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

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

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

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

µά των στην πε ριο χή της Πε ντέ λης Τη λε φω νι κή Γραµ µή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS, 

που α πευ θύ νε ται σε ό λο το προ σω πικό των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων (Στρα τευ µέ να παι διά και 

οι κο γε νεια κό πε ρι βάλ λον, Στρα τιω τι κό και Πο λι τι κό Προ σω πι κό των Ε∆).

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

τρους, πα ρέ χει στή ρι ξη και συµ βου λευ τι κή σε ο ποιο δή πο τε θέ µα α φο ρά τη δια φύ λα ξη της 

ψυ χι κής υ γεί ας.
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Η XXIII ΤΘΤ εδρεύει στην ακριτική πόλη της Αλεξαν-

δρούπολης και είναι ο πλέον προωθηµένος Τεθωρακι-

σµένος Σχηµατισµός του Στρατού Ξηράς. Η µαχητική της 

ισχύς συµβάλλει αφενός στη διασφάλιση της εδαφικής 

ακεραιότητας της Πατρίδας µας και αφετέρου στην απο-

τρεπτική ικανότητα του Στρατού µας, µε τη διατήρηση 

της ικανότητας αποφασιστικού πλήγµατος στον αντίπαλο, 

όταν αυτό απαιτηθεί.

Το όραµά µας είναι «µια Ταξιαρχία ταχυκίνητη, εκπαιδευµένη, 

επιχειρησιακά έτοιµη ως ισχυρή δύναµη αποτροπής και αντίδρασης, 

µε βασικό πυλώνα τον άνθρωπο και µε τελικό στόχο την καταστροφή 

των εχθρικών δυνάµεων».

Η αποστολή της Ταξιαρχίας επιβάλλει την άριστη γνώση και το 

βέλτιστο χειρισµό των τεχνολογικά προηγµένων οπλικών συστηµά-

των και µέσων της, καθώς και την τήρηση υψηλού επιπέδου ετοι-

µότητας για δράση. Συγκριτικό πλεονέκτηµα στον τοµέα της εκπαίδευσης, τόσο για την Ταξιαρχία όσο και για το Στρατό µας 

γενικότερα, αποτελεί το Κέντρο Εξοµοιωτών (ΚΕΞ) το οποίο αποτελεί οργανική Μονάδα της. Το Κέντρο παρέχει ρεαλιστική εκ-

παίδευση στα πληρώµατα των αρµάτων όλων των µονάδων του χερσαίου ελλαδικού χώρου, µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο.

Παράλληλα, η Ταξιαρχία αποτελεί αναπόσπαστο κύτταρο της τοπικής κοινωνίας της πόλης που εδρεύει και παρέχει υπο-

στήριξη σ’ αυτή, µέσα από έργα και δράσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων ∆υνάµεων. Η 

ανιδιοτελής αυτή σχέση ενισχύει ακόµη περισσότερο τους ήδη ισχυρούς δεσµούς µε τους ακρίτες κατοίκους.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από τη ∆ιοίκηση της ιστορικής XXIII ΤΘΤ, αισθάνοµαι υπερήφανος 

για την τιµή που µου έκανε η Ελληνική Πολιτεία να µου εµπιστευθεί τη διοίκησή της και θα ήθελα να διαβεβαιώσω την Πολι-

τική και Στρατιωτική Ηγεσία ότι η Ταξιαρχία, σε κάθε περίπτωση, θα φέρει σε πέρας την αποστολή που θα της ανατεθεί και θα 

φανεί αντάξια της ιστορίας του 3ου Συντάγµατος Ιππικού, του οποίου αποτελεί τον ιστορικό απόγονο.

∆ηµήτριος Κυριάκος

             Tαξίαρχος

Χαιρετισµός ∆ιοικητή ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ

Tην Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Νοεµβρίου 2012 ο Α/ΓΕΣ, συνο-

δευόµενος από τον ∆ιοικητή της ΑΣ∆ΕΝ, Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τελλί-

δη, επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του, ο Α/ΓΕΣ µετέβη στο Στρατηγείο του Σχηµατισµού καθώς 

και σε µονάδες, ανεξάρτητες υποµονάδες και φυλάκια στα νησιά Κω, Κά-

λυµνο, Λέρο, Πάτµο, Αστυπάλαια, Ψέριµο, Καλόλιµνο, Φαρµακονήσι και Λειψούς όπου ενηµερώθηκε 

για τις δραστηριότητές τους.

Ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίνης πραγµατοποίησε, στο πλαίσιο της ενηµέρωσής του για 

το έργο και την αποστολή των µονάδων, καθώς και για τη διατήρηση της άµεσης επαφής του µε το προσωπικό, 

τις παρακάτω επισκέψεις:

 στην Περιοχή Ευθύνης της V Μεραρχίας Κρητών

Τη ∆ευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε 

το Στρατηγείο και Μονάδες της V Μεραρχίας Κρητών, την 1η Μοίρα Αλεξι-

πτωτιστών και τη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού όπου ενηµερώ-

θηκε για τις δραστηριότητές τους.

 στο Στρατόπεδο «Θεοδωράκη» του 547 Α/Μ ΤΠ

Την 30ή Οκτωβρίου 2012 ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το Στρατόπεδο «Θε-

οδωράκη». Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, διήλθε από τους χώρους 

στρατωνισµού και σίτισης του Στρατοπέδου, ενώ παρακολούθησε και τα 

αντικείµενα εκπαίδευσης της Μονάδος.



3

 στον Χώρο Ανάπτυξης του Στρατηγείου NDC-GR

Την Παρασκευή, 16 Νοεµβρίου 2012, ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε τον χώρο ανάπτυ-

ξης του Στρατηγείου NDC-GR στο Στρατόπεδο «ΠΡΟΚΟΠΙ∆Η» στην Άσσηρο Θεσσα-

λονίκης όπου διεξάγεται η άσκηση «GORDIAN ΚNOT 2012», στο πλαίσιο της εκπαί-

δευσης του προσωπικού του, ως ∆ιοίκηση Χερσαίων ∆υνάµεων (Land Component 

Command) της ∆ύναµης Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NATO Response Force). Στη συνέ-

χεια, επισκέφθηκε τη Σχολή ∆ιοίκησης και Επιτελών όπου ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητές της.

 στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Σ∆Ι

Την Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012, ο Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε επίσκεψη 

στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Σ∆Ι στη Λήµνο όπου ενηµερώθηκε για τις 

δραστηριότητες του Σχηµατισµού.

 στην Περιοχή Ευθύνης της 98 Α∆ΤΕ

Tη ∆ευτέρα, 19 Νοεµβρίου 2012, ο Α/ΓΕΣ, συνοδευόµενος από τον ∆ιοικητή 

της ΑΣ∆ΕΝ, επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 98 Α∆ΤΕ. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψής του, µετέβη στο Στρατηγείο, καθώς και σε µονάδες και ανεξάρτητες 

υποµονάδες του Σχηµατισµού όπου ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητές τους.

 σε Μονάδες και Φυλάκια των Νήσων Μεγίστη, Ρω, 

Στρογγύλη, Κάρπαθο, Τήλο και Κάσο

Την Τετάρτη 28 και την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2012 ο Α/ΓΕΣ επισκέ-

φθηκε µονάδες και φυλάκια των νήσων Μεγίστη, Ρω, Στρογγύλη, Κάρπα-

θο, Τήλο και Κάσο όπου ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητές τους.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 σε Σχηµατισµούς και Μονάδες του Β΄ Σώµατος Στρατού

Τη ∆ευτέρα 10 και την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 2012 ο Α/ΓΕΣ επισκέ-

φθηκε Σχηµατισµούς και Μονάδες του Β΄ Σώµατος Στρατού, το Στρατηγείο 

του Γ΄ ΣΣ/ NDC – GR, το COMM (Z) SOUTH και το 424 Γενικό Στρατιωτικό 

Νοσοκοµείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ) όπου ενηµερώθηκε για τις δραστηρι-

ότητές τους. Κατά την παραµονή του στο 424 ΓΣΝΕ, ο Α/ΓΕΣ προσέφερε 

δώρα και αντάλλαξε ευχές µε τους νοσηλευοµένους. 

 στην 71 Α/Μ Ταξιαρχία

Την Τετάρτη, 12 ∆εκεµβρίου 2012, ο Α/ΓΕΣ επισκέφτηκε την έδρα της Τα-

ξιαρχίας και το Στρατόπεδο «ΖΩΓΚΟΥ». Αφού του έγινε σύντοµη ενηµέρωση 

επί επιχειρησιακών και άλλων θεµάτων, απευθύνθηκε µε οµιλία του προς το 

σύνολο του προσωπικού των στρατοπέδων.

 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών

Την Παρασκευή, 21 ∆εκεµβρίου 2012, ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το 401 Γενικό 

Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΓΣΝΑ), προκειµένου να ανταλλάξει ευ-

χές µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης και µε τους 

νοσηλευόµενους στους οποίους προσέφερε συµβολικά δώρα µε την ευ-

καιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

 στο Στρατόπεδο FILM CITY της Πρίστινα

Την Πέµπτη, 3 Ιανουαρίου 2013, ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το Στρατόπεδο FILM CITY 

στην Πρίστινα όπου ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητες της Ελληνικής ∆ύναµης Κοσ-

συφοπεδίου (ΕΛ∆ΥΚΟ – 3) και αντάλλαξε ευχές µε το προσωπικό της. Συναντήθηκε, 

επίσης, µε τον Υποδιοικητή της KFOR, Σλοβένο Ταξίαρχο Μπόγιαν Πόγκρατζς.



 Τελετή Έναρξης της Επετειακής Εκδήλωσης «Τρόπαιο Βαλκανικών Πολέµων»

Την Πέµπτη, 18 Οκτωβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο 

χωριό Μάνδρα Λάρισας από τον ∆ιοικητή της 1ης Στρατιάς, 

Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Σοφιανίδη, παρουσία των πολιτικών 

και θρησκευτικών Αρχών της πόλης, η τελετή έναρξης της 

επετειακής εκδήλωσης «Τρόπαιο Βαλκανικών Πολέµων», στο 

πλαίσιο της συµπλήρωσης των 100 χρόνων από την έναρξη των 

Βαλκανικών Πολέµων 1912-1913. Στη δοκιµασία, που διήρκε-

σε 9 ηµέρες, συµµετείχαν 71 στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων 

και συγκεκριµένα 67 άνδρες και 4 γυναίκες. Κατά τη διάρκεια 

αυτού του αγώνα πολύ υψηλών απαιτήσεων, οι διαγωνιζόµενοι διήνυσαν 

απόσταση 269,5 χιλιοµέτρων, ακολουθώντας, έτσι, τη νικηφόρα πορεία των 

µαχητών του 1912, ξεκινώντας από το χωριό Μάνδρα και συνεχίζοντας προς 

τα Σέρβια, την Κοζάνη, τη Βέροια, τα Γιαννιτσά και τη Θεσσαλονίκη. Τέλος, οι 

διαγωνιζόµενοι πραγµατοποίησαν 2 βολές τυφεκίου.

Την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στην προβλή-

τα 1 του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης ο τερµατισµός της δοκιµασίας 

«Τρόπαιο Βαλκανικών Πολέµων». Στην τελετή παρέστη ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ 

Κωσταράκος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίνης και ο κ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσµάς Χρηστίδης. 

Συνολικά, από τα 71 στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων που συµµετείχαν στη δοκιµασία, τερµάτισαν 43 (40 άνδρες, 3 γυναίκες). 

Τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν στους άνδρες οι: ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Χρυσοστοµίδης Γ., Επικελευστής (ΕΣΧ) Παπαδόπουλος Γ., 

Υποπλοίαρχος (Μ) Λεκάκος Ε. και στις γυναίκες οι: Επικελευστής (ΗΛ/ΗΤ) Νικολακοπούλου Σ., Επικελευστής (ΣΗΜ) Παππά Μ. 

και η ΕΠΟΠ ∆εκανέας (ΠΖ) Σαρρή Ε.
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 Εορτασµός των 70 ετών από την Ίδρυση του «Ιερού Λόχου»

Tην Τρίτη, 25 Σεπτεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο Πολεµικό 

Μουσείο Αθηνών ο εορτασµός των 70 ετών από την ίδρυση του «Ιερού 

Λόχου». Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Υφυπουργός 

Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καράµπελας, ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κων-

σταντίνος Γκίνης και διατελέσαντες Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ. Οµιλητής 

της εκδήλωσης ήταν ο Αντιστράτηγος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κόρκας, Ιε-

ρολοχίτης και Επίτιµος ∆ιοικητής της 1ης Στρατιάς.

 Επίσκεψη του Οικουµενικού Πατριάρχη

κ.κ. Βαρθολοµαίου στο Οχυρό ΡΟΥΠΕΛ

Την Πέµπτη, 25 Οκτωβρίου 2012, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης 

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης και Οικουµενι-

κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος, συνοδευόµενος από τον ∆ιοικητή 

της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Σοφιανίδη, επισκέφθηκε το 

Οχυρό Ρούπελ όπου και τέλεσε επιµνηµόσυνη δέηση υπέρ των πεσό-

ντων των Οχυρών.

 Τελετή Ορκωµοσίας των Πρωτοετών Σπουδαστών και Σπουδαστριών της Σχολής Μονίµων 

Υπαξιωµατικών, Τάξεως 2014

Την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή 

Μονίµων Υπαξιωµατικών στα Τρίκαλα η τελετή ορκωµοσίας των πρω-

τοετών σπουδαστών και σπουδαστριών της Σχολής, Τάξεως 2014. Συ-

νολικά ορκίστηκαν 267 σπουδαστές της Iης Τάξης. Από αυτούς 241 είναι 

από την Ελλάδα (159 άνδρες, 82 γυναίκες) και 26 από την Κύπρο. Στην 

τελετή παρέστησαν ο Α΄ Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Ταµου-

ρίδης, οι θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές της πόλης των Τρικάλων, 

καθώς και οι συγγενείς των ορκισθέντων σπουδαστών.
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 Εκδήλωση προς Τιµήν των ∆ιατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΣ

Την Τρίτη, 6 Νοεµβρίου 2012, κατόπιν πρόσκλησης του Α/ΓΕΣ, 

πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στο Γενικό Επιτελείο Στρατού προς 

τιµήν των διατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΣ, οι οποίοι ενηµερώθηκαν 

επί διαφόρων θεµάτων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Στρατού 

Ξηράς. Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Στρατηγοί κ.κ.: Ιωάννης Βε-

ρυβάκης, Μανούσος Παραγιουδάκης, Γεώργιος Αντωνακόπουλος, 

Ευστάθιος Καπραβέλος, Κωνσταντίνος Βούλγαρης, Κωνσταντίνος 

Παναγιωτάκης, Παναγιώτης Χαρβάλας, Νικόλαος Ντούβας, ∆ηµήτρι-

ος Βούλγαρης και Κωνσταντίνος Ζιαζιάς.

 Παρέλαση της ΣΜΥ για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2012

Την Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα εορτασµού της Εθνικής 

Επετείου, η ΣΜΥ συµµετείχε στη στρατιωτική παρέλαση στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης µε την Εθνική της Σηµαία και Τάγµα Σπουδαστών, στην 

πόλη της Λάρισας µε Λόχο Σπου-

δαστών, καθώς και στη πόλη των 

Τρικάλων µε Σηµαία και Τάγµα 

Σπουδαστών.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταρά-

κου στην ΠΕ/96 Α∆ΤΕ

Την 10η και 11η Νοεµβρίου 2012 ο Α/ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε την 

ΠΕ/96 Α∆ΤΕ, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέ-

ρωση της νήσου Χίου (11 Νοεµβρίου 1912).
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την 22η Νοεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε επίδοση ξιφών σε αξι-

ωµατικούς της 98 Α∆ΤΕ από τον ∆ιοικητή της 98 Α∆ΤΕ Υποστράτηγο κ. 

Ιωάννη Ηλιόπουλο.

Τελετές Επίδοσης Ξιφών σε Αξιωµατικούς µη Προερχόµενους από ΑΣΕΙ

Την Παρασκευή, 7 ∆εκεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο Στρατό-

πεδο «ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΩΚΑ», στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξι-

ωµατικών Σωµάτων στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του ∆ιοικητή του Γ΄ Σώ-

µατος Στρατού/NDC – GR Αντιστράτηγου Γεώργιου Μπασιακούλη, η τελετή 

επίδοσης ξιφών σε 204 αξιωµατικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε µονάδες της 

Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρόµοια τελετή έλαβε χώρα στην έδρα του Β΄ Σώµατος Στρατού, στο 

Στρατόπεδο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ» στη Βέροια Ηµαθίας 

όπου επιδόθηκαν ξίφη σε 57 αξιωµατικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε µονάδες 

του Β΄ Σώµατος Στρατού. Τα ξίφη επέδωσε εκ µέρους του Α/ΓΕΣ, ο ∆ιοικη-

τής του Β΄ Σώµατος Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τόπης.

Την Τρίτη, 20 Νοεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης 

Τεθωρακισµένων, στο Στρατόπεδο «ΕΠΙΛΑΡΧΟΥ ΜΕΛΙ∆Η», στον Αυλώνα Αττι-

κής, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καράµπελα και 

του Α/ΓΕΣ, η τελετή επίδοσης ξιφών σε 393 αξιωµατικούς, οι οποίοι υπηρετούν 

σε µονάδες της Περιοχής Ευθύνης της ΑΣ∆ΥΣ.
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 Τελετή Ορκωµοσίας 2012 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ στο ΚΕΠΒ

Την Παρασκευή, 7 ∆εκεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα, παρουσία του Υφυπουργού Εθνι-

κής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καράµπελα και του κ. Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστρα-

τήγου Κωνσταντίνου Γκίνη, η τελετή ορκωµοσίας των Νεοσυλλέκτων 

Οπλιτών της 2012 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ. Αντίστοιχες τελετές πραγµατοποιήθηκαν σε 

όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

 Τελετή Ονοµασίας ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών 

Πεζικού στη ΣΕΑΠ της 2012 ∆΄ ΕΣΣΟ

Την Παρασκευή, 7 ∆εκεµβρίου 2012, στη Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών 

Πεζικού (ΣΕΑΠ) στο Ηράκλειο, πραγµατοποιήθηκε η τελετή ονοµασίας των 

∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2012 ∆΄ ΕΣΣΟ, παρουσία του κ. Α΄ Υπαρ-

χηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Νικόλαου Ταµουρίδη και των τοπικών, θρησκευτι-

κών και πολιτικών Αρχών του νοµού.

 Τελετή Επαναπατρισµού του ΤΕΣΑΦ

Την Τετάρτη, 12 ∆εκεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΠΡΟΚΟΠΙ∆Η» στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υφυπουργού 

Εθνικής Άµυνας κ. ∆ηµητρίου Ελευσινιώτη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατη-

γού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου κ. Κων-

σταντίνου Γκίνη, η τελετή επαναπατρισµού του Τάγµατος Ειδικής Συνθέ-

σεως Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ) από την Καµπούλ.

 Τελετή Απονοµής Τελαµώνα σε Αξιωµατικούς και 

Υπαξιωµατικούς Τεθωρακισµένων στη ΣΤΘ

Τη ∆ευτέρα, 17 ∆εκεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή 

Τεθωρακισµένων στον Αυλώνα Αττικής, παρουσία του Α/ΓΕΣ η τελετή 

απονοµής Τελαµώνα, σε Αξιωµατικούς του Όπλου των Τεθωρακισµένων 

που υπηρετούν στην Σχολή, αλλά και στους εκπαιδευόµενους Ανθυπί-

λαρχους και Μόνιµους Λοχίες (ΤΘ) των Ενιαίων Βασικών Τµηµάτων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή Λήξης Επετειακών Εκδηλώσεων «Έτους Πεζικού», στη ΣΠΖ

Την Παρασκευή, 14 ∆εκεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Πεζι-

κού στη Χαλκίδα, παρουσία του Α/ΓΕΣ η τελετή λήξης των επετειακών εκδηλώ-

σεων του «Έτους Πεζικού». Το πρόγραµµα περιλάµβανε µεταξύ άλλων τον απο-

λογισµό των εκδηλώσεων για το έτος του Πεζικού και βράβευση από τον Α/ΓΕΣ 

του πρωτεύσαντα της 1ης εκπαιδευτικής σειράς του Ενοποιηµένου Σχολείου 

Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Αξιωµατικών Όπλων – Σωµάτων της Σχολής 

Πεζικού, καθώς και στελεχών και µαθητών παραγωγικών σχολών. Την τελετή 

τίµησαν µε την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σπορά-

δων, Σεβασµιότατος κ.κ. Χρυσόστοµος, αντιπροσωπεία ανώτατων αξιωµατικών 

του ΓΕΣ, µαθητές παραγωγικών σχολών, ανώτατοι απόστρατοι αξιωµατικοί διατελέσαντες διευθυντές του Όπλου του Πεζικού και 

διοικητές της Σχολής Πεζικού, τοπικοί βουλευτές και πλήθος κόσµου.

 Τελετή Ορκωµοσίας, Ιης Τάξης ΣΣΕ

Την Παρασκευή, 21 ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα εορτασµού της ίδρυσης 

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστά-

σεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής, η τελετή ορκωµοσίας των Ευελπίδων 

της Iης Τάξης (Τάξη 2016 «Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης»), στην 

οποία παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπου-

λος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος και ο Αρχηγός 

ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Γκίνης.

 Παραδοσιακά Κάλαντα στο Γενικό Επιτελείο 

Στρατού

Στις 24 και 31 ∆εκεµβρίου 2012 χορωδίες σχολών και κέ-

ντρων εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς, καθώς επίσης και η 

Μικτή Χορωδία των Ενόπλων ∆υνάµε-

ων, έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα στη 

στρατιωτική ηγεσία.
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 
4 ∆εκεµβρίου όλες οι Μονάδες Πυροβο-
λικού τίµησαν την Προστάτιδά τους Μεγα-
λοµάρτυρα Αγία Βαρβάρα.

Επίκεντρο των εορταστικών εκδη-
λώσεων προς τιµήν της προστάτιδας του 
Πυροβολικού ήταν η Σχολή Πυροβολικού. 
Η µνήµη της Μεγαλοµάρτυρας τιµάται από 
την Ορθόδοξη και τη Ρωµαιοκαθολική Εκ-
κλησία στις 4 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Ως 
Προστάτιδα του Πυροβολικού καθιερώθη-
κε από το 1829, όταν γιορτάστηκε για πρώ-
τη φορά στο Ναύπλιο, στο στρατόπεδο του 
µόλις συγκροτηµένου «Τάγµατος Πυρο-
βολιστών». Στους προσκεκληµένους είχαν 
προσφερθεί λουκουµάδες και κονιάκ, και 
αυτό επανελήφθη και το επόµενο έτος, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί παράδοση, η 
οποία διατηρείται µέχρι σήµερα.

Την παραµονή του εορτασµού, τελέ-
στηκε, σε κατανυκτική ατµόσφαιρα, η ακο-
λουθία του εσπερινού µε αρτοκλασία και 
περιφορά της εικόνας της Μεγαλοµάρτυρος, 
µε τη συνοδεία τµήµατος της στρατιωτι-
κής µουσικής της ΑΣ∆ΥΣ. Στην ακολουθία 
συµµετείχαν, πέραν του προσωπικού της 
Σχολής, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών 
και πλήθος πιστών. Στο χώρο της ακολου-
θίας, είχαν εναποτεθεί τα Ιερά Λείψανα της 
Αγίας, προκειµένου να αποδοθεί ιδιαίτερη 
λαµπρότητα στον εορτασµό. Ανήµερα του 
εορτασµού, διεξήχθη η επίσηµη τελετή. 
Την τελετή τίµησε µε την παρουσία του ο 
Υπουργός Εθνικής άµυνας κ. Πάνος Πανα-
γιωτόπουλος, ο οποίος παρέστη και ως εκ-
πρόσωπος της Κυβέρνησης. Στη δοξολογία, 
στην οποία χοροστάτησε o εκπρόσωπος του 

Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων και 
Σαλαµίνος κ.κ. Βαρθολοµαίου, Επίσκοπος 
Ελευσίνας ∆ωρόθεος, παραβρέθηκαν ο 
Υφυπουργός Εθνικής Αµυνας κ Παναγι-
ώτης Καράµπελας, οι Βουλευτές κύριοι 
Αθανάσιος Μπούρας, Αλέξιος Μητρόπου-
λος, Χρήστος Παππάς, ως εκπρόσωποι της 
βουλής των Ελλήνων, η πρώην βουλευτής 
Περιφέρειας Αττικής κυρία Ευγενεία Αρ-
βανίτη-Πρεβεζάνου ως εκπρόσωπος των 
Ανεξ. Ελλήνων και εκ µέρους της στρατιω-
τικής ηγεσίας ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατη-
γός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ 
Αντιστράτηγος Κων/νος Γκίνης, ο κ. Αρχη-
γός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσµάς Χριστίδης, 
ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Αντώνιος 
Τσαντηράκης, αντιπροσωπεία ανώτατων 
και ανώτερων αξιωµατικών του ΓΕΕΘΑ και 
του ΓΕΣ, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Απο-
στράτων Αξιωµατικών Πυροβολικού Αντι-
στράτηγος ε.α. κ. Παναγιώτης Μπακόπου-

λος, ο Επίτιµος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Γεώργιος 
Αντωνακόπουλος, ο Επίτιµος Αρχηγός ΓΕΣ 
κ. ∆ηµήτριος Βούλγαρης, αντιπροσωπεία 
από το Προεδρείο της Γενικής Συνοµοσπον-
δίας Αναπήρων Θυµάτων Πολέµου, πολλοί 
απόστρατοι αξιωµατικοί του Πυροβολικού, 
δηµοτικοί και νοµαρχιακοί Σύµβουλοι της 
περιοχής και πολλοί προσκεκληµένοι από 
τα Μέγαρα, Ν. Πέραµο, Αθήνα και άλλες 
πόλεις της Ελλάδος. Στην Ηµερήσια ∆ιατα-
γή τού Α/ΓΕΣ αναφέρθηκαν οι θυσίες και οι 
προσφορές των Πυροβολητών στους αγώ-
νες του έθνους. Μεταξύ άλλων τονίστηκε ότι 
από το 1823, που συγκροτήθηκε η πρώτη 
Μονάδα Πυροβολικού έως και σήµερα, το 
Πυροβολικό ακολούθησε µια λαµπρή και 
ένδοξη πορεία, συµµετέχοντας σε όλους 
τους αγώνες του Έθνους µας, γράφοντας 
σελίδες δόξας και ηρωισµού, κατακτώντας 
µια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και τη συ-
νείδηση του ελληνικού λαού. Με την Ηµερή-
σια ∆ιαταγή του, ο Α/ΓΕΣ προέτρεψε όλους 
τους Πυροβολητές να παραµείνουν, παρά τη 
σηµερινή δυσχερή οικονοµική κατάσταση, 
πειθαρχηµένοι και αφοσιωµένοι στα στρα-
τιωτικά τους καθήκοντα, για την επαύξηση 
της ισχύος και της ετοιµότητας του Πυροβο-
λικού, έτοιµοι και αποφασισµένοι για κάθε 
θυσία, υπό τη σκέπη της Προστάτιδας Αγίας 
Βαρβάρας. Στη συνέχεια, τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή, ενώ τµήµα της µουσικής της 
ΑΣ∆ΥΣ ανέκρουσε τον Εθνικό Ύµνο.

 4 ∆εκεµβρίου 2012 - Ηµέρα Εορτής του Πυροβολικού
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τον µήνα Νοέµβριο και στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 

εκπαίδευσης των Μονάδων της Περιοχής Ευθύνης της 95 Α∆ΤΕ, 

πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες, µε καθολική συµµετοχή 

του προσωπικού.

∆ραστηριότητες της 95 Α∆ΤΕ

 Στιγµιότυπα από δραστηριότητες 

Μονάδων του Στρατού Ξηράς που 

πραγµατοποιήθηκαν τον Σεπτέµβριο 

2012, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 

εκπαίδευσης σε όλους τους 

Σχηµατισµούς.

∆ραστηριότητες Μονάδων του 
Στρατού Ξηράς
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∆ραστηριότητες Ειδικών ∆υνάµεων

 Απονοµή Πτυχίων Αρχηγών Ελεύθερης Πτώσης 1ης ΕΣ 

2012 στη ΣΧΑΛ

Στις 5 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών η 

απονοµή πτυχίων του Σχολείου Αρχηγών Ελεύθερης Πτώσης 1ης ΕΣ 2012. 

Την απονοµή έκανε ο Ανχης (ΠΖ) Γρηγόριος Πανουργιάς, ∆ιοικητής της Σχο-

λής Αλεξιπτωτιστών.

 Απονοµή Πτυχίων ΣΒΕΑ 2012 ∆΄ ΕΣΣΟ στη ΣΧΑΛ

Στις 17 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών 

η απονοµή πτυχίων του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστών 

2012 ∆΄ ΕΣΣΟ. Την απονοµή έκανε ο ∆ιευθυντής Ειδικών ∆υνάµεων Υπο-

στράτηγος Ευάγγελος Σπανός.

 Σχολείο Νοσοκόµων Ειδικών ∆υνάµεων

Το διάστηµα από 1 έως 20 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο ΚΕΕ∆ 

το Σχολείο Νοσοκόµων Ειδικών ∆υνάµεων όπου φοίτησαν 20 στελέχη.

 Επίσκεψη Τάξης ∆ΣΛΣ 2012 στο ΚΕΕ∆

Στις 2 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ει-

δικών ∆υνάµεων επίσκεψη των ∆οκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµα-

τος τάξης 2012, οι οποίοι ενηµερώθηκαν για την αποστολή και τις δραστη-

ριότητες του Κέντρου. Στη συνέχεια, ξεναγήθηκαν σε χώρους εκπαίδευσης 

του Κέντρου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ραστηριότητες της 96 Α∆ΤΕ

 Επιµνηµόσυνη ∆έηση στο Μνηµείο της Μεγάλης 

Σφαγής Κατοίκων της Χίου το 1822 στην περιοχή 

«Μελανιός», την 31η Οκτωβρίου 2012.

 Επίσκεψη µαθητών Γυµνασίων Βροντάδου και 

Βολισσού στη Βολή της 96 Α∆ΤΕ, την 31η Οκτωβρίου 

2012.

 Γενέθλια Ηµέρα της 116 Α/Μ ΜΠΠ

Την Πέµπτη, 8 Νοεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε στo Στρατόπεδο 

«∆ΑΜΙΑΝΟΥ» ο εορτασµός της γενέθλιας ηµέρας της 116 Α/Μ ΜΠΠ, παρουσία 

του Υποδιοικητή της Ταξιαρχίας Σχη (ΠΖ) Θεόδωρου Κουλούρη, προσωπικού 

της Μονάδος και λοιπών προσκεκληµένων.

∆ραστηριότητες της 71 ΑΜ «ΠΟΝΤΟΣ»

 Συµµετοχή σε Εορταστικές Εκδηλώσεις

Την Πέµπτη 8 και την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκαν στη 

Φλώρινα και την Καστοριά εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης 

των πόλεων. Η Ταξιαρχία συµµετείχε στις παραπάνω εκδηλώσεις µε µια ∆ρια 

οπλιτών µε ιστορικές στολές της εποχής των Βαλκανικών Πολέµων.



∆ραστηριότητες της 32 ΤΑΞ Π/Ν

 Από 5 έως 30 Νοεµβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε το Βα-

σικό Σχολείο Πεζοναυτών της 9ης σειράς αξιωµατικών.

 Στις 8 Νοεµβρίου 2012 ο ∆ιοικητής της Ι ΜΠ επισκέφτηκε 

την έδρα της 32 ΤΑΞ ΠΝ.

 Στις 13 Νοεµβρίου 2012 διεξήχθη η άσκηση ΤΑΜΣ 

«ΠΕΛΕΚΥΣ 1» από το επιτελείο της 32 ΤΑΞ Π/Ν, του 

32 Λ∆Β και του ΛΣ/32 ΤΑΞ Π/Ν.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας στην Τουρκία

Από 9 έως 10 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη 

αντιπροσωπείας της 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας στην Τουρκία, στο πλαίσιο των 

Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ) 2012.

Η παραπάνω δραστηριότητα διεξάγεται κάθε χρόνο µε συµµετοχή της 

31 Μ/Κ Ταξιαρχίας και της τουρκικής 4ης Μ/Κ Ταξιαρχίας. Στην υπόψη 

δραστηριότητα συµµετείχαν από την ελληνική αντιπροσωπεία οι: Ταξίαρχος 

Βασίλειος Ζορµπάς, ∆ιοικητής 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας, Αντισυνταγµατάρχης 

(ΠΖ) ∆ηµήτριος Αραµπατζής, ∆ιευθυντής 2ου ΕΓ/31 Μ/Κ ΤΑΞ και ο 

Ταγµατάρχης (ΠΖ) Στέφανος Τσοτάκος, Υποδιοικητής 535 Μ/Κ ΤΠ.

Το πρόγραµµα της επίσκεψης περιλάµβανε επίσκεψη στην έδρα της Τ/4ης Μ/Κ ΤΑΞ, στην πόλη της Κεσσάνης, του 

Τσανάκαλε και της Αδριανούπολης.

 Οµιλία µε θέµα «Επικές σελίδες Εθνικής Εκατονταετηρίδας Βαλκανικών Πολέµων (1912-2012)»

Την 16η Οκτωβρίου 2012 η 31 Μ/Κ Ταξιαρχία οργάνωσε οµιλία µε θέµα 

«Επικές σελίδες Εθνικής Εκατονταετηρίδας Βαλκανικών Πολέµων (1912-

2012). Πρόσωπα και γεγονότα», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 

χρόνια από την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων, µε οµιλητή τον ∆ιδάκτο-

ρα Ιστορίας, Θεολόγο και Νοµικό κ. Ιωάννη Σιδηρά. Στην εκδήλωση παρευ-

ρέθησαν τοπικοί παράγοντες του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, εκπρόσωπος 

της Περιφέρειας, καθώς και το προσωπικό της 31ης Μ/Κ Ταξιαρχίας.

∆ραστηριότητες της 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας

 Γενέθλια Ηµέρα της 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας

Την Τρίτη, 4 ∆εκεµβρίου 2012, εορτάστηκε µε λαµπρότητα η 

«Γενέθλια Ηµέρα» της 31ης Μ/Κ Ταξχίας στο Στρατόπεδο «ΒΟΓΙΑΤΖΗ», 

µε τη συµπλήρωση 98 χρόνων από την ίδρυσή της, αρχικά ως 31 ΣΠ. 

Στην τελετή παρέστησαν ο Ταξίαρχος ∆ιοικητής της Ταξιαρχίας, το 

σύνολο του προσωπικού της Ταξιαρχίας, καθώς και οι τοπικές Αρχές. 



17

 Εορτασµός Επετείου 28ης Οκτωβρίου

Την 28η Οκτωβρίου 2012, όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι 

και στο Ρέθυµνο, εορτάστηκε µε κάθε λαµπρότητα η εθνική 

επέτειος. Στις εορταστικές εκδηλώσεις συµµετείχαν οι τοπι-

κές Αρχές, ο Στρατός και τα Σώµατα Ασφαλείας, ενώ η παρέ-

λαση των στρατιωτικών τµηµάτων που ακολούθησε απέσπα-

σε τα ευµενή σχόλια όλων των παρευρισκοµένων. 

∆ραστηριότητες της V Μεραρχίας Κρητών

 Εορταστικές Εκδηλώσεις µε την Ευκαιρία της 146ης Επετείου του Ολοκαυτώµατος της Ιεράς 

Μονής Αρκαδίου

Στις 6 έως 8 Νοεµβρίου διεξήχθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στον νοµό Ρεθύµνης, µε την ευκαιρία της 146ης επετείου 

του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Στις 6 και 7 Νοεµ-

βρίου πραγµατοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στα χωριά καταγωγής 

των πρωτοστατούντων στο Ολοκαύτωµα, Άδελε, Μαργαρίτες, Αµνάτο 

και Λιβάδια. Την 8η Νοεµβρίου έλαβε χώρα παρέλαση στην πόλη του 

Ρεθύµνου και τελέστηκε δοξολογία, ενώ ακολούθησε επιµνηµόσυνη 

δέηση και κατάθεση στεφάνων στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, παρουσία 

της Στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, καθώς και αντιπροσωπεία 

σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Η Μονάδα παρείχε 

και ΥΓ κάλυψη των «72ων Αρκαδίων Αγώνων».

 Ορκωµοσία της 2012 Ε΄ ΕΣΣΟ και Απονοµή Κόκκινου Μπερέ του 547 Α/Μ

Την 5η Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε ορκωµοσία της 2012 Ε΄ ΕΣΣΟ και απονοµή κόκκινου µπερέ της 

2012 Γ΄ ΕΣΣΟ, στην έδρα της Μονάδος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο ∆ιοικητής της V Μεραρχίας Κρητών, οι 

πολιτικές και λοιπές Αρχές της πόλεως του Ρεθύµνου. Την εν λόγω εκδήλωση ακολούθησε επίδειξη από τον πύργο 

καταρρίχησης-αναρρίχησης της Μονάδος.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση του Προσωπικού της XVI Μ/Κ ΜΠ

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων 

της Περιοχής Ευθύνης της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πε-

ζικού, πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες, µε καθολική συµ-

µετοχή του προσωπικού.



5νθήµερο Βολών στην ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 

από 10 έως 12 ∆εκεµβρίου 2012
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Πορεία σε ∆ύσβατο ∆ροµολόγιο και Σωµατική Αγωγή-Τροχάδην Μεγάλης Απόστασης
από το ΚΕΟΑΧ

Βολές Μονάδων στο Πεδίο Βολής «Μελανιός»
της 96 Α∆ΤΕ

ΤΑΜΣ ΒΑΛΙΟΣ
από Μονάδες της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ
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Άσκηση µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών (UAV),
στην Eυρύτερη Περιοχή της ∆υτικής Πελοποννήσου

Hµερήσιες και Νυκτερινές Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού και Πυροβολικού Μάχης,
στο Πεδίο Βολής-Πεδίο Ασκήσεων «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ», από τις Μονάδες της 50 Μ/K ΤΑΞ

Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευµάτων «ΙΑΣΩΝ 2012»,
 από Μονάδες της 79 Α∆ΤΕ, στην ΠΕ του Σχηµατισµού



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η επιδίωξη των Ε∆, για τη δηµιουργία µικρότερου και ευέλικτου Στρατού, υλοποιείται στην 

XXIII ΤΘΤ µε τον καλύτερο τρόπο. Η XXIII ΤΘΤ συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά και 

τις δυνατότητες εκείνες που στο σύγχρονο πεδίο της µάχης την καθιστούν 

ικανή να επιχειρεί µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, επιτυγχάνο-

ντας συντριπτικό πλήγµα στον εχθρό. Η Ταξιαρχία συνεχίζει 

την µακρά παράδοση του Όπλου του Ιππικού-Τεθωρακι-

σµένων και αποτελεί, όπως και οι υπόλοιποι Τε-

θωρακισµένοι Σχηµατισµοί, τη σιδερένια 

γροθιά του Στρατού Ξηράς.



Κατά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που επικρατεί στη χώρα µας 

είναι καθόλα επίκαιρα τα λόγια του ποιητή:

«Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν
καιροί οργισµένοι, κι όσα πουλιά µισέψουνε

σκιασµένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν 
παρά για µετερίζια, µη φοβηθείς το χαλασµό.

Φτάνει µια ιδέα να στο πει, µια ιδέα να στο προστάξει, 
κορώνα ιδέα, ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!».

«Οι Πατέρες» - Κωστής Παλαµάς

Στο έµβληµα της Ταξιαρχίας απεικονίζονται το άρµα µάχης, ως σύγχρονο και βασικό στοιχείο 

της Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας, και ο Κένταυρος που αποτελεί το σύµβολο της ορµητικότητας, 

της ταχύτητας και της ισχύος, αλλά κυρίως του δεσµού του ιππέα µε το άλογό του και κατ’ επέ-

κταση του τεθωρακισµένου µαχητού µε το πολεµικό του µέσο.

Το πράσινο χρώµα του εµβλήµατος ήταν το διακριτικό χρώµα του Όπλου του Ιππικού, από το 

οποίο προήλθε και εξελίχθηκε το Όπλο των Τεθωρακισµένων.

Η επιγραφή «ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΜΕΝΕ» αποτελεί ρητό του αρχαίου σοφού Περίανδρου του Κο-

ρίνθιου και σηµαίνει «Περίµενε την κατάλληλη ευκαιρία». Για την Ταξιαρχία το σύνθηµα αντα-

ποκρίνεται στη φύση, τη σύνθεση, τις δυνατότητες και τον ρόλο που διαδραµατίζει ως δύναµη 

έτοιµη να επέµβει στον κατάλληλο τόπο και χρόνο για να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία και να 

επιτύχει αποφασιστικό αποτέλεσµα.



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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία
Το Όπλο των Τεθωρακισµένων, απο-

τελεί την ιστορική συνέχεια του Όπλου 
του Ιππικού. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 
2001, δόθηκε στην Ταξιαρχία ο συµπλη-
ρωµατικός τίτλος: 3ο Σύνταγµα Ιππικού 
(ΣΙ) «∆ΟΡΥΛΑΙΟ».

Το 3ο ΣΙ δηµιουργήθηκε τον ∆εκέµβριο 
του 1885 και έκτοτε έλαβε µέρος σ’ όλους 
τους αγώνες του Έθνους: τον ατυχή πόλεµο 
του 1897, τον πρώτο και δεύτερο Βαλκανικό 
Πόλεµο, τις επιχειρήσεις του Μακεδονικού 
Μετώπου κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πό-
λεµο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και τον 
Ελληνοïταλικό πόλεµο του 1940/41.

Η συµµετοχή του στις επιχειρήσεις 
της Μικράς Ασίας και κυρίως η συµβο-
λή του στις µάχες περί το Εσκί Σεχίρ, το 
αρχαίο Βυζαντινό ∆ορύλαιο, του εξα-
σφάλισε αιώνια δόξα, συνοδεύοντας για 
πάντα το όνοµά του, ως «XXIII ΤΘΤ, 3ο ΣΙ 
- ∆ΟΡΥΛΑΙΟ». Τότε, στις 8 Ιουλίου 1921, 
κατά τη διάρκεια της µεγάλης επιθετικής 
επιστροφής των τουρκικών δυνάµεων, 
η βαθιά επέλαση που πραγµατοποίησε 
το 3ο ΣΙ, στη Μάχη του Ακ-Μπουνάρ, µε 
επικεφαλής τον ίδιο το ∆ιοικητή του Συ-
ντάγµατος και τους διοικητές των 2 επι-
λαρχιών του, διέλυσε τις εχθρικές δυ-
νάµεις, χαρίζοντας τη νίκη στα ελληνικά 
όπλα. Η επέλαση δια της σπάθης κόστισε 
στον εχθρό 500 νεκρούς και 100 αιχµά-
λωτους, ενώ το Σύνταγµα είχε µία και 
µόνη απώλεια, και αυτή από φίλια πυρά.

Η XXIII ΤΘΤ προήλθε από την ανα-
διοργάνωση της 3ης ∆ιοίκησης Μάχης 
(∆ΜΑ) της XX ΤΘ Μεραρχίας. Η 3η ∆ΜΑ 
αρχικά συγκροτήθηκε το 1958 στο Κέ-
ντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων, 
στο «ΓΟΥ∆Η» και ολοκληρώθηκε στα 
τέλη του ίδιου έτους στη Θεσσαλονίκη. 
Το 1960 µεταστάθµευσε στο Πολύκα-
στρο όπου και παρέµεινε µέχρι το 1963. 
Στη συνέχεια, µετακινήθηκε στο Λιτό-
χωρο Πιερίας όπου το 1963 παρέλαβε 
άρµατα Μ48, τα οποία διατήρησε επί 50 
σχεδόν χρόνια. Το 1964 µεταστάθµευσε 
στις Σάππες και το 1967 εγκαταστάθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη. Το 1968 µετακι-
νήθηκε στην Ξάνθη και το 1974 προω-
θήθηκε εσπευσµένα στην περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης όπου και έκτοτε πα-
ραµένει.

Την 21η Ιανουαρίου 1978 αναδιοργα-

νώθηκε σε XXIII ΤΘΤ, ως οργανικός Σχη-
µατισµός της 1ης Στρατιάς, ενώ από τον 
Σεπτέµβριο του 2002, αποτελεί οργανικό 
Σχηµατισµό του ∆΄ ΣΣ. Τον Σεπτέµβριο 
του 2005 τέθηκε υπό τη ∆ιοικητική ∆ιοί-
κηση της XX ΤΘ Μεραρχίας.

Η έδρα της Ταξιαρχίας είναι το Στρα-
τόπεδο «ΚΑΝ∆ΗΛΑΠΤΗ», το οποίο φέ-
ρει το όνοµα του Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) 
Θεόδωρου Κανδηλάπτη, ο οποίος έπεσε 
ηρωικά µαχόµενος την 28η Φεβρουαρίου 
1941, στην Κλεισούρα.

Αποστολή
Αποστολή της XXIII ΤΘΤ είναι να κα-

ταστρέφει τις εχθρικές δυνάµεις µε πυρ 
και ψυχολογική επίδραση, µε ανεξάρτητη 
ενέργεια ή σε συνεργασία µε άλλους Σχη-
µατισµούς, εάν απαιτηθεί.

Εκπαίδευση
Η Ταξιαρχία θεωρεί την εκπαίδευ-

ση ως το µεγαλύτερο πολλαπλασιαστή 
ισχύος, σε συνδυασµό µε το καλύτερο 
οπλικό της σύστηµα, που είναι ο «άν-
θρωπος». Η εκπαίδευση οργανώνεται 
µε ρεαλισµό και ορθό προγραµµατισµό, 
καθιστώντας το προσωπικό άριστους 
χειριστές, ικανούς για την επίτευξη της 
υψηλότερης δυνατής επιχειρησιακής 
ετοιµότητας.

Επιστέγασµα της εκπαίδευσης που 
διεξάγει η XXIII ΤΘΤ είναι η εκπαίδευση 
των πληρωµάτων αρµάτων στο Κέντρο 
Εξοµοιωτών βολών και οδήγησης αρµά-
των µάχης LEOPARD τα οποία διαθέτει 
ο ΕΣ (LEO1 Α5, LEO2 HEL και LEO2 Α4), 
καθώς και του Σ∆ΕΕΠ «ΗΝΙΟΧΟΣ» των 
αρµάτων LEO2 HEL.

∆ραστηριότητες
Η Ταξιαρχία συµµετέχει µε το σύνολο 

του προσωπικού και των µέσων σε πλη-
θώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δι-
εξάγοντας ρεαλιστικές τακτικές ασκήσεις 
µετά στρατευµάτων (ΤΑΜΣ) σε όλες τις 
φάσεις του αγώνα και συµµετέχοντας σε 
όλες τις προβλεπόµενες τακτικές ασκή-
σεις άνευ στρατευµάτων (ΤΑΑΣ).

Ως Τεθωρακισµένος Σχηµατισµός θα 
ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε στην 
εκτέλεση βολών πληρωµάτων αρµάτων 
(ηµέρα και νύχτα), µε κινούµενο άρµα σε 
κινούµενους στόχους, τόσο µε τις συσκευ-

ές υποδιαµετρήµατος 
ΑΙΜ ΤΕ5Τ όσο και 
µε τα πυροβόλα των 
αρµάτων. Η αποτελε-
σµατικότητα των βο-
λών είναι η έµπρακτη 
απόδειξη της ποιότη-
τας εκπαίδευσης που 
παρέχει το Κέντρο 
Εξοµοιωτών, αποτε-
λώντας ταυτόχρονα 
εφαλτήριο αναζη-
τήσεων της ηγεσίας 
στην κατεύθυνση 
απόκτησης και άλλου 
ή άλλων τέτοιων συ-
στηµάτων.

Παράλληλα µε 
τις βολές πληρω-
µάτων αρµάτων, 
διεξάγονται βολές 
πυροβολικού και 
βολές αντιαρµατικών όπλων. Για την 
άριστη και ουσιαστική γνώση του εδά-
φους, πραγµατοποιούνται λεπτοµερείς 
αναγνωρίσεις (ηµέρα και νύχτα), από 
τις Μονάδες-Ανεξάρτητες Υποµονάδες 
στο έδαφος που θα κληθούν να ενεργή-
σουν. Επιπρόσθετα, η Ταξιαρχία διεξά-
γει εκπαίδευση στα πλωτά µέσα, τη διά-
βαση κωλυµάτων και στις επιχειρήσεις 
σε κατοικηµένους τόπους.

Η εκπαίδευση της εφεδρείας, για την 
απόκτηση νέων ειδικοτήτων, αποτελεί 
επίσης για την XXIII ΤΟΤ ένα επιµέρους 
µείζονος σηµασίας κοµµάτι της παρεχό-
µενης εκπαίδευσης.

∆ιεθνείς Συνεργασίες
Προσωπικό από τις Ένοπλες ∆υνάµεις 

άλλων χωρών εκπαιδεύεται συχνά στο 
Κέντρο Εξοµοίωσης (ΚΕΞ) της Ταξιαρχί-
ας. Στον ίδιο χώρο διοργανώνονται συ-
σκέψεις σύνοδοι ή συσκέψεις διαφόρων 
οργανισµών της διεθνούς στρατιωτικής 
κοινότητας επί ζητηµάτων στρατιωτικής 
εκπαίδευσης και εξοµοίωσης στις οποίες 
συµµετέχει η χώρα µας.

Κοινωνική Προσφορά
Η έδρα της XXIII ΤΘΤ βρίσκεται σε ένα 

µεγάλο αστικό κέντρο και ταυτόχρονα 
κοµβικό γεωστρατηγικό σηµείο, την Αλε-
ξανδρούπολη.
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Ως αναπόσπαστο και δραστη-
ριοποιηµένο µέλος της τοπικής 
κοινωνίας, η Ταξιαρχία, αναδει-
κνύεται σε σηµαντικό και ανιδι-
οτελή αρωγό της κοινωνικής προσφο-
ράς του ΣΞ στην ευρύτερη περιοχή. Οι 
σχέσεις ειλικρίνειας και συνεργασίας οι 
οποίες έχουν οικοδοµηθεί µεταξύ της Τα-
ξιαρχίας, της Εκκλησίας και των τοπικών 
φορέων συµβάλλουν µε τον πλέον δηµι-
ουργικό και αρµονικό τρόπο στη στήριξη 
της τοπικής κοινωνίας και την εµπέδωση 
αισθήµατος ασφαλείας στους κατοίκους 
της περιοχής.

Η Ταξιαρχία συµβάλλει, µέσω των 
Σχεδίων «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και «∆ΕΥ-
ΚΑΛΙΩΝ», στην αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών (πυρκαγιές, πληµµύρες κ.λπ.), 
ενώ µε τη διάθεση, επ’ ωφελεία της Μη-
τρόπολης και του ∆ήµου Αλεξανδρού-
πολης, χειριστών και µηχανηµάτων ΜΧ 
του 23 ΛΜΧ, εκτελεί έργα υποδοµής, 
µικρά τεχνικά έργα, αποχιονισµούς, συ-
ντήρηση-αποκατάσταση δροµολογίων. 
Επιπρόσθετα, συµµετέχει στους καθι-
ερωµένους από τους τοπικούς φορείς 
και τον προϊστάµενο Σχηµατισµό καθα-
ρισµούς ακτών της Αλεξανδρούπολης.

Σε µηνιαία βάση συµπράττει µε το 
ιατρικό προσωπικό και την Κινητή Ιατρι-

κή Μονάδα 
(ΚΙΜ) του 
216 ΚΙΧΝΕ, 
διαθέτοντας 
π ρ ο σ ω π ι κ ό 
και οχήµατα 
για υγειονο-
µική περί-
θαλψη στους 
κ α τ ο ί κ ο υ ς 
των ορεινών 
π ε ρ ι ο χ ώ ν 
και των αποµακρυσµένων κοινοτήτων 
του Νοµού Έβρου, ενώ αποδεικνύοντας 
έµπρακτα την ευαισθησία της και τον φι-
λανθρωπικό της χαρακτήρα, συµµετέχει 
σε κάθε πρωτοβουλία διανοµής δεµάτων 
σε άπορες οικογένειες.

Προσωπικό της Ταξιαρχίας συµµε-
τέχει αδιαλείπτως σε κάθε προγραµµα-
τισµένη εθελοντική αιµοδοσία, ενώ σε 
κάθε κάλεσµα ανθρωπιάς συναδέλφου 
ή συνανθρώπου για κάλυψη αναγκών 
σε αίµα των ιδίων ή συγγενικών προ-
σώπων, η ανταπόκριση είναι άµεση και 
αποτελεσµατική.

Λοιπά Θέµατα
Η Ταξιαρχία συµµετέχει κάθε χρό-

νο στις εορταστικές εκδηλώσεις, για την 
απελευθέρωση της πόλης της Αλεξαν-
δρούπολης, την 14η Μαΐου και στους 
εθνικούς εορτασµούς της 25ης Μαρτίου 
και 28ης Οκτωβρίου, αποκοµίζοντας κάθε 
φορά ευµενή σχόλια.

Την 19η-20ή Ιουλίου κάθε έτους το 
Στρατόπεδο «ΚΑΝ∆ΗΛΑΠΤΗ» εορτάζει 
πανηγυρικά την εορτή του Προφήτη Ηλία, 
στη φερώνυµη εκκλησία η οποία κοσµεί 
και ευλογεί το Στρατόπεδο.

XXIII TΘΤ
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Η ιδέα χρησιµοποίησης εξοµοιωτών αρµάτων στην εκπαίδευση ανα-

πτύχθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970 και υλοποιήθηκε για 

πρώτη φορά το 1975 µε την εγκατάσταση και λειτουργία στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων (ΚΕΤΘ) στον Αυλώνα του πρώτου 

εξοµοιωτή οδήγησης άρµατος ΑΜΧ 30, το οποίο αποτελούσε το πλέ-

ον σύγχρονο άρµα µάχης που διέθετε ο Ελληνικός Στρατός, εκείνη 

την εποχή. Η λειτουργία και η χρήση του συγκεκριµένου εξοµοιωτή 

είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της σηµαντικής συµβολής των 

εξοµοιωτών στην πραγµατοποίηση ρεαλιστικής, ασφαλούς και οικο-

νοµικής εκπαίδευσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Η θετική εµπειρία 
της χρήσης του εξοµοιωτή οδήγη-

σης ΑΜΧ-30 οδήγησε, στις αρχές της δε-
καετίας του 1990, στη λήψη αποφάσεων, 
µε τις οποίες υλοποιήθηκε η προµήθεια:
 δύο καµπινών οδήγησης αρµά-

των (LEO1 και Μ 60) στο ΚΕΤΘ
 τριών καµπινών βολής (Μ60 Α3 

στο Λαγό ∆ιδυµοτείχου, Μ48Α5 MOLF 
στην Αλεξανδρούπολη και LEO1 Α5 στη 
Ξάνθη) και
 ενός συγκροτήµατος έξι καµπι-

νών εκπαίδευσης στη διαδικασία βολής, 
για τα άρµατα Leo1 V.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ανα-
γνωρίζοντας την ανάγκη συστηµατικής 
χρήσης των εξοµοιωτών στο εκπαιδευ-
τικό σύστηµα, αποφάσισε στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000:
 την αναβάθµιση µέρους των τότε 

υ φ ι -
στάµενων συστη-

µάτων εξοµοιωτών αρµάτων
 την προµήθεια νέων εξοµοιωτών, 

ταυτόχρονα µε την τότε δροµολογούµενη 
προµήθεια νέου άρµατος µάχης
 την οµαδοποίηση των συστηµά-

των εξοµοιοτών και την ένταξή τους 
υπό ενιαία διοίκηση, µε σκοπό τη δι-
εξαγωγή και τον έλεγχο της εκπαίδευ-
σης µε ενιαίο τρόπο.

Οι ληφθείσες αποφάσεις οδήγησαν 
στην κατάρτιση, υπογραφή και υλο-
ποίηση των απαραίτητων συµβάσεων 
µε αποτέλεσµα την οργάνωση του Κέ-
ντρου Εξοµοιωτών (ΚΕΞ) ως Μονάδα, 
τον Οκτώβριο του 2006, στην Αλεξαν-
δρούπολη, στο στρατόπεδο «ΚΑΝ∆Η-
ΛΑΠΤΗ», που αποτελεί την έδρα της 
XXIII Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας 
(XXIII ΤΘΤ) µε οργανική του υποµονά-
δα την 3η Ίλη Εξοµοιωτών µε έδρα το 
ΚΕΤΘ, στον Αυλώνα.

Αποστολή του Κέντρου Εξοµοι-

ωτών αποτελεί η 
παροχή εκπαίδευσης στα πλη-

ρώµατα των µονάδων τεθωρακισµέ-
νων στην τεχνική της βολής, καθώς 
και στην τακτική µικρών κλιµακίων 
(οµάδα και ουλαµός αρµάτων), µε τελι-
κό σκοπό την επαύξηση της επιχειρη-
σιακής τους ικανότητας.

Επιπρόσθετα πραγµατοποιείται συ-
γκεντρωτική τήρηση των στατιστικών 
στοιχείων που προκύπτουν από την εκ-
παίδευση των πληρωµάτων αρµάτων 
όλων των τεθωρακισµένων Μονάδων 
και η εξαγωγή συµπερασµάτων, η εκµε-
τάλλευση των οποίων βελτιώνει τη διεξα-
γόµενη στους εξοµοιωτές εκπαίδευση.

Τα συστήµατα, τα οποία σήµερα δι-
αθέτει το ΚΕΞ, καλύπτουν, κατεξοχήν, 
τις ανάγκες εκπαίδευσης των πλη-
ρωµάτων αρµάτων όλων των τύπων 
Leopard που διαθέτει ο ΕΣ (Leo1 Α5, 
Leo2 Hel και 1Leo2 Α4), του Σ∆ΕΕΠ 
«ΗΝΙΟΧΟΣ» των αρµάτων Leo2 Hel, 
και δευτερευόντως, των αρµάτων Μ 
σειράς (Μ48Α5 MOLF, Μ60Α3).

Στο πλαίσιο της σύγχρονης φιλοσοφί-
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ας στην εκπαί-
δευση, το ΚΕΞ λειτουργεί 

σύµφωνα µε ένα πρωτοποριακό εκπαι-
δευτικό σύστηµα, βασισµένο σε στάδια 
και κύκλους εκπαίδευσης. Το 1ο στάδιο 
αφορά την εκπαίδευση των πληρωµά-
των στην τεχνική της βολής του άρµατος, 
ενώ το 2ο στάδιο αφορά την εκπαίδευση 
των πληρωµάτων στην τακτική της οµά-
δας και του ουλαµού αρµάτων.

Οι κατάλληλες υποδοµές διασύνδε-
σης των συστηµάτων εξοµοίωσης παρέ-
χουν σήµερα δυνατότητες εκπαίδευσης 
στο ΚΕΞ, εφάµιλλες µε αυτές των λοι-
πών στρατιωτικά προηγµένων χωρών. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η διασύν-
δεση των εξοµοιωτών που βρίσκονται 
στην Αλεξανδρούπολη µε αυτούς που 
βρίσκονται εγκατεστηµένοι στον Αυλώ-
να επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να 
συνεκπαιδεύονται και να «αντιµετωπί-
ζουν» διάφορα σενάρια ασκήσεων δι-
πλής ενεργείας («force on force»).

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των 
εξοµοιωτών στην εκπαίδευση είναι 
πολλαπλά και ποικίλα. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται τα παρακάτω:
 Παρέχεται ασφαλής εκπαίδευση 

µηδενικού ρίσκου τόσο για το προσω-
πικό όσο και για τα µέσα.

 Εξοι-
κονοµούνται σηµαντι-

κοί πόροι, αφού δεν πραγµατοποιεί-
ται κατανάλωση πυροµαχικών, καυσί-
µων και δεν προκαλούνται βλάβες στο 
επιχειρησιακό υλικό.
 Επιτυγχάνεται υψηλός ρεαλισµός 

εκπαίδευσης, αφού οι εκπαιδευόµενοι, 
σε όλα τα σενάρια εξοµοίωσης, αντιµε-
τωπίζουν «εχθρό», ο οποίος αντιδρά 
στις ενέργειές τους και τους υποχρεώ-
νει να αναπροσαρµόζουν τις ενέργειές 
τους, προκειµένου, τελικά, να πετύχουν 
την προσβολή και καταστροφή του.
 Προκύπτουν αποτελέσµατα εκ-

παίδευσης απόλυτα µετρήσιµα, καθόσον 
αυτά διαµορφώνονται από το σύστηµα, 
ανάλογα µε την επίδοση του πληρώµα-
τος και χωρίς να επηρεάζονται από την 
υποκειµενική κρίση των εκπαιδευτών. 
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα αυτά τη-
ρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο για µε-
λέτη και εξαγωγή συµπερασµάτων όσον 
αφορά την εστίαση των ελλείψεων και 
την προσαρµογή µελλοντικής εκπαίδευ-
σης για κάθε ένα µέλος πληρώµατος, µε 
σκοπό την εξάλειψή τους.
 ∆ιεξάγεται εκπαίδευση πλήρως 

απαλλαγµένη από εδαφικούς περιορι-
σµούς, καιρικές συνθήκες και µέτρα 
ασφαλείας, που υποχρεωτικά υφίστα-
νται κατά την εκπαίδευση στα πραγµα-
τικά πεδία ασκήσεων και βολής.

 Πραγµατοποιείται 
ελεγχόµενη αύξηση της πολυπλοκό-

τητας και δυσκολίας των ασκήσεων, η 
οποία δεν µπορεί να επιτευχθεί σε πραγ-
µατικές συνθήκες για τη πλήρη κάλυψη 
των προσδοκώµενων στόχων της εκπαί-
δευσης.

Επιπλέον, στις δυνατότητες του Κέ-
ντρου Εξοµοιωτών, πρέπει να προστεθεί 
και αυτή της δηµιουργίας-εισαγωγής 
στους εξοµοιωτές, εικονικού εδάφους, 
που προσοµοιάζει σε εξαιρετικό βαθµό µε 
το πραγµατικό, στο οποίο θα κληθούν να 
ενεργήσουν οι εκπαιδευόµενοι. Αυτό επι-
τυγχάνεται µέσω συστηµάτων δηµιουρ-
γίας τρισδιάστατων βάσεων δεδοµένων 
(µοντέλων) εδάφους-DBGS (Database 
Generation System) που διαθέτει το ΚΕΞ.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι το ΚΕΞ, πέρα 
από τον εκπαιδευτικό του ρόλο, αποτελεί, 
αναµφισβήτητα, µια «δεξαµενή σκέψης 
και γνώσης» για το Όπλο των Τεθωρακι-
σµένων. Η εκπόνηση µελετών που αφο-
ρούν την υιοθέτηση βέλτιστων εκπαιδευ-
τικών πρακτικών από τον ΕΣ (στο πλαίσιο 
της τακτικής και όχι µόνο), ο καθορισµός 
προδιαγραφών που αφορούν µελλοντι-
κές προµήθειες υλικών, η αναθεώρηση 
εγχειριδίων και κανονισµών του Όπλου 
των Τεθωρακισµένων σε συνδυασµό µε 
την παρακολούθηση των διεθνών τεχνο-
λογικών εξελίξεων στα πεδία αυτά, είναι 
µερικοί από τους τοµείς στους οποίους 
επεκτείνεται το πεδίο δράσης του ΚΕΞ.

ΚΕΞ



ΜΟΥΣΕΙΑ

Τυπογραφείο

Ελληνικού Στρατού

Το Στρατιωτικό Μουσείο Τυπογραφίας του ΤΥΕΣ δηµιουρ-

γήθηκε υλοποιώντας µια ιδέα που γεννήθηκε όταν αποσύρ-

θηκε οριστικά η παραδοσιακή τυπογραφία από τον χώρο 

του ΤΥΕΣ, στις αρχές του 2000.

Το 2012, µε ενέργειες της τότε ∆ιοικήσεως και προσωπική 

εργασία του προσωπικού του ΤΥΕΣ, συγκεντρώθηκαν τα 

εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός, ο οποίος συµπλήρωσε τα 

εκθέµατα.

Από τον Μάιο έως και τον Ιούλιο του 2012 πραγµατοποιή-

θηκε η συντήρηση των εκθεµάτων, η τοποθέτησή τους και 

η τελική διαµόρφωση του χώρου σε Στρατιωτικό Μουσείο 

Τυπογραφίας. Εγκαινιάσθηκε την 30ή Οκτωβρίου 2012 

από τον Α΄ Υ/ΓΕΣ.

Ε Γ Κ Α Ι Ν Ι Α - Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω ΤΕ Γ Κ Α Ι Ν Ι Α - Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ
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Χαιρετισµός ∆ιοικητή

Η τυπογραφία είναι η τέχνη της απόδοσης και αποτύπωσης λόγου, πληροφοριών και εικόνων στο χαρτί και σε 

άλλα µέσα (οπτικοί δίσκοι κ.λπ.) µε τη βοήθεια τεχνικών µέσων, συνήθως σε µαζική κλίµακα. Είναι το µέσο µε το 

οποίο µια ιδέα, άποψη, απόφαση ή εντολή αποκτά οπτική υπόσταση.

Το ΤΥΕΣ είναι τεχνική παραγωγική Μονάδα γραφικών τεχνών µε αποστολή και αρµοδιότητα την κάλυψη του 

συνόλου των αναγκών του Ελληνικού Στρατού σε εκτυπωτικές εργασίες.

Είναι Μονάδα του Γεωγραφικού Σώµατος επιπέδου συγκροτήµατος, διοικητικά υπάγεται στο ΓΕΣ/∆ΕΝ-

∆ΗΣ και οικονοµικά στην ΑΣ∆ΥΣ.

Το ΤΥΕΣ, από ιδρύσεώς του το 1910, υπήρξε καινοτόµο σε ό,τι αφορά την εισαγωγή και αφοµοίωση της 

εκάστοτε τεχνολογίας και µεθόδων παραγωγής όλων των εκτυπωτικών εργασιών.

Η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού του (στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού) σε συνδυ-

ασµό µε τη χρήση σύγχρονου µηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού έχουν ως αποτέλεσµα την 

κατακόρυφη αύξηση του παραγόµενου εκτυπωτικού έργου τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα.

Σχης (ΠΖ) Γεώργιος Ρέλλιας
          ∆ιοικητής

Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ΣΙ Ω Τ Ι Κ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Υ  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ



Η Τυπογραφία στην Ελλάδα
Η εισαγωγή της τυπογραφίας στην 

Ελλάδα έγινε κατά το 19ο αιώνα, επί 
τουρκοκρατίας. Μέχρι τότε τα βιβλία που 
κυκλοφορούσαν στη χώρα µας τυπώ-
νονταν στη Βενετία, στο Παρίσι και στη 
Βιέννη.

Το πρώτο τυπογραφείο ιδρύθηκε στη 
Χίο. Από εδώ εκδόθηκε η Ελληνική Γραµ-
µατική του Νεόφυτου Βάµβα, το 1821. Κα-
ταστράφηκε από τους Τούρκους το 1822. 
Το ίδιο έγινε και µε το τυπογραφείο της 
Κυδωνιάς.

Η επίσηµη τυπογραφία στη χώρα 
µας, «η Τυπογραφία της ∆ιοίκησης», 
οργανώθηκε από τις πρώτες Κυβερνή-
σεις της Επανάστασης του 1821 για την 
έκδοση της εφηµερίδας της Κυβέρνη-
σης, διδακτικών βιβλίων, κυβερνητικών 
αποφάσεων κ.λπ. 

Κατά το 19ο αιώνα δεν µπόρεσε να 
εξελιχτεί, γιατί η εσωτερική κατάσταση 
ήταν δύσκολη.

Μόνο κατά τον 20ό αιώνα και κυρίως 
µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο προόδευσε. 
Σήµερα µπορεί να συναγωνιστεί την ξένη 
τυπογραφία.

ΜΟΥΣΕΙΑ

 Ιστορικά Στοιχεία
Το 1910 συγκροτήθηκε σε κτήριο της 

οδού Κριεζώτου η πρώτη Στρατιωτική 
Υπηρεσία για κάλυψη τυπογραφικών 
αναγκών του Ελληνικού Στρατού, µε την 
ονοµασία «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ».

Το 1936, µε την υπ’ αριθµ. 78792/240 
διαταγή του Υπουργείου των Στρατιωτι-
κών, εκδίδεται ο πρώτος Οργανισµός Λει-
τουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας του Τυ-
πογραφείου Υπουργείου Στρατιωτικών.

Το 1962 εκσυγχρονίζεται ο εξοπλι-
σµός του και µεταφέρεται σε εγκαταστά-
σεις εντός του Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ». 

Το 1975 µετονοµάζεται σε Τυπογρα-
φείο Ενόπλων ∆υνάµεων (ΤΥ.Ε.∆), εξυ-
πηρετώντας, επίσης, τυπογραφικές εργα-
σίες για λογαριασµό των ΓΕΑ, ΓΕΝ.

Το 1985, κατόπιν εκσυγχρονισµού των 
τυπογραφείων ΓΕΑ και ΓΕΝ, µετονοµάζεται 
σε Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού (ΤΥΕΣ). 
Ταυτόχρονα συγχωνεύεται στο ΤΥΕΣ η Γε-
νική Αποθήκη Γραφικής Ύλης Εντύπων 
και Κανονισµών (ΓΑΓΥΕΚ), η οποία µέχρι 
τότε λειτουργούσε ως ανεξάρτητη Μονάδα, 
υπαγοµένη απευθείας στο ΓΕΣ/∆ΕΜ.

Αποστολή
Το ΤΥΕΣ έχει ως αποστολή:
 Την παραγωγή εντύπων και κα-

νονισµών για τις ανάγκες του ΥΠΕΘΑ, 
ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ και γενικά κάθε µορφής 
εκτυπωτική και βιβλιοδετική εργασία, 
για τις ανάγκες του Στρατού, καθώς και 
τον εφοδιασµό των Μονάδων, µέσω των 
ανεφοδιαστικών οργάνων, µε Στρατιωτι-
κά ∆ηµοσιεύµατα -Έντυπα.
 Την τήρηση αποθεµάτων από τα 

Στρατιωτικά ∆ηµοσιεύµατα-Έντυπα, σύµ-
φωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά δια-
ταγές του ΓΕΣ, και τη συµπλήρωση των 
εξαντλούµενων αποθεµάτων.

Αναλυτικότερα, το ΤΥΕΣ εκτυπώνει, 
χορηγεί και τηρεί απόθεµα κατά κατηγο-
ρία για τα παρακάτω:
 Κατηγορία «Α» Εκτύπωση Σ∆ΗΜ 

(ΕΕ, ΤΕ, ΣΚ, Τ∆), Εκπαιδευτικά Βοηθήµα-
τα, όπως αναφέρονται στο ΣΚ 40-5.
 Κατηγορία «Β» Τυποποιηµένα 

Έντυπα όπως αυτά καθορίζονται από τον 
ΣΚ 40-6.
 Κατηγορία «Γ» Περιοδικά-Συγ-

γράµµατα-Έντυπα ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ-∆ΙΣ.
 Κατηγορία «∆» Έγγραφα και λει-

τουργικά έντυπα ΕΓ-∆νσεων-Γραφείων 
/ΥΠΕΘΑ-ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ µη προβλεπόµενα 
από τον ΣΚ40-6 (υποβάλλονται για έγκρι-
ση στο ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ ) όπως π.χ. Γ∆, Πα∆, 
Ν-∆-Α, επαγγελµατικές κάρτες και επι-
στολόχαρτα ΥΕΘΑ και ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ-
ΓΕΣ, τα περιοδικά «Αθηνά», «Στρατιωτι-
κές Επάλξεις», «Ιππικό-Τεθωρακισµένα», 
προσκλήσεις και προγράµµατα διαφόρων 
εκδηλώσεων Ε∆ κ.λπ.
 Κατηγορία «Ε» Απόρρητες Εργασί-

ες, όπως π.χ. Εθνικό Σύστηµα Συναγερ-
µού, Εγχειρίδιο Συστήµατος Χειρισµού 
Κρίσεων, ΚΕ, ΚΦΥ, ΠΟΥ Μονάδων κ.λπ.

 
Εκπαίδευση

Το ΤΥΕΣ είναι Μονάδα Εκπαιδεύσεως 
Γ΄ Κύκλου.

Στο ΤΥΕΣ εκπαιδεύεται στρατιωτικό 
και πολιτικό προσωπικό µε ειδικότητα 
στις Γραφικές Τέχνες.

 Εξοπλισµός
Το ΤΥΕΣ είναι µια σύγχρονη τεχνική 

παραγωγική καθετοποιηµένη Μονάδα η 
οποία καλύπτει στο σύνολο τις εκτυπωτικές 



ανάγκες του Ελληνικού Στρατού, παράγο-
ντας υψηλής ποιότητας εκτυπωτικές εργα-
σίες, εφαρµόζοντας σύγχρονες µεθόδους. 
Η αξία του εξοπλισµού έχει εκτιµηθεί σε 
3.500.000 €. Ενδεικτικά, ορισµένα από τα 
µηχανήµατα τα οποία χρησιµοποιεί για την 
εκπλήρωση της αποστολής του είναι:
 σταθµοί εργασίας µε αναβαθµισµέ-

να κάθε φορά τα προγράµµατα επεξεργα-
σίας κειµένου, φωτογραφιών, σελιδοποί-
ησης και µοντάζ φιλµ
 εικονοθέτη ψηφιακών εκτυπωτι-

κών πλακών
 δίχρωµες και µονόχρωµες εκτυ-

πωτικές µηχανές τύπου Offset
 εκτυπωτικό µηχάνηµα ψηφιακής 

εκτύπωσης
 διπλωτικές και κοπτικές µηχανές 

µικρού και µεγάλου µεγέθους
 αυτόµατη κολλητική µηχανή βιβλίων
 καρφιτσωτικές µηχανές, αυτόµατες 

και χειρός
 µηχανήµατα παραδοσιακής τυπο-

γραφίας, όπως µηχανή χρυσοτυπίας, τυ-
πογραφικά πιεστήρια κ.λπ.

Στάδια Παραγωγής
Τυπογραφικών Εργασιών

Για να πραγµατοποιηθεί η παραγωγή 
των επεξεργασµένων πρωτοτύπων σε 
πολλαπλά αντίτυπα ακολουθούνται τα πα-
ρακάτω στάδια:

Προεκτύπωση
Ο τοµέας της προεκτύπωσης περι-

λαµβάνει όλες τις διαδικασίες, οι οποίες 
πραγµατοποιούνται πριν από την εκτύπω-
ση και οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής:
 καλλιτεχνική επιµέλεια-σχεδια-

σµός εντύπου
 µακέτα-γραφιστική εντύπου
 στοιχειοθεσία και επεξεργασία κει-

µένων
 φωτογραφική και ψηφιακή αναπα-

ραγωγή και επεξεργασία εικόνων, σχεδί-
ων, χρώµατος και σελίδων
 µοντάζ, δοκίµιο και τελική έξοδος 

δεδοµένων σε φιλµ ή ψηφιακό µέσο.

Εκτύπωση
Τα πρωτότυπα, τα οποία έχουν επε-

ξεργασθεί ως µακέτες και φιλµ, µετα-
φέρονται ή αποστέλλονται ως φιλµ ή ως 
ψηφιακά δεδοµένα για να εγγραφούν/

αποτυπωθούν στις εκτυπωτικές πλάκες ή 
κυλίνδρους, µε τη χρήση των παραδοσι-
ακών συστηµάτων φωτοµεταφοράς, συ-
στηµάτων Computer-to Plate(CTP).

Στη συνέχεια, τα δεδοµένα των εντύπων 
εκτυπώνονται µε τη χρήση των µηχανών και 
µελάνης στο ανάλογο εκτυπωτικό υπόστρω-
µα, µε µια από τις υπάρχουσες στο ΤΥΕΣ µε-
θόδους βιοµηχανικής εκτύπωσης οι οποίες 
αναφέρονται συνοπτικά κατωτέρω:
 Λιθογραφία-Όφσετ/Ξηρά όφσετ 

(επίπεδη-κυλινδρική)
 Τυπογραφία (επίπεδη-κυλινδρική)
 Ψηφιακή Εκτύπωση

Βιβλιοδεσία
Στο µετεκτυπωτικό στάδιο τα τυπωµέ-

να φύλλα, µετατρέπονται σε διαµορφω-
µένα-ολοκληρωµένα έντυπα κάθε είδους 
µε τη µέθοδο της βιοµηχανικής ή καλλιτε-
χνικής βιβλιοδεσίας 

 
∆ραστηριότητες

(Έργο-Υπηρεσίες)
Κατά το έτος 2012 µέχρι και 10 Νοεµ-

βρίου ανατέθηκαν 547 εργασίες, από τις 
οποίες ολοκληρώθηκαν οι 510 (ποσοστό 
93,20%)

Τα εκτυπωτικά µηχανήµατα πραγµα-
τοποίησαν 4.324.764 τυπώµατα και κατα-
νάλωσαν 1.816.814 φύλλα χαρτιού.

Το είδος των εργασιών που παρήχθη-
σαν είναι:
 Κατά κατηγορία: 
 Κατηγορία «Α» Σ∆ΗΜ: 13
 Κατηγορία «Β» Έντυπα προβλεπό-

µενα από τον ΣΚ 40-6: 116
 Κατηγορία «Γ» ∆ΕΝ∆ΗΣ και ∆ΙΣ: 33
 Κατηγορία «∆» Έγγραφα και λει-

τουργικά έντυπα ΕΓ-∆νσεων-Γραφείων 
/ΥΠΕΘΑ-ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ µη προβλεπόµε-
να από τον ΣΚ40-6 (υποβάλλονται για 
έγκριση στο ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ ) όπως π.χ. 
Γ∆, Πα∆, Ν-∆-Α, επαγγελµατικές κάρτες 
και επιστολόχαρτα ΥΕΘΑ και ιεραρχίας 
ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ, τα περιοδικά Αθηνά, Στρατι-
ωτικές Επάλξεις, Ιππικό-Τεθωρακισµένα, 
προσκλήσεις και προγράµµατα διαφόρων 
εκδηλώσεων Ε∆ κ.λπ.: 334
 Κατηγορία «Ε» Απόρρητες εργασί-

ες, όπως π.χ. Εθνική Στρατιωτική Στρατη-
γική, Εγχειρίδιο Πληροφοριών Τουρκίας, 
Μνηµόνιο Τουρκικών Χερσαίων ∆υνά-
µεων, Εγχειρίδιο Συστήµατος Χειρισµού 

Κρίσεων, Απολογισµός Έργου 2011-
ΑΝΣΚ 2012 ΓΕΣ, κ.λπ:14
 Κατά Επιτελείο:
 ΥΕΘΑ: 107 εργασίες
 ΓΕΕΘΑ: 87 εργασίες
 ΓΕΣ: 154 εργασίες
Χορηγούνται ετησίως περίπου 30 

τόνοι Στρατιωτικών ∆ηµοσιευµάτων και 
500 τόνοι εντύπων από το ΤΥΕΣ/Β΄ ∆ιεύ-
θυνση σε όλες τις Μονάδες του Ελληνι-
κού Στρατού.

Προοπτικές-Επιδιώξεις
 Η αύξηση της παραγωγικής δυνατό-

τητας του ΤΥΕΣ, σε συνδυασµό µε τη µείω-
ση του λειτουργικού κόστους, εξασφαλίζει 
τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία για την 
κάλυψη σχεδόν όλων των εκτυπωτικών 
εργασιών του Ελληνικού Στρατού, εξοικο-
νοµώντας παράλληλα σηµαντικούς οικο-
νοµικούς πόρους στην Υπηρεσία.
 Το ΤΥΕΣ είναι σε συνεχή επαφή µε 

τις νέες τεχνολογίες που αφορούν τον χώρο 
των γραφικών τεχνών. Εφαρµόζει σύγχρο-
νες µεθόδους και διαδικασίες σε όλα τα 
στάδια εργασίας µε παράλληλη εκπαίδευ-
ση του προσωπικού του, ώστε να βελτιώ-
νει την ταχύτητα παραγωγής, την ποιότητα 
του παραγόµενου προϊόντος και να αυξάνει 
συνεχώς τις δυνατότητές του για αποτελε-
σµατικότερη υποστήριξη των Ε∆.
 Με την εφαρµογή των παραπάνω, 

το ΤΥΕΣ παράγει οποιαδήποτε ποσότητα 
Σ∆ΗΜ, εντύπων ή εκδόσεων απαιτηθεί 
συνδυάζοντας κλασική, σύγχρονη αλλά 
και ψηφιακή τυπογραφία.
 Ανανέωση Μηχανολογικού Εξο-

πλισµού
 Προµήθεια ψηφιακού εκτυπωτικού 

συστήµατος 
 Προµήθεια κοπτικής µηχανής 

χάρτου
 Σύναψη ετησίου συµβολαίου συ-

ντήρησης Εικονοθέτη λιθογραφικών πλα-
κών (CTP).
 Προµήθεια δίχρωµης αµφίπλευρης 

µηχανής OFFSET. 

Εκπαίδευση Προσωπικού
 Συνεργασία µε ΤΕΙ γραφικών τεχνών
 Συµµετοχή προσωπικού σε Εκθέ-

σεις-δραστηριότητες σχετικές µε τις γρα-
φικές τέχνες.

ΤΥΕΣ
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Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 1946-49 ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε ως λάφυρα ποσότητες υποπολυβόλων Beretta M38A. 
Η επίσηµη ονοµασία τους ήταν «Αυτόµατος αραβίς Μπερέττα Ιταλίας των 9 χιλ. / Italian submachine gun Beretta M.P. 38 cal 9 mm». 
Αυτά πιθανότατα δεν χρησιµοποιήθηκαν –επισήµως τουλάχιστον– από τον Στρατό, διατέθηκαν όµως σε ελεγχόµενες από αυτόν δυ-
νάµεις που δρούσαν µε σκοπό την άµυνα της υπαίθρου (οι γνωστές ΜΑΥ και ΜΑ∆). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 έπαψαν να 
είναι συντηρούµενα, ενώ κάποια ποσότητα παρέµενε µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οπότε και εκποιήθηκε στις αποθήκες του 
3ου Τάγµατος Υλικών. Το M38A αποτελεί βελτίωση του παλαιότερου Model 1918. Κατασκευαζόταν για το φυσίγγιο 9 mm Para, καθώς 
και για ένα νέο την εποχή εκείνη φυσίγγιο των 9 mm, που ονοµαζόταν Glisenti και είχε παρόµοια ισχύ. Χρησιµοποιήθηκε κυρίως 
από τον Ιταλικό Στρατό, ενώ υιοθετήθηκε και από τον Γερµανικό και τον Ρουµανικό Στρατό. Με σκοπό την ταχύτερη µαζική παραγωγή 
του, καθώς και την ενσωµάτωση κάποιων τεχνικών βελτιώσεων, ακολούθησε µια σειρά τροποποιήσεων µε τις ονοµασίες M38/42, 
M38/44, M38/49 και Μodel 5.

Λειτουργία – Περιγραφή

Το Μ38Α είναι αυτόµατο όπλο και λειτουργεί µε το σύστηµα της απλής 

οπισθοδρόµησης. Εξωτερικά φέρει περικάνιο µε οπές, ενώ έχει δύο σκαν-

δάλες, µία για την ηµιαυτόµατη και µία για την αυτόµατη βολή. Στο επάνω µέ-

ρος της θήκης του κλείστρου του αναγράφεται «MOSCH. AUTOM. BERETTA 

MOD. 38/A CAL 9» και ακολουθεί ο αριθµός µητρώου του.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Yποπολυβόλο
Beretta Model 38A 

Περίστροφο Μ38Α

Μήκος: 953 mm

Μήκος κάννης: 318 mm

Βάρος (άδειο): 4,19 kgr

Τροφοδοσία: Γεµιστήρας 10, 20, 30 ή 40 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 9 mm Para

Αρχ. Ταχύτητα: 417 m/s

Κατασκευαστής: Beretta

Χαρακτηριστικά στον κορµό του υποπολυβόλου:

«MOSCHETIC AUT. – BERETTA MOD. 1938 A – PATENT»
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Ο Ελληνικός Στρατός, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο (1940-1941), απέκτησε ως λάφυρα 
από τους Ιταλούς 1.993 οπλοπολυβόλα Breda Model 30. Κατά την ίδια περίοδο, 300 όµοια όπλα στάλθηκαν στην Ελλάδα από τους 
συµµάχους, στους οποίους είχαν περιέλθει ως λάφυρα κατά τις επιχειρήσεις στη Λιβύη. Η επίσηµη ονοµασία τους ήταν «Οπλο-
πολυβόλο Ιταλίας Μπρέντα Μ30 των 6,5 χιλ. / Italian machine gun Breda M30 cal. 6,5 mm» και χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό να 
συµπληρώσουν τις ελλείψεις στον εξοπλισµό των µονάδων.

Η εταιρεία Breda εισήλθε στον χώρο των όπλων τυχαία, παράγοντας αρχικά αριθµό πολυβόλων Fiat – Revelli M14 για λογαρια-
σµό της Fiat. Το Breda M24 αποτέλεσε το πρώτο δικό της σχέδιο όπλου και αργότερα ακολούθησε το ελαφρώς τροποποιηµένο Μ30. 
Το τελευταίο ήταν ένα δύσκολο στη συντήρηση όπλο που παρουσίαζε συχνά προβλήµατα στο πεδίο της µάχης. Έφερε λιπαντήρα για 
τη λίπανση των φυσιγγίων που τοποθετούνταν στη θαλάµη και τροφοδοτούνταν από σταθερά προσαρµοσµένο γεµιστήρα. Με τον 
τρόπο αυτό ο γεµιστήρας (και ιδιαίτερα τα «χείλη» του) κατασκευαζόταν µε ιδιαίτερη προσοχή. Περιορίζονταν έτσι οι εµπλοκές από 
προβληµατικούς γεµιστήρες, στην περίπτωση όµως που για κάποιο λόγο ο γεµιστήρας καταστρεφόταν, αυτοµάτως αχρηστευόταν 
ολόκληρο το όπλο. Παρ’ όλο που είχε προβλεφθεί η δυνατότητα ταχείας αλλαγής της κάννης του οπλοπολυβόλου, δεν υπήρχε χει-
ρολαβή για την αποµάκρυνση της υπερθερµασµένης κάννης. Η παραγωγή του τερµατίστηκε το 1937.

Λειτουργία – Περιγραφή

To Breda M30 είναι αερόψυκτο αυτόµατο όπλο που λειτουργεί µε το σύστηµα της επι-

βραδυνόµενης οπισθοδρόµησης. Φέρει δίποδα, πιστολοειδή λαβή και ξύλινο κοντάκιο. 

Στο επάνω µέρος της θήκης του κλείστρου του αναγράφεται «Mtr Legg Mod 30, αριθµός 

µητρώου, BREDA ROMA».

Οπλοπολυβόλο
Breda Model 30

Breda Model 30

Μήκος: 1.230 mm

Μήκος κάννης: 520 mm

Βάρος (άδειο): 10,2 kgr

Τροφοδοσία: Γεµιστήρας 20 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 6,5 χ 52 mm Carcano

Αρχ. Ταχύτητα: 610 m/s

Κατασκευαστής: Breda

Επισηµάνσεις στον κορµό του όπλου: 

«MTR LEGG MOD. 30 / Αρ. µητρώου / BREDA BRESCIA»



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆ιατροφή µε ποικιλία

Το διαιτολόγιο του στρατού περιλαµβάνει πολλές διαφορετικές οµάδες τροφών. Υπάρχει µεγαλύτερη 

ποικιλία από ό,τι στο διαιτολόγιο των περισσότερων Ελλήνων. Τετάρτη και Παρασκευή είναι µέρες νηστείας 

µε λαδερά (φασολάκια, αρακά, µπριάµ) και όσπρια (φασόλια, φακές). Η νηστεία είναι µια σοφή 

συνήθεια που προάγει την υγεία και την οικολογία.

Αληθινό φαγητό

Τα περισσότερα φαγητά ετοιµάζονται από το µηδέν, 

χωρίς υπερβολικές ποσότητες επεξεργασµένων προϊ-

όντων. Μπορεί η σάλτσα για τα µακαρόνια να µην είναι 

από φρέσκιες ντοµάτες, αλλά τουλάχιστον φτιάχνεται 

µε απλή κλασική συνταγή. Το ψωµί δεν είναι πακέτου, 

το κοτόπουλο φτάνει στην κουζίνα ολόκληρο και τα 

λαχανικά έρχονται µε τελάρα του µανάβη. Εκτός από 

ελάχιστες εξαιρέσεις τα περισσότερα φαγητά φτιάχνο-

νται µε υλικά και τρόπο που συναντάµε στα περισσό-

τερα ελληνικά νοικοκυριά.

Τα 6 καλά του

Του Ευτύχιου Μπλέτσα
Όλα τα 

πράγµατα έχουν µια 

θετική πλευρά. Το φαγητό του στρα-

τού, για το οποίο αρκετοί φαντάροι γκρι-

νιάζουν, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

Μπορεί και για µένα να µην είναι σαν «της µαµάς», 

αλλά είναι πολύ πιο κοντά στο αληθινά υγιεινό σπιτι-

κό φαγητό «της µαµάς», από ό,τι το διαιτολόγιο των 

περισσότερων Ελλήνων στην ηλικία των στρατιωτών. 

Το φαγητό στον στρατό έχει αρκετά θετικά χαρα-

κτηριστικά από τα οποία θα µπορούσαµε να 

πάρουµε ιδέες για να εφαρµόσουµε 

όλοι στη διατροφή µας.



Ο στρατός, λοιπόν, έχει αρκετά καλά να µας διδά-

ξει και δεν χρειάζεται να είµαστε φαντάροι για να 

εφαρµόσουµε αυτές τις καλές πρακτικές και συ-

νήθειες που αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία 

του έξυπνου φαγητού: Αληθινό φαγητό, φαγητό 

µε πρόγραµµα, διατροφή µε ποικιλία, νηστεία, 

σαλάτα µε κάθε γεύµα, φρούτο για επιδόρπιο, και 

φαγητό σε τραπέζι.

Σαλάτα µε κάθε γεύµα

Κάθε γεύµα συνοδεύεται µε σαλάτα 

εποχής. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς 

που να µη συµφωνεί µε την άποψη ότι 

τα λαχανικά µάς ωφελούν και µάλιστα 

πολύ. Οι περισσότεροι γνωρίζουµε καλά 

ότι περιέχουν πολλά συστατικά –βιτα-

µίνες, φυτικές ίνες, αµινοξέα, ένζυµα 

και σύνθετους υδατάνθρακες– που έχει 

απόλυτη ανάγκη το ανθρώπινο σώµα.

Φαγητό µε πρόγραµµα

Ένα πολύ καλό και θετικό 

του στρατιωτικού φαγητού είναι 

το σταθερό πρόγραµµα. Τα γεύµατα σερβί-

ρονται συγκεκριµένες ώρες και έτσι, ως 

φαντάρος, µαθαίνεις να περιµένεις την ώρα του φαγητού για να 

φας. Αυτό σηµαίνει αρκετό κενό ανάµεσα στα γεύµατα (για να 

µπορεί να χωνευτεί το φαγητό) και νωρίς βραδινό. ∆εν τρώµε 

επειδή λιγουρευτήκαµε κάτι ή λόγω άγχους. Τρώµε επειδή εί-

ναι ώρα φαγητού και επειδή πεινάµε αληθινά. Απολαµβάνουµε 

το γεύµα ακόµα και αν δεν είναι το αγαπηµένο µας φαγητό.

Φαγητό σε τραπέζι

Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα γεύµατα 

σήµερα δεν τρώγονται σε τραπέζι φαγητού. Ο 

κόσµος τρώει στον δρόµο, στο γραφείο, στο 

αµάξι, στον καναπέ και συνήθως οι περισ-

σότεροι τρώνε βιαστικά, αγχωµένα και µο-

ναχικά. Σε αντίθεση, το στρατιωτικό συσσίτιο 

τρώγεται σε τραπέζι, σε ήρεµες συνθήκες 

φαγητού. Τρώµε όλοι µαζί παρέα και έτσι το 

φαγητό αποκτά και έναν ιδιαίτερο κοινωνικό 

χαρακτήρα. Η καλή συνήθεια της ώρας φαγη-

τού όπου καθόµαστε όλοι µας γύρω από ένα 

τραπέζι είναι κάτι που µπορεί στον στρατό να 

µας γίνει µια καλή συνήθεια που θα εφαρµό-

ζουµε και στην υπόλοιπη ζωή µας. Μια καλή 

συνήθεια που θα επηρεάσει θετικά την υγεία 

µας και την ψυχολογία µας. Είναι κάτι που θα 

µας κάνει και καλύτερους γονείς.

Φρούτο για επιδόρπιο

Τα φρούτα, που όπως και τα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταµίνες, 

φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία και παρέχουν στον οργανισµό άµεσα αφοµοι-

ώσιµη ενέργεια, αποτελούν µια υγιεινή επιλογή για επιδόρπιο. Φρούτο 

υπάρχει σε κάθε γεύµα. Γλυκό, µετά το φαγητό, σερβίρεται µόνο 1-2 φο-

ρές την εβδοµάδα, και έτσι η ποσότητα επεξεργασµένης ζάχαρης που 

περιλαµβάνει το διαιτολόγιο στον στρατό είναι περιορισµένη.



Αυτόνοµος Οικοδοµικός Οργανισµός
Αξιωµατικών (ΑΟOΑ)

Καλυπτόµενο χρονικό διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2012

Ζώνη Αστικού Αναδασµού (ΖΑΑ) Πικερµίου-Ραφήνας
Γίνονται προσπάθειες επανεξέτασης του θέµατος µε την ενεργοποίηση της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΚΑ και παράλλη-

λες δράσεις σε φορείς και Υπουργεία που επηρεάζουν την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης.

Έργα Υποδοµής στα Οικόπεδα Χιλής Αλεξανδρούπολης
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αναµένεται να εγκριθεί µετά τις επικαιροποιήσεις σύµφωνα µε 

νέες ΚΥΑ, που ζήτησαν οι αρµόδιοι φορείς του Έβρου, οπότε και θα ξεκινήσει η διαδικασία έγκρισης και δηµοπρά-

τησης έργων υποδοµής.

Εξέλιξη Πολεοδοµικών Μελετών σε αποδεσµευόµενα στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ:
 Στρατόπεδο «ΛΗΤΗΣ», ∆ήµου Μυνδονίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκες Πυροµαχικών)

Εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης (ΦΕΚ 367/6-9-10) και θα ακολουθήσει η πράξη εφαρµογής. Ο ΑΟΟΑ µελετά την παρα-

χώρηση Ο.Τ., µε χρήση κατοικίας, για την υλοποίηση µελλοντικού στεγαστικού προγράµµατος.

 Στρατόπεδο «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» Καβάλας

Είναι σε εξέλιξη, σε συνεργασία µε το ΤΕΘΑ και τον ∆ήµο Καβάλας, η µεταγραφή της Πράξεως Εφαρµογής του Στρα-

τοπέδου «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η εξόφληση του ΤΕΘΑ και 

η µεταγραφή των Ο.Τ. 715Γ και 815Γ στο όνοµα του ΑΟΟΑ και να µπορέσουν να αξιοποιηθούν οικιστικά τα 2 Ο.Τ., τα οποία 

αποδίδουν 60 κατοικίες.

 ∆εν υπήρξε καµία εξέλιξη στα αιτήµατα του Οργανισµού µας για την παραχώρηση 7 Ο.Τ. από το Στρατόπεδο «ΖΑ-

ΦΕΙΡΗ» στην Ερµούπολη Σύρου και του Ο.Τ. Σ2 από το πρώην Στρατόπεδο «ΚΙΟΥΣΗ» στην Καρδίτσα.

Κατασκευή Πολυκατοικιών
Η δηµοπράτηση κατασκευής 

πολυκατοικίας 9 διαµερισµάτων 

στην Καστοριά αναβλήθηκε 

προσωρινά και θα επα-

νεξετασθεί βάσει των 

νέων οικονοµικών 

δεδοµένων του 

Ο ρ γ α ν ι -

σµού.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. 479/11 άδεια οικοδοµής 

για ανέγερση πολυκατοικίας 4 διαµερισµάτων στου 

Παπάγου. Συντάχθηκε η µελέτη δηµοπράτησης του έρ-

γου και θα τεθεί για έγκριση σε προσεχές ∆Σ/ΑΟΟΑ.

Εγκρίθηκε από το ∆Σ/ΑΟΟΑ η άµεση κατασκευή του 

φέροντος οργανισµού των τριών (3) πολυκατοικιών, 27 δι-

αµερισµάτων στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, και η µελέτη 

δηµοπράτησης έχει τεθεί για έγκριση.

Εγκρίθηκε από το ∆Σ/ΑΟΟΑ η προµελέτη ανέγερσης 48 

διαµερισµάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α επί της οδού ΚΕΝΕΝ ΜΕΣ-

ΣΑΡΕ στο στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα και συντάσ-

σεται η µελέτη για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών.

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της αρχιτεκτονικής µελέτης κατα-

σκευής 20 κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην 

Ποσειδώνια ∆ήµου Κορινθίων. Η αρχιτεκτονική µελέτη εγκρίθηκε µε 

την από 21-10-11 απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισµού και σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης 

των απαιτούµενων µελετών για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών.

Συντάχθηκε η προµελέτη ανέγερσης πολυκατοικίας στο Ο.Τ. 833Β στη Λάρι-

σα επί των οδών Ιουστινιανού και Γαλάτη, κατόπιν νεότερων οδηγιών της Αρχαι-

ολογικής Υπηρεσίας και υποβλήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για έγκριση. 

Πρόγραµµα Στεγαστικών ∆ανείων
Με την υπ’ αριθµ. 1126/52/19-4-12 απόφαση του ∆Σ/ΑΟΟΑ, αποφασίστηκε να 

δοθεί η δυνατότητα επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής δανείων έως τα 20 έτη 

κατά επιλογή των µελών και να αναληφθούν ενέργειες έκδοσης ΚΥΑ απαραίτητες 

για την υλοποίηση της απόφασης.

Με την υπ’ αριθµ. 1130/29/23-10-12 απόφαση του ∆Σ/ΑΟΟΑ, αποφασίστηκε να πε-

ριληφθεί στο σχέδιο της υπό έκδοση ΚΥΑ ο καθορισµός των επιτοκίων δανείων σε 1% 

για το διάστηµα 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015.

Έχουν δροµολογηθεί ενέργειες υπογραφής ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία δεν έχει υπογρα-

φεί µέχρι σήµερα.

Υπενθυµίζεται στα µέλη ότι όσοι λαµβάνουν στεγαστικό δάνειο από τον ΑΟΟΑ, επιτρέπεται κατ‘ 

εφαρµογή της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Ν. 2745/99 να εξοφλούν εφάπαξ το µη ληξιπρόθεσµο 

τµήµα του δανείου µε έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφληση γίνει µετά την παρέλευση πενταετίας από την 

ηµεροµηνία της δανειακής σύµβασης και προ της παρελεύσεως δεκαετίας, µε την προϋπόθεση ότι έχει 

γίνει εµπρόθεσµα η αποπληρωµή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστηµα αυτό.

Συνεχίζεται η διαδικασία δηµιουργίας καταλόγου στον οποίο θα περιέχονται κινητό-σταθερό τηλέφωνο 

και ηλεκτρονική διεύθυνση των επιθυµούντων µελών του Οργανισµού, µε σκοπό την άµεση ηλεκτρονική 

ενηµέρωση. Παρακαλούνται τα µέλη µας να συνδράµουν στην προσπάθεια αυτή του Οργανισµού.

Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:
 Από το Γραφείο Ενηµέρωσης στο τηλ. 210 6577401 &
 Από την ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.aooa.gr)
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Ηµερίδα µε θέµα «Ο Ρόλος και οι Προο-

πτικές του Πεζικού στο Σύγχρονο Επιχει-

ρησιακό Περιβάλλον»

Την Παρασκευή, 16 Νοεµβρίου 2012, στη Σχολή Πεζικού 

στη Χαλκίδα, παρουσία του κ. Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου 

Νικόλαου Ταµουρίδη πραγµατοποιήθηκε Ηµερίδα µε θέµα «Ο 

Ρόλος και οι Προοπτικές του Πεζικού στο Σύγχρονο Επιχειρησι-

ακό Περιβάλλον», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων µε αφορµή την 

ανακήρυξη του έτους 2012, ως έτους Πεζικού.

Εκπαιδευτική διάλεξη στο Στρατόπεδο

«ΚΛΕΙΣΑΡΗ»

Στις 19 Οκτωβρίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΚΛΕΙΣΑΡΗ» εκπαιδευτική διάλεξη από το προσωπικό του κέ-

ντρου πρόληψης και καταπολέµησης εξαρτήσεων «ΟΑΣΙΣ», µε 

θέµα «Η Καταπολέµηση των εξαρτήσεων».

Εγκαίνια Στρατιωτικών Φαρµακείων

Την Τρίτη, 20 Νοεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκαν οι εκ-

δηλώσεις εγκαινίων των Υποκαταστηµάτων του Στρατιωτικού 

Φαρµακείου Αθηνών στις πόλεις της Λάρισας, της Αλεξανδρού-

πολης και της Ξάνθης, στα οποία µπορεί να εξυπηρετηθεί το εν 

ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό των Ενόπλων ∆υνάµε-

ων που διαµένει στις αναφερόµενες περιοχές.



Ηµερίδα Ψυχοκοινωνικής Μέριµνας Προσωπικού του Στρατού Ξηράς

Την Παρασκευή, 14 ∆εκεµβρίου 2012, στην κύρια αίθουσα του Πολε-

µικού Μουσείου, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. Πανα-

γιώτη Καράµπελα συνοδευόµενου από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο κ. 

Κωνσταντίνο Γκίνη, πραγµατοποιήθηκε η 17η Ετήσια Ηµερίδα Ψυχοκοι-

νωνικής Μέριµνας Προσωπικού του Στρατού Ξηράς. Η ηµερίδα πραγ-

µατοποιείται από το 1996 και έχει ως σκοπό τη διασύνδεση, αλληλοενη-

µέρωση και επιµόρφωση των λειτουργών του θεσµού Ψυχοκοινωνικής 

µέριµνας του Στρατού Ξηράς.

Ηµερίδα της 30 Μ/Κ ΤΑΞ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» για 

την Ψυχοκοινωνική Μέριµνα µε Θέµα «Γνώση 

– Καταπολέµηση των Ναρκωτικών» 

Την Παρασκευή, 7 ∆εκεµβρίου 2012, στα πλαίσια της ενηµέρωσης του στρατιω-

τικού προσωπικού, οργανώθηκε στο στρατόπεδο «Θεοδωράκη», στο χωριό Λάγος 

∆ιδυµοτείχου, έδρα της 30 Μ/Κ ΤΑΞ, ηµερίδα µε θέµα «Γνώση – Καταπολέµηση 

των Ναρκωτικών». Την ηµερίδα παρακολούθησε το προσωπικό της Ταξιαρχίας και 

εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Η εκδήλωση συνέβαλε σηµαντικά στην ενηµέρωση 

του στρατιωτικού προσωπικού, για τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρήση εθιστι-

κών ουσιών αλλά και για τις νέες εξαρτήσεις της εποχής µας.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιάθεση Τροφίµων για τη Στήριξη Άπορων

Οικογενειών του ∆ήµου Κιλκίς

Tην Παρασκευή, 21 ∆εκεµβρίου 2012, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφο-

ράς των Ενόπλων ∆υνάµεων και µε την ευκαιρία του εορτασµού των Χριστου-

γέννων, παραδόθηκαν στην Ι.Μ. Πολυανής και Κιλκισίου δέµατα τροφίµων για 

τη στήριξη άπορων οικογενειών του ∆ήµου Κιλκίς.

∆ιανοµή Φυλλαδίων για τη Μείωση των Τροχαίων 

Ατυχηµάτων

Την Παρασκευή, 21 ∆εκεµβρίου 2012, το προσωπικό της 31 Μ/Κ ΤΑΞ ‘’ΚΑΜΙΑ’’ 

µε επικεφαλής τον Υποδιοικητή της, Σχη (ΤΘ) Περικλή Πλούµη, και σε συνεργασία 

µε το Τµήµα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης και το Α.Τ Φερών, προγραµµάτισε δρα-

στηριότητα διανοµής φυλλαδίων οδικής ασφάλειας, στον κόµβο των Φερών µε την 

Καβησό.

Τα φυλλάδια σχεδιάστηκαν και φιλοτεχνήθηκαν από το ΓΥΑ και το ΓΕΠ της 

Ταξιαρχίας και είχαν διπλό στόχο: Αφενός µεν να µεταφέρουν τις ευχές της Τα-

ξιαρχίας για χαρούµενες και ασφαλείς διακοπές στο προσωπικό που θα µετακι-

νούνταν µε εορταστική άδεια, αφετέρου δε να υπενθυµίσουν τους κινδύνους και 

µερικές από τις αιτίες των τροχαίων ατυχηµάτων. 



Κοινωνική Προσφορά Στρατού Ξηράς

Στο πλαίσιο προληπτικής ιατρικής, διατέθηκε στρατιω-

τικό ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και κινητά 

ιατρεία του Στρατού Ξηράς, για εξέταση και παροχή ιατρο-

φαρµακευτικής περίθαλψης κατοίκων ορεινών περιοχών 

και νήσων της επικράτειας.

 Εξετάσθηκαν συνολικά 596 κάτοκοι.

 Συγκεντρώθηκαν 4.022 φιάλες αίµατος, από αιµοδο-

σία στελεχών και οπλιτών.

 ∆ιατέθηκαν 11 Π/Θ γαιών, για διευθέ-

τηση δροµολογίων διάνοιξης, διευθέτησης 

και συντήρησης αντιπυρικής ζώνης, 

εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και αποκατάστασης πληµµυρισµένων 

αγροτεµαχίων. Για την περάτωση των 

εργασιών διατέθηκαν 15 άτοµα.

 Προσφέρθηκαν τρόφιµα, ρου-

χισµός και εκπαιδευτικά υλικά για ενί-

σχυση απόρων οικογενειών, σχολείων 

και κοινωνικών ιδρυµάτων.
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Αγώνες Πρωταθλήµατος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ε∆ και ΣΑ

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεµβρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στον 

Πειραιά, διεξήχθησαν οι αγώνες πρωταθλήµατος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των Ενόπλων 

∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, για το έτος 2012. Στο Απλό Ανδρών, τις τρεις πρώ-

τες θέσεις κατέλαβαν οι Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος, Βασίλειος Σφακιανάκης και Ιωάννης 

Γεωργαντάς του Στρατού Ξηράς.

Στο ∆ιπλό Ανδρών, στην πρώτη θέση ήρθε ο Στρατός Ξηράς µε τους Κωνσταντινόπουλο 

– Γεωργαντά, στη δεύτερη η Ελληνική Αστυνοµία µε τους Παπαθανασόπουλο – Μπιστολά και 

στην τρίτη το Λιµενικό Σώµα µε τους Λαλιώτη – Τσαρσιταλίδη. Στην κατάταξη πολυνικών οµά-

δων, πρώτη ήταν η οµάδα του Στρατού Ξηράς.

Αγώνες Πρωταθλήµατος Πάλης Ε∆ και ΣΑ

Το Σάββατο, 13 Οκτωβρίου, στο Κλειστό Γυµναστήριο Ηλιούπο-

λης, πραγµατοποιήθηκαν οι αγώνες πρωταθλήµατος των Ενόπλων 

∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, για το έτος 2012.

Στη συνολική βαθµολογία οµάδων (Ελευθέρα και Ελληνορωµα-

ϊκή πάλη), πρώτη αναδείχτηκε η οµάδα της Ελληνικής Αστυνοµίας 

µε 38 βαθµούς (19 & 19), δεύτερη η οµάδα του Πυροσβεστικού Σώ-

µατος µε 17 βαθµούς (7 & 10) και τρίτος ο Στρατός Ξηράς µε επίσης 

17 βαθµούς (11 & 6).
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Αγώνες Πρωταθλήµατος Άρσης Βαρών Ε∆ και ΣΑ

Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις της 

Άρσης Βαρών στον Άγιο Κοσµά, έλαβαν χώρα οι αγώνες πρωταθλήµατος Άρ-

σης Βαρών των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, για το έτος 

2012.

Στη συνολική βαθµολογία, νικήτρια αναδείχθηκε η οµάδα της Ελληνικής 

Αστυνοµίας µε 74 βαθµούς, δεύτερη η οµάδα του Στρατού Ξηράς µε 53 βαθ-

µούς, και τρίτη η οµάδα του Πυροσβεστικού Σώµατος µε 23 βαθµούς.

Αγώνες Πρωταθλήµατος Τζούντο Ε∆ και ΣΑ

Την Τετάρτη, 14 Νοεµβρίου 2012, στο Γυµναστήριο του Εθνικού Συλλόγου 

Αθηνών (ΕΓΣ), διεξήχθησαν οι αγώνες πρωταθλήµατος Τζούντο των Ενόπλων 

∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, για το έτος 2012.

Στη συνολική βαθµολογία, νικήτρια αναδείχθηκε η οµάδα του Λιµενικού 

Σώµατος µε 3 χρυσά, 2 αργυρά και 3 χάλκινα µετάλλια, δεύτερη η οµάδα της 

Ελληνικής Αστυνοµίας µε 2 χρυσά, 2 αργυρά και 3 χάλκινα και τρίτη η οµάδα 

του Στρατού Ξηράς µε 1 χρυσό, 1 αργυρό και 1 χάλκινο µετάλλιο.

Αγώνες Πρωταθλήµατος Σκοποβολής Ε∆ και ΣΑ

Στο πλαίσιο των ετήσιων αγώνων του πρωταθλήµατος Ενόπλων ∆υνάµεων 

και Σωµάτων Ασφαλείας, διεξήχθησαν οι αγώνες σκοποβολής. Έλαβαν χώρα 

στις 6 και 7 Νοεµβρίου στις εγκαταστάσεις των σκοπευτηρίων του Βύρωνα και 

στις 8 και 9 Νοεµβρίου, στη Μαλακάσα.

Στην οµαδική κατάταξη πιστολιού κεντρικής πυροδότησης 30 + 30 ανδρών, 

καθώς και στην οµαδική κατάταξη πιστολιού ταχείας βολής ανδρών (10’’-8’’-

6’’), πρώτη αναδείχτηκε η οµάδα της Ελληνικής Αστυνοµίας, δεύτερη η οµάδα 

της Πολεµικής Αεροπορίας και τρίτη η οµάδα του Στρατού Ξηράς.

Στις γυναίκες, τις περισσότερες νίκες σηµείωσαν η Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα.
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Ενσυναίσθησης
 Η Θεραπευτική Προσέγγιση µέσω της

Η Υγεία, προσδιοριζόµενη ως 

συναισθηµατική, κοινωνική και 

βιολογική κάλυψη των ανα-

γκών του ατόµου, συνιστά ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόµενο µε 

σαφείς κοινωνικές, ψυχολογι-

κές, βιολογικές και πολιτισµικές 

παραµέτρους. Το βιοϊατρικό µο-

ντέλο ορίζει την ασθένεια µέσα 

σε συγκεκριµένο αντικειµενικό 

πλαίσιο µε βασικό κριτήριο την 

αναγνώριση και την καταγραφή 

σηµείων και συµπτωµάτων. Ένας 

άνθρωπος υποφέρει από µια 

νόσο και αυτό αποτελεί ένα ιατρι-

κό γεγονός, ωστόσο κάθε άτοµο 

που υποφέρει από κάποιο είδος 

ασθένειας χρειάζεται να αντιµε-

τωπίσει και τα συναισθήµατα που 

την διέπουν. Θα µπορούσαµε έτσι 

να ανατρέξουµε σε ολόκληρο το 

φάσµα των ανθρώπινων βιωµά-

των και να παρατηρήσουµε ότι 

κάθε αντικειµενική εµπειρία έχει 

και την αντίστοιχη υποκειµενική 

συναισθηµατική αντίδραση.

Στην ψυχική σφαίρα των ασθενών 
κυριαρχούν τα συναισθήµατα. Ο φόβος 
υπάρχει πίσω από κάθε σκέψη. Είµα-
στε συναισθηµατικά ευαίσθητοι όταν 
πάσχουµε, επειδή η πνευµατική µας 
ευεξία βασίζεται κυρίως στην ψευδαί-
σθηση ότι είµαστε απρόσβλητοι.

 Η ασθένεια ανατρέπει αυτή την 
ψευδαίσθηση και θέτει υπό αίρεση το 

αξίωµα ότι ο ιδιωτικός µας κόσµος είναι 
ασφαλής. Ξαφνικά νιώθουµε αδύναµοι, 
αβοήθητοι και ευάλωτοι. Το άγχος, η 
διαταραχή που πηγάζει από τις πιέσεις 
της ζωής, είναι ίσως το συναίσθηµα µε 
τη µεγαλύτερη επιστηµονική βαρύτητα 
σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή του µε την 
έναρξη της ασθένειας και την πορεία 
της ανάρρωσης. Οι συσσωρευµένες δέ 
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τους προς τις ασθένειες και φυσικά 
στην πορεία της ανάρρωσής τους.

Σύµφωνα µε έρευνες, επαγγελµατί-
ες υγείας οι οποίοι δεν εµπιστεύονταν 
τις ικανότητές τους, είχαν κουραστεί ή 
βαρεθεί, γίνονταν αµυντικοί ή επικριτι-
κοί, δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν 
στοργή και υποστήριξη στον ασθενή. 
Αυτό φαίνεται να συνδέεται µε χαµη-
λά επίπεδα θεραπευτικής συµµαχίας· 
ανάπτυξης, δηλαδή, αρµονικής συνερ-
γασίας µε σκοπό την από κοινού αντι-
µετώπιση του προβλήµατος.

Μελέτες σχετικές µε τα χαρακτηριστι-
κά και τις τεχνικές που επιδρούν ευερ-
γετικά στην ανάπτυξη της θεραπευτικής 
συµµαχίας κατέδειξαν συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά του θεραπευτή, τα οποία 
φαίνεται ότι προάγουν την εδραίωσή της. 
Οι πιο πολύτιµες είναι η ενσυναίσθηση, η 
θαλπωρή και η ειλικρίνεια.

Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην 
ικανότητα του θεραπευτή να κατανοεί τα 
συναισθήµατα που προσπαθεί να εκφρά-
σει ο ασθενής και να κάνει έκδηλη την 
κατανόηση αυτή. Η θαλπωρή αντικατο-
πτρίζεται στην αποδοχή των ανθρώπων 
όπως είναι, καθώς και στην πεποίθηση 
ότι έχουν την ικανότητα να χειριστούν 
εποικοδοµητικά τα προβλήµατά τους. O 
θεραπευτής πρέπει να είναι ειλικρινής 
και επικοινωνιακός, χωρίς να µπαίνει 
σε κάποιο ρόλο και να ενεργεί πίσω 
από µια επαγγελµατική πρόσοψη, αφού 
οι άνθρωποι είναι απρόθυµοι να απο-
καλύψουν τον εαυτό τους σε άτοµα που 
θεωρούν αναξιόπιστα. 

Αν η αρνητική αντιµετώπιση ενός 
προβλήµατος είναι ιδιαίτερα επιβλα-
βής, η αντίθετη σφαίρα συναισθηµάτων 
µπορεί σε κάποιο βαθµό να είναι εποι-
κοδοµητική. Η καλλιέργεια της θετικής 
σκέψης ενισχύει τις ψυχικές δυνάµεις 
του ασθενούς µε άµεσα αποτελέσµατα. 
Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι ένα θετικό 
συναίσθηµα είναι θεραπευτικό ή ότι το 
γέλιο ή η ευτυχία µπορούν να αντιστρέ-
ψουν από µόνα τους την πορεία µιας 
σοβαρής ασθένειας.Το όφελος των 
θετικών συναισθηµάτων φαίνεται ανε-
παίσθητο, αλλά µπορεί να ξεχωρίσει 
ανάµεσα στο πλήθος των περίπλοκων 
µεταβλητών που επηρεάζουν την πο-
ρεία µιας ασθένειας.

Το γιατί µια αισιόδοξη ή απαισιόδο-
ξη άποψη θα πρέπει να έχει επιπτώσεις 
στην υγεία είναι ένα ζήτηµα ανοικτό σε 
πολλές και διάφορες ερµηνείες. Μια 
θεωρία υποστηρίζει ότι η απαισιοδοξία 
οδηγεί στην κατάθλιψη, η οποία µε τη 
σειρά της παρεµποδίζει την αντίσταση 
του ανοσοποιητικού συστήµατος σε µο-
λύνσεις και κακοήθειες (άποψη µέχρι 
στιγµής µη τεκµηριωµένη). Άλλοι προ-
τάσσουν ως επιχείρηµα το γεγονός ότι 
οι απαισιόδοξοι εγκαταλείπουν τον εαυ-
τό τους και δίνουν γενικά πολύ λιγότερη 
σηµασία στον υγιεινό τρόπο ζωής.

Ο ασθενής προσέρχεται στο νοσο-
κοµείο µε την πεποίθηση και την ελπί-
δα ότι θα γίνει καλά. Η ολοκληρωµένη 
νοσοκοµειακή φροντίδα που επιδιώκει 
τόσο τη σωµατική, όσο και την ψυχική 
υγεία του ασθενούς προϋποθέτει κα-
ταρχήν την ύπαρξη µιας διεπιστηµονι-
κής οµάδας αποτελούµενης από ιατρι-
κό, νοσηλευτικό και άλλο εξειδικευµένο 
προσωπικό. Η στάση του θεράπευοντος 
ιατρού ως συντονιστή, η συνεργασία 
όλων και η αµοιβαία αναγνώριση και 
σεβασµός του έργου του καθενός εξα-
σφαλίζουν την οµαλή λειτουργία της 
οµάδας και κατά συνέπεια την ολιστική 
αντιµετώπιση του πάσχοντα. Η γνώ-
µη που έχει ο θεραπευόµενος για την 
αξιοπιστία, την ελκυστικότητα και την 
επιστηµονική αυθεντία του θεραπευτή 
του επηρεάζει την ποιότητα της θερα-
πευτικής σχέσης.

Πολλά διαφορετικά µοντέλα έχουν 
προταθεί για να εξηγήσουν πώς αλλάζει 
σε ένα άτοµο η επίγνωση και η αποδοχή 
της ασθένειας ως στρεσογόνου κατά-
στασης, από τη στιγµή που µαθαίνει ότι 
πάσχει και καθόλη τη διάρκεια της εξέλι-
ξής της. Ο Freud χρησιµοποίησε τον όρο 
«Μηχανισµοί Άµυνας» για να αναφερθεί 
στις στρατηγικές τις οποίες οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν για να αντιµετωπίσουν το 
άγχος, οι οποίες είναι κυρίως ασυνεί-
δητες. Αυτές οι εστιαζόµενες στο συναί-
σθηµα στρατηγικές δεν µεταβάλλουν τη 
στρεσσογόνο κατάσταση, απλά αλλάζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο την αντι-
λαµβάνεται ή τη σκέπτεται.

Ο Freud θεωρούσε την «απώθηση» 
το βασικότερο και τον πιο σηµαντικό 
µηχανισµό άµυνας. Πώς µπορεί όµως η 

ενδείξεις των αρνητικών παθολογικών 
επιπτώσεων του θυµού, του άγχους και 
της κατάθλιψης είναι εντυπωσιακές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεκµηρι-
ωµένη από έρευνες διαπίστωση ότι δεν 
είναι τόσο η ίδια η ασθένεια όσο η ψυχο-
λογική πίεση και οι πεποιθήσεις που έχει 
το άτοµο για την υγεία, που αποτελούν 
τους βασικούς δείκτες κατά πόσον ένας 
άνθρωπος που αντιµετωπίζει πρόβληµα 
υγείας θα ζητήσει ιατρική βοήθεια ή όχι.

Το κοινωνικό περιβάλλον µπορεί να 
συµβάλλει στην εµφάνιση ενος ψυχοπιε-
στικού παράγοντα, µπορεί επίσης να συµ-
βάλλει και στην καλύτερη ψυχολογική 
προσαρµογή σε αυτό, µέσω ενός υποστη-
ρικτικού πλαισίου που πιθανόν να προ-
σφέρει. Οι πιο σηµαντικές πηγές παροχής 
κοινωνικής υποστήριξης αναφέρονται 
στο οικογενειακό περιβάλλον. Σηµαντι-
κό, επίσης, φορέα παροχής υποστήριξης 
αποτελεί το φιλικό περιβάλλον, του οποί-
ου ο ρόλος γίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός, 
όταν η οικογένεια δεν χαρακτηρίζεται από 
καλές διαπροσωπικές σχέσεις.

Η έλλειψη προσοχής στη συναισθη-
µατική πραγµατικότητα της ασθένειας 
παραγκωνίζει τις πολλές ενδείξεις που 
επιβεβαιώνουν ότι η συναισθηµατική 
κατάσταση των ανθρώπων µπορεί να 
παίξει σηµαντικό ρόλο στην ευπάθειά 



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

απώθηση ή η καταστολή να επηρεάσει 
αρνητικά τη σωµατική υγεία; Άνθρωποι 
που προσπαθούν να καταστείλουν τις 
σκέψεις τους µπορεί, στην πραγµατικό-
τητα, να «αναµασούν» στο µυαλό τους 
περισσότερο τις αρνητικές σκέψεις και 
τα αρνητικά συναισθήµατα από τους αν-
θρώπους που εκφράζουν τις σκέψεις 
και τα συναισθήµατά τους στους άλλους. 
Αρκετές µελέτες έδειξαν ότι η προσπά-
θεια να καταστείλουµε τις σκέψεις µας 
στην ουσία µας κάνει να τις σκεπτόµα-
στε πιο συχνά από όσο όταν δεν προ-
σπαθούµε να τις καταστείλουµε. 

Επίσης, η πράξη της καταστολής ή 
απώθησης των σκέψεων µπορεί να είναι 
αµιγώς επιβαρυντική και να έχει αρνη-
τικές επιπτώσεις στο σώµα. Η συνεχής 
απώθηση των σκέψεων και η επίβλεψη 
προκειµένου αυτές να µην επιστρέψουν, 
µπορεί να απαιτεί σωµατική ενέργεια και 
να οδηγεί σε χρόνια διέγερση που είναι 
επιζήµια για το σώµα. Η προφορική έκ-
φραση φόβων και συναισθηµάτων µπο-
ρεί να τα κάνει πιο συγκεκριµένα και, 
εποµένως, πιο εύκολα στην αντιµετώπι-
σή τους. Το να µιλούµε για µια τραυµατι-
κή εµπειρία µάς βοηθά να εξοικειωθού-
µε µε αυτήν, ώστε να µη µας δηµιουργεί 
τοσο έντονα αρνητικά συναισθήµατα 
κάθε φορά που τη σκεπτόµαστε.

Όταν η εξωτερική πραγµατικότητα 
είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, ένα άτοµο 
µπορεί να εµφανίσει άρνηση, δηλαδή 
να αρνηθεί την ύπαρξή της. Μερικές 
φορές, η άρνηση των γεγονότων µπο-
ρεί να είναι καλύτερη από την αντιµε-
τώπισή τους. Σε περιόδους σοβαρής 
κρίσης, η άρνηση µπορεί να δώσει στο 
άτοµο χρόνο να αντιµετωπίσει τα ζο-
φερά γεγονότα µε σταδιακό ρυθµό. Για 
παράδειγµα, άνθρωποι µε εγκεφαλικά 
επεισόδια ή βλάβη της σπονδυλικής 
στήλης µπορεί να παραιτούνταν πλήρως 
αν είχαν πλήρη επίγνωση της κατάστα-
σής τους. Η ελπίδα τούς δίνει κίνητρο 
να συνεχίζουν να προσπαθούν.

Ο ασθενής ενδέχεται να αµφισβη-
τήσει την ορθότητα της διάγνωσης, να 
απευθυνθεί σε διάφορους ιατρούς ή θε-
ραπευτές ή να καταφύγει σε επαναλαµ-
βανόµενες εξετάσεις, µε την ελπίδα να 
τη διαψεύσει. Η άρνηση µπορεί να δι-
αρκέσει από µερικά λεπτά µέχρι το υπό-

λοιπο της ζωής του. Η βαθµιαία εγκατά-
λειψη της άρνησης και η προσφυγή σε 
λιγότερο ριζικούς µηχανισµούς άµυνας 
επηρεάζεται από τον τρόπο που έγι-
νε η ανακοίνωση της διάγνωσης στον 
ασθενή, από τον χρόνο που έχει για να 
αναγνωρίσει βαθµιαία την επικείµενη 
εξέλιξη της νόσου και από το πώς, κατά 
τη διάρκεια της ζωής του, είχε προε-
τοιµαστεί να αντιµετωπίζει αγχογόνες 
καταστάσεις. ∆εν ωφελεί να αποτραβή-
ξουµε βίαια τον ασθενή από το στάδιο 
της άρνησης. Αντίθετα, πρέπει να αφου-
γκραζόµαστε τη συµβολική γλώσσα που 
χρησιµοποιεί και να µοιραζόµαστε τις 
αγωνίες του ή να επικοινωνούµε, για 
την κρισιµότητα της κατάστασής του, 
µέσω αυτής της συµβολικής γλώσσας.

Η άρνηση αντικαθίσταται από συναι-
σθήµατα οργής και θυµού. Όταν οι άλ-
λοι γύρω του παραµένουν υγιείς ενώ ο 
ίδιος νοσεί, το ερώτηµα που αναδύεται 
είναι «γιατί εγώ;». Ο θυµός µπορεί να 
απευθύνεται σε πρόσωπα του στενού 
περιβάλλοντος ή ακόµα και στο προσω-
πικό του νοσοκοµείου. Το υγειονοµικό 
προσωπικό δυσκολεύεται ιδαίτερα στην 
αντιµετώπιση του ασθενούς, χωρίς να 
εµπλακεί σε ένα παιχνίδι προσωπικής 
ανταπόδοσης της οργής. Η ενσυναίσθη-
ση και όχι η κριτική ή εχθρική στάση, 
είναι αυτή η οποία θα δηµιουργήσει το 
αναγκαίο πλαίσιο ανεκτικότητας, απο-
δοχής και κατανόησης, επιτρέποντας 
έτσι στον ασθενή να απελευθερωθεί 
από την οργή που τον βαραίνει και να 
παρουσιάσει πιθανόν τη θετική πλευρά 
του χαρακτήρα του.

 Ο ασθενής έχει ανάγκη από τα λό-
για µας, από στοργή, παρηγοριά, ελ-
πίδα, αλλά έχει ανάγκη επίσης από τη 
σιωπή µας. Η σιωπή µας του επιτρέπει 
να γίνει ακουστός και αντιληπτός όπως 
θέλει ο ίδιος να είναι και όχι όπως δια-
τιθέµεθα αυθόρµητα να τον ακούσουµε 
και να τον αντιληφθούµε. Η διακριτική 
παρακολούθηση στερηµένη από κάθε 
περιέργεια και απαλλαγµένη από κάθε 
διάθεση επιρροής σέβεται την ελευθέ-
ρια του και του επιτρέπει να γίνει αυ-
τόνοµος, ανεξάρτητος και ανοιχτός στη 
διαδικασία της θεραπείας.

Μια άλλη θεµελιώδης αρχή που πρέ-
πει να κυριαρχεί στη θεραπευτική προ-

σέγγιση του ασθενούς είναι να τον βλέ-
πουµε ως πρόσωπο. Η θεωρία του ασθε-
νούς ως πρόσωπο σηµαίνει την αντιµε-
τώπισή του όπως ήταν πριν την ασθένεια 
και την εξέταση της νόσου αναφορικά µε 
αυτόν. Εκφράσεις όπως «όλοι οι άνθρω-
ποι έχουν αυτή τη δυσκολία» είναι αντι-
ψυχοθεραπευτικά κα υποθάλπτουν έναν 
υγιή διάλογο. Κανένα πρόβληµα, καµία 
δυσκολία, κανένα συναίσθηµα δεν είναι 
όπως κάποιο άλλο. Όταν η έκφραση της 
ανθρώπινης αγωνίας αντιµετωπίζεται µε 
ουδέτερο και ψυχρό λόγο, ο συνοµιλη-
τής µας πληροφορείται µε ασφάλεια ότι 
δεν υπάρχει καµία διάθεση να σταθούµε 
πλάι στη δυσκολία του.

Όταν ο επαγγελµατίας υγείας βλέπει 
τη ζωή και τον άνθρωπο από την περι-
ορισµένη σκοπιά µιας αντικειµενικής 
θεώρησης, µειώνει αποφασιστικά την 
ικανότητά του να συλλαµβάνει τους πιο 
αποφασιστικούς κραδασµούς που πε-
ριέχουν τα µυνήµατα εκείνων µε τους 
οποίους µπορεί να θεµελιώσει έναν θε-
ραπευτικό διάλογο. Η ικανότητα έκφρα-
σης σε κάποιον που µας ακούει είναι µια 
εκδήλωση που τη νιώθουµε απαραί-
τητη, όµως δεν είναι και τόσο απλό να 
εµφανίζουµε ό,τι ακριβώς είµαστε και 
να παραδεχτούµε το ποιοι είµαστε σε 
τρίτους. Έτσι, η συνειδητή ή ασυνείδη-
τη συναίσθηση της προσωπικής «κατά-
ντιας» κάνει τον ασθενή να φοβάται την 
αποκάλυψη και να µην έχει εµπιστοσύ-
νη. Με αυτόν τον τρόπο κτίζει γύρω του 
αµυντικούς τοίχους και κρυπτογραφεί 
τα µυνήµατά του. Ωστόσο, στοιχεία που 
συνθέτουν την µη λεκτική επικοινωνία, 
µας αποκαλύπτουν συχνά πτυχές της 
προσωπικότητάς του που, εκούσια και 
ακούσια, επιδιώκει να διατηρήσει στην 
αφάνεια, είτε γιατί κάποιοι κανόνες συ-
µπεριφοράς το επιβάλλουν, είτε επειδή 
δεν είναι αρκετά ώριµος και ειλικρινής 
για να τις αποκαλύψει. Η συνειδητο-
ποίηση αυτού του γεγονότος µπορεί να 
βοηθήσει στην κατανόηση των γύρω 
µας και στην προσπάθεια για ερµηνεία 
όχι µόνο του τι µας λένε αλλά και του τι 
θέλουν να µας πούν. Αυτό συνεπάγεται 
ότι ο θεραπευτής πρέπει να βρίσκεται 
σ’ ένα ανώτερο στάδιο ωριµόητας από 
τον ασθενή, γιατί γίνεται δέκτης όλων 
των αρνητικών στοιχείων αυτού που 



πάσχει και κατά συνέπεια, αν δεν έχει 
αποθέµατα εσωτερικής ωριµότητας κα 
δύναµης, θα τον καταβάλλουν χωρίς να 
είναι σε θέση να βοηθήσει.

Ο επαγγελµατίας υγείας µπορεί να 
διατηρήσει τη συµπάθειά του για το συ-
νοµιλητή-ασθενή, σε πείσµα της κακής 
συµπεριφοράς του τελευταίου, από τη 
στιγµή που είναι σε θέση να γνωρίζει 
ότι ο συνοµιλητής του δεν έχει επίγνω-
ση των κινήτρων που τον οδηγούν σε 
µια ορισµένη συµπεριφορά.

Η ακρόαση είναι αναµφίβολα αυτό 
το οποίο αρχικά έχει ανάγκη ο ασθενής. 
Όλοι οι ψυχαναλυτές διαβεβαιώνουν 
ότι το να µπορεί κάποιος να εκφράσει 
τον πόνο και την αγωνία του και να γί-
νει ακουστός είναι ένα βασικό στοιχείο 
της θεραπείας του και ένα βήµα, αν 
όχι προς την ίαση, τουλάχιστον, προς 
την ανακούφιση του πόνου ή προς µια 
µεγαλύτερη ικανότητα να τον αποδε-
χθεί. Όµως, αν και δεν υπάρχουν πε-
ριορισµοί από τους δεοντολογικούς 
κώδικες, υπάρχει περιορισµός χρόνου, 
γενικότερο πρόβληµα της σύγχρονης 
ζωής. Η διάθεση χρόνου µάς κοστίζει 
πάντα και πρέπει να δώσουµε κάτι από 
τον εαυτό µας. Γι’ αυτό, το να διαθέτου-
µε το χρόνο µας στους άλλους αποτελεί 
σήµερα µια πολύ σπουδαία πλευρά της 
φιλανθρωπίας όπως και το να αποποι-
ούµαστε τον εαυτό µας πρός όφελος 
του πλησίον.

Λγός (YN) Χρήστος Oικονόµου
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«Ετέχθη Ηµίν Σήµερον Σωτήρ»

τες, για τον Λυτρωτή που θα ερχόταν.
Έτσι, αιώνες πριν ήταν γνωστός ο 

τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος της γεν-
νήσεώς Του, αλλά και χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς Του, καθώς και ο 
σκοπός της γεννήσεώς Του. Για κανένα 
άνθρωπο δεν γνώριζε ποτέ κανείς αιώ-
νες πριν πώς, πού και πότε θα γεννηθεί. 
Μόνο για τον Λυτρωτή των ανθρώπων 
υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες, διότι Αυ-
τός, όπως έλεγαν και οι Προφήτες, δεν 
θα ήταν απλώς και µόνο άνθρωπος.

Η 
παγκόσµια αυτή προσ-
δοκία ήταν ο απόηχος 
της υποσχέσεως του 

Θεού προς τους πρωτοπλάστους, λίγο 
πριν εκδιωχθούν από τον Παράδεισο 
της Εδέµ, ότι κάποιος απόγονος της 
γυναίκας θα συνέτριβε την κεφαλή του 
φιδιού, δηλαδή του Σατανά, που έγινε 
η αιτία της αµαρτίας και της αποµα-
κρύνσεώς τους από τον Θεό (βλ. Γεν. 
γ΄1-15).

Η προσδοκία αυτή βέβαια, λόγω 

του ότι οι άνθρωποι ξέφυγαν από τον 
Θεό και λάτρευσαν τα είδωλα, δεν ήταν 
σαφής και συγκεκριµένη. Όταν όµως ο 
Θεός διάλεξε µε την πανσοφία του έναν 
λαό για να προέλθει κατά σάρκα από 
αυτόν ο Λυτρωτής του κόσµου, η προσ-
δοκία αυτή του Λυτρωτού φωτίστηκε 
περισσότερο. Έγινε πιο συγκεκριµένη 
και σαφής. Άνοιγε κατά καιρούς ο ου-
ρανός και έδινε ορισµένες χαρακτηρι-
στικές πληροφορίες µε τα όργανα του 
Θεού, τους πνευµατοκίνητους Προφή-

Το κοσµοσωτήριο γεγονός της Γεννήσεως του Λυτρωτού των ανθρώπων το προσδοκούσε µε λαχτάρα όλος ο 

κόσµος. Όπως φαίνεται από τα αρχαία θρησκευτικά βιβλία όλων των λαών, µέσα στις παραδόσεις όλου του 

κόσµου σ’ Ανατολή και ∆ύση, υπήρχε η προσδοκία κάποιου Λυτρωτού. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι 

λαοί που ζούσαν ανατολικά της Παλαιστίνης ανέµεναν τον Λυτρωτή από τη ∆ύση, ενώ οι λαοί που ζούσαν 

δυτικά της Παλαιστίνης τον ανέµεναν από την Ανατολή.

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ



Οκτακόσια περίπου χρόνια πριν 
γεννηθεί ο Λυτρωτής, ο θεοκίνητος 
προφήτης Ησαΐας προφήτευσε ότι θα 
γεννηθεί υπερφυσικά από µητέρα Παρ-
θένον. «Ιδού η παρθένος εν γαστρί εξεί 
και τέξεται υιόν, και καλέσεις το όνοµα 
αυτού Εµµανουήλ», είπε ο Προφήτης. 
Αυτό θα είναι για σας «σηµείον», είπε, 
σηµάδι, θαύµα µεγάλο, κάτι που δεν 
ξανάγινε ούτε θα ξαναγίνει ποτέ. Θα 
ονοµαστεί «Εµµανουήλ», που σηµαίνει 
«µεθ’ ηµών ο Θεός», δηλαδή µαζί µας 
είναι ο Θεός, Αυτός που θα γεννηθεί 
δεν θα είναι µόνο άνθρωπος (Ης.ζ΄14). 
Και συνεχίζει ο θεοφώτιστος Προφή-
της: «Παιδίον εγεννήθη ηµίν, υιός και 
εδόθη ηµίν […] και καλείται το όνοµα 
αυτού µεγάλης βουλής άγγελος, θαυµα-
στός σύµβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσι-
αστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του µέλ-
λοντος αιώνος…» (Ης. Θ΄6). Γεννήθηκε 
και µας χαρίσθηκε, δηλαδή, ένα παιδί, 
θα φαίνεται παιδί, όπως τα άλλα παιδιά. 
Θα τρέφεται και θα µεγαλώνει όπως 
όλα τα παιδιά. Όµως αυτό το παιδί είναι 
ο παντοδύνοµος και ο εξουσιαστής των 
πάντων Θεός, είναι η Πηγή της σοφίας, 
είναι η Πηγή και ο Χορηγός της ειρή-
νης, είναι ο «Πατήρ του µέλλοντος αιώ-
νος». Με Αυτόν θ’ αρχίσει η εποχή της 
Χάριτος για την ανθρωπότητα, η εποχή 
της σωτηρίας του κόσµου.

Επτακόσια πενήντα περίπου χρόνια 
πριν γεννηθεί ο Λυτρωτής του κόσµου, 
το Πνεύµα του Θεού αποκάλυψε και τον 
τόπο της γεννήσεώς του δίνοντας συγ-
χρόνως και άλλο στοιχείο της θεϊκής 
καταγωγής µέσω του προφήτη Μιχαία, 
επί των ηµερών των βασιλέων της Ιου-
δαίας Ιωάθαµ και Αχάζ.

Εξακόσια περίπου χρόνια πριν γίνει 
ιστορική πραγµατικότητα το πιο µεγάλο 
γεγονός της ιστορίας, η ενανθρώπηση 
δηλαδή του Θεού για τη σωτηρία µας, 
αποκαλύφθηκε από τη µακρινή Βαβυ-
λώνα και ο χρόνος της πραγµατοποι-
ήσεως του εκπληκτικού αυτού γεγο-
νότος. Όργανο του Θεού για αυτή την 
αποκάλυψη ήταν ο προφήτης ∆ανιήλ.

Οι πιο πάνω ενδεικτικές προφητείες 
δείχνουν πώς προετοίµαζε ο ρυθµιστής 
της Ιστορίας Κύριος τους ανθρώπους 

για την έλευση στον κόσµο του Λυτρω-
τού του κόσµου. Η δε επαλήθευση και 
εκπλήρωση των προφητειών στο πρό-
σωπο του Ιησού Χριστού φανερώνει 
την αδιάψευστη αλήθεια της Πίστεώς 
µας, πράγµα για το οποίο οφείλουµε να 
δοξολογούµε διαρκώς τον Κύριο.

«∆όξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης 
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».

Είναι η µοναδική φωνή, η αληθινή, 
που ειρηνεύει. Κατέβηκε µια µέρα από 
τον ουρανό και ξεχύθηκε σ’ όλον τον κό-
σµο. Είναι η µόνη φωνή που µπορεί να 
επουλώσει τα σύγχρονα ηθικά δράµατα 
που οξύνονται και πολλαπλασιάζονται κα-
θηµερινά. Όλα τα κοµφόρ και οι κεντρικές 
θερµάνσεις δεν µπορούν να διευκολύ-
νουν τη ζωή και να ζεσταίνουν τα σπίτια 
που παγώνουν από την αδιαφορία και την 
ψυχρότητα των µελών. Είναι η µόνη που 
µπορεί να προσφέρει όνειρα, πόθους και 
ιδανικά σ’ έναν νέο και µια νέα που δια-
ψεύδονται καθηµερινά και ποδοπατού-
νται από τη σκοπιµότητα, την απάτη, την 
εκµετάλλευση οδηγούµενοι στην απελ-
πισία και την απόγνωση, να ανακουφίσει 
τους στεναγµούς της καρδιάς, να στεγνώ-
σει τα δάκρυα που δεν κυλούν απλά από 
τα µάτια, αλλά αναβλύζουν καυτά από τις 
πληγωµένες καρδιές. Ποια επιστήµη µπο-
ρεί ή θα µπορέσει ποτέ να κατευνάσει, να 
επουλώσει τέτοιους πόνους; 

Σήµερα δεν είναι λίγοι αυτοί που ζη-
τούν να βρουν φλογερούς ιδεολόγους, 
ακέραιους αγωνιστές. συναντούν όµως 
εκµεταλλευτές. Εκµεταλλευτές του ζή-
λου, της προσφοράς και των ιδανικών. 
Αντί για τη δικαιοσύνη που λαχταρούν, 
βρίσκουν µόνο αδικία, εκµετάλλευση, 
αντί για την ειρήνη την ειρινοκαπηλία.

Πού όµως θα παραπέµψουµε όλους 
αυτούς για να βρούν µια πειστική απά-
ντηση και κάποια λύση στα τόσα βασα-
νιστικά προβλήµατα, να χαρούν τους 
αληθινούς κόσµους της αισιοδοξίας, 
της δύναµης, της ειρήνης;

«Ετέχθη ηµίν σήµερον
Σωτήρ»

Πείνα, βία, πόλεµοι, το φάσµα του 
θανάτου, προπαντός του ψυχικού, ορ-
θωµένο απειλητικά παντού. Οι άνθρω-

ποι του κόσµου της στέρησης δεν µπο-
ρούν να γιορτάσουν. Θυµούνται όµως 
«Εκείνον» που τον ονόµασαν άρχοντα 
της ειρήνης. Εκείνον που µίλησε για 
αγάπη. Αγάπη πραγµατική, ουσιαστική. 
Ξαναφέρνουν όµως στο νου τους ερω-
τήµατα χιλιοειπωµένα:

Τι έφερε ο Χριστός µε τη γέννησή 
του πάνω στη γη; Τι άλλαξε από τότε; 
Μα δεν συνεχίζεται η τραγωδία της αν-
θρωπότητας σ’ όλο της το µεγαλείο;

Ασφαλώς και συνεχίζεται. Θύµατα 
όµως είναι όσοι από µας δεν αισθανό-
µαστε την ανάγκη του Χριστού. Η µονα-
ξιά, το κενό που αφήνει η εκδίωξή Του 
από τις ψυχές µας σαφώς δεν γεµίζει 
µε υλικές απολαύσεις. Μαρτυρίες γι’ 
αυτό, πάρα πολλές, καθηµερινές.

Θύµατα, ακόµη, όσοι από µας αι-
σθανόµαστε τον Χριστό ανήµπορο να 
µας βοηθήσει. Αφήνουµε τις καρδιές 
µας να ξεχειλίσουν από αγανάκτηση ή 
ακόµη και ειρωνεία, γιατί τάχα ο Χρι-
στός εξαπάτησε την ανθρωπότητα, την 
πληµµύρισε από ουτοπίες. Όµως κά-
ποιες ψυχές –οάσεις µπορώ να πω στις 
ερήµους της αφθονίας, αλλά και της 
στέρησης– κάνουν ακόµη φάτνη την 
καρδιά τους. Την προσφέρουν κι εφέ-
τος να γεννηθεί ο Χριστός. ∆εν αισθά-
νονται µόνοι, ούτε φόβο. Έχουν ζεστή 
την καρδιά τους και όχι παγωµένη σαν 
τη δική µας. Γι’ αυτούς ο Χριστός είναι 
ο Λυτρωτής. Το «ετέχθη ηµίν σήµερον 
Σωτήρ» πρέπει όµως να έχει σηµασία 
όχι µόνο για αυτούς αλλά για όλους µας. 
Ο Χριστός µάς έδειξε τον δρόµο. Σε µας 
εναπόκειται να τον περπατήσουµε ή να 
τον αντιπαρέλθουµε.

Χρόνια Πολλά,
Χρόνια Καλά,

Χρόνια Ευλογηµένα,
Καλές Γιορτές

Πρωτοπρεσβύτερος
Σχης Νικήτας Βελεγράκης,
∆ντής Στρατ. Ιερέων ΓΕΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Τα Φυ λάκια της 

Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΛΕΛΟΥ∆ΑΣ ή 6 

Βρίσκεται επί της ελληνοαλβανικής µεθορίου, δίπλα στη µε-

θοριακή πυραµίδα 41, στους πρόποδες του Μεσοβουνίου Τσαµα-

ντά. Κατέχει δηµόσια έκταση 1.200 τ.µ. από το 1924 µέχρι το 1940, 

οπότε και έπαυσε οριστικά τη λειτουργία του. Στον τοµέα του φυ-

λακίου δε σηµειώθηκαν συγκρούσεις κατά την ιταλική εισβολή, 

ενώ η ευρύτερη περιοχή κατελήφθη από σώµατα ανταρτών στον 

εµφύλιο. Μετά την απελευθέρωση λειτούργησαν οι στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις στην Καστανή και το ΕΦ 6 καταργήθηκε.

ΕΦ ΛΙΑ (ΘΕΡΙΝΟ) ΥΨ. 1896 ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

Βρίσκεται στην οµώνυµη κοινότητα, στο ύψος της 42 µε-

θοριακής πυραµίδας. Κατέχει δηµόσια έκταση 2.480 τ.µ. από 

το 1964, οπότε και λειτούργησε ως θερινό φυλάκιο, ενώ σή-

µερα έχει καταργηθεί.

ΕΦ ΤΣΑΜΑΝΤΑ

Βρίσκεται στη θέση Γούβες, στους πρόποδες του υψώµα-

τος Τσούκα. Κατέχει δηµόσια έκταση 3.035 τ.µ. από το 1934. 

Οι πρώτες εγκαταστάσεις καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια 

της κατοχής και του εµφυλίου πολέµου και µετά την κατεδάφισή 

τους κτίστηκαν στην ίδια θέση νέες, το 1971. Λειτουργεί ως φυ-

λάκιο περιοδικής επάνδρωσης του Α΄ ΣΣ.



53

Για τα ιστορικά στοιχεία των περιοχών που παρουσιάζονται και των γεγονότων που αναφέρονται,

βασική βιβλιογραφία αποτελούν οι εκδόσεις του ΓΕΣ/∆ΙΣ για κάθε χρονική περίοδο,

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

ΕΦ ΚΑΤΩ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ 

Βρίσκεται κοντά στον οµώνυµο οικισµό, στα όρια των Νο-

µών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Λειτούργησε ως προσωρινό 

φυλάκιο, µε δύναµη του 2ου Λόχου του 628 ΤΠ. Καταργήθηκε 

το 2002.

ΕΦ ΛΙΑ

Βρίσκεται στη θέση Βρύση επί της ελληνοαλβανικής µε-

θορίου, κοντά στην οµώνυµη κοινότητα. Κατέχει δηµόσια 

έκταση 5.150 τ.µ., που χρησιµοποίησε η Στρατιωτική Υπηρε-

σία από το 1957 µέχρι το 2001, οπότε και καταργήθηκε.

ΕΦ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

Βρίσκεται κοντά στον οµώνυµο οικισµό. ∆εν υπάρχουν 

στοιχεία για τη λειτουργία του φυλακίου, το οποίο καταργή-

θηκε τον Ιούνιο του 2003.



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Λόγω των ανήκουστων καταστρο-
φών, 12.000.000 άνθρωποι έµειναν 
άστεγοι ενώ οι ελλείψεις σε τρόφιµα, 
φάρµακα και ρουχισµό ήταν πρωτό-
γνωρες. Για πάρα πολλούς ανθρώπους, 

στις νικηµένες αλλά και στις νικήτριες 
χώρες, οι συνέπειες του πολέµου εξα-
κολούθησαν να επηρεάζουν την καθη-
µερινότητά τους για αρκετά χρόνια µετά 
το τέλος του.

Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος ήταν µια στρατιωτική σύρραξη στην οποία, έµµεσα ή άµεσα, συµµετείχε το 74% 

του πληθυσµού της γης, δηλαδή 1,7 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, είχε διάρκεια 2.194 ηµέρες και γεωγραφικά 

έλαβε χώρα σε έκταση 22 εκατοµµυρίων τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Οι απώλειες σε έµψυχο υλικό, συ-

µπεριλαµβανοµένων των στρατευµένων και των αµάχων, υπήρξαν εκπληκτικές: Η Σοβιετική Ένωση έχασε 

22.000.000 ανθρώπους, η Γερµανία 8.000.000, η Ιαπωνία 2.000.000, στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρω-

σης πέθαναν 6.000.000 αιχµάλωτοι, ενώ συνολικά έχασαν τη ζωή τους 55.000.000 άνθρωποι και χιλιάδες 

αιχµάλωτοι πολέµου εξακολουθούν να αγνοούνται ως σήµερα.

Στη Γερµανία οι βοµβαρδισµοί προ-
κάλεσαν τεράστια καταστροφή. Το Μό-
ναχο, η Φραγκφούρτη, το Ανόβερο, το 
Κάσελ, η ∆ρέσδη και το Βερολίνο είχαν 
µεταβληθεί σε ερειπιώνες. Μόνο στο 
Ράιχσταγκ (Reichstag), στο κτήριο της 
γερµανικής βουλής, τίποτε δε µαρτυρά 
τα γεγονότα που σηµατοδότησαν το τέλος 
του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Και όµως 
εδώ δόθηκε η µάχη που έκρινε την έκ-
βασή του, τη διαίρεση της Ευρώπης 
και του κόσµου. Τρία µερόνυχτα έδιναν 
µάχη σώµα µε σώµα οι συµµαχικές δυ-
νάµεις µε τους άνδρες της Μπούντεσβαρ 
(Bundeswehr) στους διαδρόµους του 
κτηρίου. Οι µάχες συνεχίστηκαν µέσα 
στην πόλη µέχρι το πρωί της 2ας Μαΐου 
1945, οπότε ο Στρατηγός Helmuth Otto 
Ludwig ζήτησε να συναντηθεί µε τον 
Στρατάρχη Ζούκοφ και να ζητήσουν την 
διακοπή των εχθροπραξιών. Κανένας δε 
γνωρίζει ακριβώς τον αριθµό των απω-
λειών των αντιπάλων, ούτε των γερµα-
νών πολιτών που σκοτώθηκαν εκείνες 
τις µέρες µέσα στην πόλη. Υπολογίζεται 
στις 150.000 περίπου. Ακόµα και σήµερα 
πολλοί Γερµανοί στην επέτειο της κατα-
στροφής συγκεντρώνονται έξω από το 
κτήριο της βουλής, µε κεντρικό σύνθηµα 
«Ποτέ ξανά».

Οι συνέπειες του

ως αφορµή για περισυλλογή
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου



Ο απολογισµός των εκατοµµυρίων 
νεκρών σε µια Ευρώπη ερειπωµένη και 
αποδυναµωµένη που διψούσε για ειρή-
νη και ασφάλεια αποτέλεσε πρόσφορο 
έδαφος για την ανάπτυξη ενός διπολικού 
κόσµου. Η ναζιστική ιδεολογία µετουσι-
ώθηκε σε αντικοµουνιστική υστερία.

Με τη λήξη του πολέµου εγκαινιά-
ζεται η παρουσία των Αµερικανών στο 
έδαφος της γηραιάς ηπείρου, και µπαί-
νουν τα θεµέλια του ψυχροπολεµικού 
κλίµατος. Πολλοί εγκληµατίες πολέµου 
βρίσκουν εργασία στα επιστηµονικά 
εργαστήρια των νικητών συµµάχων, οι 
οποίοι τους παραχωρούν πολιτικό άσυ-
λο και άνετη ζωή, ενώ σηµαντικά υλικά 
και µεγάλη ποσότητα του οξειδίου του 
ουρανίου, που βρέθηκαν στον χώρο 
των εχθροπραξιών στο Βερολίνο, τον 
Μάιο του 1945, στάλθηκαν στην ΕΣΣ∆ 
για να ενισχύσουν το πυρηνικό της 
πρόγραµµα. Πολλοί αναρωτιούνται σή-
µερα κατά πόσο ηττήθηκαν οι δυνάµεις 
εκείνες που έφεραν στην εξουσία τον 
Μουσολίνι, τον Χίτλερ και τους Ιάπωνες 
οµολόγους τους.

Η Ελλάδα έβγαινε, ουσιαστικά, από 
την πολεµική περιπέτεια καταστραµµέ-
νη. Οι απώλειες του ελληνικού λαού, 
ο αριθµός των νεκρών σε µάχες, των 
εκτελεσµένων και δολοφονηµένων, 
όσων θανατώθηκαν ως όµηροι στα 
γερµανικά στρατόπεδα και όσων πέ-
θαναν από την πείνα και τις κακουχίες, 
ανέρχονται περίπου σε 500.000. Τα πά-
σης φύσεως καµένα κτήρια υπολογί-
ζονται στα 155.000 ενώ οι πυροπαθείς 
οικογένειες στις 111.000. Να σηµειωθεί 
ότι 1.700 ήταν τα ολοκληρωτικά πυρ-
ποληµένα ελληνικά χωριά. Η µείωση 
της γεωργικής παραγωγής έφτασε το 
80% και, αντίστοιχα, του κτηνοτροφικού 
κεφαλαίου στο 50%. Επήλθε καταστρο-
φή των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
και των συγκοινωνιών, όπως επίσης 
των λιµανιών και της διώρυγας της 
Κορίνθου και απώλεια κατά 75% της 
εµπορικής και επιβατηγού ναυτιλίας 
της χώρας.

Για την Ελλάδα η µετάβαση από 
τον πόλεµο στην ειρήνη επανέφερε το 
αίτηµα για ικανοποίηση των εθνικών 
αξιώσεων της χώρας σχετικά µε την 
ενσωµάτωση των εδαφών της Βορείου 

Ηπείρου, της Κύπρου και των ∆ωδε-
κανήσων, περιοχών προαιώνια ελλη-
νικών.

Το διεθνές κλίµα, αφού η χώρα ήταν 
µε το µέρος των νικητών, δηµιουρ-
γούσε αισιοδοξία για την ικανοποίηση 
του ελληνικού αιτήµατος. Πίσω όµως 
από την πανηγυρική και συναινετική 
ατµόσφαιρα των πρώτων ηµερών επι-
κρέµονταν εκείνα τα προβλήµατα και 
οι αντιθέσεις που θα οδηγούσαν στην 
εµφύλια τραγωδία. Από τις ελληνικές 
προσδοκίες εκπληρώθηκε µόνο αυτή 
που αφορούσε στην ενσωµάτωση των 
∆ωδεκανήσων, ενώ οι υπόλοιπες προ-
σέκρουσαν στα συµφέροντα των Με-
γάλων ∆υνάµεων και στη γεωπολιτική 
τους στρατηγική.

Οι νικητές επέβαλαν στις ηττηµένες, 
Γερµανία και Ιαπωνία, την απαγόρευση 
στρατιωτικών εξοπλισµών και κινήσε-
ων και αναρωτιέται κανείς κατά πόσο 
το µέτρο αυτό βοήθησε αποφασιστικά 
στην υλοποίηση του γερµανικού και ια-
πωνικού «οικονοµικού θαύµατος».
Ανχης (ΜΧ) Ιωάννης Σίψας, Ιστορικός
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Ευτυχία δεν είναι να κάνεις

πάντα αυτό που θέλεις, αλλά να 

θέλεις πάντα αυτό που κάνεις.

Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: 

τύχη, φύση, παρόρµηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.

Είναι συνηθισµένο ελάττωµα

 στους ανθρώπους να µην 

ανησυχούν για την ενδεχόµενη 

τρικυµία, όταν επικρατεί νηνεµία.

Μην αναβάλλετε για

αύριο ό,τι µπορείτε να

κάνετε σήµερα.

Μην εκτιµάς το χρήµα ούτε περισσότερο, ούτε 

λιγότερο απ’ ό,τι του αξίζει. Είναι πολύ καλός 

υπηρέτης, αλλά πολύ κακός κύριος.


