΦΥΡΑ», στην Περιοχή Ευθύνης της 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας οι 

σπουδαστές της ΣΣΑΣ, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους ταξιδιού. 

Ο ∆ιοικητής της Σχολής, οι συνοδοί Αξιωµατικοί και οι 

σπουδαστές ενηµερώθηκαν για την αποστολή της Ταξιαρχίας 

και την περιοχή γενικότερα. Στη συνέχεια, µετέβησαν επί της 

συνοριακής Γέφυρας Κήπων, όπου λήφθηκαν φωτογραφίες επί 

της ορίου γραµµής. 



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εκδήλωση για τον Εορτασµό της 71ης Επετείου της Μάχης των Οχυρών

Την Κυριακή 8 Απριλίου 2012, πραγµατοποιήθηκαν στην Περιοχή Ευθύνης 

της 10 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού «ΡΟΥΠΕΛ», εκδηλώσεις για τον εορτασµό της 71ης 

Επετείου από τη Μάχη των Οχυρών (6-10 Απριλίου 1941), στα Οχυρά «ΡΟΥΠΕΛ», 

«ΟΧΥΡΟ» («ΙΣΤΙΜΠΕΗ») και «ΛΙΣΣΕ». Την εκδήλωση στο Οχυρό «ΡΟΥΠΕΛ» τίµησε 

µε την παρουσία του ο υφυπουργός Υγείας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, ως εκπρόσωπος 

της Κυβέρνησης. Στην τελετή παρέστησαν ο ∆ιοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ο ∆ιοικητής 

Γ΄ ΣΣ και προσκεκληµένοι Ανώτατοι Αξιωµατικοί, εκπρόσωποι των Σωµάτων 

Ασφαλείας και φορέων, θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές, αντιπρόσωποι της Πε-

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Σερρών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος επισκεπτών.

 45η Σύσκεψη Οµάδας Εργασίας Αντιµετώπισης Εκρηκτικών Μηχανισµών του ΝΑΤΟ

Από την Τρίτη 24 έως την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012, πραγµατο-

ποιήθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας, η 45η Σύσκεψη της Οµάδας Εργασί-

ας Αντιµετώπισης Εκρηκτικών Μηχανηµάτων/Μηχανισµών (Explosive 

Ordinance Disposal EOD) του ΝΑΤΟ. Η σύσκεψη, η οποία αποτελεί τη 

σηµαντικότερη συνάντηση ειδικών της Συµµαχίας επί θεµάτων EOD, δι-

οργανώθηκε από τη Σχολή Μηχανικού και η επιτυχία της αναγνωρίστη-

κε οµόφωνα από τους συµµετέχοντες 28 χωρών, καθώς και από τους 

αξιωµατικούς των φορέων του ΝΑΤΟ που έλαβαν µέρος σε αυτή. Στη 

σύσκεψη συµµετείχαν, επίσης, ως παρατηρητές, στελέχη από το Γενικό 

Επιτελείο Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.



 στην ΕΛ∆ΥΚ

Εορτασµός της Μνήµης του Μεγαλοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου

Στα πλαίσια του εορτασµού της µνήµης του Μεγαλοµάρτυρα Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηράς (πλην Πυροβολι-

κού), πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες µονάδες της Επικράτειας εορταστικές εκδηλώσεις: στις 23 Απριλίου 2012, στα στρατόπεδα 

«Σχη (ΠΖ) Γεωργούλα Νικ.» στο Βόλο, «Ιλάρχου Γεώργιου Κλεισάρη» στις Σέρρες, «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (585 Μ/Π ΤΠ - ΚΕΝ-ΕΚΕ) 

στην Καστοριά, και στις 28 Απριλίου 2012 στο στρατόπεδο «Αντγου Σταυριανάκου Σωτηρίου» στη Μαλούντα της Κύπρου.

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α», µε επίδειξη των οπλικών συστηµάτων Πεζικού, 

στα πλαίσια του εορτασµού της συµπλήρωσης των 100 χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών πολέµων 1912-13 και της 

ανακήρυξης του έτους 2012 ως έτος του Όπλου του Πεζικού. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν οι προσκεκληµένοι, οι λοιποί 

επισκέπτες και µαθητές σχολείων της περιοχής.

 στην 32 ΤΑΞ ΠΝ

 στο 585 Μ/Π ΤΠ - ΚΕΝ - ΕΚΕ

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Γενικά Χαρακτηριστικά
Αποτελεί ένα σύγχρονο άρµα µάχης 

3ης γενεάς γερµανικής κατασκευής, το 
οποίο µε τη θωράκιση και τον οπλισµό 
που φέρει είναι δυνατό να χρησιµοποιη-
θεί επιχειρησιακά εναντίον του συνόλου 
των υφισταµένων αρµάτων, ΤΘ οχηµά-
των, έργων οχυρώσεων και προσωπι-
κού. Επίσης, µπορεί να προσβάλλει ελι-
κόπτερα σε χαµηλό ύψος.

Η έκδοση LEO 2A4 που διαθέτει σή-
µερα ο ΕΣ αποτελεί αναβάθµιση της αρχι-
κής έκδοσης του 1978 και πρωτοεµφανί-
σθηκε το 1985. Έκτοτε, υπήρξαν και άλλες 
αναβαθµίσεις, µε κορυφαία την έκδοση 
LEO 2HEL, που επίσης διαθέτει ο ΕΣ.

Εκτός της Ελλάδος, την έκδοση LEO 
2A4 διαθέτουν η Τουρκία, Αυστρία, Ελβε-
τία, Πολωνία, Καναδάς, Σουηδία, Φιλαν-
δία και Χιλή.

Σκάφος - Συγκρότηµα Ισχύος
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

LEO 2A4 είναι η υψηλή του ταχυκινησία, 
η οποία οφείλεται στον ισχυρό κινητήρα 
MTU 1500 hp που διαθέτει και του προσ-
δίδει λόγο ισχύος/βάρους 27 hp/τον, έναν 
από τους υψηλότερους στον κόσµο. Το 
συνολικό βάρος τού άρµατος ανέρχεται 
στους 55 τόνους. Σχεδιασµένο να επιχει-
ρεί στο περιβάλλον της Κεντρικής Ευρώ-
πης, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
πολλών ποταµών, έχει τη δυνατότητα διά-
βασης υδάτινου κωλύµατος 2,25 µέτρων 
µε µικρή προετοιµασία και 4 µέτρων µε 
τη χρήση αναπνευστήρα (snorkel), για δι-
άβαση βαθέων υδάτων.

Οπλισµός και
Οπτικά - Ηλεκτρονικά Άρµατος

Το άρµα LEO 2A4 φέρει το πυροβό-

λο Μ256 των 120 χιλ., µε µήκος σωλήνα 
44 διαµετρηµάτων, που του παρέχει τη 
δυνατότητα εµπλοκής στόχων µε άµεση 
βολή ακριβείας µέχρι την απόσταση των 
4.000 µέτρων. Ο οπλισµός του συµπλη-
ρώνεται από ένα συζυγές πολυβόλο 
ΜG3Α1 7,62 χιλ. και ένα πολυβόλο MG3 
7,62 χιλ. επί της θυρίδας του Αρχηγού 
για Α/Α και εγγύς προστασία. ∆ιαθέ-
τει, επίσης, 16 εκτοξευτές καπνογόνων 
βοµβίδων των 76 χιλ. για την προστασία 
του από την εχθρική παρατήρηση.

Το Σύστηµα Ελέγχου Πυρός του 
άρµατος, ΕΜΕS-15 ΚΜ, θεωρείται από 
τα πλέον σύγχρονα. ∆ιαθέτει ψηφιακό 
βλητικό υπολογιστή µεγάλης ακρίβειας, 
µε δυνατότητα εισαγωγής πολλών πα-
ραµέτρων βολής, καθώς και αυτόµατη 
εκτροπή για κινούµενους στόχους, θερ-
µικό περισκόπιο και τηλέµετρο LASER 

Άρµα Μάχης
LEO 2A4

Το µέσο άρµα LEO 2A4 αποτελεί ένα από τα πρόσφατα αποκτήµατα του Ελληνικού Στρατού. Αποκτήθηκε το 

2005, µέσω ∆ιακρατικής Συµφωνίας µε το Υπουργείο Άµυνας της Γερµανίας, και σήµερα αποτελεί το κύριο 

άρµα µάχης που εξοπλίζει τις Μονάδες Τεθωρακισµένων Αρµάτων.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Άρµατος Μάχης LEO 2A4

Έτος εισόδου στον Ελληνικό Στρατό

Γερµανία
Αρχηγός-Οδηγός Πυροβολητής-Γεµιστής
9,668 µ. (πυροβόλο εµπρός)
3,7 µέτρα
2,787 µέτρα
55,1 τόνοι
1500 HP
0,487 µέτρα
1200 λίτρα
2005

Επιδόσεις - ∆υνατότητες

Με Χρήση Συσκευής Βαθέων Υδάτων:

68 χλµ.
550 χλµ.
60%
1,2 µέτρα
2,25 µέτρα
4 µέτρα
1,1 µέτρα
3 µέτρα
30%

Οπλισµός - Όργανα Σκοπεύσεως

120 χιλ.
7,62 χιλ
7,62 χιλ
16
LASER
EMES 15
FERO Z-18
Με σταθεροποίηση οργάνων
Θερµικό Περισκόπιο  WBG 1ης γενεάςης

Σύστηµα HUNTER-KILLER
PERI 17

Πυροµαχικά

42 (APFSDS, ΗΕΑΤ)
8.500 φυσίγγια
32 βοµβίδες

Επιχειρησιακή Χρησιµοποίηση

Χρησιµοποιείται από τις Μονάδες Τεθωρακισµένων ως κύριο άρµα µάχης

νεοδυµίου (+/- 10 µ.), που συνδυαζό-
µενο µε το υψηλής αξιοπιστίας Σύστη-
µα Σταθεροποίησης (ΣΣ) (τέσσερα γυ-
ροσκόπια και σταθεροποίηση οπτικών) 
δίνει στο άρµα υψηλό βαθµό ευστοχίας 
σε µεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, δι-
αθέτει ανεξάρτητο σταθεροποιούµενο 
περισκόπιο (ηµέρας) στον Αρχηγό, για 
την ταχεία εµπλοκή στόχων µε τη διαδι-
κασία hunter - killer, που πρακτικά ση-
µαίνει ότι το άρµα δύναται να εµπλέκει 

περισσότερους του ενός στόχους σε µια 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο.

Πυροµαχικά
Φέρει 42 βλήµατα 120 χιλ. δύο τύ-

πων, κινητικής ενεργείας (ΚΕ, APFSDS) 
και χηµικής ενεργείας (ΧΕ, HEAT - MP-
T), 32 βοµβίδες καπνού 76 χιλ. και 
8.500 φυσίγγια 7,62. Τα βλήµατα κινη-
τικής ενεργείας χρησιµοποιούνται κατά 
αρµάτων και Ε/Π, ενώ µε τα βλήµατα 

χηµικής ενεργείας προσβάλλονται ελα-
φρά ΤΘ οχήµατα, έργα οχυρώσεως και 
συγκεντρώσεις προσωπικού.

Θωράκιση
Η θωράκισή του είναι ισχυρότερη 

από όλα τα λοιπά υφιστάµενα στον ΕΣ 
άρµατα, πλην του LEO2 HEL, και είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί περαιτέρω µε κα-
τάλληλη διασκευή.

ΓΕΣ/∆ΙΤ



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες Μονάδων της 32 ΤΑΞ ΠΝ

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστρά-

τηγου Κωνσταντίνου Ζιαζιά, πραγµατοποιήθηκε η τελική φάση της 

ΤΑΜΣ «ΚΑΣΣΙΟΠΗ», στην οποία συµµετείχε το σύνολο του προσωπι-

κού του 575 Τάγµατος Πεζοναυτών.

ΤΑΜΣ «∆ΡΟΜΕΑΣ 1-12» Ν15/16, στο πεδίο βολής Σαρακηνού από το

505 ΤΠ/Ν, στις 16 Μαϊου 2012.

Στις 8 Μαΐου 2012, διεξήχθη θαλάσσια εκπαίδευση στην ακτή Μαλακίου από το 521 ΤΠ/Ν.

∆οκιµή σχεδίου µε χρήση χάρτη επί βάσεως ΤΑΑΣ, στο στρατόπεδο 

«Σχη (ΠΖ) Γεωργούλα Ν.»  από το 521 ΤΠ/Ν, στις 9 Μαΐου 2012.
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ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝΑΣ» από την 96 Α∆ΤΕ

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2012, διεξήχθη στην Περιοχή Ευθύνης της 96 Α∆ΤΕ η ΤΑΜΣ 

«ΙΑΣΩΝΑΣ», όπου τµήµα στρατού σε επίπεδο λόχου εφάρµοσε ειδικό σχέδιο για την ανακατάληψη βραχονησίδας.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση του Προσωπικού 

στην ΠΕ της 88 Σ∆Ι

Την εβδοµάδα από 21 έως 25 Μαΐου 

2012, πραγµατοποιήθηκαν στην Περιοχή 

Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής ∆ιοίκησης 

στη Λήµνο εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

στις οποίες συµµετείχε όλο το προσωπικό 

της Ταξιαρχίας, στο πλαίσιο της επιχειρη-

σιακής εκπαίδευσης του προσωπικού 

των Μονάδων του Σχηµατισµού.

ΤΑΜΣ «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 2012», στην ΠΕ 79 Α∆ΤΕ

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, πραγµατοποιήθηκε η τελική φάση της ΤΑΜΣ 

«Ποσειδών 2012», στην Περιοχή Ευθύνης της 79 Α∆ΤΕ στη Σάµο, στο πλαίσιο 

της νυκτερινής επιχειρησιακής εκπαίδευσης.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Λειτουργία Εξοµοιωτή Βολής Φορητού Οπλισµού, στην ΠΕ 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Στην ΠΕ της 50 Μ/Κ Ταξιαρχίας, έχει εγκατασταθεί και 

λειτουργεί εξοµοιωτής βολής φορητού οπλισµού. Με την 

ένταξη των παραπάνω συστηµάτων στη διαδικασία εκπαί-

δευσης, το προσωπικό προπαρασκευάζεται µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο για την πραγµατοποίηση βολής σε κανονικό 

πεδίο βολής µε πραγµατικό οπλισµό και πυροµαχικά. Έτσι, 

µειώνεται το κόστος και µεγιστοποιούνται τα αποτελέσµατα 

της εκπαίδευσης.

Τέτοια συστήµατα εγκαθίστανται σε πολλές Μονάδες και 

Κέντρα εκπαίδευσης σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

ΤΑΜΣ Σ/ΙΜΑ από τους Ανθυπιλάρχους 

Tάξεως ΣΣΕ 2011,  στην ΠΕ της

ΧΧV ΤΘΤ

Από τη ∆ευτέρα 14 έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2012, 

στην Περιοχή Ευθύνης της XXV Τεθωρακισµένης Ταξιαρχί-

ας, οι Ανθυπίλαρχοι τάξεως ΣΣΕ 2011 συµµετείχαν σε ΤAMΣ 

επιπέδου Συγκροτήµατος Ίλης Μέσων Αρµάτων. Κατά τη δι-

άρκεια της άσκησης, εξετάστηκαν οι ενέργειες που γίνονται 

σε επίπεδο υποµονάδας, σε όλες τις φάσεις του αγώνα, τόσο 

από πλευράς επιχειρήσεων όσο και από πλευράς ∆ιοικητι-

κής Μέριµνας.

Να σηµειωθεί ότι στην τελική φάση της άσκησης, εξετά-

στηκαν αντικείµενα κατά τη νυκτερινή επίθεση και πραγµατο-

ποιήθηκαν πραγµατικά πυρά µε άρµατα τύπου Leopard 2 Hel, 

κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η άσκηση 

και οι βολές πληρωµάτων αρµάτων που προηγήθηκαν, απο-

τελούν το επιστέγασµα της εκπαίδευσης των νέων Αξιωµατι-

κών των Τεθωρακισµένων, οι οποίοι µε την επιστροφή τους 

στη Σχολή Αξιωµατικών Τεθωρακισµένων θα αποφοιτήσουν 

και θα αποδοθούν στις Μονάδες του όπλου.



ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1 - 2012» στην ΠΕ της Τ∆ 41 ΣΠ

Από 2 έως 5 Απριλίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στην Πε-

ριοχή Ευθύνης της Τακτικής ∆ιοίκησης του 41 Συντάγµατος 

Πεζικού στη Σαµοθράκη, η ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1 - 2012», µε 

τη συνδροµή αποβατικού Πλοίου του Πολεµικού Ναυτικού. 

Στην άσκηση συµµετείχε προσωπικό Μονάδων και Ανεξάρ-

τητων Υποµονάδων της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών και της 

Τακτικής ∆ιοίκησης του 41 Συντάγµατος.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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Τελική Φάση της ΤΑΜΣ Επιπέδου Συγκροτήµατος Ίλης Μέσων Αρµάτων

Την Πέµπτη 7 Ιουνίου 2012, στο Πεδίο Ασκήσεων - Πε-

δίο Βολής «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ», πραγµατοποιήθηκε η Τελική 

Φάση της ΤΑΜΣ επιπέδου Συγκροτήµατος Ίλης Μέσων Αρ-

µάτων, στην οποία συµµετείχε προσωπικό της 30 Μηχανο-

κίνητης Ταξιαρχίας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, εξετά-

στηκαν οι ενέργειες που γίνονται σε επίπεδο υποµονάδας, 

κατά την υπέρβαση και την αντεπίθεση τόσο από πλευράς 

επιχειρήσεων όσο και από πλευράς ∆ιοικητικής Μέριµνας.

ΤΑΜΣ «ΝΕΦΟΣ», στην ΠΕ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της XII Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, 

στο Πεδίο Βολής Αετού, η ΤΑΜΣ  «ΝΕΦΟΣ». Στην άσκηση συµµετείχε το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στις 

Μονάδες του Σχηµατισµού και εκπαιδεύτηκε στη χρήση καπνού κατά τις επιχειρήσεις.
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Βολές Πληρωµάτων Αρµάτων 

Leopard 2 Hel, στην ΠΕ ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ

Την Πέµπτη 10 Μαΐου 2012, στην ΠΕ της ΧΧΙΙΙ 

Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας, πραγµατοποιήθηκαν 

βολές Πληρωµάτων Αρµάτων Leopard 2 Hel, στις 

οποίες συµµετείχε το σύνολο του προσωπικού των 

Μονάδων Τεθωρακισµένων του Σχηµατισµού.

Βoλές ΠΕΠ, στην ΠΕ ∆΄ ΣΣ

Την Πέµπτη 17 Μαΐου 2012, στην ΠΕ του ∆΄ Σώµατος 

Στρατού στο Πεδίο Βολής «Πετρωτών», πραγµατοποιήθηκαν 

βολές Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων MLRS και RM 

– 70, στις οποίες συµµετείχε το σύνολο του προσωπικού των 

Μονάδων Πυροβολικού που είναι εξοπλισµένες µε αυτά τα 

οπλικά συστήµατα.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Θερινή Εκπαίδευση της ΣΜΥ

Την Πέµπτη 14 Ιουνίου 2012, περατώθηκε η θερινή διαβίωση των Σπουδαστών της 

Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών, η οποία ξεκίνησε την 28η Μαΐου. Η θερινή διαβίωση 

πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΧΧIV Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας, στο Πεδίο 

Ασκήσεων Καναπίτσας Λιτοχώρου.

Επιστέγασµα της εκπαίδευσης ήταν η «επιτυχής ολονύκτια πορεία 40 χιλ. µε βολή φορη-

τού οπλισµού», δραστηριότητα που παρακολούθησε ο Α/ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 

Ζιαζιάς, ο οποίος επισκέφθηκε τον καταυλισµό της ΣΜΥ την 12η Ιουνίου 2012.

Η εκπαίδευση περιλάµβανε τα παρακάτω αντικείµενα:

 Συνεκπαίδευση µε Άρµατα Μάχης και Τεθωρακισµένα Οχήµατα Μεταφοράς Προσω-

πικού (ΤΟΜΠ), καθώς και ελικόπτερα UH-1H

 Ασκήσεις τακτικής µικρών κλιµακίων και εκτέλεση βολών βαρέων όπλων

 Σωµατική αγωγή και διέλευση στίβου εµποδίων.



∆ιαγωνισµός Ταχείας Τάξης Όλµων από Μονάδες της 15 ΤΑΞΠΖ

Στις 29 Μαΐου 2012, στα πλαίσια του εορτασµού της ανακήρυξης του έτους 2012 ως έτος πεζικού, πραγµατοποιήθηκε 

διαγωνισµός ταχείας τάξης όλµων 4,2’’ - 81 χιλ. στο πεδίο βολής ∆ενδροχωρίου, µεταξύ των Μηχανοποιηµένων Ταγµάτων 

της Ταξιαρχίας.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Βολές ΒΟΠ στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» από Νεοσύλλεκτους Οπλίτες
της 2012 Α΄ ΕΣΣΟ των 585 & 586 Μ/Π ΤΠ (ΚΕΝ-ΕΚΕ)

ΤΑΜΣ «Η Μ/Π ∆ΙΜΟΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ» στο ύψωµα «ΦΛΑΤΣΑΤΑ»
από το 574 Μ/Π ΤΠ

5νθήµερο Εκπαιδεύσεως Επιστράτων,
από Μονάδες της 98 Α∆ΤΕ
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Άσκηση Συνεργασίας Μονάδων Πυροβολικού µε µη Επανδρωµένα Αεροσκάφη
στην ΠΕ του ∆΄ Σώµατος Στρατού

Βολές Πυροβολικού
στην ΠΕ της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Στιγµιότυπα από Επιχειρησιακή Εκπαίδευση του Προσωπικού
στην ΠΕ της XVI Μ/Κ ΜΠ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Νέο Κολυµβητήριο Μάχης
στο ΚΕΕ∆

Το κολυµβητηρίο µάχης κατασκευάστηκε για την εκπαίδευση των στελεχών και οπλιτών των Μονάδων Ειδικών ∆υνάµεων, 

αλλά κυρίως για την εκπαίδευση των στελεχών του Σχολείου Υποβρυχίων Καταστροφέων Στρατού Ξηράς (ΣΥ/ΚΤ Σ.Ξ.), το οποίο 

από το 2008 που ξεκίνησε η λειτουργία του, έπρεπε να µεταβαίνει σε άλλα κολυµβητήρια για τη διεξαγωγή των αντικειµένων 

κολυµβητηρίου, χάνοντας, έτσι, πολύτιµες εκπαιδευτικές ώρες.

Πρόκειται για έργο επίπονο και απαιτητικό, που η ολοκλήρωσή του πραγµατοποιήθηκε µέσα σε έναν χρόνο από το 747 

Ειδικό Τάγµα Μηχανικού και περιελάµβανε: 

 αρχική διαµόρφωση του χώρου µε εκχωµάτωση και µεταφορά των γαιών στο πεδίο βολής Κανδηλίου, όπου 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή πλευρικών αναβαθµών ασφαλείας και

 κατασκευή όλης της κτηριακής υποδοµής για τη στέγαση του έργου. 

Επί 12 µήνες, στελέχη του ΚΕΕ∆, χειριστές µηχανηµάτων του 747 ΕΤΜΧ, καθώς και εξωτερικά συνεργεία είχαν επιδοθεί 

σε καθηµερινό και αδιάκοπο αγώνα, ώστε το συνολικό αποτέλεσµα να δικαιώσει τους πάντες. 

Ο σωστός συντονισµός µε συνεργασία όλων των συνεργείων που συµµετείχαν στην κατασκευή του κολυµβητηρίου µάχης ήταν 

απαραίτητος και επιτακτικός, αφού η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή της κτηριακής εγκατάστασης έγινε το χειµώνα του 2010, 

εν µέσω δυσχερειών, λόγω κακοκαιρίας, που δεν επέτρεπαν στα συνεργεία να εργαστούν, ενώ δεν έπρεπε να χαθεί ούτε µία µέρα 

παραπάνω. Το νερό που χρησιµοποιείται στο κολυµβητήριο µάχης προέρχεται από τη θάλασσα και από γεώτρηση εντός του ΚΕΕ∆ µε 

υφάλµυρο νερό, πράγµα που επέβαλε τη χρήση των πλέον σύγχρονων συστηµάτων άντλησης και καθαρισµού των υδάτων.

Στην κατασκευή του

συνέβαλαν µε χορηγίες

οι κ. κ. Ιωάννης Λαρσινός

και Χρήστος Χατζηγεωργίου...
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Το Κολυµβητήριο Μάχης είναι διαστάσεων

50 µ. Χ 25 µ., έχει κλιµακούµενο βάθος από τα

2,10 µ. έως τα 5,20 µ. και διαθέτει:

  8 διαδροµές κολυµβήσεως 

 8 βατήρες εκκινήσεως

 κερκίδες χωρητικότητας 250 ατόµων στον περιβάλλοντα χώρο 

 χώρους υγιεινής και λήψης λουτρού ανδρών και γυναικών 

 2 ειδικά διαµορφωµένους χώρους από ενισχυµένο γυαλί, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στον επισκέπτη ή στους εκπαιδευτές να παρακολουθούν τα αντικείµενα 

που λαµβάνουν χώρα σε βάθος 5,20 µ. µέσα στο νερό 

 κάµερες λήψης και καταγραφής των δραστηριοτήτων εντός του ύδατος για µελέτη 

και εντοπισµό-σχολιασµό αυτών.

Τις ∆ιατάξεις Λειτουργίας του Κολυµβητηρίου Μάχης του ΚΕΕ∆, που έχουν εκδοθεί, 

συµπληρώνει ο Νόµος ΦΕΚ 87Β΄ 24-1-73.

ΚΕΕ∆



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Όταν οι θεοί µοίρασαν τη γη µεταξύ τους, η Ρόδος δε φαινόταν στην επιφάνεια της θάλασσας·

ήταν βυθισµένη. Ο ήλιος έλειπε στο καθιερωµένο ταξίδι του, και οι άλλοι θεοί ξέχασαν να του 

βγάλουν κλήρο. Ο ∆ίας, άµα το άκουσε, ήταν έτοιµος να κάνει νέα διανοµή, 

ο Ήλιος όµως δεν τον άφησε, γιατί έβλεπε να ξεφυτρώνει από τη θάλασσα µια νέα χώρα και ζήτησε να 

του δώσουν αυτή. Ο ∆ίας, λοιπόν, κάλεσε τη Λάχεση να δώσει όρκο ότι η νέα χώρα θα είναι ο κλήρος τού

Ήλιου. Βγήκε τότε το όµορφο νησί από τον αφρό της θάλασσας και το έδωσαν στον θεό Ήλιο.

Ιστορικά στοιχεία της Ν. Ρόδου
Εκεί ο Ήλιος µε τη Νύµφη Ρόδο γέννησε εφτά γιους τους Ηλιάδες: τον Όχιµο, τον Κέρκα-

φο, τον Μάκαρ, τον Ακτίονα, τον Τενάγη, τον Τριόπα, τον Κάνδαλο και µια κόρη την Ηλεκτρυ-
ώνη. Ο Κέρκαφος γέννησε τρεις γιους, τον Κάµιρο, τον Ιάλυσο και τον Λίνδο, που µοίρασαν 
το νησί σε τρία µέρη και ο καθένας είχε τη δική του πόλη που της έδωσε το όνοµά του.

Πρώτοι κάτοικοι της Ρόδου θεωρούνται οι Τελχίνες, µια περίεργη φυλή ανθρώ-
πων που τους παροµοιάζουν µε δαίµονες. Το όνοµά τους προέρχεται από το «θέλγω» 
δηλαδή γόητες, µάγοι. Η πόλη της Ρόδου γεννήθηκε στο ΒΑ. άκρο του νησιού το έτος 408 
π.Χ. από την ένωση των τριών πόλεων του νησιού, την Ιαλυσό, την Κάµιρο και τη Λίνδο. 
Στην αρχαία Ρόδο –την κάλλιστη των ελληνίδων πόλεων, όπως την αποκαλούν οι ιστορι-
κοί– υπήρχαν Πρυτανεία, Αγορές, Στοές, Νεώρια, Στάδια, Ωδεία, Φιλοσοφικές και Ρητορι-
κές Σχολές, πέντε µεγάλα λιµάνια και τουλάχιστον 3.000 αγάλµατα. 

Το αριστούργηµα όµως όλων ήταν ο Κολοσσός. Φιλοτεχνήθηκε γύρω στα 293 από τον Λίν-
διο Χάρη, µαθητή του Λυσίππου. Ήταν ένα τεράστιο χάλκινο άγαλµα του πολιούχου θεού Ηλίου, 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ψηλό 70 πήχες (31 
µ. περίπου). «Οι 
Ρόδιοι πούλησαν 
(300 τάλαντα) τις 
πολιορκητικές 
µηχανές του 
∆ηµητρίου όταν 
έπαψε την πολι-
ορκία και έφυ-
γε ηττηµένος 
και έκαναν το 
άγαλµα, που η 
κατασκευή του 

κράτησε 12 χρόνια». Για το άγαλµα µιλούν 
αρχαίοι αλλά και µεσαιωνικοί συγγραφείς. Έµεινε στη θέση του µόνο 66 χρόνια 

και έπεσε στον σεισµό του 227. ∆εν το ξαναέστησαν όµως φοβούµενοι κάποιο χρησµό, µας 
λέει ο Στράβωνας. Εννιά αιώνες έµεινε πεσµένος ο κολοσσός, ώσπου το 653 µ.Χ. τον πήρε ο 
χαλίφης Αράβων Μωαβίας και τον πούλησε για χαλκό σ’ έναν Εβραίο από την Έδεσσα, που 
χρειάστηκε 900 καµήλες για να τον µεταφέρει. Το πρόβληµα που απασχολεί τους σηµερινούς 
ερευνητές είναι πού ήταν στηµένος ο Κολοσσός. Παρεξηγώντας µια φράση του επιγράµµατος, 
που ήταν χαραγµένο στη βάση του Κολοσσού, κι έλεγε ότι τον τοποθέτησαν «όχι µόνο πάνω 
από το πέλαγος αλλά και στη ξηρά», φαντάστηκαν ότι στεκόταν στην είσοδο του λιµανιού µε 
ανοιχτά τα σκέλη πατώντας µε το ένα πόδι στο ένα άκρο του λιµανιού και µε το άλλο στο απέ-
ναντι, ενώ ψηλά µε σηκωµένο χέρι κρατούσε φως σαν φάρος για τα καράβια που περνούσαν 
να µπουν στο λιµάνι.

Νεώτεροι µελετητές όµως θεωρούν αδύνατο να βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και 
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το µόνο σηµείο στο οποίο θα µπορούσε να στηθεί 
είναι ο περίβολος ενός ναού, και το πιο πιθανό στο ιερό του Θεού Ήλιου, όπου σήµερα 
βρίσκεται το παλάτι του µεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών.



Το έµβληµα της Α∆ΤΕ απεικονίζει 

την κορυφαία στιγµή του Ολυµπιονίκη 

∆ιαγόρα, την επονοµαζοµένη «Θρίαµβο 

του ∆ιαγόρα», κατά την οποία, µεταφε-

ρόµενος στους ώµους των δύο γιων του 

–επίσης Ολυµπιονικών– µέσα στο στάδιο 

της αρχαίας Ολυµπίας, αποθεώνεται από 

τους θεατές, µε την κραυγή «Κάτθανε ∆ι-

αγόρα, ουκ ες Όλυµπον αναβήσει», δη-

λαδή, «Πέθανε ∆ιαγόρα, δεν θα ανέβεις 

και στον Όλυµπο». Το ηθικό παράγγελµα 

«Φυλάξασθαι Χρέος» προέρχεται από 

τον 7ο Ολυµπιόνικο του Πινδάρου.

 να µεριµνά για την εκπαίδευση και 
συντήρηση των οργανικών της δυνάµεων, 
καθώς και αυτών που της διατίθενται.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι η καθηµερινή 

κύρια δραστηριότητα των Μονάδων της 
Α∆ΤΕ. Σχεδιάζεται και υλοποιείται σύµ-
φωνα µε τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και τις ΣΟΕ/ΑΣ∆ΕΝ 
και Α∆ΤΕ, µε γνώµονα ότι αποτελεί τον 
«ακρογωνιαίο λίθο» για τη συνεχή επαύ-
ξηση της επιχειρησιακής ετοιµότητας και 
µαχητικής ισχύος σε όλες τις συνθήκες 
διεξαγωγής των επιχειρήσεων.

Περιλαµβάνει τη διεξαγωγή:
 επιχειρησιακής εκπαίδευσης, από 

τις Μονάδες, για το σύνολο του προσωπι-
κού τους.

 εκπαίδευσης στελεχών σε Πτέρυ-
γα Εκπαίδευσης, που λειτουργεί σε κα-
τάλληλα οργανωµένη Μονάδα της Α∆ΤΕ.

Ιστορικά στοιχεία Μεραρχίας
 Συγκροτήθηκε και ενεργοποιήθη-

κε την 30η Απριλίου 1964, ως οργανικός 
Σχηµατισµός της ΑΣ∆ΕΝ στην Ερµούπολη 
Σύρου, και µεταστάθµευσε στις 16 Ιουλίου 
1964 στη νήσο Ρόδο, µε Περιοχή Ευθύνης 
όλη τη ∆ωδεκάνησο.

 Ο οπλισµός των Μονάδων ήταν, 
στο σύνολό του, αγγλικού τύπου και το 
υλικό γενικά παλαιό.

 Τον Αύγουστο του 1975, στο πλαίσιο 
γενικότερης αναδιοργάνωσης των Μονά-
δων Νήσων, συγκροτήθηκε στη Ν. Κω η 
80 Ανωτέρα ∆ιοίκηση Ταγµάτων Ενισχύ-
σεως Χωροφυλακής (Α∆ΤΕΧ), και η Περι-
οχή Ευθύνης της 95 Α∆ΤΕΧ περιορίστηκε 
στις επαρχίες Ρόδου και Καρπάθου, δηλα-
δή στα νησιά Ρόδος, Σύµη, Τήλος, Χάλκη, 
Μεγίστη, Κάρπαθος και Κάσος.

 Τον Ιανουάριο του 1981, εγκαθίστα-
ται στη Ν. Μεγίστη, ∆κση Άµυνας Νήσου 
(∆ΑΝ) Ειδικού Τµήµατος από τη Μονάδα 
της νήσου Ρόδου.

 Τον Ιούλιο του 1985, άρχισε η αντικα-
τάσταση του αµερικανικού τύπου οπλισµού 
(Τυφ. Μ1 - Οπλ/λα BAR) µε οπλισµό ΕΒΟ 
(Τυφ. G3A3 και Α4 και οπλ/λα ΗΚ11), η οποία 
ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του ιδίου 
έτους σε όλες τις Μονάδες της 95 Α∆ΤΕΧ.

 Από 1ης Ιανουαρίου του 1986, όλες 
οι Μονάδες µετονοµάζονται σε Μονάδες 
Ενισχύσεως Αστυνοµίας αντί Χωροφυ-
λακής (ΕΑ αντί ΕΧ) και Μεραρχία από 95 
Α∆ΤΕΧ σε 95 Ανωτέρα ∆ιοίκηση Ταγµά-
των Ενισχύσεως Αστυνοµίας (Α∆ΤΕα)

 Τον Αύγουστο του 1987, ιδρύεται η 
∆ιοίκηση Άµυνας Νήσου (∆ΑΝ) ΤΗΛΟΥ, 
από µονάδα της νήσου ΡΟ∆ΟΥ, για την 
εξασφάλιση της οµώνυµης νήσου.

 Τον Μάιο 1996, η 95 Α∆ΤΕΑ µετονο-
µάστηκε σε 95 Ανωτέρα ∆ιοίκηση Ταγµά-
των Εθνοφυλακής (Α∆ΤΕ) «∆ΙΑΓΟΡΙ∆ΩΝ», 
ονοµασία που διατηρεί µέχρι σήµερα.

Αποστολή
Η αποστολή της Α∆ΤΕ είναι:
 να προπαρασκευάσει, σχεδιάσει, 

διευθύνει και διεξάγει επιχειρήσεις στις νή-
σους της περιοχής ευθύνης (ΠΕ) της, προ-
κειµένου να εξασφαλίσει την ακεραιότητά 
τους, έναντι οποιασδήποτε εχθρικής απειλής

 να προπαρασκευάσει, σχεδιάσει, 
διευθύνει και διεξάγει την επιστράτευση 
στην ΠΕ της
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 εκπαίδευσης Επαγγελµατιών Οπλι-
τών (ΕΠ.ΟΠ.), η οποία διακρίνεται σε:

 Σχολείο Μαχητή
 Εκπαίδευση στην ειδικότητα
 Προκεχωρηµένη εκπαίδευση
 Εκπαίδευση Υποψηφίων Βαθµο-

φόρων
 Εκπαίδευση µετά τη µονιµοποίηση.
 εκπαίδευσης οπλιτών θητείας:
 Σχολείο Προκεχωρηµένης Εκπαί-

δευσης Νεοσυλλέκτων (ΣΠΕΝ)
 Σχολεία Ειδικοτήτων.

Η εκπαίδευση όλων των προαναφερ-
θέντων τοµέων προγραµµατίζεται και ορ-
γανώνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε:

 να διεξάγεται ρεαλιστικά, µε καθο-
λική συµµετοχή του προσωπικού και µε 
βάση την επιχειρησιακή αποστολή της 
κάθε Μονάδας

 να γίνεται η µέγιστη αξιοποίηση των 
κύριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
προκειµένου να αποφεύγεται η καταπόνη-
ση του προσωπικού και των µέσων

 να καταστήσει τους ΕΠΟΠ άριστους 
γνώστες της ειδικότητάς τους

 να αξιοποιούνται οι κληρωτοί, ώστε 
να επιτυγχάνεται η παράλληλη εξασφάλι-
ση εκπαιδευµένης εφεδρείας

 να γίνεται πλήρης εκµετάλλευση του 
Εξοµοιωτή βολής όπλων ευθυτενούς τροχιάς 

και Α-Τ  Όπλων, προκειµένου να επι-
τυγχάνεται η εξοικείωση του προσωπικού 
µε το χειρισµό του οπλικού του συστήµατος 
σε εναλλασσόµενες συνθήκες, έτσι ώστε να 
αποδίδει το βέλτιστο αποτέλεσµα στο πεδίο, 
και να εξοικονοµούνται πυροµαχικά, για την 
πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης.

∆ραστηριότητες
Κύριες Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Οι κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες που πραγµατοποιούνται περιοδικά για 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

 4ήµερο Νυχτερινής Εκπαίδευσης
 5νθήµερα βολών
 Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευ-

µάτων (ΤΑΜΣ) Μικρών Κλιµακίων, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες διαταγές

 εκτέλεση βολών αρµάτων εν κινή-
σει και σε κινητό ή σταθερό στόχο

 εκτέλεση βολών Βαρέων Όπλων 
Πεζικού

 βολές Πυροβολικού Μάχης
 ανάπτυξη όπλων και εικονική προ-

σβολή εναερίων µέσων
 διεξαγωγή αναγνωρίσεων ηµέρα 

και νύχτα
 εκπαίδευση σε επιχειρήσεις σε 

αστικό περιβάλλον
 εκπαίδευση στη συντήρηση του 

υλικού για τη διατήρησή του σε λειτουρ-
γική και αξιόπιστη κατάσταση σε βάθος 
χρόνου.

Ασκήσεις
Η Α∆ΤΕ συµµετέχει ετήσια στις προ-

γραµµατισµένες από το ΓΕΣ Εθνικές 
Ασκήσεις, υπό τύπο ΤΑΑΣ και ΤΑΜΣ.

Επιπλέον, διεξάγονται προγραµµατι-
σµένες ασκήσεις Σχηµατισµού, Μονάδων 
και Μικρών κλιµακίων, που αφορούν:

 την εκπαίδευση των στελεχών στις 
διαδικασίες ελέγχου και διοίκησης

 τη διατήρηση και επαύξηση της µα-
χητικής ικανότητας του προσωπικού

 τη δοκιµή και υλοποίηση των θεµά-
των ∆ιοικητικής Μέριµνας

 τη συνεργασία και συντονισµό µε 
τους λοιπούς κλάδους των Ε∆ και Σωµά-
των Ασφαλείας.

Λοιπές ∆ραστηριότητες
Οργανώνονται και πραγµατοποιούνται 

µε συµµετοχή πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας:

 εορταστικές εκδηλώσεις και παρε-
λάσεις τµηµάτων, για τον εορτασµό Εθνι-
κών Επετείων και ηµέρα Ενσωµάτωσης 
της ∆ωδεκανήσου (7 Μαρτίου). Ηµέρα 
απελευθέρωσης λοιπών νήσων της ΠΕ

 εορτασµός της παράδοσης των γερ-
µανικών δυνάµεων κατοχής στους συµµά-
χους, στη ν. Σύµη, την 8η Μαΐου κάθε έτους

 επιµνηµόσυνη δέηση στο µνήµα 
της Κυράς της ΡΩ, τον Φεβρουάριο κάθε 
έτους

 ηµερίδες µε θέµατα «Ναρκωτικά» 
και «Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων»

 διαλέξεις κατά τον εορτασµό Ηµε-
ρών Μνήµης Ιστορικών Γεγονότων και 
Επετείων που πραγµατοποιούνται στο 
Επιτελείο και τις Μονάδες της Α∆ΤΕ

 επιµνηµόσυνη δέηση στη µνήµη 
του Σµγού Ηλιάκη Κ. στη ν. ΚΑΡΠΑΘΟ, 
την 23η Μαΐου κάθε έτους

 εορτασµός γενεθλίων ηµερών Συ-
γκροτηµάτων - Μονάδων - Ανεξ. Υποµο-
νάδων.

Κοινωνική Προσφορά
 Η Α∆ΤΕ συνεργάζεται µε τους το-

πικούς φορείς της νήσου Ρόδου αλλά και 
των µικρονήσων, για τη στήριξη και τη 
σύσφιξη των σχέσεων του Στρατού µε την 
τοπική κοινωνία.

 Συµβάλλει στην αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών, µε διάθεση µηχανη-
µάτων σε ∆ήµους και τοπικούς φορείς, 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ «ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ»

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΛΑ∆ΙΩΤΗ 

Η ∆έσποινα Αχλαδιώτη εγκαταστάθηκε στη µικρόνησο Ρω, το 1927, 

όπου και παρέµεινε επί 40 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της ιταλικής διοίκησης της ∆ωδεκανήσου, καθώς και 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, διατήρησε µε ηρωισµό και 

αυταπάρνηση την ελληνικότητα της µικρονήσου, παρέχοντας κάθε δυνατή 

βοήθεια σε συµµαχικές δυνάµεις, που χρησιµοποίησαν το νησί ως ορµη-

τήριο. Ζήτησε από τον Ιερό Λόχο µια Ελληνική Σηµαία, την οποία ύψωνε 

καθηµερινά στο νησί, καθιστώντας γνωστό σε όλα τα εµπλεκόµενα στον 

πόλεµο ευρωπαϊκά κράτη ότι το νησί είναι Ελληνικό. 

Με τη λήξη του Πολέµου, όλα τα κράτη, εκτός της Τουρκίας, αναγνώρι-

σαν την ελληνικότητα της νήσου, η οποία µε την ενσωµάτωση της ∆ωδεκα-

νήσου στην Ελλάδα, την 7η Μαρτίου 1947, παραχωρήθηκε στην Ελλάδα.

Για τις υπηρεσίες της, η ∆έσποινα Αχλαδιώτη, γνωστή ως «Η Κυρά της 

Ρω», τιµήθηκε µε το βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών και µε το µετάλλιο 

Πολεµικής περιόδου 1940-44. Πέθανε σε βαθιά γεράµατα το 1982.

Η µικρόνησος Ρω, βρίσκεται 3,5 ν.µ. δυτικά της νήσου Μεγίστης και 

έχει έκταση 1.537.500 τ. µ.

για αποκατάσταση τυχόν πληγέντων πε-
ριοχών, δεντροφυτεύσεις, καθαρισµούς 
ακτών, διάνοιξη ζωνών πυρασφαλείας.

 ∆ιαθέτει Τµήµατα Αποδόσεως Τι-
µών και τη Στρατιωτική Μουσική (ΜΣΕΘ) 
για κάλυψη Θρησκευτικών και επετεια-
κών εκδηλώσεων του ∆ήµου Ρόδου αλλά 
και όλων των µικρονήσων.

 ∆ιαθέτει ιατρούς σε Κέντρα 
Υγείας όλων των νησιών της ΠΕ 
(Σύµη, Τήλο, Μεγίστη, Χάλκη, Κάσο 
και Κάρπαθο).

 Πραγµατοποιεί αιµοδοσίες 
σε εθελοντική βάση.

 Ενισχύει άπορες οικογένειες 
µε τρόφιµα, είδη ρουχισµού και κλι-
νοσκεπασµάτων, σε συνεργασία µε 
τη Μητρόπολη Ρόδου.

 ∆ιαθέτει ασθενοφόρα οχήµατα 
και ιατρούς σε τοπικές εκδηλώσεις-
δραστηριότητες.

 ∆ιαθέτει τη Λέσχη Εθνοφυλα-
κής Ρόδου, για τη διοργάνωση πολιτι-
στικών εκδηλώσεων.

 ∆ιαθέτει κατάλληλο στρατιωτικό 
προσωπικό σε συνεργασία µε τη ∆ευ-
τεροβάθµια Εκπαίδευση για την πραγ-
µατοποίηση ενηµερώσεων προσανατο-
λισµού στους µαθητές των Λυκείων.

 Κατασκευάζει προβλήτες.
 ∆ιαθέτει προσωπικό και µέσα για την 

προετοιµασία και διεξαγωγή διοργανώσε-
ων Παγκόσµιας Εµβέλειας που διοργανώ-
νονται υπό την αιγίδα Ελληνικών Φορέων. 

 ∆ιοργανώνει ενηµερωτικά προ-
γράµµατα-σεµινάρια σύνδεσης της θητεί-
ας µε την αγορά εργασίας, υπό την αιγίδα 
του ΥΠΕΘΑ.

Σηµαντική είναι η συµβολή της Με-
ραρχίας και στην οικονοµική ανάπτυξη 
των νησιών µας, ενισχύοντας, έτσι, τις 
τοπικές κοινωνίες, καθόσον διατίθενται 
πιστώσεις για τη µισθοδοσία του προ-
σωπικού, την τροφοδοσία και λειτουρ-
γία των Μονάδων, οι οποίες κατά µέσον 
όρο ανέρχονται στο ποσό των 40.000.000 
ευρώ ετησίως περίπου.

Λοιπά Θέµατα
Στο πλαίσιο της µέριµνας υπέρ του 

προσωπικού, λειτουργούν:
 Βρεφονηπιακός Σταθµός στην πόλη 

της Ρόδου δυναµικότητας 38 παιδιών
 Λέσχη Εθνοφυλακής στην πόλη της 

Ρόδου, για εξυπηρέτηση των αναγκών δι-
ατροφής και ψυχαγωγίας των στελεχών. 
Τους θερινούς µήνες, λειτουργεί παράρ-
τηµα σε κατάλληλη διαµορφωµένη παρα-
λία του νησιού.

 Στρατιωτικό Πρατήριο, για την τρο-

φοδοσία των Μονάδων και την εξυπηρέτη-
ση των Στελεχών και των οικογενειών τους

 ΣΟΑ - ΣΟΜΥ, για τη διαµονή των στε-
λεχών της φρουράς.

95 Α∆ΤΕ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με τη γνωµάτευση υπ’ αριθµ. 27/2002 του ΣΑΓΕ και µε τον Νόµο 3186/2003 απο-

φασίσθηκε η δηµιουργία και η ίδρυση της Ανώτατης ∆ιακλαδικής Σχολής Πολέµου 

(Α∆ΙΣΠΟ), µε ηµεροµηνία έναρξης εκπαίδευσης της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς  την 

8η Σεπτεµβρίου 2003. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η Σχολή στεγάζεται στο Στρατόπεδο 

«Ταξιάρχου Λασκαρίδη Κωνσταντίνου».
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Η προσπάθεια που γίνεται επενδύει στην καινοτόµο σκέψη µε σκοπό την 

διεύρυνση του ορίζοντα µάθησης, ώστε οι νέοι διακλαδικοί επιτελείς να 

είναι ικανοί να προσφέρουν στις Ελληνικές Ε∆ και στο διεθνές περιβάλ-

λον µε τη συµµετοχή τους σε αποστολές εξωτερικού.

Αποστολή - Υπαγωγή - Οργάνωση
Αποστολή της Α∆ΙΣΠΟ είναι να παρέχει 

διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού 
και στρατηγικού επιπέδου, καθώς και επι-
µόρφωση σε βασικά θέµατα γεωπολιτικής, 
σε ανώτερους αξιωµατικούς των τριών 
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, µε σκο-
πό την προαγωγή της ικανότητάς τους στη 
σχεδίαση, διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδι-
κών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για 
τη στελέχωση εθνικών και συµµαχικών 
διακλαδικών στρατηγείων, στο εσωτερικό 
ή εξωτερικό και λοιπών εθνικών-συµµα-
χικών διεθνών θέσεων, και για να τους 
καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς 
διακλαδικών στρατηγείων.

Η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πο-
λέµου είναι Σχολή ανώτατων στρα-
τιωτικών σπουδών. Αποτελεί Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και 
υπάγεται υπό πλήρη διοίκηση στο Γενι-
κό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ). 
Το οργανόγραµµα της Σχολής απεικονί-
ζεται στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί 
και περιλαµβάνει τη ∆ιοίκηση, τη ∆ιεύ-
θυνση Σπουδών και τη ∆ιεύθυνση Υπο-
στήριξης.

Εκπαίδευση
Το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής υλο-

ποιείται από τις τέσσερις Έδρες Εκπαίδευ-
σης καλύπτοντας τις διακριτές ενότητες 
ακαδηµαϊκού τύπου και περιεχοµένου, 
την αµιγώς στρατιωτική επιχειρησιακή εκ-
παίδευση, τα εκπαιδευτικά ταξίδια και τα 
λοιπά αντικείµενα. Αποστολή των Εδρών 
εκπαίδευσης είναι η οργάνωση, η προ-
παρασκευή, ο συντονισµός και η διεξαγω-
γή της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα εγκε-
κριµένο από το ΓΕΕΘΑ αναλυτικό και γενι-
κό πρόγραµµα της Σχολής, τα εβδοµαδιαία 

προγράµµατα εκπαίδευσης, καθώς και τις 
κατευθύνσεις και οδηγίες της ∆ιοίκησης.

Ο συντονισµός της επιτελικής διαδικα-
σίας και λειτουργίας του επιτελείου, διεξά-
γεται από το Τµήµα Μελετών - Ερευνών, 
το Τµήµα Εκπαίδευσης και το Τµήµα Πλη-
ροφορικής της ∆ιεύθυνσης Σπουδών.

Αναλυτικά, οι τοµείς
εκπαίδευσης κατανέµονται 

ως εξής:

Τοµέας «Α»: Ηγεσία - ∆ιοίκηση.

Τοµέας «Β»: Οργάνωση - ∆ιοίκηση 

- Λειτουργία Ε∆ και ΣΑ - ∆ιακλα-

δικά Στρατηγεία - Ενιαίο Σύστηµα 

∆ιοίκησης και Ελέγχου.

Τοµέας «Γ»: ΠΕΑ - Εξωτερική Πο-

λιτική - ΕΘΣΣ - Παράγοντες Εθνικής 

Ισχύος - Εθνικά Θέµατα - Στρατηγι-

κή - ∆ιεθνείς Σχέσεις / Οργανισµοί 

- ∆ιεθνές ∆ίκαιο.

Τοµέας «∆»: ∆ιεθνές και Περιφε-

ρειακό Περιβάλλον - Αµυντικός Σχε-

διασµός - Σύγχρονες απειλές.

Τοµέας «Ε»: ∆ιαχείριση Κρίσεων 

- ∆ιαδικασία Λήψης απόφασης - Επι-

χειρησιακή Εκπαίδευση ανά Κλάδο.

Τοµέας «ΣΤ»: Σχεδίαση, Εκτέλε-

ση, Υποστήριξη ∆ιακλαδικών Επι-

χειρήσεων.

Τοµέας «Ζ»: Συµµετοχή σε ∆ιακλα-

δικές ασκήσεις - Εκπαιδευτικές επι-

σκέψεις.

Το έµβληµα της Σχολής αποτελεί-

ται από το αντίστοιχο του ΓΕΕΘΑ 

µε τα σύµβολα των 3 Κλάδων, την 

προσθήκη ενός βιβλίου και ενός ξί-

φους, που κόβει τον Γόρδιο ∆εσµό. 

Η σύνθεση συµβολίζει τη δύναµη 

και την αποφασιστικότητα που δί-

δει η γνώση, για την επίλυση κάθε 

προβλήµατος. Στο πάνω µέρος του 

εµβλήµατος, φέρεται η επιγραφή 

«ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ», που ση-

µαίνει ότι στην ενότητα υπάρχει η 

δύναµη που είναι αναγκαία για να 

εκτελέσουν οι Ένοπλες ∆υνάµεις 

το καθήκον τους και να φέρουν σε 

πέρας την αποστολή τους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στα αντικείµενα διδασκαλίας των τοµέ-
ων Σπουδών της Α∆ΙΣΠΟ, κατόπιν εγκρίσε-
ως ΓΕΕΘΑ, δύνανται να περιλαµβάνονται 
και άλλα αντικείµενα ή τοµείς, ανάλογα µε 
τις εξελίξεις στα θέµατα ενδιαφέροντος της 
Σχολής, κατόπιν πρότασης της Α∆ΙΣΠΟ.

Σπουδές - ∆ιάρκεια Φοίτησης 
Η διάρκεια φοίτησης στην Α∆ΙΣΠΟ εί-

ναι 44 εβδοµάδες, από αρχές Σεπτεµβρίου 
έως αρχές Ιουλίου και διεξάγεται κατά το 
πλείστον υπό µορφή σεµιναρίων και ασκή-
σεων. Περιλαµβάνει παρουσιάσεις υπό 
µορφή διαλέξεων, διαλογικές συζητήσεις 
των εξωτερικών οµιλητών και των σπου-
δαστών, τόσο στην αίθουσα όσο και στις 
εκπαιδευτικές οµάδες, συζητήσεις κατά 
οµάδες για ειδικά θέµατα-προβλήµατα, και 
εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων. 

Οι σπουδαστές διεξάγουν Σεµινάρια-
Επισκοπήσεις µε ατοµικές ή οµαδικές 
εργασίες και εκπονούν ατοµικές διατρι-
βές επί θέµατος σχετικού µε τις θεµατι-
κές ενότητες εκπαιδεύσεως της σχολής. 
Συµµετέχουν σε πολεµικά παίγνια και 
ασκήσεις, καθώς και σε εκπαιδευτικά 
ταξίδια στο εσωτερικό και ενηµερωτικές 
επισκέψεις σε εγκαταστάσεις στρατηγικής 
σηµασίας για την Εθνική άµυνα και την 
ανάπτυξη της χώρας.

Ανά εκπαιδευτικό έτος, προγραµµατί-
ζεται αριθµός ηµερίδων, που διεξάγονται 
στις εγκαταστάσεις της σχολής, και µια 
διηµερίδα, η οποία λαµβάνει χώρα στη 
Λέσχη Αξιωµατικών φρουράς Θεσσαλο-
νίκης, µε επίκαιρη θεµατολογία από το 
περιφερειακό και διεθνές γεωπολιτικό 
περιβάλλον. 

Εκτός του στρατιωτικού εκπαιδευτι-
κού προσωπικού που τοποθετείται και 
υπηρετεί στη Σχολή µε µέριµνα των Επι-
τελείων, στο εκπαιδευτικό έργο συµµετέ-
χουν και εξωτερικοί οµιλητές/διαλέκτες, 
οι οποίοι καλούνται για την παρουσίαση 
επιστηµονικών, εξειδικευµένων και 
εγκυκλοπαιδικής µόρφωσης θεµάτων 
που αφορούν ζητήµατα Στρατηγικής και 
Ασφάλειας, Γεωπολιτικής και ∆ιεθνών 
Σχέσεων, όπως Καθηγητές Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ∆ιπλωµάτες, 
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Η Σχολή βρίσκεται στον ∆ήµο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της λεωφόρου

Γεωργικής Σχολής µε κατεύθυνση προς το διεθνές Α/∆ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ.

∆ιεύθυνση: Γεωργικής Σχολής 29, Θεσσαλονίκη, 55535

Τηλέφωνο: 2310-472603, 472625

Fax: 2310-475731, 471710

e-mail: grammateia@adispo.auth.gr

Αξιωµατικοί εν ενεργεία ή εν αποστρα-
τεία και Ανώτατα στελέχη του δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα και ανώτατοι αξιωµα-
τούχοι συµµαχικών ή φίλιων χωρών.

Εκπαιδευτικές Υποδοµές
και Μέσα

Για την επίτευξη του βέλτιστου δυνα-
τού παρεχόµενου επιπέδου εκπαίδευ-
σης και επιµόρφωσης, η Α∆ΙΣΠΟ συνερ-
γάζεται µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλονίκης, το οποίο στηρίζει µε 
τις υποδοµές του σηµαντικά το έργο της 
Σχολής. Οι σπουδαστές, ως φιλοξενού-
µενοι, έχουν δικαιώµατα πρόσβασης σε 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και ηλεκτρο-
νικά επιστηµονικά περιοδικά, καθώς 
επίσης διαθέτουν ατοµικούς λογαρια-
σµούς e-mail και ιστοχώρο. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Σχολή έχει αναπτύξει δικό της 
ιστοχώρο ή ιστοχώρους µαθηµάτων για 
την υποβοήθηση των σπουδαστών που 
εργάζονται στο σπίτι τους.

Με τη συνεργασία του Κέντρου Εκπαί-
δευσης Προσοµοίωσης Εθνικής Άµυνας 
(ΚΕΠΕΑ), πραγµατοποιείται ένα σηµαντικό 
µέρος της εκπαίδευσης, όπου µια φορά το 
χρόνο και µετά την ολοκλήρωση κάποιων 
θεωρητικών αντικειµένων, εκτελείται 
άσκηση προσοµοίωσης στο περιβάλλον 
του προγράµµατος προσοµοίωσης JTLS.

Οι εγκαταστάσεις και τα µέσα Σχολής 
για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού 
έργου της περιλαµβάνουν αίθουσα ενη-
µερώσεως, αµφιθέατρο χωρητικότητας 
314 ατόµων, 8 αίθουσες εκπαίδευσης, 
αίθουσα πληροφορικής, και αίθουσα 
Τιµών.

Στη Σχολή λειτουργεί βιβλιοθήκη, 
εµπλουτισµένη µε βιβλία και από τις πρώ-
ην Σχολές Πολέµου των τριών Κλάδων, 
καθώς και αναγνωστήριο. ∆ιαθέτει σήµε-
ρα 16.600 τίτλους βιβλίων µε περισσότε-
ρους από 17.700 τόµους συνολικά. 

∆ιατίθενται ηλεκτρονικά µέσα εκ-
παίδευσης που εξυπηρετούν το εκπαιδευ-
τικό έργο της Σχολής και περιλαµβάνουν 
σύγχρονο δίκτυο Η/Υ για τις εκπαιδευτι-
κές και λειτουργικές ανάγκες, συστήµατα 
διασύνδεσης και εκµετάλλευσης του δια-

δικτύου µέσω του ΑΠΘ, καθώς και ασύρ-
µατο δίκτυο Wi-Fi σε συγκεκριµένους χώ-
ρους για εύκολη και απεριόριστη πρόσβα-
ση από τους σπουδαστές, υποδοµή για τη 
διεξαγωγή ασκήσεων µε συστήµατα προ-
σοµοίωσης επιχειρήσεων, σε συνεργασία 
µε το Κέντρο Εκπαίδευσης Προσοµοίω-
σης Εθνικής Άµυνας (ΚΕΠΕΑ), αυτόµατο 
σύστηµα διακίνησης αλληλογραφίας και 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη µε θέµατα γενι-
κού και ειδικού ενδιαφέροντος, για χρήση 
από τους σπουδαστές. 

∆ιεθνείς - Λοιπές ∆ραστηριότητες
Κάθε εκπαιδευτικό έτος, πραγµατο-

ποιούνται επισκέψεις αντιπροσωπειών 
αξιωµατικών σε αντίστοιχες σχολές 
του εξωτερικού για παρακολούθηση 
διεθνών συνεδρίων. Από την έναρξη 
λειτουργίας της, η Σχολή δέχτηκε επι-
σκέψεις από αντίστοιχες σχολές συµµα-
χικών χωρών και από το Nato Defense 
University (NDU). 

Εκτός από τις επισκέψεις στις Σχο-
λές Πολέµου, εκπαιδευτές και σπου-
δαστές της Σχολής συµµετέχουν σε 
∆ιακλαδικές Ασκήσεις της Σχολής Πο-
λέµου της Γαλλίας.

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιούνται 
διαλέξεις-ενηµερώσεις από πρέσβεις 
άλλων χωρών, καθώς και από στρατιω-
τικούς ακολούθους.

Συνεργασίες 
Σήµερα, φοιτούν στη Σχολή σπουδα-

στές από την Κύπρο, Αλβανία, Βοσνία Ερ-
ζεγοβίνη, Βουλγαρία και ΗΠΑ.

Μετά την τροποποίηση του Ν. 
3187/2003 ΦΕΚ (233Α΄), η οποία πραγ-
µατοποιήθηκε σύµφωνα µε τον νέο 

νόµο περί υπηρεσιακής εξέλιξης και 
ιεραρχίας των στελεχών των Ε∆, άρθρο 
88, η Ανώτατη ∆ιακλαδική Σχολή Πολέ-
µου (Α∆ΙΣΠΟ) δύναται να συνάπτει προ-
γραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας 
µε πανεπιστήµια για τη διοργάνωση µε-
ταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, 
σεµιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και 
κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό, διευρύνει ήδη την υφιστά-
µενη συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πα-
νεπιστήµιο Μακεδονία (ΠΑΜΑΚ) και το 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), 
για κάλυψη των αντικειµένων τής ακα-
δηµαϊκής εκπαίδευσης. Παράλληλα, 
επιδιώκει συνεργασίες µε σχολές εξω-
τερικού και ινστιτούτα και ειδικότερα 
µε τη συµµετοχή της σε ασκήσεις που 
συνδιοργανώνουν αντίστοιχες διακλαδι-
κές ευρωπαϊκές σχολές (H.B., Γαλλίας, 
Γερµανίας, Ιταλίας, Ισπανίας), µε προ-
οπτική την οργάνωση και διεξαγωγή 
αντίστοιχης άσκησης στην Α∆ΙΣΠΟ, την 
πραγµατοποίηση σεµιναρίου µε συµµε-
τοχή αξιωµατικών από ξένες χώρες, σε 
θέµατα κοινού ευρωπαϊκού/συµµαχι-
κού ενδιαφέροντος και τη συνεργασία 
µε ινστιτούτα και ιδρύµατα αµυντικών 
θεµάτων.

Η προσπάθεια που γίνεται έχει πάντα 
οδηγό την παράδοση που κληρονόµησε η 
Σχολή από την ΑΣΠ, την ΣΠΝ και την ΣΠΑ 
και επενδύει στην καινοτόµο σκέψη, µε 
σκοπό τη διεύρυνση του ορίζοντα µάθη-
σης, ώστε οι νέοι διακλαδικοί επιτελείς να 
είναι ικανοί να προσφέρουν όχι µόνο στις 
ελληνικές Ε∆, αλλά και στο διεθνές περι-
βάλλον µε τη συµµετοχή τους σε αποστο-
λές εξωτερικού.
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Τυφέκιο MS M1903/14

Τα πρώτα τυφέκια και αραβίδες Mannlicher-Schonauer (MS), M1903 άρχισαν να παραλαµβάνονται από τον Ελληνικό 
Στρατό την περίοδο 1906-1907, από την αυστριακή Steyr, ενώ µέχρι την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων ακολούθησαν 
αρκετές ακόµη παραγγελίες. Οι απώλειες οπλισµού, κατά τη διάρκεια των παραπάνω επιχειρήσεων, οδήγησαν στην αγορά 
επιπλέον όπλων του ίδιου τύπου και πάλι από την Steyr. Αυτά ενσωµάτωναν µικρές τροποποιήσεις και έτσι ονοµάστηκαν 
Μ1903/14. Λόγω όµως της έναρξης του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου µόνο µέρος της παραγγελίας υλοποιήθηκε. Το 1921, αγο-
ράστηκαν από τη Γαλλία ποσότητες Μ1903/14, τα οποία αποτελούσαν πιθανότατα µέρος της προαναφερθείσας ελληνικής 
παραγγελίας που δεν είχε ολοκληρωθεί και περιήλθαν στους Γάλλους ως λάφυρα, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου. Επιπλέον, το 1925, στην ιταλική Breda παραγγέλθηκαν άλλα 100.000 όπλα Μ1903/14. Την ίδια περίπου περίοδο δε, 
αριθµός φθαρµένων τυφεκίων Μ1903/14, που υπήρχαν στο απόθεµα του Ελληνικού Στρατού, µετασκευάστηκαν σε αραβίδες. 
Τέλος, το 1930, αγοράστηκαν από τη Steyr οι ελαφρά τροποποιηµένες αραβίδες Mannlicher-Schonauer M1903/14 “system 
30”. Όλα τα παραπάνω όπλα συνέχισαν να χρησιµοποιούνται µέχρι και τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η επίσηµη ονοµασία τους 
ήταν «Μάνλιχερ-Σενάουερ των 6,5 χιλ. / Mannlicher-Schoenauer M 1903 (ή 1903/14) Cal. 6,5 mm».

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Tυφέκια & Αραβίδες
Mannlicher-Schonauer, M1903 & M1903/14 

Αραβίδα MS M1903

Στα τέλη του 19ου αιώνα, πολλοί κατασκευαστές όπλων προσπάθησαν να κατασκευάσουν µια περιστροφική φυσιγγιαποθή-
κη, για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα τροφοδοσίας που δηµιουργούνταν από τη χρήση φυσιγγίων µε εξέχουσα στεφάνη, 
σε συνδυασµό µε κοινές φυσιγγιαποθήκες. Περί το 1900, ο Ότο Σενάουερ (Otto Schonauer) κατάφερε να κατασκευάσει ένα 
επιτυχηµένο τέτοιο όπλο, το Mannlicher-Schonauer M1903, το οποίο χρησιµοποιούσε κινητό ουραίο τύπου Mannlicher. Αρ-
χικά, οι κατασκευαστές του όπλου επεδίωξαν την πώλησή του στις αυστροουγγρικές Αρχές, προσπάθεια η οποία τελικά δεν 
ευοδώθηκε. Στη συνέχεια, απευθύνθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και έτσι το τυφέκιο εξετάστηκε από την Πορτογαλία, η 
οποία το απέρριψε λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής του, αλλά και από την Ελλάδα, η οποία τελικά το υιοθέτησε. Για το 
λόγο αυτό, αναφέρεται συχνά και ως “Greek Mannlicher” (Ελληνικό Μάνλιχερ). Το σύστηµα του όπλου δε χρησιµοποιήθηκε σε 
σχεδόν κανένα άλλο όπλο προοριζόµενο για στρατιωτική χρήση, παρά µόνο σε κάποια τυφέκια για σκοποβολή και θήρα.
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Λειτουργία - Περιγραφή

Τα Μ1903 διέφεραν από τα Μ1903/14, διότι τα 

δεύτερα έφεραν χειροφυλακτήρα µέχρι το άνω 

ψέλιο, καθώς και ράβδο καθαρισµού. Επίσης, όταν 

το κινητό ουραίο του Μ1903/14 ήταν ασφαλισµέ-

νο, ο µοχλός του σε κάποια όπλα ήταν οριζόντιος, 

ενώ σε άλλα στραµµένος προς τα κάτω. Αντίθετα, 

στα Μ1903 ο µοχλός ήταν πάντα στραµµένος προς 

τα κάτω, όταν το κινητό ουραίο ήταν ασφαλισµένο. 

Τα όπλα και των δύο τύπων είναι επαναληπτικά και 

λειτουργούν µε το σύστηµα του κινητού ουραίου. 

Η γέµιση της φυσιγγιαποθήκης τους γίνεται µε τη 

χρήση συνδετήρων (κλιπς) των 5 φυσιγγίων. Η 

απουσία εξωτερικά εµφανούς φυσιγγιαποθήκης, 

αποτελεί και την κύρια διαφορά τους σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα Mannlicher. Στο εµπρός µέρος της θήκης 

του κλείστρου, πίσω από τη θαλάµη, αναγράφεται 

“BREDA” ή “STEYR” και το έτος κατασκευής. Επι-

πλέον, αναγράφεται ο τύπος του όπλου (“Υ: 1903”, 

ή “Υ: 1903/14”, ή “Υ: 1903/14 1930 SYSTEM”), ενώ 

σε ορισµένα όπλα είναι πιθανό να υπάρχει και το 

ελληνικό εθνόσηµο. Ο αριθµός µητρώου βρίσκεται 

στο δεξιό µέρος της θήκης του κινητού ουραίου.

Τυφέκιο Mannlicher-Schonauer M1903 Αραβίδα Mannlicher-Schonauer M1903

Μήκος: 1.225 mm 1.025 mm

Μήκος κάνης: 725 mm 525 mm

Βάρος (άδειο): 3,77 kgr 3,53 kgr

Τροφοδοσία: Περιστροφική φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων Περιστροφική φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 6,5 mm Greek Mannlicher 6,5 mm Greek Mannlicher

Αρχ. Ταχύτητα: 680 m/s 627 m/s

Κατασκευαστής: Steyr Steyr

Τυφέκιο Mannlicher-Schonauer M1903/14 Αραβίδα Mannlicher-Schonauer M1903/14

Μήκος: 1.225 mm 1.025 mm

Μήκος κάνης: 725 mm 525 mm

Βάρος (άδειο): 3,83 kgr 3,58 kgr

Τροφοδοσία: Περιστροφική φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων Περιστροφική φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 6,5 mm Greek Mannlicher 6,5 mm Greek Mannlicher

Αρχ. Ταχύτητα: 680 m/s 627 m/s

Κατασκευαστής: Steyr / Breda Steyr / Breda

Ξιφολόγχη τυφεκίου MS M1903

Επισηµάνσεις στη θήκη του ουραίου:

“Breda 1927”

Επισηµάνσεις στη θήκη του κινητού ουραίου

αραβίδας MS Μ1903 “system 1930”
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γεύµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Στρατόπεδο Καποτά

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2012, οργανώθηκε γεύµα κοινωνι-

κής αλληλεγγύης στο Στρατόπεδο «Καποτά» στο Μενίδι Αττικής, 

στο πλαίσιο της δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούµε» που οργανώνει ο 

ΣΚΑΪ και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για τους άπορους της περι-

οχής. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκο-

πος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυµος, ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννης Ραγκούσης, ο κ. Αρχηγός 

ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, και ο Γενικός ∆ιευθυ-

ντής του ΣΚΑΪ κ. Ιωάννης Σπανολιός.

Οµιλίες από Αξιωµατικούς της 32 ΤΑΞ/ΠΝ 

σε Σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Από 3 έως 5 Απριλίου 2012, πραγµατοποιήθηκαν από αξιωµατι-

κούς της 32 ΤΑΞΠΝ ενηµερωτικές οµιλίες σε σχολεία δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης του Βόλου και της Νέας Ιωνίας (2ο-8ο Γυµνάσιο Βόλου 

και 1ο-3ο -4ο Γυµνάσιο Ν. Ιωνίας), στα πλαίσια του σχολικού επαγγελ-

µατικού προσανατολισµού.

∆ιοργάνωση Συναυλίας για Φιλανθρωπικό 

Σκοπό

Στις 25 Μαΐου 2012, η 12η  και 15η Μηχανοποιηµένη Ταξιαρχία, σε 

συνεργασία µε την εταιρεία Προστασίας Ατόµων µε Αυτισµό ∆.Α.∆ Ν. 

Καστοριάς, πραγµατοποίησε συναυλία µε τίτλο «µια αγκαλιά τραγούδια 

από την καρδιά µας» στο ∆ηµοτικό Ωδείο Καστοριάς µε τη συµµετοχή 

της υψιφώνου κ. Άννας Παπαδοπούλου και της Στρατιωτικής µουσι-

κής. Τα έσοδα της παράστασης διατέθηκαν υπέρ της Εταιρείας Προστα-

σίας Ατόµων µε Αυτισµό ∆.Α.∆ Ν. Καστοριάς.
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Συµµετοχή ΣΜΥ στην Καµπάνια “Let’s Do it Greece”

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων ∆υνάµεων, την Κυριακή 

29 Απριλίου 2012, η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών µαζί µε εθελοντικές οργανώ-

σεις, συλλόγους, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, σχολεία και άλλους φορείς, συµµετεί-

χαν στην καµπάνια “Let’s Do it Greece”, µέλος της οποίας είναι ο ∆ήµος Τρικκαίων. 

Σκοπός της καµπάνιας είναι η διατήρηση των περιοχών που καθαρίζονται σε καλή 

κατάσταση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος και προ-

στασίας του φυσικού πλούτου. Η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών συµµετείχε µε 3 

αξιωµατικούς και 70 σπουδαστές, οι οποίοι, αφού µετέβησαν στο Άλσος του Προ-

φήτη Ηλία Τρικάλων, καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο από ξερά κλαδιά, απορρίµµατα, κορµούς δέντρων και λοιπά άχρηστα υλικά.

Επιστηµονικές Ενηµερώσεις στην Περιοχή Ευθύνης της VIII Μ/Π ΜΠ

Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς και της υπο-

στήριξης άλλων φορέων, πραγµατοποιήθηκαν επιστηµονικές ενηµερώσεις 

σε µαθητές των Λυκείων της περιοχής ευθύνης της VIII Μ/Π ΜΠ (Ιωάννινα, 

Πρέβεζα, Ηγουµενίτσα και Άρτα). Οι ενηµερώσεις έγιναν από οµάδα στρα-

τιωτικών γιατρών που υπηρετούν στην VIII Μ/Π ΜΠ, σε συνεργασία µε την 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, και αναπτύχθηκαν θέµατα 

όπως: διατροφή και εφηβεία, στοµατική υγεία και υγιεινή, ναρκωτικά, αλ-

κοόλ, εφηβεία και άσκηση, υγεία και κάπνισµα.

Κοινωνική Προσφορά της 96 Α∆ΤΕ

Η 96 Α∆ΤΕ, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, συµµετέχει καθηµερινά 

στην παρασκευή 30 µερίδων γεύµατος ενισχύοντας τα συσσίτια της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών και τις διανέµει σε ενορίες, προκειµένου 

να προσφερθούν σε άπορες οικογένειες της νήσου. Στα πλαίσια της κοινωνικής 

προσφοράς, διενεργήθηκε, επίσης, εθελοντική αιµοδοσία την 28η και 29η Μαρτίου 

2012, στο Στρατόπεδο «Αναστασίου» από οπλίτες και µόνιµα στελέχη των Μονάδων 

της 96 Α∆ΤΕ. Την αιµοληψία πραγµατοποίησε ειδικό συνεργείο του Γενικού Νοσο-

κοµείου Χίου «Σκυλίτσειο» κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 90 φιάλες αίµατος.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Λειτουργία Τµήµατος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο 414 ΣΝΕΝ

Στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Ειδικών Νοσηµάτων στην Πε-

ντέλη, έχει ξεκινήσει η λειτουργία σύγχρονου Τµήµατος Φυσικής 

Ιατρικής και Αποκατάστασης για το προσωπικό των Ενόπλων ∆υ-

νάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας. Το τµήµα στελεχώθηκε από ια-

τρούς και φυσικοθεραπευτές και των τριών Κλάδων, και λειτουργεί 

ως κέντρο ηµερήσιας νοσηλείας, για παροχή υπηρεσιών σε ευρεία 

κλίµακα περιστατικών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µε τη λειτουργία του τµήµατος υδροθε-

ραπείας και κινησιοθεραπείας παρέχεται η δυνατότητα αποκατάστασης 

ασθενών µε ορθοπεδικά, νευρολογικά, νευροχειρουργικά και ρευµα-

τολογικά νοσήµατα. Επιδίωξη είναι η επέκταση παροχής υπηρεσιών σε αποστράτους, δικαιούµενα µέλη αλλά και σε ιδιώτες.

10o Συµπόσιο Εντατικής Ιατρικής

Την 25η Μαΐου 2012, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταρά-

κος, συνοδευόµενος από τον Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Τσα-

ντηράκη, κήρυξε την έναρξη του 10ου Συµποσίου Εντατικής Ιατρικής των 

Στρατιωτικών Νοσοκοµείων, που διεξήχθη στο 251 Γενικό Νοσοκοµείο 

Αεροπορίας (ΓΝΑ). Στο Συµπόσιο, όπου συµµετείχαν έλληνες και ξένοι 

διακεκριµένοι επιστήµονες, αναπτύχθηκαν θέµατα όπως οι νεώτερες 

εξελίξεις στην αντιµετώπιση προβληµάτων κατά οργανικά συστήµατα των 

ασθενών των ΜΕΘ και η αντιµετώπιση του παγκόσµιου προβλήµατος εύ-

ρεσης και εξοικονόµησης πόρων στο χώρο της υγείας.
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Οµιλία στο Προσωπικό της 32 ΤΑΞΠ/Ν µε Θέµα τα 

Ναρκωτικά

Στις 30 Μαρτίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Μελισσιάτι-

κων Βόλου οµιλία στο προσωπικό της 32 ΤΑΞΠ/Ν, από τον σύλλογο «Αντιναρκω-

τικό Μέτωπο», µε κύριο οµιλητή τον πρώην υπουργό Υγείας κ. Γεώργιο Σούρλα.

Ηµερίδα στο ΓΕΕΘΑ

Την 28η Μαΐου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο 

ΓΕΕΘΑ, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Στρατολογι-

κού Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων (∆ΣΣΝΣ), 

ηµερίδα µε θέµα «Θέµατα επί του Κώδικα ∆ιοικη-

τικής ∆ιαδικασίας».

Σκοπός της ηµερίδας ήταν η επιµόρφωση των 

αξιωµατικών σπουδαστών του Σχολείου Επιµόρ-

φωσης Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων, κα-

θώς και στελεχών του Σώµατος Στρατολογικού Στρατιωτικών Νοµικών Συµβού-

λων. Τα θέµατα της ηµερίδας ανέπτυξαν, από το τµήµα Νοµικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι κύριοι Θεόδωρος Φορτσάκης, Κα-

θηγητής ∆ιοικητικού ∆ικαίου και πρόεδρος του τµήµατος της Νοµικής, Γεώργι-

ος ∆ελλής, Επίκουρος Καθηγητής και Βασίλειος Κονδύλης, Λέκτορας. Οι κύριοι 

Καθηγητές έγιναν δεκτοί από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο.

Ενηµέρωση του Προσωπικού της Σχολής Πυροβολικού στην Ν. Πέραµο

Την Πέµπτη, 10 Μαΐου 2012, στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού στην Ν. Πέ-

ραµο Αττικής, πραγµατοποιήθηκε, στο πλαίσιο των επιµορφωτικών διαλέξεων, 

ενηµέρωση του προσωπικού της Σχολής σε θέµατα οδικής ασφάλειας και Τρο-

χαίων Ατυχηµάτων, από τον Υπαρχιφύλακα Σωτήριο Γιαννόπουλο της τροχαίας 

Μεγάρων.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αγώνες Χειροσφαίρισης των Ε∆ και των ΣΑ

Από τη ∆ευτέρα 21 έως και την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012, στο 

κλειστό γυµναστήριο του ∆ήµου Βύρωνα, πραγµατοποιήθηκαν οι 

αγώνες χειροσφαίρισης των Ενόπλων ∆υνάµεων  και των Σωµάτων 

Ασφαλείας, για το έτος 2012.

Τη διοργάνωση είχε αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, 

µε τη συνδροµή της Ελληνικής 

Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης 

και της Γραµµατείας του Ανώ-

τατου Συµβουλίου Αθλητισµού 

Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΑΕ∆).

Νικήτρια αναδείχθηκε η οµά-

δα του Στρατού Ξηράς, η οποία 

επικράτησε, στον τελικό, της οµά-

δας της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Eτήσιοι Aγώνες Ποδηλασίας των Ε∆ και των ΣΑ

Την Κυριακή 1η Ιουλίου 2012, στο Μαντούδι Ευβοίας πραγµατοποιή-

θηκαν οι Eτήσιοι Aγώνες Ποδηλασίας των Ενόπλων ∆υνάµεων και των 

Σωµάτων Ασφαλείας, για το έτος 2012. 

Τη διοργάνωση είχε αναλάβει η Τεχνική Επιτροπή Ποδηλασίας 

της Γραµµατείας του Ανώτατου Συµβουλίου Αθλητισµού Ενόπλων 

∆υνάµεων (ΑΣΑΕ∆) µε τη συνδροµή της Ελληνικής Οµοσπονδίας 

Ποδηλασίας και του ∆ήµου Μαντουδίου - Λίµνης και Αγίας Άννας. 

Στους αγώνες έλαβαν µέρος 34 αθλητές από όλους τους Κλάδους 

των Ε∆ και τα Αρχηγεία των ΣΑ.

Νικητής του αγώνα και πρωταθλητής Ελλάδος Ε∆ και ΣΑ για το έτος 2012 αναδείχθηκε, ο Υποσµηναγός Ιωάννης Ταµου-

ρίδης, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν ο Αστυφύλακας Παύλος Χαλκιόπουλος και ο Ανθυποπλοίαρχος Αλέξανδρος 

Μαλισιώβας, αντίστοιχα. Στην οµαδική κατάταξη, νικήτρια αναδείχθηκε η οµάδα του Στρατού Ξηράς, ενώ τη δεύτερη και 

τρίτη θέση κατέλαβαν οι οµάδες της Ελληνικής Αστυνοµίας και της Πολεµικής Αεροπορίας, αντίστοιχα.

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι τοπικές πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές Αρχές της πόλεως του Μαντου-

δίου, αντιπροσωπείες αξιωµατικών, υπαξιωµατικών και οπλιτών από τις στρατιωτικές Μονάδες της περιοχής και πλήθος 

κόσµου.
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∆ιεξαγωγή Εσωτερικών Στρατιωτικών Αγώνων “Βελισσαρίου - Παπαρρόδου”

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, και ώρα 17.00, διεξήχθησαν στις εγκα-

ταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων οι ετήσιοι εσωτερικοί 

στρατιωτικοί αγώνες «Βελισσαρίου - Παπαρρόδου» µεταξύ των 1ου και 

2ου Τάγµατος των Ευελπίδων αντίστοιχα.

Νικητήριο αναδείχθηκε το 1ο ΤΕ. Επίσης, τιµήθηκαν για την προ-

σφορά τους στη Σχολή ο επίτιµος ∆ιοικητής της ΣΣΕ Αντγος ε.α. Ιωάν-

νης Ασλανίδης και ο επίτιµος Καθηγητής της Σωµατικής Αγωγής της 

Σχολής Χαράλαµπος Καµίτσης.

Αγώνες Κολύµβησης Ε∆ και ΣΑ 

Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012, πραγµατοποιήθηκαν στο δηµοτικό 

κολυµβητήριο Γέρακα του ∆ήµου Παλλήνης Αττικής, οι αγώνες Κο-

λύµβησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας 

για το έτος 2012. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει το Γενικό Επιτελείο 

Αεροπορίας µε τη συνδροµή της Ελληνικής Οµοσπονδίας Κολύµ-

βησης και της Γραµµατείας του Ανώτατου Συµβουλίου Αθλητισµού 

Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΑΕ∆).

Στην τελική κατάταξη, στο σύνολο των αγωνισµάτων, στους άν-

δρες, νικήτρια αναδείχθηκε η οµάδα του Στρατού Ξηράς, ενώ στις γυναίκες, η οµάδα του Πολεµικού Ναυτικού.

Στρατιωτικοί Αγώνες µεταξύ των Μονάδων της 98 Α∆ΤΕ

Στα πλαίσια βελτίωσης της καλλιέργειας αγωνιστικού πνεύµατος και 

ανάπτυξης του αισθήµατος «ευ αγωνίζεσθαι» για το προσωπικό που υπη-

ρετεί στις Μονάδες - Ανεξάρτητες Υποµονάδες της Μεραρχίας, πραγµα-

τοποιήθηκαν στρατιωτικοί αθλητικοί αγώνες, στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 

2012. Τα αγωνίσµατα τα οποία διεξήχθησαν ήταν: λογχοµαχία, ασκήσεις 

ακριβείας διµοιριών, δρόµος 1.600 µέτρων, διελκυστίνδα, µεταφορά 

τραυµατία. Όλες οι Μονάδες πραγµατοποίησαν εξαιρετική εµφάνιση, ενώ 

καλύτερη αναδείχθηκε η οµάδα του 2ου ΕΤΕΘ. Το λάβαρο της 98 Α∆ΤΕ 

στην πολυνίκη µονάδα, καθώς και τα µετάλλια και τα διπλώµατα 

στους νικητές των αγώνων επέδωσε ο ∆ιοικητής της Μεραρχίας. ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η παχυσαρκία θεωρείται ο µοναδικός 
από τους παράγοντες κινδύνου για ανά-
πτυξη χρόνιων νοσηµάτων µε ευρείες 
ψυχοκοινωνικές διαστάσεις. Η βιολογική 
παράµετρος της νόσου τείνει να αποκτή-
σει δευτερεύουσα σηµασία, σε σχέση µε 
τα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήµατα 
που δηµιουργούνται. Κι αυτό, λόγω των πο-
λιτισµικών αξιών που συνδέουν το αδύνατο 
µε το όµορφο και αντίστοιχα το παχύσαρκο 
µε το άσχηµο, καθώς και το αίσθηµα απώ-
λειας του προσωπικού ελέγχου. Στις σύγ-
χρονες, δυτικού τύπου κοινωνίες, τα παχύ-
σαρκα άτοµα βιώνουν προκατάληψη από 
τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας τόσο στις 
επαγγελµατικές ευκαιρίες όσο και στις προ-
σωπικές σχέσεις. Γι’ αυτό το λόγο, σε ασθε-
νείς µε ήπια ή µετρίου βαθµού παχυσαρκία 
ακόµα και οι µικρές αλλαγές συµπεριφοράς 
που οδήγησαν σε απώλεια σωµατικού βά-
ρους, βελτίωσαν, τουλάχιστον βραχυχρό-
νια, την ποιότητα της ζωής τους.

Οι έννοιες ιδανικό βάρος, υπέρβαρος, 
παχύσαρκος αποκτούν διαφορετικό νόηµα 
στον ιατρικό κόσµο και το ευρύ κοινό, γιατί 
τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Οι διατροφι-

κές συνήθειες, οι οποίες σχετίζονται µε το 
σωµατικό βάρος, καθορίζονται σε µεγάλο 
βαθµό από το κοινωνικοπολιτισµικό περι-
βάλλον και καθοδηγούνται σε σηµαντικό 
βαθµό από τη βιοµηχανία τροφίµων και τη 
διαφήµιση, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αγνο-
ούνται ή να υποβαθµίζονται οι συστάσεις 
από τους φορείς της υγείας. Έτσι, οι κατα-
ναλωτές καταλήγουν να έχουν τη δική τους 
άποψη για την αλληλεπίδραση τροφής-
υγείας, οι οποίες µπορεί να διαφέρουν σε 
σηµαντικό βαθµό από αυτές των ειδικών.

Επιπτώσεις
Οι σηµαντικότερες συνέπειες του αυ-

ξηµένου σωµατικού βάρους από πλευράς 
συχνότητας εµφάνισης αφορούν µεταβο-
λικές διαταραχές, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου-2, η δυσλιπιδαιµία, η 
υπέρταση, η ινσουλινοαντίσταση και η 
υπερουριχαιµία. Συνέπεια αυτού του 
γεγονότος είναι να θεωρείται σήµερα η 
παχυσαρκία από τους κυριότερους πα-
ράγοντες εµφάνισης καρδιοαγγειακών 
παθήσεων (δηλαδή έµφραγµα του µυο-
καρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο κ.τ.λ.). Η παχυ-
σαρκία όµως είναι µια πολυσυστηµατική 
νόσος, που προσβάλλει και άλλα όργανα 
του ανθρωπίνου σώµατος προκαλώ-
ντας αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης 
αναπνευστικών παθήσεων, νόσων του 
ήπατος και των χοληφόρων, ορµονικών 
διαταραχών, προβληµάτων γονιµότητας 
και επιπρόσθετα η παχυσαρκία σχετίζε-
ται αιτιολογικά µε αυξηµένη συχνότητα 
εµφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου, 
όπως του καρκίνου του ενδοµητρίου, των 
ωοθηκών, του µαστού, του τραχήλου της 
µήτρας, του προστάτη, του παχέος εντέ-
ρου, της χοληδόχου κύστης, του ήπατος, 
του παγκρέατος και των νεφρών.

Κοινωνικοοικονοµικό κόστος
Το κόστος της παχυσαρκίας, λόγω των 

πολυποίκιλων επιπτώσεών της στην υγεία, 
είναι ένα σηµαντικό ποσοστό των συνολι-
κών δαπανών υγείας. Το άµεσο κόστος 
της παχυσαρκίας είναι η αποτίµηση που 
προκύπτει από αυτή καθαυτή τη νόσο και 
τη θεραπεία της, αλλά και της αντιµετώπι-
σης των σχετιζοµένων µε αυτή νόσων.Το 

Παχυσαρκία
& ∆ηµόσια Υγεία

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η παχυσαρκία ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία το άτοµο 

έχει ποσοστό λίπους πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που λειτουργεί επιβαρυντικά για την υγεία 

του. Η παχυσαρκία είναι αναµφισβήτητα µια από τις συχνότερα εµφανιζόµενες ασθένειες στις ανεπτυγµένες 

χώρες. Αναγνωρίζεται ως χρόνια νόσος, και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση των 

κυριότερων µη µεταδοτικών ασθενειών, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και ο σακχαρώδης διαβήτης.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΥΝ) Ιωάννα Αληγεωργίου 
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Παχυσαρκία
∆ηµόσια Υγεία

έµµεσο κόστος αναφέρεται στην απώλεια 
παραγωγικότητας, λόγω αυξηµένης νοση-
ρότητας και θνησιµότητας, και είναι εξίσου 
σηµαντικό µε το άµεσο κόστος. Μια άλλη 
κατηγορία είναι το προσωπικό κόστος των 
παχύσαρκων, το οποίο µπορεί να είναι είτε 
ψυχολογικό είτε άµεσο, αφού αυτοί κερ-
δίζουν λιγότερα εξαιτίας απουσιών λόγω 
ασθένειας ή διακρίσεων.

Αιτιολογία
Η παχυσαρκία είναι αποτέλεσµα της 

διαταραχής του ισοζυγίου ενέργειας και, 
πιο συγκεκριµένα, αποτέλεσµα του θε-
τικού ισοζυγίου ενέργειας. Με τον όρο 
ισοζύγιο ενέργειας καλούµε την ισορ-
ροπία µεταξύ ενεργειακής πρόσληψης 
και ενεργειακής κατανάλωσης. ∆ιαταρα-
χή του ισοζυγίου οδηγεί σε αλλαγή των 
ενεργειακών αποθηκών του σώµατος 
και εποµένως σε αλλαγή του σωµατικού 
βάρους. Στο θετικό ισοζύγιο ενέργειας, η 
ενεργειακή πρόσληψη είναι µεγαλύτερη 
από την ενεργειακή κατανάλωση µε απο-
τέλεσµα, όταν αυτό διατηρηθεί για ένα ση-
µαντικό χρονικό διάστηµα, να αυξηθούν 
οι ενεργειακές αποθήκες του σώµατος, 
(το σωµατικό λίπος) και εποµένως να εµ-
φανιστεί παχυσαρκία.

Αντιµετώπιση
Η θεραπεία της παχυσαρκίας αποτε-

λεί αντικείµενο διαφόρων µεθόδων, που 

αφορούν διαιτητικές, φαρµακευτικές και 
χειρουργικές παρεµβάσεις.

Πληθώρα διαιτητικών σχηµάτων κυ-
κλοφορούν καθηµερινά, τα οποία υπό-
σχονται γρήγορη, εύκολη, και ανώδυνη 
απώλεια βάρους. Εφόσον υπάρχουν άν-
θρωποι οι οποίοι ελπίζουν να χάσουν βά-
ρος χωρίς τις επίπονες προσπάθειες των 
διαιτών αδυνατίσµατος και τις ατέλειωτες 
ώρες άσκησης, θα υπάρχουν και οι µα-
γικές συνταγές που θα υπόσχονται άµεση 
απώλεια βάρους, ενάντια στους βασικούς 
νόµους της θερµοδυναµικής.

Η διατροφική αντιµετώπιση της πα-
χυσαρκίας βασίζεται στο γεγονός ότι η 
παχυσαρκία προκύπτει από την έλλειψη 
ενεργειακής ισορροπίας και στο ότι το 
αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο µπορεί να 
επιτευχτεί εύκολα µε µείωση της ενεργει-
ακής πρόσληψης και µε την αύξηση της 
σωµατικής δραστηριότητας.

∆ιεθνείς επιστηµονικοί οργανισµοί 
και εταιρείες έχουν καταλήξει στο συµπέ-
ρασµα ότι, ζώντας σε ένα περιβάλλον που 
προωθεί την αύξηση του σωµατικού βά-
ρους, απαιτείται µια εφόρου ζωής τροπο-
ποίηση των συνηθειών µε την υιοθέτηση 
εφικτών αλλαγών που αφορούν τόσο την 
διαιτητική πρόσληψη όσο και την καθη-
µερινή σωµατική δραστηριότητα, προκει-
µένου να επιτευχθεί η µείωση και η δια-
τήρηση του υγιούς σωµατικού βάρους.

Συνολικά, η κατανάλωση πολλών και 

µικρών γευµάτων κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας και ενός διαιτολογίου πλούσιου 
σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες αποτε-
λούν σηµαντικούς στόχους για τον συνετό 
έλεγχο της διαιτητικής πρόσληψης και τη 
µείωση του σωµατικού βάρους.

Η σωµατική δραστηριότητα, λόγω της 
αύξησης της ενεργειακής δαπάνης, προ-
τείνεται ως σηµαντικό κοµµάτι ενός ολο-
κληρωµένου προγράµµατος µείωσης του 
σωµατικού βάρους. Επιπλέον, είναι καλά 
τεκµηριωµένο πως η φυσική δραστηριό-
τητα είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας 
που µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης πρό-
ωρου θανάτου και έναν αριθµό χρόνιων 
ασθενειών όπως η στεφανιαία νόσος και 
ο διαβήτης. Οι οδηγίες του παγκόσµιου 
οργανισµού υγείας αναφέρονται σε συνο-
λική ηµερήσια φυσική δραστηριότητα 30 
λεπτών κατά προτίµηση όλες τις ηµέρες 
της εβδοµάδας. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
η ενσωµάτωση της άσκησης στη καθηµε-
ρινή ζωή του ατόµου βοηθά στη διατήρη-
ση της απώλειας του σωµατικού βάρους. 
Αυτή είναι ίσως και η πιο σηµαντική συ-
νεισφορά της άσκησης στην εφόρου ζωής 
θεραπεία της παχυσαρκίας.

Τέλος, η τακτική αυτοπαρακολούθη-
ση του σωµατικού βάρους συντελεί στον 
έγκαιρο εντοπισµό πιθανής επαναπρό-
σληψης βάρους και παρεκτροπών, ώστε 
να αποφευχθεί µια µεγάλη υποτροπή.

ΓΕΣ/∆ΥΓ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Τα Φυλάκια της

Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΠΛΑΙΣΙΟ

Βρίσκεται στα Β. του οµώνυµου οικισµού, σε δηµόσια 

έκταση 5.785 τ.µ., που χρησιµοποιεί η Στρατιωτική Υπηρεσία 

από το 1956. Σήµερα, είναι ανενεργό και διατηρούνται µόνο 

ερείπια των εγκαταστάσεων.

ΕΦ ΠΑΛΑΜΠΑ

Βρίσκεται πάνω στη µεθόριο, στο ύψος της 54ης µεθο-

ριακής πυραµίδας. Κατέχει έκταση 3.345 τ.µ., ιδιοκτησίας 

ΤΕΘΑ, από κοινού µε το ελληνικό δηµόσιο, που χρησιµοποιεί 

η Στρατιωτική Υπηρεσία πριν από το 1940-41. Οι εγκαταστά-

σεις του καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµί-

ου Πολέµου και στη θέση τους ανεγέρθησαν νέες στα 1971, 

που συµπληρώθηκαν σταδιακά στη σηµερινή τους µορφή. 

Αποτελεί φυλάκιο περιοδικής επάνδρωσης του Α΄ ΣΣ.

ΕΦ ΚΟΤΣΙΚΑ

Βρίσκεται στα Βόρεια του οµώνυµου οικισµού, σε οπτική 

επαφή µε το παλαιό φυλάκιο Μεταξά. Κατέχει δηµόσια έκτα-

ση 2.190 τ.µ., που χρησιµοποιεί η Στρατιωτική Υπηρεσία από 

το 1956. Σήµερα, λειτουργεί ως φυλάκιο περιοδικής επάν-

δρωσης του Α΄ ΣΣ.
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Για τα ιστορικά στοιχεία των περιοχών που παρουσιάζονται και των γεγονότων που αναφέρονται, βασι-

κή βιβλιογραφία αποτελούν οι εκδόσεις του ΓΕΣ/∆ΙΣ για κάθε χρονική περίοδο, τα «Αποµνηµονεύµατα 

Μακεδονοµάχων» και η «Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος» Εκδόσεις ΤΖΗΡΙΤΑ.

Τα στοιχεία των Φυλακίων προέρχονται από τα Αρχεία των 3ων ΕΓ των Σχηµατισµών

που υπάγονται στο Α΄ ΣΣ.

Για τα ΕΦ της VIIIης ΜΠ το υλικό προέρχεται εξ ολοκλήρου από την έκδοση «Φυλάκια της ελλη-

νοαλβανικής µεθορίου και εσωτερικού στη Ζώνη Ευθύνης του 583 Τάγµατος Πεζικού», που εκπο-

νήθηκε από τον Τχη (ΠΖ) Αθανάσιο Λάκκα και εκτυπώθηκε στα Ιωάννινα το 2004 και την έκδοση 

«Φυλάκια της ελληνοαλβανικής µεθορίου της Περιοχής Ευθύνης της VIII ΜΠ», όπου παρουσιάζο-

νται τα Φυλάκια του 583 ΤΠ (επιµέλεια Αθ. Λάκκας) και του 628 ΤΠ

(επιµέλεια έκδοσης Ανχης (ΠΖ) Γ. Γκόνης).

ΕΦ ΧΟΥΡΜΟΥΛΗ

ΝΤΡΙΑΝΟΒΟ

Το ΕΦ «ΧΟΥΡΜΟΥΛΗ» βρίσκεται εγγύς των ελληνοαλβα-

νικών συνόρων, στα Β. του οικισµού Άγιοι Πάντες, στη θέση 

Ντριάνοβο του υψώµατος Χουρµούλη. Στα 1925, ανεγέρθη-

καν εγκαταστάσεις 2.304 τ.µ. Έπαυσε η λειτουργία του σε 

άγνωστη χρονική στιγµή.

 ΕΦ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΦΑΤΗΡΙΟΥ)

Βρίσκεται πάνω από το Κερασοχώρι, σε κοινοτική έκτα-

ση 6.515 τ.µ., που χρησιµοποιείται από το 1957. Σήµερα, δια-

τηρούνται ερείπια των λιθόκτιστων εγκαταστάσεων.



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Μάχη των Οχυρών 

Μετά την απρόκλητη ιταλική εισβολή στην Ελλάδα τον Οκτώβρη του ’40, το µέτωπο του πολέµου 

επεκτάθηκε στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η δυσµενής εξέλιξη του φιλόδοξου σχεδίου του 

Μουσολίνι για την Ελλάδα επέβαλε την εµπλοκή της Γερµανίας στο βαλκανικό µέτωπο, για να 

εξαλειφθεί η απειλή κατά των ρουµανικών πετρελαιοπηγών, ζωτικής σηµασίας για τους Γερµανούς.

«Τιµή σ’ εκείνους, όπου στη ζωή των

όρισαν να φυλάγουν Θερµοπύλες»

Κ. Καβάφης

6-10 Απριλίου 1941



Το ενδεχόµενο γερµανικής 
επέµβασης στα Βαλκάνια µπο-
ρούσε να ανατρέψει τη δηµι-
ουργηθείσα ευνοϊκή κατάσταση 
για την Ελλάδα, καθώς η χώρα 
στερούνταν των απαραίτητων 
δυνάµεων για να αντιµετωπίσει 
την ισχυρή πολεµική µηχανή του 
Χίτλερ και επιπλέον τα εφόδιά 
της σε υλικό πολέµου συνίστα-
ντο κυρίως σε αποθέµατα που οι 
Βρετανοί είχαν κυριεύσει από τις 
ηττηµένες ιταλικές δυνάµεις στη 
Βόρεια Αφρική και τα οποία ήταν 
ελάχιστα σε σχέση µε τις ανάγκες 
του µετώπου και δεν περιλάµβα-
ναν άρµατα µάχης και οχήµατα.

Στο σύνολό τους, σχεδόν, οι ελ-
ληνικές δυνάµεις ήταν αγκιστρω-
µένες στο αλβανικό µέτωπο και µο-
ναδική ελπίδα για την αντιµετώπιση 
γερµανικής επίθεσης αποτελούσε 
η έγκαιρη άφιξη χερσαίων βρετα-

νικών δυνάµεων και η εµπλοκή Γιου-
γκοσλαβίας ή Τουρκίας στον πόλεµο των 
∆υνάµεων κατά του Άξονα.

Ο Χίτλερ, από την πλευρά του, µετά την 
απώλεια της µάχης του Ατλαντικού, φάνηκε 
αποφασισµένος να ξεκαθαρίσει την κατά-
σταση στα Βαλκάνια, για να µπορεί να προ-
ωθήσει ανενόχλητος την επιχείρηση κατά 
της Ρωσίας. Από τον Νοέµβριο του ’40, εξε-
δόθη απόρρητη διαταγή προς το επιτελείο 
του, για την προετοιµασία των επιχειρήσε-
ων κατά της Ελλάδας, µε το κωδικό όνοµα 
«ΜΑΡΙΤΑ». Σύµφωνα µε αυτήν, αρχικός 
αντικειµενικός σκοπός υπήρξε η κατάληψη 
της ακτής του Αιγαίου και του νευραλγικού 
λιµένα της Θεσσαλονίκης. Η προστασία των 
πλευρών έναντι της Τουρκίας θα εξασφα-
λιζόταν µε την ενίσχυση των γερµανικών 
στρατευµάτων από βουλγαρικά. Καθοριστι-
κό παράγοντα για την εξέλιξη του σχεδίου 
αποτελούσε η στάση της Γιουγκοσλαβίας. 
Η ισχυρή γερµανική αεροπορία ανέλαβε 
την αποστολή να ενισχύσει όλες τις φάσεις 
της επίθεσης και εφόσον ήταν δυνατόν, να 
καταλάβει όλα τα βρετανικά στηρίγµατα επί 
των ελληνικών νήσων, διενεργώντας απο-
βάσεις από αέρος.

Παράλληλα µε την εκπόνηση του σχε-
δίου και τη στρατιωτική προπαρασκευή, η 
γερµανική πλευρά ξεκίνησε διπλωµατικό 
αγώνα, αποσκοπώντας στη σύνταξη των 

βαλκανικών κρατών στο πλευρό του Άξονα.
Για το ενδεχόµενο γερµανοβουλγα-

ρικής εισβολής, η ελληνική πλευρά είχε 
προετοιµαστεί από το 1936, µε εκτεταµένα 
οχυρωµατικά έργα στην ελληνοβουλγα-
ρική µεθόριο. Για τον σκοπό αυτό, εκπο-
νήθηκε σχέδιο άµυνας, το οποίο κάλυπτε 
τα ελάχιστα υφιστάµενα δροµολόγια που 
βρίσκονταν πάνω στις κύριες οδούς διέ-
λευσης στρατευµάτων από τη µεθόριο στα 
βόρεια σύνορα της χώρας. Το σύστηµα 
οχυρώσεων που υιοθετήθηκε προσαρ-
µόστηκε πλήρως στα χαρακτηριστικά τού 
ορεινού εδάφους της περιοχής.

Η οχύρωση απέβλεπε στην κάλυψη 
της επιστρατεύσεως και της στρατηγικής 
συγκέντρωσης του Στρατού Εκστρατείας, 
καθώς και στη χρησιµοποίηση της οχυ-
ρωµένης τοποθεσίας ως βάσεως εξόρµη-
σης για επόµενες επιχειρήσεις. Μια σειρά 
ανεξάρτητων οχυρών, µε συστήµατα πο-
λυβολείων από οπλισµένο σκυρόδεµα και 
σύνδεση µεταξύ τους µε έργα εκστρατείας, 
κατασκευάστηκαν για την απόφραξη των 
κύριων και δευτερευουσών οδεύσεων. 
Από το Μπέλες µέχρι τον ποταµό Νέστο, τα 
έργα προστάτευαν ικανοποιητικά τις κοιλά-
δες Στρυµόνα και Νέστου, που διασχίζουν 
εγκάρσια την οροσειρά των ελληνοβουλ-
γαρικών συνόρων.

Η οχυρωµένη γραµµή, γνωστή ως 
«Γραµµή Μεταξά», συνδύαζε το σύστη-
µα υπόγειων οδών της Γραµµής Μαζινό, 
την οποία οι Γερµανοί απέφυγαν κατά 
την επίθεσή τους στη Γαλλία το 1940, µε 
περισσότερα επιφανειακά έργα (πολυβο-
λεία, παρατηρητήρια, ολµοβολεία, σταθ-
µούς διοικήσεως, δίκτυο ύδρευσης, ηλε-
κτροφωτισµό και συστήµατα εξαερισµού) 
και αλληλοϋποστήριξη των διαφόρων έρ-
γων και ένα καλό σύστηµα αντιαρµατικών 
κωλυµάτων. Το πλέγµα των 21 οχυρών 
ήταν ικανοποιητικό για την απαγόρευση 
αξόνων εισβολής από τη Βουλγαρία στην 
Ελλάδα, ενώ στα Ανατολικά, στην ελληνο-
τουρκική µεθόριο, έγιναν έργα εκστρατεί-
ας και ηµιµόνιµης οχυρωτικής, και κατα-
σκευάστηκαν µεµονωµένα οχυρά, Εχίνος 
και Νυµφαία, για την απόφραξη των βα-
σικών αµαξιτών οδών που οδηγούσαν 
προς Ξάνθη και Κοµοτηνή.

Το µόνο ευπαθές σηµείο της τοποθε-
σίας αυτής ήταν η δυνατότητα υπερκέρα-
σής της από τον διάδροµο του Αξιού, µε 

αυξηµένες πιθανότητες αποκοπής των 
ανατολικώς του Στρυµόνα δυνάµεων. Το 
αµυντικό σύστηµα της περιοχής είχε ως 
βασική προϋπόθεση την αξιοπιστία του 
γιουγκοσλαβικού στρατού και το απαρα-
βίαστο του εδάφους της γείτονος χώρας.

Στη Νότια κυρίως Γιουγκοσλαβία, οι 
αµυντικές δυνατότητες των γειτόνων πα-
ρουσιάζονταν ιδιαίτερα ασθενείς, καθώς 
τα στρατεύµατα δεν είχαν επιστρατευτεί 
πλήρως και οι ελλείψεις σε σύγχρονο 
υλικό και οπλισµό ήταν µεγάλες. Παρ’ όλα 
αυτά, η Γιουγκοσλαβία ήταν αποφασισµέ-
νη να αµυνθεί κατά πάσης επιδροµής και 
παραβίασης της ουδετερότητάς της. Η µε-
ταπολίτευση της 27ης Μαρτίου και η ανά-
ληψη της αρχής, µετά από πραξικόπηµα, 
από τον Στρατάρχη Σίµοβιτς, ανέτρεψε το 
γερµανικό σχέδιο επίθεσης και πρόσφερε 
στους βαλκάνιους συµµάχους την ευκαι-
ρία να συµφωνήσουν για κοινή αντιµετώ-
πιση της γερµανικής εισβολής.

Η εµπειρία των Γερµανών από την εκ-
στρατεία κατά της Γαλλίας, επέτρεψε την 
εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου 
µε αντικειµενικούς σκοπούς σε µεγάλο 
βάθος και ταυτόχρονα, την πλήρη αξιο-
ποίηση των υπέρτερων αριθµητικά και 
πανίσχυρων ταχυκίνητων δυνάµεων, που 
διέθετε η γερµανική πολεµική µηχανή. Το 
σχέδιο επίθεσης βασιζόταν στην προϋπό-
θεση ότι οι Έλληνες στερούνταν επάρκειας 
έµψυχου δυναµικού (λόγω αυξηµένων 
αναγκών στο αλβανικό µέτωπο για την 
απώθηση των Ιταλών), και το εµπόδιο της 
«Γραµµής Μεταξά» θα µπορούσε να πα-
ρακαµφθεί, µε ταχύτατη κατοχή του Μονα-
στηρίου και διέλευση της µέσης κοιλάδας 
του Αξιού από τη Ν. Γιουγκοσλαβία.

Την εκτέλεση της επιχείρησης ΜΑΡΙ-
ΤΑ ανέλαβε η πανίσχυρη 12η Γερµανική 
Στρατιά, µε συνολική δύναµη 10 Μεραρ-
χιών και υποστήριξη 850 τελικά αερο-
σκαφών και 150 Στούκας κάθετης εφόρ-
µησης, υπό τη διοίκηση του φον Λιστ.

Με την είσοδο των γερµανικών στρα-
τευµάτων στη Βουλγαρία, το µεγαλύτερο 
µέρος των Ελληνικών ∆υνάµεων αποσύρ-
θηκε από τη ∆υτική Θράκη. Για την υπερά-
σπισή της, έµεινε η Ταξιαρχία Έβρου. Στην 
Ανατολική Μακεδονία και στην ευρύτερη 
περιοχή Ξάνθης, αναπτύχθηκε η Ταξιαρχία 
Νέστου µε 5 Τάγµατα Πεζικού και το οχυ-
ρό του Εχίνου στη διάθεσή της. Η «Γραµµή 
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Μεταξά» προς δυσµάς υποστηριζόταν από 
τις VII, XIV και XVIII Μεραρχίες Πεζικού. Η 
XIX Μηχανοκίνητη Μεραρχία τηρούνταν σε 
εφεδρεία στα νότια της ∆οϊράνης. Μαζί µε 
τις υφιστάµενες δυνάµεις των οχυρών και 
µερικούς Λόχους Προκάλυψης, η συνολική 
αµυντική ικανότητα των ελληνοβουλγαρι-
κών συνόρων ανερχόταν σε 70.000 άνδρες, 
υπό τη διοίκηση της 2ης Ελληνικής Στρατιάς 
(Τµήµα Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας), 
έχοντας στη διάθεσή της 176 ελληνοβρετα-
νικά άρµατα µάχης, έναντι 1.907 των Γερ-
µανών. Σύγκριση δυνάµεων και εξοπλι-
σµού των αντιπάλων και απλοί µαθηµατικοί 
υπολογισµοί καταδεικνύουν τη συντριπτική 
υπεροχή των επιτιθέµενων, και, µε µαθη-
µατική ακρίβεια, η ελληνογερµανική ανα-
µέτρηση θα κατέληγε σε πλήρη επικράτηση 
των Γερµανών και συντριβή του καταπονη-
µένου ελληνικού στρατεύµατος.

Το χρονικό της επίθεσης ξεκίνησε µε 
µια τυπική και άνευ ουσίας επίδοση δια-
κοίνωσης στον Πρωθυπουργό Αλ. Κορυ-
ζή από τον πρίγκιπα Έρµπαχ, όπου απλά 
ανακοινώθηκε η πρόθεση της Γερµανίας 
να εισβάλει στη χώρα, µε το πρόσχηµα της 
απώθησης των Βρετανών. 

Η ιστορία όµως επαναλαµβάνεται και 
«ο Ελληνικός Στρατός και ο Ελληνικός λαός 
καλούνται και πάλι να πράξουν µε δύναµιν 
και ευψυχίαν και σταθερότητα το, απέναντι 
της λατρευτής Πατρίδος, καθήκον των, µε 
πλήρη συναίσθησιν του δικαίου των, µε την 
ευλογίαν του Θεού και µε τη βοήθεια των 
γενναίων συµµάχων», κατά το διάγγελµα 
του Πρωθυπουργού στον λαό. Η Ηµερησία 
∆ιαταγή του Αρχιστρατήγου Παπάγου προς 
το Στράτευµα λιτή και σαφής: «µαχητές του 
ιταλικού µετώπου, εξακολουθήστε την έν-
δοξη και απαράµιλλη προσπάθειά σας..., 
µαχητές του γερµανικού µετώπου, φιλο-
δοξήστε να προσθέσετε νέες σελίδες στην 
ιστορία του Έθνους µας...».

Η ανακοίνωση της νέας εµπόλεµης κα-
τάστασης δεν έγινε δεκτή µε τον πανηγυρι-
κό χαρακτήρα της 28ης Οκτωβρίου από τον 
ελληνικό λαό, αλλά η απόφαση για τον υπέρ 
πάντων αγώνα πάρθηκε µε την ίδια οµοψυ-
χία και περιφρόνηση του κινδύνου.

Στις 05.15΄ πρωινή της 6ης Απριλίου, ο 
εχθρός χτύπησε τις δυνάµεις προκάλυψης 
της µεθορίου και κατέφερε να γίνει κύριος 
της κορυφογραµµής του Μπέλες, δυτικά 
του οχυρού Ιστίµπεη και να κατέλθει στη 
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νότια πλευρά του όρους. Ανατολικότερα 
και µέχρι τον Στρυµόνα, Ιστίµπεη και Πα-
λιουριώνες δέχθηκαν καταιγιστικά πυρά 
κατά µέτωπο και από αέρος, αλλά αντιστά-
θηκαν πεισµατικά. Στο Κελκαγιά, οι Γερµα-
νοί κατάφεραν να διεισδύσουν, χρησιµο-
ποιώντας εκρηκτικά υλικά και διοχετεύ-

οντας βενζίνη στο εσωτερικό των στοών, 
δηµιουργώντας αποπνικτική ατµόσφαιρα 
για τους υπερασπιστές του οχυρού. Ρού-
πελ και Ουσίτα δέχτηκαν πυρά µεγάλου 
διαµετρήµατος και επίθεση Στούκας, ενώ 
µηχανοκίνητα µέσα διέβησαν τον Μπίστρι-
τσα και όδευσαν νότια και ο Στρυµόνας 



κατακλύστηκε από λέµβους πλήρεις γερ-
µανών στρατιωτών. Στο Λίσσε, οι Γερµανοί 
δεν κατάφεραν να σπάσουν την άµυνα των 
Ελλήνων, ενώ οι απώλειες για τον εχθρό 
την πρώτη µέρα των συγκρούσεων ήταν 
σοβαρές, αν λάβουµε υπόψη την υπεροχή 
των µέσων που διέθεσαν.

Στη Θράκη, στον τοµέα των Ταξιαρχι-
ών Έβρου και Νέστου, ο εχθρός κατέλαβε 
τµήµα των αµαξιτών οδών και παρέκαµ-
ψε, τελικά, τα οχυρά Εχίνου και Νυµφαί-
ας, ακολουθώντας ορεινό δροµολόγιο. 
Αεροπορική επίθεση δέχθηκε ο σιδηρο-
δροµικός σταθµός ∆ράµας, οι στρατώνες 
Σερρών, Βυρώνειας και Σιδηροκάστρου, 
ενώ επλήγη και το λιµάνι του Πειραιά. Το 
µέτωπο των αµυνοµένων έµεινε αδιά-
σπαστο έναντι των εισβολέων, και τα τµή-
µατα που συµπτύχθηκαν µετακινήθηκαν 
στην περιοχή Κρουσίων.

Την 7η Απριλίου, το Ιστίµπεη υπέκυψε, 
ενώ τα οχυρά Ρούπελ, Αρπαλούκι, Παλι-
ουριώνες αµύνονταν επιτυχώς. Η κατά-
σταση στο µέτωπο της Γιουγκοσλαβίας 
είχε δυσµενή εξέλιξη, καθώς οι τεθωρα-
κισµένες γερµανικές δυνάµεις προήλα-
σαν διά µέσου του Στρούµνιτσα και κατέ-
λαβαν την περιοχή ∆οϊράνης-Γευγελής, 
συνεχίζοντας προς Σκόπια.

Τρίτη µέρα των συγκρούσεων, η 19η 

Τεθωρακισµένη Ελληνική Μεραρχία, 
που ήλθε σε βοήθεια προς την κοιλάδα 
του Αξιού, αντιµετώπισε τους Γερµανούς 
κατά την κάθοδό τους προς Νότο και 
αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ρούπελ, 
Περιθώρι, Ποποτλίβιτσα, Λίσσε, Κρέστη, 
Σταυρός, Ντάσαβλη και Εχίνος συνεχί-
ζουν να ανθίστανται και δεν επέτρεψαν 
στον εχθρό να διαρρήξει το µέτωπο και 
να προχωρήσει από την πεδιάδα Σερρών 
- ∆ράµας. Νυµφαία και Αρπαλούκι όµως 
υπέκυψαν στα σφοδρά πυρά.

Το Γενικό Στρατηγείο, εκτιµώντας ότι 
οι διαθέσιµες δυνάµεις δεν επαρκούσαν 
για την αντιµετώπιση της προέλασης των 
Γερµανών από την κοιλάδα του Αξιού προς 
Θεσσαλονίκη, εξουσιοδότησε το ΤΣΑΜ να 
προχωρήσει σε συνθηκολόγηση, εφόσον 
εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αντίστα-
σης. ∆ιετέθησαν τότε όλες οι εφεδρείες για 
να αποφευχθεί η υπερκέραση του Αξιού 
και η κάθοδος στη συµπρωτεύουσα.

Στις 08.00 της 9ης Απριλίου, η Τεθω-
ρακισµένη Μεραρχία Φάιελ εισήλθε στη 

Θεσσαλονίκη, όπου και υπογράφθηκε 
Πρωτόκολλο συνθηκολόγησης µε το 
∆ιοικητή της Ελληνικής Στρατιάς, Αντι-
στράτηγο Μπακόπουλο. Η παράδοση της 
Θεσσαλονίκης ήταν άνευ όρων, κατόπιν 
απαίτησης των Γερµανών, ωστόσο οι δι-
αδικασίες αποχώρησης των ελληνικών 
στρατευµάτων από ολόκληρη την ανατο-
λική πλευρά του Αξιού ήταν ιδιαίτερα τι-
µητικές για τους έλληνες µαχητές.

Η είδηση της συνθηκολόγησης έπεσε 
σαν κεραυνός στους υπερασπιστές των οχυ-
ρών. Οι φρούραρχοι δεν µπορούν να πιστέ-
ψουν ότι η πατρίδα τούς ζητά να καταθέσουν 
τα όπλα και κάνουν ύστατες προσπάθειες 
να µεταπείσουν τη ∆ιοίκηση για τη συνέχι-
ση του αγώνα. Οι σκηνές που εκτυλίχθησαν 
κατά την παράδοση των οχυρών αποτελούν 
µοναδικές στιγµές της πολεµικής µας ιστο-
ρίας. Ο εισβολέας αντικρίζει αυτούς που 
αντιτάχθηκαν στην άρτια από κάθε άποψη 
πολεµική µηχανή του και µένει άφωνος.

Στον Άγιο Κωνσταντίνο, ένας υπολο-
χαγός µε 130 οπλίτες κατάφερε να πάρει 
το ύψωµα, να εξολοθρεύσει 50 µαχητές 
και να αιχµαλωτίσει 120 επίλεκτους µαζί 
µε το διοικητή τους. Ο φον Χέρτεµπουργκ 
αναγνωρίζει µέσα στα συντρίµµια οχυρού 
πολυβόλα από τον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο 
και απορεί για την αντίσταση που µπόρε-
σαν να αντιτάξουν οι λιγοστοί υπερασπι-
στές µε τόσο πενιχρά µέσα. Οι γερµανοί 
στρατιώτες παρουσιάζουν άρµατα µπρο-
στά στο νεκρό Λοχαγό Παραδείση.

Στους Παλιουριώνες, ο γερµανός συ-
νταγµατάρχης διατάζει να υψωθεί η ση-
µαία µετά την αποχώρηση της ελληνικής 
φρουράς. Στο Ρούπελ, οι Γερµανοί συγ-
χαίρουν τους αντιπάλους τους και οµο-
λογούν ότι αποτελεί τιµή για αυτούς να 
πολεµούν µε τόσο ηρωικό στρατό.

Ο διοικητής της 72ης Μεραρχίας χαι-
ρετά τον Αντιστράτηγο ∆έδε και παρα-
δέχεται ότι η φθοροποιός αντίσταση των 
Ελλήνων δε συγκρίνεται µε όσα έζησε 
πολεµώντας σε Πολωνία και Γαλλία. 
Αξιωµατικός της εχθρικής αεροπορί-
ας δηλώνει εντυπωσιασµένος από την 
αντίδραση των Ελλήνων όσες φορές 
επιτέθηκε µε Στούκας: «οι στρατιώτες 
σας αντί να φεύγουν πανικόβλητοι, µας 
πυροβολούσαν από τις θέσεις τους».

Σε κάθε παράδοση οχυρού, οι γερµανοί 
στρατιώτες αποδίδουν τιµές στους διοικητές 

που αποχωρούν. Ο ίδιος ο Χίτλερ αναγκάζε-
ται να παραδεχθεί ενώπιον του Ράιχσταγ ότι 
από όλους τους αντιπάλους που αντιµετώ-
πισε, ο έλληνας στρατιώτης επολέµησε µε 
ύψιστο ηρωισµό και αυτοθυσία και συνθη-
κολόγησε µόνον όταν η περαιτέρω αντίστα-
ση ήταν αδύνατη και µάταιη.

Ο ραδιοφωνικός σταθµός της Μόσχας 
µεταδίδει: «Έλληνες, πολεµήσατε άοπλοι 
εναντίον πανόπλων και νικήσατε, µικροί 
εναντίον µεγάλων και επικρατήσατε. ∆εν 
ήταν δυνατό να γίνει διαφορετικά, διότι 
είστε Έλληνες. Κερδίσαµε χρόνο για να 
αµυνθούµε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι 
σας ευγνωµονούµε». Ο Ναύαρχος Αλεξά-
ντερ γράφει ότι η Ελλάδα ανέτρεψε το σύ-
νολο των σχεδίων της Γερµανίας, την οποία 
ανάγκασε να αναβάλει κατά έξι εβδοµάδες 
την επίθεση εναντίον της Ρωσίας.

«Όλες οι χώρες του κόσµου είδαν 
στην ελληνική αντίσταση το σύµβολο του 
θάρρους και της πίστης. Η Ελλάδα απέ-
δειξε πως µια ήττα, που οφείλεται στην 
αριθµητική υπεροχή του αντιπάλου, µπο-
ρεί να µετατραπεί σε νίκη», γράφει ο νο-
µπελίστας Ζαν Πωλ Σαρτρ.

 Ο θαυµασµός για την ηρωική στάση 
των Ελλήνων απέναντι στη σιδερόφρακτη 
γερµανική µηχανή υπήρξε παγκόσµιος. 
Για τον ελληνισµό ήταν µόνο περίτρανη 
απόδειξη ότι αυτός ο λαός ξέρει να τιµά την 
ιστορία του. Σε µια µάχη που ήταν χαµένη 
πριν ακόµη ξεκινήσει, σ’ έναν πόλεµο που 
δεν µπορούσε να κερδίσει µε τα υπάρχο-
ντα µέσα, ο στρατιώτης κάνει πράξη τον 
όρκο του αρχαίου οπλίτη: θα τα κρατώ τα 
όπλα αυτά και δεν θα τα ντροπιάσω.

Η ελληνική στρατιωτική ιστορία είναι 
γεµάτη από φωτεινά παραδείγµατα ηρω-
ισµού και αυτοθυσίας και η αντίσταση 
στα οχυρά αποτελεί µια από τις κορυ-
φαίες στιγµές των Ενόπλων ∆υνάµεων 
της χώρας. Οι µαχητές ήξεραν πως είναι 
µελλοθάνατοι πριν καν αρχίσει ο αγώνας 
και στάθηκαν µπροστά στη µεγαλύτερη 
στρατιωτική δύναµη της εποχής τους µε 
περιφρόνηση και γενναιοψυχία.

«Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγµα 
που ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει, 
µέχρις ότου οι σφετεριστές της ελευθε-
ρίας, σε οποιοδήποτε µέρος της γης κι 
αν βρίσκονται, υποστούν τη δίκαιη κα-
ταδίκη τους» (Φρ. Ρούσβελτ).
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