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

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

πικών Δε 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 Δυ 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 ΕΔ).

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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Χαιρετισμός Διοικητή 13ης ΔΕΕ
«Ιερός Λόχος»

Η 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (13η ΔΕΕ) είναι ένας μοναδικός 

Σχηματισμός του Στρατού Ξηράς, επιπέδου Ταξιαρχίας, με ειδική οργα-

νωτική δομή και Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν 

την αιχμή του δόρατος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας 

του είδους και της φύσεως των αποστολών τους. Αποτελεί μετεξέλιξη 

του 13ου Συντάγματος Αμφιβίων Καταδρομών (13ο ΣΑΚ) και φέρει την 

επωνυμία «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ», ως συνέχεια του Ιερού Λόχου, ο οποίος 

συγκροτήθηκε το 1942 στην Εγγύς Ανατολή.

Οι Ειδικές Επιχειρήσεις ανάγονται στο απώτατο παρελθόν της ανθρώπινης στρα-

τιωτικής ιστορίας. Είναι συνυφασμένες με ιστορίες επίλεκτων τμημάτων και μεμο-

νωμένων ατόμων, τα οποία έδρασαν σε ειρηνικές αλλά και πολεμικές περιόδους, 

παράλληλα με τις συμβατικές πολεμικές επιχειρήσεις, και τα ίχνη τους εντοπίζονται σε όλη τη διαδρομή του ανθρώπινου γένους και 

χάνονται στα δαιδαλώδη μονοπάτια της Ελληνικής Μυθολογίας, στους Αχαιούς, τον Τρωϊκό Πόλεμο και τον Δούρειο Ίππο.

Η 13η ΔΕΕ, διαθέτοντας υψηλότατη επάνδρωση, σύγχρονο, άρτιο και εξειδικευμένο εξοπλισμό και υψηλής αξιοπιστίας μέσα και υλι-

κά, αποτελεί μια πολύ φερέγγυα δύναμη αποτροπής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ιδιαιτέρως δε στο Θέατρο επιχειρήσεων του 

Αιγαίου, ικανή να επιφέρει στρατηγικά πλήγματα στο εσωτερικό του οποιουδήποτε αντιπάλου, αλλάζοντας τον ρουν των επιχειρήσεων.

Είναι δηλαδή ένα πολιτικοστρατιωτικό εργαλείο εφαρμογής και επιβολής της Υψηλής Στρατηγικής της Χώρας, ικανό να διαμορφώ-

σει επιζητούμενα πολιτικοδιπλωματικο-στρατιωτικά αποτελέσματα, σε περιόδους ειρήνης, εντάσεως, κρίσεως, αλλά και γενικευμένου 

πολέμου, καθώς και ένα μέσον προβολής ισχύος και σημαίας, οπουδήποτε χρειαστεί, εντός αλλά και εκτός επικρατείας.

Έχοντας απόλυτη και πλήρη συναίσθηση του επωμισθέντος βάρους που απορρέει απο τη διοίκηση της 13ης ΔΕΕ, αισθάνομαι 

εξαιρετικά υπερήφανος για την τιμή που μου έγινε, εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία με τοποθέτησε ως Διοικητή της και 

οφείλω να διαβεβαιώσω ότι όποτε κι αν απαιτηθεί, θα φανούμε αντάξιοι της ιστορικής επωνυμίας την οποία φέρει ο Σχηματισμός. 

«Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ,

εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο.

 Αν χαθεί, εγώ θα φταίω...»

Ν. Καζαντζάκης

Ταξχος Κωνσταντίνος Φλώρος

                    Διοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού

Το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-

παραλαβής των καθηκόντων του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

από τον Στρατηγό κ. Κωνσταντίνο Γκίνη στον Αντιστράτηγο κ. Αθανάσιο 

Τσέλιο, στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), στη 

Βάρη Αττικής, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Παναγι-

ωτόπουλου, των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καράμπελα και κ. Δημητρίου Ελευσινι-

ώτη και του κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου.

 1ης Στρατιάς

Την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013, στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παρα-

λαβής της Διοίκησης της 1ης Στρατιάς, από τον Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο 

Σοφιανίδη στον Αντιστράτηγο κ. Χρήστο Μανωλά, παρουσία του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου, του Υφυπουργού Εθνικής 

Άμυνας κ. Δημητρίου Ελευσινιώτη, του κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου, του κ. Αρχη-

γού ΓΕΣ Αντιστρατήγου Αθανασίου Τσέλιου, του κ. Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Ευαγγέλου Αποστολάκη, 

του κ. Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Ευαγγέλου Τουρνά, επίτιμων Διοικητών της 1ης Στρατιάς, καθώς 

επίσης των τοπικών πολιτικών και θρησκευτικών Αρχών.

Tελετές Παράδοσης - ΠαραλαβήςTελετές Παράδοσης - Παραλαβής
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 Διοίκησης του Γ΄ ΣΣ/NRDC-GR

Την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013, στο Στρατόπεδο «ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ» στη 

Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής της 

Διοίκησης του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR, από τον Αντιστράτηγο κ. 

Γεώργιο Μπασιακούλη στον Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Δεβετζή, παρουσία 

επίτιμων Διοικητών του Σχηματισμού, καθώς επίσης και των τοπικών 

πολιτικών και θρησκευτικών Αρχών.

 Διοίκησης του Β΄ ΣΣ

Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013, στο Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», 

στη Βέροια, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοί-

κησης του Β΄ Σώματος Στρατού από τον Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τόπη 

στον Αντιστράτηγο κ. Ζαχαρία Βερίγο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Βέροιας, Νάουσας και Καμπανίας κ.κ. Παντελεήμονος και πα-

ρουσία επίτιμων Διοικητών του Σχηματισμού και των τοπικών Αρχών.

 Διοίκησης της ΑΣΔΕΝ

Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΣΑΚΕΤΑ Β΄» στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. 

Πάνου Παναγιωτόπουλου, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοί-

κησης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων 

(ΑΣΔΕΝ), από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο 

Τελλίδη, στον Αντιστράτηγο κ. Ευστάθιο Πανυτσίδη. Στη τελετή παρευρέθησαν, επίσης, ο Υφυπουργός 

Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτης Καράμπελας, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος, ο κ. 

Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου ΠΝ και επίτιμοι Διοικητές του Σχηματισμού, 

αντιπροσωπείες πολιτικών και θρησκευτικών Αρχών, Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων 

Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και Απόστρατοι Αξιωματικοί.
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 Διοικήσης του Δ΄ ΣΣ

Την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013, στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ» στην Ξάν-

θη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης του 

Δ΄ Σώματος Στρατού από τον κ. Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αθανάσιο Τσέλιο 

στον Αντιστράτηγο κ. Χρήστο Χαλκίδη, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος και παρουσία 

Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επίτιμων Διοικητών του Σχηματισμού και των τοπικών Αρχών.

Διοίκησης της Σχολής Πυροβολικού

Την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013, στη Σχολή Πυροβολικού στη Νέα 

Πέραμο Αττικής, πραγματοποιήθηκε η παράδοση και παραλαβή της Διοίκη-

σης της Σχολής από τον Υποστράτηγο κ. Χρήστο Λειβαδίτη στον νέο Διοικητή, 

Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Καμπά.

Η τελετή περιλάμβανε δοξολογία, ανάγνωση ημερησίων διαταγών, από 

τον απερχόμενο και παραλαμβάνοντα Διοικητή, και κατάθεση στεφάνου. Στην τελετή το Γενικό Επιτελείο 

Στρατού εκπροσώπησε ο Δντής ΔΠΒ/ΓΕΣ Υπτγος κ. Γεώργιος Καμπούρης και αντιπροσωπεία Αξιωματικών 

και Υπαξιωματικών του ΓΕΣ. Παρέστησαν επίσης αντιπρόσωποι στρατιωτικών Μονάδων της περιοχής, εκ-

πρόσωποι των τοπικών Αρχών, οι διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής και άλλοι απόστρατοι αξιωματικοί.

Διοίκησης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)

Την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών στο στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» η τελετή παράδοσης- παραλαβής 

Διοίκησης της Σχολής, από τον Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μπίκο, παραδίδοντα Διοι-

κητή, στον παραλαμβάνοντα τη διοίκηση Συνταγματάρχη κ. Ευάγγελο Τραγαζί-

κη. Παρέστησαν ο Διευθυντής Δ΄ Κλάδου του ΓΕΣ Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης 

Στεφανής, καθώς και οι Θρησκευτικές και Πολιτικές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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 Tελετή Αποφοίτησης ΥΕΑ της 2012 Ε΄ ΕΣΣΟ

Tην Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013, στη Σχολή Εφέδρων Αξιω-

ματικών Πεζικού, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των ΥΕΑ 

της 2012 Ε΄ ΕΣΣΟ, παρουσία των θρησκευτικών, πολιτικών και τοπικών 

Αρχών.

 Ορκωμοσία Μονιμοποίησης της 4ης Σειράς ΕΠΟΠ 

στην ΠΕ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

Tην Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013 τελέστηκε Ορκωμοσία μονι-

μοποίησης της 4ης σειράς ΕΠΟΠ, στην ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, παρουσία 

του Διοικητή Στρατηγού κ. Δημήτριου Γκαγκαστάθη και συγγενών των 

ΕΠΟΠ. 

 Αποκαλυπτήρια Ανδριάντα Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα
 

 Την Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013, αποδίδοντας τιμή και αναγνώριση 

στην προσφορά του θρυλικού Στρατηγού και Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

στο ΄Εθνος Νικολάου Πλαστήρα, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου 

«Βιβλιοθήκη Ο ΦΑΡΟΣ», η Επιτροπή Φιλοτέχνησης του έφιππου ανδριά-

ντα του Στρατηγού, ο Δήμος Χίου και η 96 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής «Χίος» πραγματοποίησαν διπλά αποκαλυπτήρια που έγιναν 

στην πόλη της Χίου. Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ν. Πλαστήρα στην 

είσοδο του Στρατοπέδου Εφ. Λγού (ΠΖ) Γεωργίου Γκιάλα (Ταξιαρχία) έγιναν 

από τον κ. Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κων-

σταντίνος Γκίνης, ο Υποδιοικητής της ΑΣΔΕΝ Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Βελεγράκης, ο προηγούμενος Διοικητής της 96 ΑΔΤΕ 

και νυν Διευθυντής ΔΕΠΙΧ/ΓΕΣ Ταξίαρχος κ. Μενέλαος Μεϊμάρης, η γλύπτρια του έργου κ. Μαίρη Παπακωνσταντίνου, ο Μητροπο-

λίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, πολιτικοί και τοπικές Αρχές.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Γενέθλια Ημέρα 652 ΠΑΥΠ

Tην 3η Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια 

ο εορτασμός της γενέθλιας ημέρας της 652 Προκεχωρημένης Αποθήκης 

Υλικού Πολέμου. Μετά τη δοξολογία, ακολούθησε δεξίωση στους 

διατελέσαντες Διοικητές, Υποδιοικητές και λοιπούς προσκεκλημένους.

 Τελετή Επίδοσης Λαβάρου στην ΕΛΔΥΚ

Την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η τελετή 

επίδοσης Λαβάρου στην ΕΛΔΥΚ (Ελληνική Δύναμη Κύπρου), στο Στρα-

τόπεδο «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ», στην Κύπρο, παρουσία του 

κ. Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ, Αντιστρατήγου Νικολάου Ταμουρίδη.

 Οργάνωση Ημερίδας από το ΓΕΣ, με Θέμα

«Το Επιχειρησιακό Επίπεδο Πολέμου»

Την Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΠΑΠΑΓΟΥ», με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ημερίδα με θέμα 

«Το Επιχειρησιακό Επίπεδο Πολέμου». Την ημερίδα παρακολούθησαν ο κ. 

Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίνης, καθώς επίσης ανώτατοι 

και ανώτεροι αξιωματικοί όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.



 Ημερίδα στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών με θέμα «Θεσμικές και Διαρθρωτικές Αλλαγές 

στη Διαμόρφωση Προτύπου Μονίμου Υπαξιωματικού – Επαναπροσδιορισμός του Ρόλου»

Την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στην έδρα της Σχολής στα Τρίκαλα, με θέμα «Θεσμικές και 

Διαρθρωτικές Αλλαγές στη Διαμόρφωση Προτύπου Μ. Υπαξιωματικού – Επαναπροσδιορισμός του Ρόλου».

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μπαρκούκης, Επιτελάρχης της 1ης Στρατιάς, και το πρόγραμμα 

περιλάμβανε εισηγήσεις-τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων, επί των παρακάτω θεμάτων:

 «Δόμηση του Προτύπου του Μ. Υπαξιωματικού – Όραμα, Στόχοι, Κίνητρα», Εισήγηση Ταξχου κ. Δημητρίου Μπίκου, Δκτή ΣΜΥ.

 «Ανάδειξη της Οντότητας του Μ. Υπαξιωματικού ως Εργαλείο για τη Δημιουργία Οράματος», Τοποθέτηση Αντγου κ. 

Χρήστου Μανωλά, ΣΑ ΣΕΒΑΣ/ΣΑ ΕΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης από Βρυξέλλες.

 «Αλλαγή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Η Πρόκληση», Τοποθέτηση Ταξχου κ. Δημητρίου Μπίκου, Δκτή ΣΜΥ.

 «Σύσταση Νέου Μοντέλου Βαθμολογικής Εξέλιξης, Κίνητρα και Αξιολόγηση», Τοποθέτηση Ανχη (ΠΖ) κ. Δημήτριου 

Αρβανίτη, Επιτελούς ΔΙΣΠΡΟ/ΓΕΣ. 

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ, σε συνεργασία με τη ΣΜΥ, «Φυσική 

Κατάσταση και Ποιότητα Ζωής Στρατιωτικού Προσωπικού», Δρ Ιωάννη Κουτεντάκη, Καθηγητή Εργοφυσιολογίας, Προέδρου ΤΕ-

ΦΑΑ Τρικάλων.

«Θεσμική και Λειτουργική Αναβάθμιση της ΣΜΥ», Εισήγηση Ταξχου κ. Δημητρίου Μπίκου, Δκτή ΣΜΥ.

 «Οι Διαχρονικές Στρατιωτικές Αξίες ως Εργαλείο Προσδιορισμού της Ταυτότητας του Μ.Υπαξιωματικού», Τοποθέτηση 

Αντγου ε.α. κ. Ιωάννη Ασλανίδη, Επίτιμου Δκτή ΣΣΕ.

 «Επιλογή Υποψηφίων, Κατανομή σε Όπλα-Σώματα-Ειδικότητες, υπό το Πρίσμα της Επιχειρησιακής Αναγκαιότητας», 

Τοποθέτηση Αντγου κ. Αθανάσιου Τσέλιου, Δκτή Δ΄ ΣΣ.

 «Καινοτόμος και Ορθολογιστική Εκπαίδευση. Προσέγγιση των Πεδίων Μαθημάτων με Τεχνοκρατικά Κριτήρια και 

Μετρήσιμη Παραγωγικότητα», Τοποθέτηση Ταξχου κ. Κωνσταντίνου Μανίκα, Δντή ΔΕΚΠ/ΓΕΣ.

Τα εξαχθέντα συμπεράσματα θα αποτελέσουν αντικείμενα περαιτέρω μελέτης και το έναυσμα για κινητοποίηση των αρμόδιων 

φορέων προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης, για την αναβάθμιση του θεσμού, προς όφελος αφενός της Υπηρεσίας και 

αφετέρου του σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Βράβευση Γ΄ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου

Την 14η Φεβρουαρίου 2013, στο κτήριο του Κέντρου 

Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του ΑΠΘ,  

πραγματοποιήθηκε  η βράβευση του Γ΄ Κτηνιατρικού Νοσοκο-

μείου, από το Γραφείο Άσκησης Φοιτητών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως φορέα παροχής καλύ-

τερων πρακτικών άσκησης των φοιτητών κατά το έτος 2012, στο 

πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Απολογιστική Εκδήλωση Προ-

γράμματος-Άσκησης Φοιτητών του ΑΠΘ για το έτος 2012».

Κατά τη βράβεβευση απονεμείθηκε τιμητική πλακέτα στον 

Διευθυντή του Γ΄ ΚΝΟ, Σχη (ΥΚ) κ. Κωνσταντίνο Τερψίδη, ως 

επόπτη εκπαίδευσης των φοιτητών. Στην τρίλεπτη τοποθέτησή 

του, ο Διευθυντής Γ΄ ΚΝΟ παρουσίασε συνοπτικά την ιστορία, 

το έργο και την αποστολή της Μονάδας, καθώς και τα συμπε-

ράσματά του από την άσκηση των φοιτητών.

Το Γ΄ ΚΝΟ, κατόπιν αιτήματος της Κτηνιατρικής και Γεω-

πονικής Σχολής του ΑΠΘ και έγκρισης του ΥΠΕΘΑ, έχει συνυ-

πογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τις εν λόγω σχολές, για 

την πρακτική άσκηση των φοιτητών του. 

Ήδη από το 2005, 105 φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής 

έκαναν την πρακτική τους άσκηση σε αντικείμενα αναπαρα-

γωγής και εκτροφής σκύλων εργασίας, και από το 2008 ασκή-

θηκαν τριάντα φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής σε αντικείμε-

να ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε η 

αντιπρύτανης του ΑΠΘ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, 

κυρία Σοφία Καυϊδου-Ανδρέου, και παρουσιάστηκε ο απο-

λογισμός του προγράμματος για το 2012, από τον ιδρυματικά 

υπεύθυνο-αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, 

κύριο Αντώνιο Κορωναίο.

 Στην τελετή παραβρέθηκαν αντιπροσωπεία στελεχών από 

το Γ΄ ΣΣ και την ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ, καθώς και εκπρόσωποι του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, των Πανεπιστημίων 

Θεσσαλίας και Κρήτης, καθηγητές και φοιτητές του ΑΠΘ και 

εκττρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
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 Επιστημονική Διημερίδα, για τη Συμπλήρωση 100 

Χρόνων από τη Διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων

Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2013, στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, 

πραγματοποιήθηκε επιστημονική διημερίδα για τη συμπλήρωση 100 

χρόνων από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων, την οποία οργάνωσε 

η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, πραγματοποίησαν ομιλία ο 

Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος και ο κ. Αρχηγός 

ΓΕΣ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γκίνης. Τις εργασίες της διημερίδας παρακολούθησαν, επίσης, ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Κοσμάς Χριστίδης, ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος 

Αντώνιος Τσαντιράκης, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, εν ενεργεία και 

εν αποστρατεία αξιωματικοί όλων των Κλάδων, ακόλουθοι Άμυνας ξένων κρατών, σπουδαστές Ανώτατων και Ανώτερων 

Στρατιωτικών Ιδρυμάτων των ΕΔ, καθώς και φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

 Γενέθλια Ημέρα ΑΣΔΕΝ

Την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η τελετή 

εορτασμού της γενέθλιας ημέρας της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης 

Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), στην έδρα του Σχηματισμού, στο 

Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας κ Πάνου Παναγιωτόπουλου, συνοδευομένου από τον κ. 

Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γκίνη.

 Εορτασμός 25ης Μαρτίου στο Αμφιθέατρο του ΓΕΣ

Την 21 Μαρτίου 2013, στο αμφιθέατρο του ΓΕΕΘΑ, εορτάστηκε 

η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, παρουσία του κ. Α΄ Υπαρχηγού 

ΓΕΣ Ιωάννη Ηλιόπουλου, της Στρατιωτικής Μουσικής, στρατιωτικού 

και πολιτικού προσωπικού. Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλία με 

οπτικοακουστικό υλικό, την οποία παρουσίασε ο Τχης (ΠΖ) κ. Γεώργιος 

Λαγουμίδης, καθώς και προβολή DVD με αφιέρωμα στο 1821, έκδοσης 

του Πολεμικού Μουσείου, δημιουργία του ΜΥ κ. Ιωάννη Κοροδήμου. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ στο Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ),

της XXIII ΤΘΤ, στην Αλεξανδρούπολη. 

Επισκέψεις στη ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (3ο ΣΙ-«ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ»)

 Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ στο ΠΒ ΑΕΤΟΥ

 Επίσκεψη Α/ΓΕΕΘΑ και παρακολούθηση 

Δραστηριοτήτων Μονάδων στο ΠΒ ΑΕΤΟΥ
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Την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυ-

μναστήριο του Δήμου Κιλκίς τελετή απονομής πτυχίων στους αποφοιτήσαντες 

του Σχολείου Στρατιωτικής Αυτοάμυνας της Ταξιαρχίας. 

Δραστηριότητες της 71 Α/Μ ΤΑΞ

Την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε, στο Στρατόπεδο 

«ΖΩΓΚΟΥ», τελετή ορκωμοσίας της 4ης σειράς μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ. Στην 

τελετή παρέστησαν ο Διοικητής της 71 Α/Μ ΤΑΞ, καθώς και πλήθος συγγενών 

και φίλων των ορκισθέντων. 

Την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο NRDC-GR τελετή 

υποστολής της NRF-2012, με συμμετοχή αγήματος και αντιπροσωπεία στελεχών. 

Η Ταξιαρχία αποτελoύσε τη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης (IRF BGE) της NRF-

2012 υπό το NDC-GR και τελούσε σε ετοιμότητα ανάληψης αποστολής για όλο 

το έτος 2012.

Την Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα εορ-

ταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Η Ταξιαρχία 

συμμετείχε στις παραπάνω εκδηλώσεις με μια Δρία οπλιτών με ιστορικές στο-

λές της εποχής των Βαλκανικών Πολέμων.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δραστηριότητες της 32 ΤΑΞ Π/Ν

Στις 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε διοικητική επιθεώρηση στο Επιτελείο και τις Μονάδες-Ανεξάρτητες Υπομονάδες της 

32 ΤΑΞ Π/Ν, από τον κ. Γενικό Επιθεωρητή Στρατού Αντιστράτηγο Αθανάσιο Κουτρουμπέλη.

Την 25η Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής Μπερέ 

της 2012 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ.

Στις 8 Φεβρουαρίου πραγματοποι-

ήθηκε διοικητική επιθεώρηση από τον 

Δκτή της Ι ΜΠ, στα 521 ΤΠ/Ν και 32 ΛΜΧ.

Στις 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε παρέλαση της πολεμικής Σημαίας 

της 32 ΤΑΞ Π/Ν και ενός τάγματος, στο πλαίσιο του εορτασμού απελευθέρωσης 

της πόλης των Ιωαννίνων, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.
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Δραστηριότητες της 10 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ «ΡΟΥΠΕΛ»

Στις 25 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε απονομή 

διπλωμάτων στους οπλίτες της 2012 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, που παρακο-

λούθησαν το Σχολείο Προκεχωρημένης εκπαίδευσης νεοτο-

ποθετημένων οπλιτών, στην έδρα του Στρατοπέδου «ΣΙΑΜΗ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ», στο 567 Μ/Π ΤΠ.

Στις 13 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, στις ΛΑΦ 

Δράμας και Ελευθερούπολης, κοπή βασιλόπιτας και βρά-

βευση εθνοφυλάκων των ΤΕΘ Δράμας και Καβάλας. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 

του νέου κτηρίου του ΣΠ Σερρών, το οποίο μετεγκαταστά-

θηκε από το Στρατόπεδο «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ» στο Στρατόπεδο 

«ΚΛΕΙΣΑΡΗ». 

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης

των ΥΕΑ της 2012 Ε΄ ΕΣΣΟ

Από 14 μέχρι 22 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 10ήμερο 

επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ΥΕΑ ΠΖ της 2012 Ε΄ ΕΣΣΟ, 

στον καταυλισμό Χερσονήσου, Κρήτης.

Επίσης, στις 8 Ιανουαρίου πραγματοποιήθη-

καν βολές της πτέρυγας ειδικής εκπαίδευσης 

(ΠΤΕΕ).



Χειμερινή Διαβίωση των Σπουδαστών της ΣΜΥ

Από τις 11 έως 22 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η χειμερινή 

διαβίωση των σπουδαστών της Σχολής, στα Λειβάδια Περτουλίου και 

στη Χρυσαυγή Τρικάλων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής των 

σπουδαστών στον καταυλισμό στα Λειβάδια Περτουλίου, περιλάμβανε τα 

ακόλουθα αντικείμενα:

 επιβίωση σε χιονοσκε-

πείς περιοχές

 κατασκευή χειμερι-

νών καταλυμάτων (γιατάκια, 

ιγκλού, χιονότρυπες) και 

παγίδων ζώων, για εύρεση 

τροφής

 οργάνωση Ζώνης Ρίψε-

ων Εφοδίων

 εκτέλεση βολών σε χιονι-

σμένο περιβάλλον

 εκπαίδευση στο σκι, κ.λπ.

Συνεκπαίδευση Εφέδρων στη ΣΕΑΠ

Την 13η Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση των ΥΕΑ του ΤΥΕΑ με τους Έφεδρους των ΤΕ Ηρακλείου-

Αγίου Νικολάου, προκειμένου οι ΥΕΑ να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της διμοιρίας ΤΦ στην πολεμική της σύνθεση.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 32 ΤΑΞ Π/Ν

Από 14 έως 17 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε

ΤΑΜΣ «ΠΥΡΧΙΑΣ» από την 32 ΜΠΠ.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση των 

Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Ταξιαρχίας (πλην 575 ΤΠ/Ν) με 

το Α/Γ «Χίος», στον λιμένα του Βόλου.



Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του 547 Α/Μ ΤΠ 

Από 15 έως 28 Φεβρουαρίου 2013 διεξήχθη εκπαίδευση νυχτερινού τετραημέρου, σύμφωνα με το εξαμηνιαίο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης με αντικείμενα, μεταξύ αυτών, πορεία 25 χιλιομέτρων, με πλήρη φόρτο και βολή με νυχτερινά όργανα σκόπευσης.

Την 18η έως 22α Φεβρουαρίου 2013 διεξήχθη στην έδρα της Μονάδας, σύμφωνα με το εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαί-

δευσης, ΤΑΜΣ κατοικημένων τόπων.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βολή Αρμάτων LEO2HEL στο ΠΒ ΑΕΤΟΥ και Βολή Μάχης Μ/Κ ΟΜΑΔΑΣ ΠΖ
από το 644 Μ/Κ ΤΠ

ΤΆΜΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ Κ» στο Όρος Φαλακρό
της Ε΄ Μοίρας Καταδρομών

Άλμα από Αλεξιπτωτιστές Ελευθέρας Πτώσης
από ελικόπτερο ΝΗ 90
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Συνεκπαίδευση 4ου ΤΕΑΣ
και Προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων

Τελική Φάση ΤΆΜΣ «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ – 13»
στην Περιοχή Ευθύνης της 98 ΑΔΤΕ

Τελική Άσκηση ΤΑΜΣ 4ημέρου
από την 521 ΤΠΝ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Χαιρετισμός Διοικητή ΣΕΟΕΔ

Η ΣΕΟΕΔ είναι η μοναδική Σχολή που λειτουργεί στον ελλαδικό χώρο και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων 

και δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα αντιμετώπισης χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και 

πυρηνικής απειλής. 

Εκ της μοναδικότητας της Σχολής και της ιδιάζουσας φύσης των διδασκομένων αντικειμένων, πηγάζει η υποχρέωση 

όλου το προσωπικού αυτής για υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, εγρήγορση, υπευθυνότητα και συνέπεια, στοιχεία τα οποία 

θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πληρούν άπαντες οι υπηρετούντες και διδάσκοντες. 

Όμως η διδασκαλία και η μεταλαμπάδευση γνώσεων, από μόνες τους, δεν αρκούν. Η παραμονή σε στάσιμη κατάσταση, 

χωρίς την παρακολούθηση των εξελίξεων και των βελτιώσεων, τόσο στα οπλικά συστήματα όσο και στα μέσα προστασίας 

και αποτροπής, επιφέρει τελμάτωση και ανεπαρκή οχύρωση έναντι μη συμβατικών και ασύμμετρων απειλών. Τυγχάνει, 

λοιπόν, ευνόητο ότι μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας δαπανάται στον τομέα αέναης παρακολούθησης των εξελίξεων και 

ανάλογης προσαρμογής της διδασκαλίας.

Η αγάπη για την Πατρίδα και η ευθύνη που πηγάζει από τα καθήκοντα που μας εμπιστεύτηκε η Υπηρεσία δεν μας 

επιτρέπουν την πολυτέλεια της επανάπαυσης, τηρώντας μας σε συνεχή εγρήγορση.

Μετά από 2 χρόνια στη θέση του διοικητή της Σχολής, συνειδητοποίησα όσο ποτέ άλλοτε, ότι το να προλαμβάνεις κάτι 

είναι πολύ πιο δόκιμο από το να προσπαθείς να το θεραπεύεις, και τούτο θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός για όλους, ειδικά 

στον τομέα της ΧΒΡΠ άμυνας.

Με την εκ βάθους καρδιάς ευχή να μην χρειαστεί ποτέ να υλοποιηθεί στην πράξη από όλους μας η λήψη μέτρων για 

αντιμετώπιση τέτοιου είδους απειλών, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η άοκνη προσπάθειά μας θα συνεχίσει αμείωτη, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η βεβαιότητα αποτροπής του οποιουδήποτε κακόβουλου αντιπάλου, με κύριο μοχλό και όπλο την 

επίγνωση, εκ μέρους του, του υψηλού βαθμού εκπαίδευσης και ετοιμότητάς μας.

Ηλίας Πολυζώης
                    Σχης (ΠΖ)

Αγαπητοί αναγνώστες και αγαπητές αναγνώστριες, 

σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό, τόσο προσωπικά 

όσο και εκ μέρους του στρατιωτικού και πολιτικού 

προσωπικού της Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλων 

Δυνάμεων. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω 

ιδιαίτερα όλους όσους συνέβαλαν για την επιλογή 

δημοσίευσης στο έγκριτο περιοδικό «Στρατός και 

Ενημέρωση», άρθρου για τις δραστηριότητες της 

Σχολής, επιλογή η οποία περιποιεί ιδιαίτερη τιμή 

σε όλους μας στη Σχολή. 

Χαιρετισμός Διοικητή ΣΕΟΕΔ



Ιστορικά Στοιχεία
Αρχικά, το έτος 1939, με τον ΑΝ 

2125/1939, καθορίζεται ότι λειτουργεί 
«Κέντρο Χημικού Πολέμου». Αρχικός 
πυρήνας υπήρξε η «Σχολή Χημικού 
Πολέμου», που εγκαταστάθηκε πριν το 
1940, στο στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ» (Νέα 
Ελβετία).

Μεταπολεμικά, προέκυψε η ανάγκη 
μελέτης και εκπαίδευσης του προσω-
πικού των ΕΔ σε θέματα ΠΒΧ πολέμου, 
άμυνας και προστασίας. Έτσι, για τις ανά-
γκες αυτές, συγκροτήθηκε η «ΣΧΟΛΗ ΕΙ-
ΔΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ» και λειτούργησε το 1953 
υπό το ΓΕΑ στην Ελευσίνα με την επωνυ-
μία «Εθνική Σχολή στον Ατομο-βιολογικό 
Χημικό Πόλεμο».

Τον Μάρτιο του 1954 η Σχολή 
υπάγεται στο ΓΕΣ και μετονομάζε-
ται σε «Σχολή Ατομικο-βιο-χημικής 
Άμυνας».

Τον Σεπτέμβριο του 1956 η Σχο-
λή μεταφέρεται στο στρατόπεδο της 
Στρατιωτικής Σχολής Σωματικής 
Αγωγής (Χολαργός) και τον Νοέμβριο 
του ιδίου έτους υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ 
και μετονομάζεται σε «Σχολή Ειδικών 
Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων», τίτλο που 
φέρει μέχρι σήμερα. 

Την 28η Ιουλίου 1957 η Σχολή υπά-
γεται στον Α΄ Υ/ΓΕΣ.

Τον Φεβρουάριο του 1960 η Σχο-
λή επιστρέφει στο στρατόπεδο «ΣΑ-
ΚΕΤΑ» (Νέα Ελβετία) όπου παρέμεινε 
μέχρι το 1978.

Σχολή Ειδικών Όπλων
Ενόπλων Δυνάμεων

Σχολή Ειδικών Όπλων
Ενόπλων Δυνάμεων

Διακομιδή τραυματία σε μολυσμένο περιβάλλον

Διακομιδή τραυματία σε μολυσμένο περιβάλλον

με όχημα M GATOR 6Χ4 ½ Τ 
με όχημα M GATOR 6Χ4 ½ Τ 

Εκπαίδευση στο στίβο ανίχνευσης πηγών
Εκπαίδευση στο στίβο ανίχνευσης πηγών

To κτήριο της Σχολής 
To κτήριο της Σχολής 



22 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το έμβλημα της Σχολής περιλαμβάνει παράσταση του ατόμου με την περιστροφική 

πορεία την ηλεκτρονίων, άμεσα συνδεδεμένο με τα ατομικά όπλα, παράσταση 

δοκιμαστικού σωλήνα για τα χημικά και βιολογικά μέσα και τέλος, έναν πύραυλο «ΝΙΚΗ» 

ως μέσο εκτόξευσης των ΧΒΡΠ όπλων.

Το έμβλημα επιγράφεται με τη ρήση «Τα πάντα ρεί...», του Αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου 

Ηράκλειτου, που σημαίνει ότι τα πάντα ρέουν, είναι ρευστά, αλλάζουν και τίποτα δεν μένει 

σταθερό, υπονοώντας την αέναη κίνηση στο εσωτερικό του ατόμου και κατ’ επέκταση στην ύλη. 

Ο Ηράκλειτος ήταν ένας από τους σημαντικότερους Ίωνες φιλοσόφους, ο οποίος εξ 

αιτίας του σκοτεινού ύφους του, ονομάστηκε «σκοτεινός». Γεννήθηκε στην Έφεσο κατά τα μέσα του Ε΄ αιώνα π.Χ. και πέθανε 

μεταξύ 484 και 475 π.Χ. Οι αρχαίοι Έλληνες τον θεωρούσαν ως έναν από τους πιο βαθυστόχαστους φιλοσόφους του καιρού 

του. Ο νεότερος κόσμος τον κατατάσσει μαζί με τον Δημόκριτο στους προδρόμους των σύγχρονων φυσικών επιστημών και 

της ατομικής εποχής μας. Με τη ρήση του «Τα πάντα ρει και ουδέν μένει παγίως» αντιτάχθηκε στους φιλοσόφους που είχαν 

θεσπίσει τη θεωρία της ακινησίας του «είναι» (του όντος).

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1978 η Σχολή με-
ταφέρεται στο στρατόπεδο «ΓΑΖΗ» (περιο-
χή Ρουφ).

Στις 25 Σεπτεμβρίου 1982 η Σχολή με-
ταφέρεται στα κτήρια της παλαιάς Σχολής 
Ευελπίδων (Πεδίο Άρεως).

Το 1983 η Σχολή μεταφέρεται στις 
εγκαταστάσεις του στρατοπέδου «ΖΟΡ-
ΜΠΑ» στο ΓΟΥΔΙ.

Τον Δεκέμβριο του 1990 τίθεται υπό 
το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ και από τον Ιανουάριο του 
1998 υπό το ΓΕΣ/ΔΙΔΕ.

Τον Αύγουστο 2001 η Σχολή μεταφέ-
ρεται εκ νέου στο στρατόπεδο «ΓΑΖΗ» 
(περιοχή Ρουφ).

Τέλος, στις 19 Ιουνίου του 2006 με-
τασταθμεύει στη σημερινή της θέση, 
στο στρατόπεδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α» στο 

Χαϊδάρι και από τον Ιανουάριο του 2009 
υπάγεται στο ΓΕΣ/Δ΄ ΚΛΑΔΟ, λόγω μετο-
νομασίας της ΔΙΔΕ/ΓΕΣ.

Αποστολή
 Η διεξαγωγή ειδικής εκπαίδευσης 

χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και 
πυρηνικής (ΧΒΡΠ) άμυνας για τη κατάρτι-
ση αξιωματικών και υπαξιωματικών των 

Χώρος εκθεμάτων της ΣχολήςΧώρος εκθεμάτων της Σχολής
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ΕΔ, ώστε να καταστούν 
ικανοί σύμβουλοι 
των διοικητών και 

εκπαιδευτές των 
μονάδων σε θέμα-
τα ΠΒΧ άμυνας
 Η διεξαγωγή 

ειδικής εκπαίδευ-
σης, προς γενική 
ενημέρωση των 

στελεχών των ΕΔ επί 
των σύγχρονων εξελί-
ξεων και απόψεων σε 
θέματα ΧΒΡΠ άμυνας 
και μέτρων προστασί-
ας, σε συνεργασία με 
τον ΕΔΛΟ/ΠΒΧ
 Η εκπαίδευση 

ορισμένων ειδικοτή-
των στελεχών των ΕΔ 

σε θέματα ΧΒΡΠ άμυνας, 
ώστε να αποτελέσουν τους 

πυρήνες για την επάνδρωση 
των προβλεπόμενων ομάδων 
ΧΒΡΠ Άμυνας των Μονάδων

 Η συμβολή στο έργο και η 
συνεργασία με τις λοιπές Σχο-

λές και Μονάδες των ΕΔ, για 
την προαγωγή και τον εκσυγ-
χρονισμό κάθε κατηγορίας 

εκπαίδευσης ΠΒΧ άμυνας στα στελέχη 
αυτών
 Η παρακολούθηση των νέων 

εξελίξεων στη ΧΒΡΠ άμυνα και ο εκ-
συγχρονισμός των προγραμμάτων εκ-
παίδευσης
 Η εκπόνηση μελετών και σύντα-

ξη εγχειριδίων-συγγραμμάτων ΧΒΡΠ 
Άμυνας
 Η υποβολή προτάσεων οργανώ-

σεως ΧΒΡΠ Άμυνας και εξοπλισμού 
των μονάδων με μέσα σύγχρονης τε-
χνολογίας
 Η συνεργασία και παροχή οδηγι-

ών σε φορείς της Πολιτείας για θέματα 
ΧΒΡΠ Άμυνας, σε περιπτώσεις προ-
σβολών ή ατυχημάτων. 

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση διεξάγεται από το 

μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στη 
Σχολή, αλλά και από εξωτερικούς εκ-
παιδευτές, εν ενεργεία αξιωματικούς, 
σε κάποια ειδικά μαθήματα, όπως η 
Μετεωρολογία, η Ακτινοπροστασία, οι 
Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες κ.λπ.

Η Σχολή εκπαιδεύει από κοινού στε-
λέχη των 3 Κλάδων των ΕΔ, τα οποία 
προγραμματίζονται σε σειρές κατά εκ-
παιδευτικό έτος, που συμπίπτει με το 

Εκπαίδευση στην απολύμανση προσωπικού

Εκπαίδευση στην απολύμανση προσωπικού

Εκπαίδευση στην ανίχνευση χημικών με προστατευτική στολή τύπου Α
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αντίστοιχο ημερολογιακό. Κατά βάση, 
εκπαιδεύονται όλοι οι εξερχόμενοι 
ανθυπολοχαγοί από τις ΣΣΕ, ΣΣΑΣ και 
ΣΑΝ. Επιπλέον, εκπαιδεύονται τα στε-
λέχη των 3 Κλάδων που έχουν επιλεγεί 
για αποστολές του εξωτερι-
κού, πριν την αναχώρησή 
τους. 

Κατά μέσο όρο, ο αριθμός 
τών κατ’ έτος εκπαιδευομένων 
ανέρχεται περίπου σε 600.

Εφαρμόζεται και θεωρητι-
κή, αλλά κατά βάση πρακτική 
εκπαίδευση. Μερικά από τα δι-
δασκόμενα αντικείμενα είναι:
 η εξάσκηση στη χρήση 

προστατευτικών στολών, προ-
σωπίδων-φίλτρων
 ο χειρισμός οργάνων ανί-

χνευσης χημικών, βιολογικών, 
ραδιολογικών και πυρηνικών, 
πηγών και ουσιών 
 οι πρώτες βοήθειες σε μο-

λυσμένο περιβάλλον
 η ανίχνευση, δειγματοληψία και 

ταυτοποίηση μολυσματικών ΧΒΡΠ πηγών 
(αέριων, υγρών και στερεών)

 η απολύμανση προσωπικού, υλι-
κού και μέσων
 μετεωρολογία σε ό,τι αφορά την 

Εκπαίδευση στην απολύμανση οχήματος

Εκπαίδευση στην απολύμανση οχήματος

Εκπαίδευση στην συσκευή απολύμανσης Μ-22 επί οχήματος MAGIRUSΕκπαίδευση στην συσκευή απολύμανσης Μ-22 επί οχήματος MAGIRUS



επιρροή μετάδοσης και εξάπλωσης ΧΒΡΠ 
μολύνσεων
 ιοντίζουσες ακτινοβολίες και ακτι-

νοπροστασία
 διασπορά και σχεδιασμός ίχνους 

αυτής.
Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η 

Σχολή έχει επάρκεια εκπαιδευτικών εγκα-
ταστάσεων, μέσων και βοηθημάτων. Σε 
ορισμένα θέματα εκπαιδεύσεως δέχεται 

την αρωγή του συνεδρεύοντος ΕΔΛΟ/ΠΒΧ 
που έχει το ίδιο αντικείμενο, παρέχοντάς 
του αντίστοιχη βοήθεια όπου απαιτηθεί. 

Επειδή η πλειονότητα των εκπαιδευ-
ομένων έρχονται από μονάδες εκτός Αττι-
κής, η Σχολή καλύπτει τις στεγαστικές και 
διατροφικές ανάγκες αυτών, με ξενώνες 
και Λέσχη Αξιωματικών, αντίστοιχα, που 
λειτουργούν υπό την εποπτεία της συνε-

δρεύουσας ΣΔΒ. 

Δραστηριότητες
Η Σχολή, πέραν των 

εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων της, που απο-
τελούν και το κύριο έργο 
της, συνεισφέρει με τη 
διάθεση στελεχών της 
στην επάνδρωση της 
Υποστηριχτικής Ομά-
δας Διαχείρισης (ΥΟΔ) 
Χημικών, Βιολογικών, 
Ραδιολογικών και Πυ-
ρηνικών Απειλών και 
Συμβάντων της Γενι-
κής Γραμματείας Πο-

λιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη. 

Επιπλέον, λόγω έδρας, μετέχει στο 
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προ-
στασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κού Τομέα Αθηνών. 

Τέλος, υφίσταται συνεργασία με το 
Ερευνητικό Κέντρο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
σε ό,τι αφορά την, κατά διαστήματα, 
διακρίβωση αξιοπιστίας των χρησιμο-
ποιούμενων ηλεκτρονικών οργάνων 
ανίχνευσης ΧΒΡΠ ουσιών και πηγών, 
καθώς και τον μηδενισμό αυτών. 

Διεθνείς Συνεργασίες
Η Σχολή, στο παρελθόν, έχει δεχθεί 

επισκέψεις από αντιπροσωπείες ευρω-
παϊκών χωρών, και, επιπλέον, αριθμός 
στελεχών της, κατά καιρούς, έχουν εκ-
παιδευτεί σε αντίστοιχα εξειδικευμένα 
σχολεία του εξωτερικού, με σκοπό την 
αφομοίωση και μεταλαμπάδευση γνώ-
σεων επί των εξελίξεων του τομέα της 
ΧΒΡΠ άμυνας.

ΣΕΟΕΔ

Εκπαίδευση στην ανίχνευση αερίων και χημικών

Εκπαίδευση στην ανίχνευση αερίων και χημικών

Εκπαίδευση στην απολύμανση προσωπικούΕκπαίδευση στην απολύμανση προσωπικού
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13η Διοίκηση
Ειδικών Επιχειρήσεων

«ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»
Ο Στρατηγός ΠΑΤΤΟΝ, 

απευθυνόμενος στα στρατεύματά 

του, τους είχε πει:

«Δεν θέλω να πεθάνει κανείς για 

την Πατρίδα! Αυτό που θέλω είναι 

να προσφέρετε στους αντιπάλους 

σας τη μέγιστη τιμή, να πεθάνουν 

για τη δική τους».

Αυτό είναι το «πιστεύω» της 

13ης ΔΕΕ και η υλοποίησή του 

επιδιώκεται με σκληρή, επίπονη, 

επίμονη και αποτελεσματική 

εκπαίδευση, λεπτομερή και 

εξονυχιστική συντήρηση των 

μέσων, και διατήρηση του ηθικού 

και του πνεύματος των Ειδικών 

Δυνάμεων σε υψηλά επίπεδα.

13η Διοίκηση13η Διοίκηση
Ειδικών ΕπιχειρήσεωνΕιδικών Επιχειρήσεων

«ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»«ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»



υπό την Α΄ ΜΑΚ.
Τον Αύγουστο του 1996 συγκρο-

τήθηκε η Ζ΄ ΜΑΚ στη Νέα Πέραμο 
Αττικής, ως οργανική Μονάδα του 
13ου ΣΑΚ.

Τον Μάρτιο του 1998 το 13ο ΣΑΚ 
αναδιοργανώνεται. Το 2ο-4ο και 5ο 
ΕΤΕΘ ανασυγκροτήθηκαν και ανε-
ξαρτητοποιήθηκαν από τις Α΄ και Γ΄ 
ΜΑΚ και υπήχθησαν απευθείας στο 
Σύνταγμα, ως αυτοτελείς Μονάδες με 
την ονομασία Η΄, Θ΄ και Ι΄ ΜΑΚ, αντι-
στοίχως.

Τον Απρίλιο του 1998 το Ειδικό 
Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ), που 
έως τότε ανήκε οργανικά στη Σχο-
λή Αλεξιπτωτιστών, υπήχθη στο 13ο 

ΣΑΚ και τον Οκτώβριο του 2000, με-
ταστάθμευσε στο Μεγάλο Πεύκο, στο 
Στρατόπεδο «Υπτγου Ανδρέα Καλίν-
σκη».

Τον Οκτώβριο του 2001 το 13ο 
ΣΑΚ αναδιοργανώθηκε σε Σχηματι-
σμό επιπέδου Ταξιαρχίας και μετο-
νομάστηκε σε 13η Διοίκηση Ειδικών 
Επιχειρήσεων – «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ».

Για την υποστήριξη της 13ης ΔΕΕ, 
τον Σεπτέμβριο του 2002, συγκροτή-
θηκαν και υπήχθησαν σε αυτή ο 13ος 
ΛΔΒ και ο 13ος ΛΤΧ.

Tον Σεπτέμβριο του 2005 η 13η 
ΔΕΕ υπήχθη υπό το Β΄ ΣΣ, ως οργα-
νικός του Σχηματισμός.

Η έδρα του Στρατηγείου της Δι-
οικήσεως ευρίσκεται στην περιοχή 
Παπάγου, στο Στρατόπεδο «Άνχη (ΠΖ) 
Παναγιώτη Φακίνου».

Αποστολή της 13ης ΔΕΕ
Αποστολή της είναι η διοίκηση, 

ο έλεγχος και η εκπαίδευση των ορ-
γανικών της μονάδων-υπομονάδων, 
καθώς και η διεύθυνση του αγώνα 
αυτών και η διεξαγωγή ειδικών επι-
χειρήσεων, σε περίοδο ειρήνης, κρί-
σεως, συγκρούσεων χαμηλής εντάσε-
ως και γενικευμένων επιχειρήσεων.

Ιστορικά Στοιχεία
Η 13η ΔΕΕ αποτελεί μετεξέλιξη 

του 13ου Συντάγματος Αμφιβίων Κα-
ταδρομών (ΣΑΚ), το όποιο συγκροτή-
θηκε στις 22 Μαΐου 1988 στην έδρα 
της πρώην ΙΙΙης Μεραρχίας Ειδικών 
Δυνάμεων (ΙΙΙη ΜΕΔ), με οργανικές 
Μονάδες την Α΄ Μοίρα Αμφιβίων Κα-
ταδρομών (Α΄ ΜΑΚ) στη νήσο Ρόδο 
και τη Γ΄ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρο-
μών (Γ΄ ΜΑΚ) στη νήσο Χίο. Στις δύο 
αυτές ΜΑΚ υπάγονταν τα Ειδικά Τμή-
ματα Εθνοφυλακής (ΕΤΕΘ) και συ-
γκεκριμένα το 2ο και 4ο ΕΤΕΘ, ευρι-
σκόμενα στις νήσους Λέσβο και Σάμο 
αντιστοίχως, υπό την Γ΄ ΜΑΚ, ενώ το 
5ο ΕΤΕΘ ευρισκόμενο στη νήσο Κω, 
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Η 13η ΔΕΕ φέρει το έμβλημα του «Ιερού Λόχου», ο οποίος ήταν ελληνική στρατιωτι-
κή Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων, που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, το 1942, στη Μέση Ανατολή, και αποτελείτο εξ ολοκλήρου από Έλληνες Αξιω-
ματικούς και των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της τότε Βασιλικής Χωροφυλακής, 
αλλά και από μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Η δράση του περιλάμβανε 
καταδρομικές και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Β. Αφρική και κυρίως στο Αιγαίο, 
σε στενή συνεργασία με τους Βρετανούς S.A.S. Ο «Ιερός Λόχος» διαλύθηκε στις 7 Αυ-
γούστου 1945, λόγω περατώσεως της αποστολής του, και έγινε η παρασημοφόρηση της 
σημαίας που έφερε από τον Αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.

Το έμβλημα του Ιερού Λόχου καθιερώθηκε με Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή του Ιερού Λόχου, Σχη (ΠΖ) Χριστόδουλου 
Τσιγάντε, ως στρατιωτικό διάσημο, μετά από έγκριση του Ελληνικού Επιτελείου Μέσης Ανατολής. Απονεμήθηκε την περίοδο 
1942-1945 στους Αξιωματικούς και Οπλίτες του Ιερού Λόχου και εφέρετο στη στολή, στο δεξιό μέρος του στήθους. Το έμ-
βλημα της 13ης ΔΕΕ βασίζεται στο έμβλημα του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής, ελαφρώς τροποποιημένο, και αποτελείται 
από κατακόρυφη σπάθη με τη λαβή προς τα κάτω, κυκλικά περιτριγυρισμένη από δάφνινο στεφάνι και επ’ αυτών σε ταινία 
αναγραμμένη η φράση « Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ», η οποία συνόδευε τους Σπαρτιάτες οπλίτες, πριν αναχωρήσουν για τη μάχη, και 
εμπερικλείει την απόλυτη αφοσίωση των μαχητών προς την Πατρίδα, μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους.

Προσωπικό
Το προσωπικό της 13ης ΔΕΕ και 

των μονάδων της αποτελείται από 
εθελοντές, είτε πρόκειται για αξιω-
ματικούς και υπαξιωματικούς όλων 
των κατηγοριών είτε για στρατεύσι-
μους οπλίτες. Είναι αυστηρά επιλεγ-
μένο με ιδιαίτερα υψηλά κριτήρια 
(σωματικά, ψυχικά και πνευματικά) 
και η εκπαίδευσή του είναι δυνατή, 
σκληρή και επίμονη. Η επιλογική 
διαδικασία του προσωπικού των μο-
νάδων της 13ης ΔΕΕ αποτελεί έναν 
από τους βασικότερους παράγοντες 
των αποστολών της Διοικήσεως και 
δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σ’ αυτήν.

Εκπαίδευση
Οι μονάδες της 13ης ΔΕΕ είναι 

μονάδες υψηλής Επιχειρησιακής 
Εκπαιδεύσης, με συνεχείς και πολ-
λαπλές δραστηριότητες, κυρίως σε 
θέματα ατομικής τακτικής, ασκήσε-
ων μικρών και μεσαίων κλιμακίων, 
με έντονη τη διακλαδική παράμετρο, 
μέσω των συνεργασιών με μέσα και 
δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού 
και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση διεξάγεται κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και 
επί παντοδαπού εδάφους, με έμφαση 
στα παρακάτω αντικείμενα:
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 Διαβίωση και αγώνας κάτω από 
εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες από 
πλευράς εχθρού, καιρού και εδάφους, 
όπως ορεινός αγώνας, διάβαση υδά-
τινων κωλυμάτων, εξαντλητική πορεία 
σε άγνωστο και δύσβατο έδαφος, αγώ-
νας σε χιονοσκεπείς περιοχές κ.λπ.
 Νυχτερινή εκπαίδευση σε αντικεί-

μενα καταδρομικών επιχειρήσεων και 
αφανών ενεργειών
 Απόλυτη εξοικείωση με το υγρό 

στοιχείο και τα θαλάσσια μέσα μεταφο-
ράς (κολύμβηση, σκάφη, λέμβοι κ.λπ.)
 Άριστο χειρισμό από το προσωπικό 

τού συνόλου των οπλικών συστημάτων 
και της ειδικότητας
 Εκτέλεση μεγάλου αριθμού ασκή-

σεων, με έμφαση στη συνεργασία με τους 
άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, προς ενδυνάμωση της διακλαδικό-
τητας, η οποία, ούτως ή άλλως, είναι σε 
υψηλό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τις μονάδες 
της 13ης ΔΕΕ
 Υψηλού επιπέδου γνώση της τα-

κτικής και τεχνικής των Καταδρομικών, 

Αεραποβατικών, Αεροκινήτων και ιδι-
αιτέρως, των Αμφιβίων Επιχειρήσεων
 Εξειδίκευση στις καταστροφές, 

τις δολιοφθορές, τον ναρκοπόλεμο, τον 
ανορθόδοξο πόλεμο και τις επιχειρήσεις 
εντός κατοικημένων τόπων.

Ανάλογα με τον τύπο κάθε μονάδας, 
δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμ-
μα εκπαιδεύσεως που εφαρμόζει. Στα 
ΕΤΕΘ και στη Ζ΄ΜΑΚ, δίδεται έμφαση 
στην αμφίβια εκπαίδευση, ενώ στο ΕΤΑ 
δίδεται έμφαση στη χρησιμοποίηση 
του αλεξιπτώτου, ως ιδιαίτερου μέσου 
διεισδύσεως, που δύναται να αξιοποι-
ηθεί κατάλληλα για την εκτέλεση εξει-
δικευμένων αποστολών, αλλά και στην 
εκπαίδευση σε κάθε άλλο τύπο ειδικών 
επιχειρήσεων. Δίδεται ιδιαίτερη έμφα-
ση στη φυσική κατάσταση, τις βολές και 
την εξοικείωση με το υγρό στοιχείο. 
Βασικός πυλώνας της εκπαιδεύσεως 
είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, η οποία εξασφαλίζεται, όπως 
προαναφέρθηκε, μέσω της επίμονης 
και λεπτομερούς επιλογής του προσω-
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πικού. Η γενική ρήση που ισχύει για τις 
Ειδικές Δυνάμεις, ότι σ’ αυτές «έρχονται 
όσοι θέλουν αλλά παραμένουν όσοι μπο-
ρούν», για την 13η ΔΕΕ και τις μονάδες 
της γίνεται: «έρχονται όσοι το θέλουν 
τόσο πολύ, ώστε να μπορούν κάθε μέρα 
να ξεπερνούν τον εαυτό τους».

Οι μονάδες της Διοικήσεως εκπαι-
δεύονται κάτω από τις ίδιες ακριβώς 
συνθήκες που πρόκειται να πολεμή-
σουν, με σκοπό την «προς πόλεμο προ-
παρασκευή των Μονάδων».

Τέλος, οι Μονάδες της Διοικήσεως 
συμμετέχουν σε διάφορες Εθνικές και 
Διακλαδικές Ασκήσεις, σύμφωνα με 
τον ετήσιο πραγραμματισμό του ΓΕΣ, 
καθώς επίσης και σε συνεκπαιδεύσεις 
και συνεργασίες με την ΔΥΚ του ΠΝ, 
την 31 ΜΕΕΔ της ΠΑ, την ΕΚΑΜ της 
ΕΛ.ΑΣ και την ΜΥΑ του ΛΣ.

Διεθνείς Συνεργασίες
Κάθε χρόνο, η 13η ΔΕΕ συμμετέχει 

σε αρκετές συνεργασίες και συνεκπαι-
δεύσεις με αντίστοιχες μονάδες ειδικών 
επιχειρήσεων είτε χωρών του ΝΑΤΟ 
είτε άλλων εκτός συμμαχίας, με σκοπό 
την ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και 
τεχνικών που προάγουν την επιχειρη-
σιακή ικανότητα του προσωπικού με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα και διακρί-
σεις, προωθώντας την άριστη υφιστάμε-
νη εντύπωση περί των Ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. Επίσης, αντιπρόσωποι 
της 13ης ΔΕΕ συμμετέχουν ενεργώς, σε 
διάφορες συσκέψεις και συνεργασίες, 
είτε στο πλαίσιο της Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) 
είτε στο επίπεδο της ΕΕ, αλλά και άλλων 
φορέων (Βαλκανικές χώρες, κ.λπ.).

Λοιπά Θέματα
Προσωπικό της 13ης ΔΕΕ συμμετέ-

χει, πάντοτε διακρινόμενο, σε διάφορες 
αθλητικές εκδηλώσεις, όπως στρατιωτικοί 
αθλητικοί αγώνες, σκοπευτικοί αγώνες 
κ.λπ., κερδίζοντας έπαθλα, μετάλλια και δι-
πλώματα, τα οποία κοσμούν τους χώρους 
των μονάδων και αποδεικνύουν την έφεση 
του προσωπικού μας για διάκριση.

Κατά καιρούς, μονάδες της Διοική-
σεως συμμετέχουν σε δύσκολες, θε-
αματικές και ριψοκίνδυνες επιδείξεις 
των στρατιωτικών δεξιοτήτων τους, 
ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών 
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υψηλών αντιπροσωπειών, αποσπώντας 
εύσημα και συγχαρητήρια..

Πλέον των παραπάνω, αλλά όχι άνευ 
σημασίας, θα πρέπει να υπογραμμισθεί 
και η συμμετοχή των μονάδων της 13ης 
ΔΕΕ σε κοινωνική προσφορά υπέρ 
των τοπικών κοινωνιών, με τις οποίες 
συμβιούν αρμονικά και περιλαμβάνει 
συνδρομή σε έκτακτες καταστάσεις 
(θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, δια-
σώσεις κ.λπ.), ανεύρεση αποκλεισμέ-
νων ατόμων σε δυσπρόσιτες ορεινές 
περιοχές, εθελοντική αιμοδοσία, συμ-
μετοχή σε δενδροφυτεύσεις, συνδρομή 
σε περιπόλους πυρασφαλείας κ.λπ.

Τέλος, η 13η ΔΕΕ συμμετέχει κάθε 
χρόνο στο μνημόσυνο πεσόντων καταδρο-
μέων, που λαμβάνει χώρα την τελευταία 
Κυριακή του Μαΐου στο Μνημείο Πεσό-
ντων Καταδρομέων στο Καβούρι Αττικής.

Στις 2 Νοεμβρίου κάθε έτους, εορ-
τάζεται πανηγυρικά η εορτή των Αγ. 
Ακινδύνων, στη μικρή φερώνυμη εκ-
κλησία στον προαύλιο χώρο του Στρα-
τηγείου της 13ης ΔΕΕ.

13 ΔΕΕ
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Πιστόλια High Standard, U.S.A. 
Model H–D, εφοδιασμένα με μονίμως 
προσαρμοσμένο σιγαστήρα, αποκτή-
θηκαν από τον Ελληνικό Στρατό πι-
θανότατα στα μέσα της δεκαετίας του 
1950, από το απόθεμα του Αμερικανι-
κού Στρατού. Προορίζονταν για χρήση 
σε αποστολές ειδικής φύσης και έχουν 
αποσυρθεί εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ 
τα περισσότερα έχουν πλέον εκποιηθεί. 
Η επίσημη ονομασία τους ήταν «Πιστόλι 
των .22”». Η παραγωγή τους ξεκίνησε για λογαριασμό του Αμερικανικού Στρατού το 1943. Προορίζονταν για την εκπαίδευση 
στη βολή με πιστόλι, ενώ ποσότητα από αυτά παράχθηκε με σιγαστήρα για λογαριασμό του OSS (Office of Strategic Services), 
προκειμένου να διατεθούν για την εκτέλεση ειδικών επιχειρήσεων. Η παραγωγή για στρατιωτική χρήση τερματίστηκε το 
1945, συνεχίστηκε όμως με την ονομασία «Model HD–M» μέχρι το 1951, για την πολιτική αγορά (χωρίς φυσικά να φέρουν 
σιγαστήρα). Συνολικά δεν πρέπει να κατασκευάστηκαν περισσότερα από 2.500 όπλα με προορισμό το OSS. 

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το πιστόλι είναι ημιαυτόματο, λειτουργεί με το σύστημα απλής οπισθοδρόμησης και έχει σκανδάλη απλής ενέργειας. Το 

άγκιστρο του μονής στήλης γεμιστήρα βρίσκεται στο κάτω μέρος της λαβής. Στο πίσω αριστερό μέρος του σκελετού βρίσκεται 

η ασφάλεια, ενώ στο δεξιό μέρος υπάρχει ο αναστολέας του ολισθητήρα και ο 

μοχλός λύσης του όπλου. Φέρει εξωτερική σφύρα και διάτρητη κάνη μήκους 

191 mm, η οποία περιβάλλεται από σωλήνα που εσωτερικά περιλαμβάνει 

διαφράγματα, με σκοπό τη μείωση του θορύβου που προκαλείται από την 

εκτόνωση των αερίων. Στο αριστερό μέρος του ολισθητήρα αναγράφεται «HI–

STANDARD / U.S.A. MODEL H-D» και στο αριστερό μέρος της κάνης «MADE 

IN U.S.A. / THE HIGH STANDARD MFG. CO. / NEW HAVEN. CONN. / PATENT 

PENDING / .22 CAL. LONG RIFLE». Στο δεξιό μέρος του σκελετού υπάρχει η 

ένδειξη «PROPERTY OF / U.S.» ενώ στη λαβή βρίσκεται ο αριθμός μητρώου.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πιστόλι
High Standard, U.S.A. Model H–D

High Standard, U.S.A. H-D

Μήκος: 230 mm

Μήκος κάννης: 234 mm

Βάρος (άδειο): 1,4 kgr

Τροφοδοσία: Γεμιστήρας 10 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .22 in Long Rifle

Κατασκευαστής: High Standard

Επισημάνσεις στο δεξιό μέρος του όπλου: 

«PROPERTY OF / U.S.»
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Τυφέκιο Martini – Henry, Mk I
Πιθανότατα το έτος 1886 ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε περί τα 

20.000 τυφέκια Martini – Henry, MkI , από την Αγγλία. Τα όπλα αυτά δεν 
προορίζονταν να αντικαταστήσουν κάποια άλλα παλαιότερης προμήθειας, 
αλλά αγοράστηκαν πιθανότατα για να χρησιμοποιηθούν ως εφεδρικός 
οπλισμός. Επιπλέον, πανομοιότυπα σχεδόν όπλα, τα Peabody Martini, 
M1874, περιήλθαν στον Ελληνικό Στρατό ως λάφυρα από τον Τουρκικό 
Στρατό, κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Μεγάλη ποσότητα 
(περί τις 7.000) από τα παραπάνω τουρκικά όπλα είχαν αποκτηθεί από το 1897 ακόμη, όταν κατασχέθηκαν από τουρκικό πλοίο που τα 
μετέφερε στην Πρέβεζα. Η επίσημη ονομασία των Martini – Henry MkI στον Ελληνικό Στρατό, ήταν πιθανότατα «τυφέκιο Μαρτίνι» ενώ 
των Peabody Martini, M1874, «Μαρτίνι τουρκικού (τύπου)». Μέρος των από λάφυρα προερχομένων τυφεκίων, χαρακτηρίζονταν ως 
«δεχόμενα φυσίγγια Μάουζερ». Αυτά προφανώς είχαν τροποποιηθεί ώστε να βάλλουν το φυσίγγιο 7,92 mm Mauser. Η πορεία των 
παραπάνω όπλων δεν εξακριβώνεται με σαφήνεια, πιθανότατα όμως ένα μέρος από αυτά που αγοράστηκαν το 1886, χρησιμοποιήθηκε 
κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, ενώ κάποια χρησιμοποιήθηκαν περιορισμένα μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αραβίδα Peabody Martini M1874
Ο Ελβετός σχεδιαστής Φρίντριχ φον Μαρτίνι (Friedrich von Martini) τροποποίησε όπλο που αρχικά είχε κατασκευάσει ο Χένρυ Πιμπόντι 

(Henry Peabody), χρησιμοποιώντας, αντί για εξωτερική σφύρα, επικρουστήρα καθώς και ελατήριο και μηχανισμό όπλισης, τα οποία 
τοποθέτησε μέσα στο κλείστρο και δημιούργησε έτσι το τυφέκιο Peabody Martini. Ένα από τα υποδείγματα του όπλου που κατασκευάστηκαν 
αποτέλεσε και το Μ1874, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον Τουρκικό Στρατό. Αυτό αργότερα τροποποιήθηκε εκ νέου, με την τοποθέτηση 
κάνης με σύστημα ραβδώσεων επινοήσεως του Αλεξάντερ Χένρυ (Alexander Henry). Προέκυψε με τον τρόπο αυτό το τυφέκιο που 
αποκαλείται Martini – Henry, το οποίο το 1871 υιοθετήθηκε από το Βρετανικό Στρατό. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες αραβίδες 
Ιππικού και Πυροβολικού, καθώς και ορισμένες βελτιωμένες εκδόσεις του τυφεκίου, γνωστές ως MkII, MkΙΙΙ και MkΙV. Οι διάφοροι τύποι 
του όπλου, που συχνά αναφέρεται ως Μ1871, παρέμειναν σε υπηρεσία στο Βρετανικό Στρατό μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Λειτουργία – Αναγνώριση

Tα Martini – Henry, MkI και Martini Peabody, M1874 είναι επαναληπτικά όπλα καταπίπτοντος κλείστρου, σχεδόν όμοια μεταξύ 

τους. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μοχλός με τη χρήση του οποίου «πέφτει» το κλείστρο και απορρίπτεται ο κάλυκας που τυχόν 

υπάρχει στη θαλάμη, η οποία και αποκαλύπτεται. Στη συνέχεια είναι δυνατή η γέμιση του όπλου από το επάνω μέρος του. Στο αριστερό 

μέρος του σκελετού της πλειονότητας των όπλων που προέρχονται από τουρκικά λάφυρα υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά «PEA-

BODY & MARTINI PATENTS MAN F D BY PROVIDENCE TOOL CO. PROV. R.I.U.S.A.».

Επαναληπτικά Τυφέκια
Martini-Henry, Mk I & Peabody Martini, M1874

Μήκος: 1.245 mm 1.245 mm

Μήκος κάννης: 843 mm 843 mm

Βάρος (άδειο): 3,97 kgr 4,33 kgr

Τροφοδοσία: 1 φυσίγγιο 1 φυσίγγιο

Ραβδώσεις: 7 αριστερόστροφες 5 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .577/450 .450 in Turkish Martini

Αρχ. Ταχύτητα: 400 m/s 385 m/s

Κατασκευαστής: RSAF, Enfield Providence Tool Co, USA

Martini - Henry, Mkl Martini - Peabody, M1874
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αυτόνομος

Οικοδομικός Οργανισμός

Αξιωματικών (ΑΟOΑ)

Καλυπτόμενο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2013

Ζώνη Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου-Ραφήνας

Γίνονται προσπάθειες επανεξέτασης του θέματος με την ενεργοποίηση της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΚΑ και παράλληλες 

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 δημοπράτησης έργων 

υποδομής.

Εξέλιξη Πολεοδομικών Μελετών σε αποδεσμευόμενα στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ:

 Στρατόπεδο «ΛΗΤΗΣ», Δήμου Μυνδονίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκες Πυρομαχικών)

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

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

 Στρατόπεδο «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» Καβάλας

Είναι σε εξέλιξη, σε συνεργασία με το ΤΕΘΑ και τον Δήμο 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.

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

ΡΗ» 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 επανεξετασθεί 

βάσει των νέων οικονομικών δεδομένων του Οργανισμού.

 Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 479/11 άδεια οικοδομής για ανέγερση πολυκατοικίας 4 διαμερισμάτων στου Παπάγου.  Εξετάζεται 

αναθεώρησή της σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.
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Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:

 Από το Γραφείο Ενημέρωσης στο τηλ. 210 6577401 &

 Από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.aooa.gr)

 Εγκρίθηκε από το ΔΣ/ΑΟΟΑ η άμεση κατασκευή του φέροντος οργανισμού των τριών (3) πολυκατοικιών, 27 διαμερι-

σμάτων σε Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και η μελέτη δημοπράτησης έχει τεθεί για έγκριση.

 Εγκρίθηκε από το ΔΣ/ΑΟΟΑ η προμελέτη ανέγερσης 48 διαμερισμάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α επί της οδού ΚΕΝΕΝ ΜΕΣ-

ΣΑΡΕ στο στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα, και συντάσσεται η μελέτη για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

 Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης κατασκευής 20 κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑ-

ΒΑΡΑ» στην Ποσειδώνια Δήμου Κορινθίων. Η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίθηκε με την από 21-10-11 απόφαση της Γενικής 

Δνσης 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 Λάρισα, επί των οδών Ιουστινιανού και Γαλάτη. Κατόπιν 

νεότερων οδηγιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για έγκριση, και αναμένεται η θετική 

απάντηση της 7ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων.

Πρόγραμμα Στεγαστικών Δανείων

 Με την υπ’ αριθμ. 1126/52/19-4-12 απόφαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ, αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρό-

νου 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 ΔΣ/ΑΟΟΑ, αποφασίστηκε να περιληφθεί στο σχέδιο της υπό έκδοση 

ΚΥΑ ο καθορισμός των επιτοκίων δανείων σε 1%, για το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

 Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες υπογραφής ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία δεν έχει υπογραφεί 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.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ημερίδα της 31 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΚΑΜΙΑ» με θέμα την «Προληπτική Ιατρική»

Τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013, η Ταξιαρχία διοργάνωσε στο Στρατόπεδο 

«ΠΑΤΣΟΥΚΑ», ημερίδα με θέμα την «Προληπτική Ιατρική».  

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι παρακάτω: 

 Διδάκτωρ Ιατρικής- Φυσιοθεραπευτής-Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού κ. Δημήτριος Κεχαγιάς, με θέμα: «Τα οφέλη της φυσικής κατάστασης, ως προ-

ϋπόθεση της επιτυχούς εκτέλεσης της αποστολής του μαχητή». 

 Αρχτρος κ. Λεωνίδας Παπάζογλου, με θέμα: «ΚΑΡΠΑ».

 Επτρος κ. Αστέριος Παπαδόπουλος, με θέμα: «Δέρμα και φως».

 Επτρος κ. Χρήστος Χατζηπαππάς, με θέμα: «Α΄ βοήθειες σε τραυματία».

 Λγός (ΥΙ) κ. Μιχαήλ Πολυζώνης, με θέμα: «Λοιμώξεις μαλακών μορίων».

 Λγός (ΥΙ) κ. Γεωργία Παπαγιάννη, με θέμα: «Πρόληψη οφθαλμικών τραυμά-

των στο Στρατιωτικό προσωπικό».

 Λγός (ΥΟ) κ. Ηλίας Γιαντικίδης, με θέμα: «Οδοντιατρική πρόληψη και σύγ-

χρονες αντιλήψεις». 

Την ημερίδα παρακολούθησαν ο Διοικητής της Ταξιαρχίας και το σύνολο του προσωπικού. 

Tελετή Eγκαινίων 10 Ξενώνων Φρουράς Αθηνών

Την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013, στο Στρατόπεδο «ΒΑΡΥΤΗ» στο Γουδί, πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων 10 Ξενώνων 

Φρουράς Αθηνών, με την παρουσία του κ. Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Γκίνη. Οι ξενώνες λειτουργούν με 

μέριμνα της ΑΣΔΥΣ, σε χώρο που διαμορφώθηκε κατάλληλα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με σχεδιασμό και επίβλεψη 

προσωπικού της Διοίκησης Μηχανικού του Σχηματισμού και του 725 Τάγματος Μηχανικού.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αιμοδοσία στη Σχολή Πυροβολικού

Την Παρασκευή, 18 Iανουαρίου 2013, στην έδρα της Σχολής 

Πυροβολικού στη Ν. Πέραμο Αττικής, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο 

της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, εθελοντική 

αιμοδοσία του προσωπικού της Σχολής, σε συνεργασία με το 

Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ.

Κατά την αιμοληψία, συγκεντρώθηκαν  36 μονάδες αίματος.

Συμμετοχή της 71 ΑΜ ΤΑΞ στις Εορταστικές Εκδηλώσεις των Θεοφανείων με 

Άγημα και Αντιπροσωπεία Στελεχών

Συμμετοχή της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών «ΜΟΡΑΒΑΣ» στον Εορτασμό της

25ης Μαρτίου

Την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013, αντιπροσωπεία της 32 Ταξιαρχίας 

Πεζοναυτών «ΜΟΡΑΒΑΣ» συμμετέσχε στα προεόρτια  του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Την 25η Μαρτίου, ημέρα 

εορτασμού και της εθνικής επετείου, τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. 

Αγ. Νικολάου, παρουσία του Μητροπολίτου Δημητριάδος & Αλμυρού κ.κ. 

Ιγνατίου και του ΥΦΕΘΑ κ. Δημητρίου Ελευσινιώτη. Ακολούθησε επιμνη-

μόσυνη δέηση απο τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και κατάθεση στεφά-

νου στο Μνημείο Ηρώων του Βόλου. 



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αγώνες Tae Kwon-Do

Ενόπλων Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας

Την 16η Μαρτίου 2013 διεξήχθησαν αγώνες Tae Kwon-Do 

ΕΔ-ΣΑ έτους 2013, στο κλειστό γυμναστήριο Αχαρνών «Μπά-

μπης Χολίδης».

Πρώτη στη γενική βαθμολογία ανα-

δείχθηκε η αντιπροσωπευτική ομάδα 

των ανδρών του Στρατού Ξηράς.



Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου ΕΔ-ΣΑ και ΑΣΕΙ  Έτους 2013

Την 1η Μαρτίου 2013 διεξήχθησαν στο Τατόι, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, 

οι ετήσιοι αγώνες ανώμαλου δρόμου (DAY RUN) μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων-Σωμάτων 

Ασφαλείας και ΑΣΕΙ, για το έτος 2013.

Ο Στρατός Ξηράς κατετάγη 2ος 

στην ομαδική βαθμολογία των αν-

δρών, με πρώτο το Πολεμικό Ναυτι-

κό. Στη βαθμολογία των ΑΣΕΙ, η ΣΣΕ 

κατέκτησε την 1η θέση σε άνδρες 

και γυναίκες.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα Φυ λάκια της 
Ελληνικής ΜεθορίουΕλληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ή 11

Βρίσκεται πίσω από τη μεθοριακή πυραμίδα 25, σε έκταση 

2.000 τ.μ. της κοινότητας Αργυροχωρίου. Κτηριακές εγκαταστά-

σεις υφίστανται από το 1925, οπότε στεγάστηκε εκεί μικρή δύναμη 

ανδρών του Λόχου Προκαλύψεως Δελβινακίου. Μετά την απελευ-

θέρωση, λειτούργησε ως το 1947 και έκτοτε καταργήθηκε. Σφοδρή 

επίθεση δέχθηκε το φυλάκιο από ιταλική φάλαγγα, στις 28 Οκτω-

βρίου. Ανακαταλήφθηκε στις 30 Νοεμβρίου, από το 42ο Σύνταγμα Ευζώνων. Οι απώλειες και των δύο αντιπάλων κατά τις συ-

γκρούσεις υπήρξαν μεγάλες. Οι νεκροί της VIII ΜΠ ετάφησαν στο Στρατιωτικό νεκροταφείο, δίπλα στη μεθοριακή πυραμίδα 24.

ΕΦ ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Βρίσκεται πάνω στην ελληνοαλβανική μεθόριο, στα Β. του 

ομώνυμου οικισμού της Βορείου Ηπείρου. Κατέχει δημόσια 

έκταση 10.400 τ.μ. από το 1969. Το παλαιό φυλάκιο λειτουρ-

γούσε στην ίδια θέση από το 1923, και στις λιθόδμητες εγκα-

ταστάσεις στρατωνιζόταν Διμοιρία του Λόχου Προκαλύψεως,  

με έδρα το Χάνι Δελβινάκι. Τα νέα κτήρια του 1969 πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη διαβίωση της 1ης Διμοιρίας του 2ου Λόχου Προκάλυψης. Το 1985 

λειτούργησε μεθοριακός σταθμός και παραχωρήθηκε ένα τμήμα του φυλακίου για την εγκατάσταση Τελωνείου και 

Αστυνομικής δύναμης. Στα 1991 κατεδαφίστηκαν τα παλιά κτίσματα, και τον Οκτώβρη του 1997 το Τελωνείο μεταφέρ-

θηκε σε καινούριες εγκαταστάσεις, οπότε ο χώρος περιήλθε και πάλι στη Στρατιωτική Υπηρεσία. Στην περιοχή πραγμα-

τοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των Βορειοηπειρωτών και του Ελληνισμού από την Ι.ΜΔΠΚ. 
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Για τα ιστορικά στοιχεία των περιοχών που παρουσιάζονται και των γεγονότων που αναφέρονται,

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

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

ΕΦ ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΥ

Βρίσκεται στην έξοδο της διαβάσεως Δελβινακίου, στην 

Εθνική οδό Καλπακίου-Κακαβιάς. Σε έκταση 29.360 τ.μ. ιδι-

οκτησίας ΤΕΘΑ, οι πρώτες εγκαταστάσεις χρονολογούνται 

πριν το 1939. Εκεί, στρατωνιζόταν Λόχος του Ανεξάρτητου 

Τάγματος Προκάλυψης, και πριν την έναρξη του ελληνο- 

ιταλικού πολέμου η υπάρχουσα δύναμη Προκάλυψης ενι-

σχύθηκε, με το 2/42 Σύνταγμα Ευζώνων, τον 42ο Ουλαμό Συνοδείας του 42 ΣΠ και Πυροβολαρχία Σκόντα (75 χιλ), 

με τομέα ευθύνης από τον Τσαμαντά μέχρι τη Νεμέρτσικα. Οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν το ’40 και μετά την 

απελευθέρωση στήθηκαν και πάλι πρόχειρες, για τη στέγαση της 52ης Ταξιαρχίας, του 594 ΤΠ και 50 ΕΤΠ. Μετά 

το 1950, τα ίδια κτήρια χρησιμοποίησαν Τμήματα δυνάμεως Λόχου και Τάγματος. Στα 1952/53 κτίστηκαν μόνιμες 

εγκαταστάσεις και αποθήκες πυρομαχικών. Μέχρι το 1974 το φυλάκιο λειτούργησε και ως ελεγκτικό, για οχήματα 

και πολίτες που διέρχονταν από και προς την επαρχία Πωγωνίου. Επανδρώθηκε διαδοχικά από το 583 ΤΠ και 584 

ΤΠ, μέχρι το 1985, οπότε και έπαυσε τη λειτουργία του ο Λόχος.

Την επάνδρωση των φυλακίων του τομέα, ανέλαβε ο 1ος Λόχος του 583 ΤΠ, με έδρα την Κόνιτσα. Στις αρχές 

της δεκαετίας του ’90, μετά τα γεγονότα με τη γειτονική Αλβανία, ο Λόχος ενεργοποιήθηκε και πάλι, ως Κέντρο 

Υποδοχής, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της μεθορίου και τη φιλοξενία λαθρομεταναστών και φυγάδων. Στα 

1994 μετονομάστηκε σε ΕΦ ΕΠΥ ΔΝΕΑ Μπαρκονίκου, στη μνήμη του Αξιωματικού που σκοτώθηκε εν ώρα υπηρε-

σίας στη Στρατινίτσα Πωγωνίου. Οι εγκαταστάσεις συμπληρώθηκαν σταδιακά μέχρι το 2001, με κατασκευή χώρων 

άθλησης, κτήριο διαμονής του Διοικητού, Κέντρο Ψυχαγωγίας και εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου. Σήμερα ο 2ος Λό-

χος του 583 ΤΠ έχει τομέα ευθύνης από τη μεθοριακή πυραμίδα 41 του ΙΙΙ Τομέα μέχρι και τη 10 και είναι υπεύθυνος 

για την επάνδρωση των φυλακίων Καστανής, Κακαβιάς, Αργυροχωρίου και Δρυμάδων.

 Μεγάλος όγκος ιταλικών μεραρχιών διήλθε από τη διάβαση, την 28η Οκτωβρίου 1940, και στην ευρύτερη περι-

οχή του υψώματος εκδηλώθηκε η πρώτη σοβαρή αντίσταση των ελληνικών δυνάμεων, που επιβράδυναν τον εχθρό 

τουλάχιστον μία ημέρα. Από την ίδια θέση, οπισθοχώρησαν οι Ιταλοί μετά την αντεπίθεση του Νοεμβρίου.



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Μέσα από αυτούς τους αγώνες, οι 
ραγιάδες απέκτησαν πολύτιμη πολεμική 
εμπειρία, μέσω των Κλεφτών και Αρμα-
τολών. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί 
και ο Απ. Βακαλόπουλος «[...] δημιουργή-
θηκε έτσι ο μύθος του παλληκαριού [...] η 
μορφή που ενσαρκώνει τα αισθήματα της 
αντρίκειας περηφάνιας, της δικαιοσύνης, 
της συμπάθειας προς τους αδυνάτους και 
της αδίστακτης αντιστάσεως εναντίον των 
τυράννων, των κατακτητών, μορφή που, 
και ως σήμερα ακόμη, κρύβει πολύ φως 
από το παρελθόν [...] Τα ξακουστά κλέφτι-
κα τραγούδια με τον αρρενωπό τόνο τους 
ανακούφιζαν και ικανοποιούσαν κάπως 
την τραυματισμένη καρδιά του σκλάβου, 
σκόρπιζαν τον ενθουσιασμό και έκαναν 
αβάσταχτη τη σκλαβιά. Με λίγα λόγια μόρ-
φωναν ελεύθερους ανθρώπους».

Το 1821«ξεπήδησε» ως ιστορικό γε-
γονός από συγκυρίες ελάχιστα ευνοϊκές 
για τους Έλληνες, όπως τα εχθρικά ξένα 
συμφέροντα, οι πενιχροί υλικοί πόροι και 
η οργανωμένη θεσμική βαρβαρότητα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επτά χρόνια 
μετά το Βατερλό, στην Ευρώπη ξέσπασαν 
εξεγέρσεις που απείλησαν τα μοναρχικά 
καθεστώτα. Για αυτόν τον λόγο, η είδηση 
του ελληνικού ξεσηκωμού βρήκε τους 
εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων 

συνασπισμένους στην Ιερά Συμμαχία υπό 
τον Αυστριακό Καγκελάριο Μέττερνιχ. 
Στόχος της Ιεράς Συμμαχίας ήταν η κα-
ταστολή των απελευθερωτικών κινημά-
των και κυρίως του ελληνικού, καθώς 
η γεωστρατηγική αξία της χερσονήσου 
του Αίμου ήταν τεράστια, και μια πιθανή 
διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
θα δημιουργούσε νέες και απρόβλεπτες 
δυναμικές στην περιοχή. Βρετανοί και 
Γάλλοι ήθελαν ισχυρή Τουρκία ως δύνα-
μη ανασχέσεως της προσπάθειας καθό-
δου των Ρώσων στο Αιγαίο. Επιπλέον, η 
ελληνική υπόθεση αποτελούσε επικίνδυ-
νο παράδειγμα για την Αυστρία, διότι θα 
μπορούσε να προκαλέσει την εξέγερση 
των λαών που τελούσαν υπό την κυρι-
αρχία της (Ούγγρων, σλάβων, Ιταλών). 
Γι’ αυτό, ο Καγκελάριος Μέττερνιχ κυνι-
κότατα ομολόγησε: «Εκεί κάτω, πέρα από 
τα ανατολικά μας σύνορα, 300.000 άτομα 
θα κρεμαστούν, θα στραγγαλιστούν, θα πα-
λουκωθούν. Αυτό είναι ένα γεγονός χωρίς 
καμία σημασία». Οι ΗΠΑ, προσηλωμένες 
στο δόγμα Μονρόε, επιδίωκαν την εύνοια 
των Οθωμανών για να εκτοπίσουν τα αγ-
γλικά συμφέροντα. Τέλος, στο ίδιο μήκος 
κύματος και η Ρωσία προτιμούσε να έχει 
απέναντι της μια αδύναμη Τουρκία, παρά 
μερικά ανεξάρτητα βαλκανικά κράτη που 

Πριν από την επανάσταση του 1821, έλαβαν χώρα περίπου 150 

αποτυχημένες εξεγέρσεις. Το 1571, μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, 

επαναστάτησαν σχεδόν όλες οι ελληνικές περιοχές. Τότε ήταν που ο 

Σουλτάνος διέταξε την εξόντωση των Ελλήνων, αλλά στη συνέχεια 

αναίρεσε τη διαταγή με παρέμβαση των Φαναριωτών, με το σκεπτικό 

ότι κατόπιν τούτου δε θα υπήρχαν ραγιάδες να αποδίδουν φόρους 

και να δουλεύουν για τους Τούρκους...

Η Εθνεγερσία του

Το Γένος πότε δεν
υποτάχθηκε στον Σουλτάνο. 
Είχε πάντα τον Βασιλιά 
του, τον στρατό του,
τα κάστρα του.
Βασιλιάς του ο Μαρμαρω-
μένος Βασιλιάς.
Στρατός του οι Αρματολοί 
και οι Κλέφτες.
Κάστρα του η Μάνη και το 
Σούλι.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης



θα ακολουθούσαν το παράδειγμά της Ελ-
λάδας και θα τελούσαν υπό την αναπό-
φευκτη επιρροή των Δυτικών.

Σε αυτό το κομβικό σημείο, ορισμέ-
νοι Έλληνες, απογοητευμένοι από τους 
ξένους, βρήκαν τη δύναμη να οργανώ-
σουν τη Φιλική Εταιρεία, πλάθοντας τον 
μύθο της μυστικής καθοδήγησής της 
από την ομόδοξη Ρωσία. Τα ονόματα 
όμως του Ξάνθου, του Τσακάλωφ και 
του Σκουφά έμειναν στην αιωνιότητα 
γι’ αυτό ακριβώς το «ψέμα», και δίπλα 
σε αυτό του «βάρδου» και εθνομάρτυρα 
Ρήγα Φεραίου (Αντώνιου Κυριαζή) ήταν 
εκείνα που τελικά συνάσπισαν όλους 
τους Έλληνες. Στη αφύπνιση των Ελλή-
νων συνέβαλε και η Εκκλησία, η οποία 
κατέβαλε τον δικό της φόρο αίματος για 
το όραμα της ελευθερίας –6.000 κληρι-
κοί έχασαν τη ζωή τους, κατά τον Γάλλο 
πρόξενο Πουκεβίλ, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μακραίωνης τυραννίας.

Ο Σουλτάνος, μετά και την κατάπνιξη 
του επαναστατικού κινήματος των χαλί-
φηδων στη Μέση Ανατολή, γεγονός που 
μέχρι τότε ευνοούσε ιδιαίτερα τον ελ-
ληνισμό, έσπευσε να αντιμετωπίσει την 
έκρυθμη κατάσταση στην Πελοπόννησο. 
Η τελευταία αναδύθηκε ως η κύρια επα-

ναστατική εστία, μετά τη συντριβή των 
ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων σε 
Μακεδονία και Θεσσαλία. Ο Μέττερνιχ 
απέστειλε επιστολή στον Σουλτάνο και 
μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η χρονίζουσα 
Ελληνική επανάσταση με ανησυχεί. Αν 
δεν αντιμετωπίσετε εγκαίρως και αποτε-
λεσματικά την κατάσταση, φοβούμαι ότι 
η Ελληνική επανάσταση θα εξελιχθεί σε 
“σημαντικό γεγονός” με αποτέλεσμα την 
μεταστροφή της πολιτικής βουλήσεως 
πολλών Ευρωπαϊκών πόλεων υπέρ του 
Ελληνικού ζητήματος». Το Ζάλογγο, το 
Κούγκι, η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγί-
ου –από την οποία ο Διονύσιος Σολωμός 
εμπνεύστηκε τον Εθνικό Ύμνο– η Νάου-
σα, η Χίος, τα Ψαρά, η Κάσος και το Αρκά-
δι αργότερα, οδήγησαν σε αυτήν ακριβώς 
τη μεταστροφή. Μάλιστα αναγκάστηκε και 
αυτός ο ίδιος ο Μέττερνιχ να δηλώσει: «Η 
Ελλάς πλέει σε πέλαγος θυμάτων με το μέ-
τωπο ψηλά». Το διογκούμενο φιλελληνικό 
ρεύμα ανάγκασε τις Μεγάλες Δυνάμεις να 
υιοθετήσουν πιο ήπια τακτική απέναντι 
στον επαναστατημένο ελληνισμό. Χαρα-
κτηριστική είναι και η ρήση του Σατωβρι-
άνδου: «Οι Σουλιώτισσες γυναίκες βυθιζό-
μενες μαζί με τα παιδιά τους στα κύματα, οι 
πρόσφυγες της Πάργας φέροντες μαζί τους 

τα οστά των πατέρων τους, τα Ψαρά θαπτό-
μενα στα ερείπια τους, το ατείχιστο σχεδόν 
Μεσολόγγι αποκρούων τους δις στα τείχη 
του εφορμήσαντας βαρβάρους, αδύνατα 
σκάφη μεταμορφωθέντα σε τρομερούς 
στόλους και προσβάλλοντα, πυρπολούντα 
και διασκορπίζοντα τα υπερμεγέθη εχθρι-
κά πλοία, αυτά είναι τα κατορθώματα, τα 
οποία καθιστούν την Νέα Ελλάδα άξια της 
λατρείας, την οποία απελάμβανε και το αρ-
χαίο της όνομα».

Στην Πελοπόννησο, και συγκεκριμέ-
να στη Στεμνίτσα, όπου είχε καταφύγει 
μαζί με την κυβέρνηση, μετά την επιδρο-
μή του Ιμπραήμ, ο Κολοκοτρώνης συνέ-
λαβε και εφάρμοσε την ιδέα και τις αρχές 
για τον πρώτο στην ιστορία οργανωμένο 
ανταρτοπόλεμο. Οι στιγμές ήταν τραγι-
κές. Ο Γέρος του Μοριά, μεγαλόθυμος 
για τους ανθρώπους που τον φυλάκισαν 
και δολοφόνησαν τον υιό του, δέχθηκε 
να αναλάβει ξανά την αρχηγία και απέ-
φυγε να ριψοκινδυνεύσει την ανοιχτή 
κατά παράταξη μάχη με τον Ιμπραήμ. 
Με την τακτική «του χτύπα και φύγε», 
επιδίωξε να τον περιορίσει στα κάστρα 
που είχε ήδη καταλάβει, καθιστώντας 
την ύπαιθρο επικίνδυνο πεδίο για τους 
Αιγύπτιους. Νύχτα και μέρα μέσα από 

Κοίταξα πίσω μου και είδα ΙΣΤΟΡΙΑ:Κοίταξα πίσω μου και είδα ΙΣΤΟΡΙΑ:

Ένοιωσα τον προορισμό.Ένοιωσα τον προορισμό.

Κοίταξα γύρω μου και είδα ΧΑΟΣ:Κοίταξα γύρω μου και είδα ΧΑΟΣ:

Σκέφτηκα ότι χρειάζεται πρόσωπο.Σκέφτηκα ότι χρειάζεται πρόσωπο.

Κοίταξα εμπρός μου και είδα ΔΡΟΜΟ:Κοίταξα εμπρός μου και είδα ΔΡΟΜΟ:

Είπα θ’ αγωνιστώ.Είπα θ’ αγωνιστώ.

Κοίταξα μέσα μου και είδα ΠΙΣΤΗ:Κοίταξα μέσα μου και είδα ΠΙΣΤΗ:

Ήξερα πως θα φθάσω στη ΝΙΚΗ!!!Ήξερα πως θα φθάσω στη ΝΙΚΗ!!!
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τα βράχια, τις σπηλιές και τα δάση όπου 
είχαν καταφύγει λιμοκτονώντας, οι επα-
ναστατημένοι ενέδρευαν και χτυπούσαν 
τις εχθρικές φάλαγγες και αμέσως μετά 
εξαφανίζονταν. Αισθητή προ πάντων 
ήταν η έλλειψη του ψωμιού. Πολλοί κα-
τάντησαν να αλέθουν με χειρόμυλους 
βαλανίδια, άγρια απίδια και φλούδες 
δέντρων. Οι άνθρωποι αυτοί γράφει ο 
σύγχρονός τους Φραντζής: «Επρασινο-
μαυροκιτρίνιζον ως χαλκοί, και έγιναν ξη-
ροί ως σκελετά και ελεεινά θεάματα». Και 
όμως αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να 
κλείσουν τον Ιμπραήμ στα κάστρα. Βλέ-
ποντας ο τελευταίος ότι χάνει τον έλεγ-
χο, με το δέλεαρ της σιτίσεως έστειλε 
στους πληθυσμούς της Πελοποννήσου 
προσκυνοχάρτια (ράι μπουγιουρντιά) 
για να αλλαξοπιστήσουν και να στερήσει 
από τον Κολοκοτρώνη την πληθυσμιακή 
δεξαμενή από όπου αντλούσε μαχητές. 
Ταυτόχρονα άρχισε τη συστηματική γε-
νοκτονία των ελληνικών πληθυσμών, 
εγκαθιστώντας μουσουλμάνους εποί-
κους. Επιπλέον, κάλεσε Μεσσηνίους και 
Μανιάτες να προσκυνήσουν, απειλώντας 
τους με ερήμωση, αλλά έλαβε την περή-
φανη απάντηση του Γέρου του Μοριά: 
«Αυτό που μας φοβερίζεις να μας κάμεις 
και κάψεις τα καρποφόρα δέντρα μας, δεν 

είναι της πολεμικής έργον [...] Όχι τα κλα-
ριά να κόψεις, όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια 
που μας έκαψες, μόνον πέτρα απάνω στην 
πέτρα να μη μείνει εμείς δεν προσκυνάμε. 
Μόνον ένας Έλληνας να μείνει πάντα θα 
πολεμούμε και μην ελπίζεις πως την γη 
μας θα την κάμεις δική σου, βγάλτο από το 
νου σου». Το προσκύνημα εξαπλώθηκε 
επικίνδυνα σαν μίασμα κολλητικό. Τότε 
η επανάσταση δέχθηκε θανάσιμα πλήγ-
ματα: «Εις τον καιρόν του προσκυνήματος 
εφοβήθηκα μόνον δια την πατρίδαν μου, 
όχι άλλη φορά [...]» ομολογεί ο Κολοκο-
τρώνης στα απομνημονεύματά του. Για 
αυτό εξέδωσε μια διαταγή σαν κεραυνό: 
«Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημέ-
νους». Έτσι, κατάφερε και συγκράτησε 
τους πληθυσμούς.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις, βλέποντας το 
αδιέξοδο και ότι πλέον η δημιουργία 
ελληνικού κράτους ήταν αναπόφευκτη, 
αποφάσισαν μέσω της Ιουλιανής Σύμ-
βασης (6 Ιουλίου 1827) να επιβάλουν 
την εκεχειρία στους εμπόλεμους. Οι 
Έλληνες δέχτηκαν τους όρους όχι όμως 
και ο Σουλτάνος. Τότε αποφάσισαν (Αγ-
γλία, Γαλλία, Ρωσία) να στείλουν από 
κοινού έναν στόλο ως δύναμη επιτή-
ρησης και συνδιαλλαγής. Αυτός ναυλό-
χησε στο Ναβαρίνο όπως και ο Τουρ-

κοαιγυπτιακός. Ο Ιμπραήμ, προσποιού-
μενος ότι διαπραγματεύεται και βλέπο-
ντας την απροθυμία των Δυνάμεων να 
τον πλήξουν στρατιωτικά, συνέχισε τις 
θανατηφόρες επιδρομές του και τη γε-
νοκτονία, με σκοπό να αμφισβητηθεί η 
ύπαρξη ελληνικού έθνους στις διαφαι-
νόμενες διαπραγματεύσεις. Η τυχαία 
ωστόσο ναυμαχία του Ναβαρίνου που 
επακολούθησε ήταν εκείνη που επιτά-
χυνε καταλυτικά τις διαδικασίες για την 
ελληνική ανεξαρτησία.

Ο τελικός απολογισμός της επανάστα-
σης από πλευράς θυμάτων ήταν τρομα-
κτικός: 800.000 νεκροί για να απελευθε-
ρωθούν 1.500.000 Έλληνες και ένα μικρό 
τμήμα εδαφών. Χαρακτηριστικά πρέπει να 
αναφερθεί η εικόνα της έρημης Πελοπον-
νήσου που αντίκρισε το 1829 ένας νεαρός 
Γάλλος, ο Έντγκαρ Κινέ, ο οποίος σε ένα 
οδοιπορικό στην πρόσφατα απελευθερω-
μένη Ελλάδα κατέγραψε τις νωπές ακόμα 
πληγές από την επιδρομή του Ιμπραήμ. 
Γράφει ότι αντίκρισε σμήνη από κοράκια 
πάνω από τη Μεσσηνία, αγριόπαπιες στα 
οροπέδια της Αρκαδίας, αλλά πουθενά 
δεν είδε τον κορυδαλλό, τον σπουργίτη, 
την καρδερίνα, «[...] εκείνα τα πουλιά που 
δίνουν ζωή στους τόπους κοντά στον άν-
θρωπο. Οι ελαιώνες είναι σχεδόν ολότελα 



Οι αντίπαλοι τηςΟι αντίπαλοι της

υψηλής πύλης είναι υψηλής πύλης είναι 

γυναίκες και παιδιά γυναίκες και παιδιά 

που πρέπει ναπου πρέπει να

εξοντωθούν για τηνεξοντωθούν για την

τήρηση της τάξηςτήρηση της τάξης

και της ησυχίας...και της ησυχίας...

Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι

βουβοί... Δεν ξέρω τι έχει απογίνει το αη-
δόνι. Δεν το άκουσα ποτέ...». Το σύνθημα 
«Ελευθερία ή Θάνατος» αποτυπώνεται 
στις ρίγες της σημαίας μας ως ελάχιστος 
φόρος τιμής στα θύματα αυτά. Και μόνο 
αυτή η μνήμη πρέπει να μας γεννά συναι-
σθήματα ρίγους, δέους και σεβασμού στη 
θέα του εθνικού μας συμβόλου, που απο-
τελεί ένα διαρκές μνημόσυνο για αυτούς 
τους νεκρούς.

Η ιστορική δικαιοσύνη μάς απαγορεύ-
ει να αγνοήσουμε τη φλογερή πίστη των 
αγωνιστών. Η ουσία της επανάστασης 
κρύβεται στα λόγια του Κολοκοτρώνη: «Ο 
δικός μας ο ξεσηκωμός δεν μοιάζει μήτε 
με των Φράγκων, μήτε με κανενού άλλου. 
Εμείς θα αναστήσουμε μιαν πατρίδα που 
κεφαλή θα έχει τον Χριστό και όχι ανθρώ-
πους [...] Όταν επήραμεν τα άρματα, είπαμε 
πρώτα για την Πίστην και έπειτα για την 
Πατρίδα». Όπως ακριβώς και οι αρχαί-
οι Έλληνες, που και αυτοί στους αγώνες 
τους εναντίον των αλλοφύλων πρότασσαν 
τα θεία από την πατρίδα: «υπέρ βωμών», 
πρωτίστως, και ύστερα «υπέρ εστιών».

Θρυλική τέλος είναι η ρήση της Μπου-
μπουλίνας: «Έχασα τον σύζυγό μου. Ευ-
λογητός Ο Θεός! Ο πρεσβύτερος υιός μου 
έπεσε με τα όπλα ανά χείρας. Ευλογητός Ο 
Θεός! Ο δεύτερος υιός μου δεκατετραετής 
την ηλικίαν μάχεται μετά των Ελλήνων και 
πιθανώς να εύρη ένδοξον θάνατον. Ευλο-
γητός Ο Θεός! Υπό την Σκιάν του Σταυρού 
θα ρεύσει επίσης το αίμα μου. Ευλογητός 
Ο Θεός! Αλλά θα νικήσομεν ή θα παύσο-
μεν να ζώμεν. Θα έχομεν όμως την παρη-
γορίαν, ότι δεν αφήσαμεν όπισθεν ημών 
δούλους Έλληνας».

Ο Έλληνας του Αγώνα αποτελεί μια 
μεγαλειώδη στιγμή της Ιστορίας. Δεν ήταν 
πολιτικά «ρεαλιστής» αλλά συναισθημα-
τικά «ανόητος, θερμοκέφαλος, ουτοπι-
στής», που μας άφησε ως δώρο ανεκτί-
μητο το όνειρο του: την ΕΛΛΑΔΑ.

Γιατί το συναίσθημα μάς
έδωσε Πατρίδα...

Ανχης (ΜΧ) Παναγιώτης Σπυρόπουλος, 
Ιστορικός της ΔΙΣ
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Το μέτρο της αγάπης είναι η αγάπη χωρίς μέτρο.

Η απλούστερη λύση είναι συνήθως και η σωστή.

Αν ο κροκόδειλος έφαγε τον εχθρό σου, αυτό 
δεν σημαίνει πως έγινε και φίλος σου.

Προφανώς είναι σκληρό να μην σε 
αγαπάνε όταν αγαπάς,είναι όμως ασύ-
γκριτα σκληρότερο να σε αγαπάνε όταν 
εσύ έχεις πλέον πάψει να αγαπάς.


