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Το ∆ιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων ∆υνάµεων (∆ΚΨΥΕ∆) είναι µια εξωνο-
σοκοµειακή δοµή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η οποία απευθύνεται στη στρατιωτική 

κοινότητα. Φιλοδοξεί να προσεγγίσει τόσο το έφεδρο όσο και το µόνιµο προσωπικό των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους, παρέχοντας πληροφόρηση, υποστήριξη και θεραπεία.

Η φιλοσοφία του ∆ΚΨΥΕ∆ διαφοροποιείται από την κλασική ιατρική αντιµετώπιση της ψυχικής νόσου, η οποία 
θέλει το άτοµο παθητικό δέκτη των ιατρικών οδηγιών, και εστιάζει σε µια ενεργό κινητοποίηση και συµµετοχή. Επι-

διώκει την εκπαίδευση των µελών της στρατιωτικής κοινότητας, ώστε να αναγνωρίζουν και να συµβάλλουν στην αντιµε-
τώπιση των ψυχολογικών προβληµάτων.

Στόχοι
• Πρόληψη των ψυχικών νοσηµάτων στη στρατιωτική κοινότητα και προαγωγή της ψυχικής υγείας • Πρόληψη και αντιµετώπιση 
προβληµατικών εκδηλώσεων της συµπεριφοράς (τάση αυτοκτονίας, βιαιότητα, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών) στο στρατιω-
τικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον • Υποβοήθηση των στρατευσίµων στην οµαλή προσαρµογή και ολοκλήρωση της θη-
τείας τους • Υποστήριξη των οικογενειών του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού και πολιτικών υπαλλήλων 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας • Πρόληψη και διαχείριση του καθηµερινού στρες • Πρόληψη και διαχείριση εργασιακού στρες 
• ∆ιαχείριση στρες οφειλόµενου σε ψυχικά τραυµατικό γεγονός • Πρόληψη και διαχείριση στρες οφειλόµενου σε στρατιωτικές 
επιχειρήσεις.

Παρεχόµενες Υπηρεσίες
• Λειτουργία σε 24ωρη βάση της Τηλεφωνικής Γραµµής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρέµβασης σε Κρίση. Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας: 8001145551-2-3 χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο και 2108105068, 2105574121 µε αστική χρέωση • Συµβουλευτική 
∆ιοικήσεων για χειρισµό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων • Πρόγραµµα πρόληψης και διαχείρισης εργασιακού στρες • 
Πρόγραµµα πρόληψης και διαχείρισης επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών αποστολών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων • Εκ-
παιδευτικές και ενηµερωτικές δράσεις µε στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων, την πρόληψη 
και προαγωγή της ψυχικής υγείας • Ψυχοθεραπεία, συµβουλευτική ατόµου-ζεύγους-γονέων-οικογένειας, ατοµική και οµαδική 
ψυχοθεραπεία • Ψυχιατρική παρακολούθηση ενηλίκων • Παρέµβαση σε δυνητικά ψυχικά τραυµατικά γεγονότα για τον περιορισµό 
των ψυχικών επιπτώσεων του συµβάντος • Λειτουργία εξειδικευµένου κέντρου µελέτης και εφαρµογής συστηµάτων επιλογής στρατι-
ωτικού προσωπικού • Έρευνα σε θέµατα στρατιωτικής ψυχικής υγείας • Εξειδικευµένο γραφείο συµβουλευτικής των εξαρτήσεων.

Τα τµήµατα
• Πρόληψης • Θεραπείας-Αποκατάστασης 
• Εκπαίδευσης-Έρευνας • Ψυχικής Υγείας στη διάρκεια Επιχειρήσεων 
• Επιλογής- Ανάπτυξης προσωπικού.

Το προσωπικό
Το προσωπικό αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας και των τριών Κλάδων των Ενό-
πλων ∆υνάµεων: Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.

Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών
• Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων ∆υνάµεων, µόνιµο και στρατευµένης 
θητείας • Εν αποστρατεία µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό • Πολιτικοί υπάλληλοι Υπουρ-
γείου Εθνικής Άµυνας • Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
• Ενήλικα µέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών.

Πρόσβαση
Το ∆ιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων ∆υνάµεων εδρεύει στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Ειδικών Νοσηµάτων, Ταξιάρχου 
Βέλιου 6, 15236-Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902.
Η πρόσβαση µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πραγµατοποιείται µε τις λεωφορειακές γραµµές 460 και 461 από τον σταθµό Μετρό Χαλανδρίου 
και τη γραµµή λεωφορείου 446 από το σταθµό ΗΣΑΠ Αµαρουσίου.

Ε Ν Ο Π Λ Ω Ν  ∆ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν
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Χαιρετισµός ∆ιοικητή 1ης ΤΑΞΑΣ

Απευθυνόµενος σε όλους τους αναγνώστες του περι-

οδικού «Στρατός και Ενηµέρωση», δηλώνω ότι είµαι 

ιδιαίτερα υπερήφανος που στις σελίδες του παρόντος 

τεύχους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουµε το έργο 

της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού, την οποία έχω 

την τιµή να διοικώ.

Η 1η ΤΑΞΑΣ από συγκροτήσεώς της, στις 16 Μαρτίου 1998, ανέλαβε τη συνέχιση του πτητικού έργου που µέχρι τότε µε-

µονωµένα εκτελούσαν οι Μονάδες ΑΣ και συνέβαλε στην αρτιότερη σχεδίαση και συντονισµό των επιχειρήσεών τους. Hµέρα 

και νύχτα, κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, τα αεροπορικά µέσα της Ταξιαρχίας επιχειρούν στους ελληνικούς ουρα-

νούς, από τον Έβρο µέχρι τις εσχατιές του Αιγαίου, αντιµετωπίζουν προκλήσεις, δοκιµάζονται, υπερασπίζουν την εθνική 

υπερηφάνεια και παρέχουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Από συγκρότησής της η Ταξιαρχία συµπλήρωσε περισσότερες 

από 175.000 ώρες πτήσης και εκτέλεσε µε επιτυχία πληθώρα ποικιλόµορφων αποστολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

παρέχοντας επίσης σηµαντικό κοινωνικό έργο µε αποστολές επιτήρησης, αεροπυρόσβεσης, αεροδιακοµιδών, διάσωσης και 

αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών. Όµως, επειδή «ίπτασθαι τολµηρών εστί», η Ταξιαρχία είχε απώλειες σε χειριστές 

και τεχνικούς που πότισαν µε το αίµα τους το δένδρο της ελευθερίας. Πλέον µε το βλέµµα εστραµµένο στο µέλλον και µε 

έναν αξιοζήλευτο αεροπορικό στόλο, η 1η ΤΑΞΑΣ εκµεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχµής των µεταφορικών Ε/Π CH-47D 

(CHINOOK) και ΝΗ90, αξιοποιεί τις επιχειρησιακές δυνατότητες των παλαιότερων αεροπορικών µέσων, είναι έτοιµη µε τα 

υπερσύγχρονα επιθετικά Ε/Π AH-64 (APACHE) να αντιµετωπίσει κάθε επιβουλέα και να µεταφέρει τον αγώνα σε βάθος µέσα 

στην εχθρική περιοχή, αλλάζοντας την έκβαση ενός πολέµου και συµβάλλοντας αποφασιστικά στην εθνική άµυνα.

Το προσωπικό µας είναι επίλεκτο, εκπαιδευµένο και αφοσιωµένο στο καθήκον. Παραµένει καθηµερινά σε ετοιµότητα και 

συµµετέχει σε όλα τα σχέδια των Ε∆. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ρήση του Κωστή Παλαµά αντικατοπτρίζει την προ-

σπάθεια όλων: «η µεγαλοσύνη των λαών δεν µετριέται µε το στρέµµα. Με της καρδιάς το πύρωµα µετριέται και µε το αίµα». 

∆ιοικητές, επιτελείς, χειριστές, τεχνικοί, ανεφοδιαστές, προσωπικό ασφαλείας, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και πολιτικό 

προσωπικό, εργάζονται άοκνα, ώστε τα µέσα να αποδίδουν στο µέγιστο, οι αποστολές να εκτελούνται όπως σχεδιάστηκαν, 

ο δείκτης ασφάλειας να παραµένει υψηλός. Επιτρέψτε µου να δηλώσω ότι, υπό τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, το 

έργο µας δεν είναι εύκολο, αλλά οι προκλήσεις σαγηνεύουν τους αεροπόρους. Έχοντας πλήρη επίγνωση του κινδύνου που 

συνεπάγεται η πτήση, θα κρατήσουµε το πύρωµα της καρδιάς µας, θα τιµήσουµε τις θυσίες και το αίµα των προγενέστερων 

αεροπόρων, θα προσφέρουµε την τελευταία ικµάδα της δυνάµεώς µας για την επιτυχία των ελληνικών όπλων.

Ταξίαρχος Αντώνιος ∆άρας

            ∆ιοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Στο Στρατηγείο της Ανώτατης Στρατιωτικής ∆ιοίκησης 

Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣ∆ΕΝ)

Την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 ο Α/ΓΕΣ  επισκέφθηκε το Στρατηγείο της Ανώ-

τατης Στρατιωτικής ∆ιοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣ∆ΕΝ) όπου ενηµε-

ρώθηκε για την αποστολή και το έργο του Σχηµατισµού και των Υφιστάµενων 

∆ιοικήσεών του.

 Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε τη Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, όπου ενηµερώθηκε για το έργο της.

 Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ο Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το 401 Γενικό Στρα-

τιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών (ΓΣΝΑ), προκειµένου να ανταλλάξει ευχές µε 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης και µε τους νοση-

λευοµένους, στους οποίους πρόσφερε συµβολικά δώρα, µε την ευκαιρία 

της εορτής του Αγίου Πάσχα.

Επισκέψεις Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου κ. Αθανάσιου Τσέλιου

 Στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Σ∆Ι

Την Πέµπτη 16 Μαΐου 2013 ο Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε επίσκεψη στην Περι-

οχή Ευθύνης της 88 Σ∆Ι (Λήµνος) όπου ενηµερώθηκε για την αποστολή και το 

έργο του Σχηµατισµού.
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 Στην Περιοχή Ευθύνης της 79 Α∆ΤΕ

Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ο Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε επίσκεψη στην 

Περιοχή Ευθύνης της 79 Α∆ΤΕ (Σάµος) όπου ενηµερώθηκε για την απο-

στολή και το έργο του Σχηµατισµού.

 Στην ΑΣ∆ΥΣ

Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 ο Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε επίσκεψη στην 

έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής ∆ιοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣ∆ΥΣ), 

στο Στρατόπεδο «ΖΟΡΜΠΑ» στην Αθήνα, όπου ενηµερώθηκε για την απο-

στολή και το έργο του Σχηµατισµού.

 Στην Περιοχή Ευθύνης της 98 Α∆ΤΕ

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 ο Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε επίσκεψη στην 

Περιοχή Ευθύνης της 98 Α∆ΤΕ (Λέσβος) όπου ενηµερώθηκε για την αποστολή 

και το έργο του Σχηµατισµού.

 Στην Περιοχή Ευθύνης της 96 Α∆ΤΕ

Τη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013 ο Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε επίσκεψη στην 

Περιοχή Ευθύνης της 96 Α∆ΤΕ (Χίος) όπου ενηµερώθηκε για την αποστολή 

και το έργο του Σχηµατισµού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ 

Τη Μεγάλη Πέµπτη 2 Μαΐου 2013 ο Α/ΓΕΣ συνόδευσε τον κ. Αρχηγό ΓΕ-

ΕΘΑ, Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, σε επισκέψεις στην Περιοχή Ευθύνης 

της 98 Α∆ΤΕ (Μυτιλήνη) και της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (Αλε-

ξανδρούπολη), ενώ επισκέφΘηκε και την Περιοχή Ευθύνης της XVI Μηχανο-

κίνητης Μεραρχίας Πεζικού (∆ιδυµότειχο). Σκοπός των επισκέψεων ήταν η 

ανταλλαγή ευχών µε το προσωπικό για τις εορτές του Πάσχα.

 Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ

Την Τετάρτη 16 Μαϊου 2013 ο Α/ΓΕΣ συνόδευσε τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας 

κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο, κατά την επίσκεψή του στο Στρατηγείο του Γ΄ Σώµατος 

Στρατού/NRDC - GR.

 Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ

Την Πέµπτη 16 Μαΐου 2013 ο κ. Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτριος 

Ελευσινιώτης επισκέφθηκε το Στρατηγείο της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα, όπου 

ενηµερώθηκε για την αποστολή και το έργο της.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΕΘΑ

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 ο Α/ΓΕΕΘΑ και ο Α/ΓΕΣ συµµετείχαν στις εκ-

δηλώσεις που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Μάλεµε Χανίων, για την 72η 

Επέτειο της Μάχης της Κρήτης.
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 Επίσκεψη της SEEBRIG στη Σχολή Μηχανικού

Την 26 Ιουνίου 2013 αντιπροσωπία αξιωµατικών της SEΕBRIG πραγµατοποίησε επίσκεψη στη Σχολή Μηχανικού και στο 

747 ΕΤΜΧ.

 Απονοµή Τιµών στους Πεσόντες της Αεροπορίας Στρατού

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 πραγµατοποιήθηκε τελετή στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορί-

ας Στρατού στο Στεφανοβίκειο, για την Ηµέρα Μνήµης και Τιµής στο προσωπικό της Αεροπορίας Στρα-

τού που έπεσε στην εκτέλεση του καθήκοντος. Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους ο Υφυπουρ-

γός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Καράµπελας, συνοδευόµενος από τον ∆ιοικητή του Β΄ Σώµατος 

Στρατού, Αντιστράτηγο κ. Ζαχαρία Βερίγο, αντιπροσωπίες στελεχών όλων των Κλάδων των Ενόπλων 

∆υνάµεων και συγγενείς των πεσόντων συναδέλφων.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή Παράδοσης της Πολεµικής Σηµαίας του 5ου ΣΠ στη ΣΜΥ και Απονοµής σε αυτή των 

Ηθικών Αµοιβών

Την 9 Απριλίου 1884, µε Νόµο της Κυβέρνησης του Χαριλάου 

Τρικούπη, συστήθηκε στην Κέρκυρα το «Προπαρασκευαστικόν Υπα-

ξιωµατικών Σχολείον», πρόδροµος της σηµερινής Σχολής Μονίµων 

Υπαξιωµατικών.

Την 9 Απριλίου 2013, γενέθλια ηµέρα της 

ΣΜΥ, πραγµατοποιήθηκε στην έδρα της, στο 

Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», τελετή παράδοσης 

της Πολεµικής Σηµαίας και της κειµηλιακής 

Σηµαίας του ένδοξου 5ου Συντάγµατος Πεζι-

κού, στη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών και 

απονοµής σε αυτή των Ηθικών Αµοιβών µε τις 

οποίες έχει τιµηθεί το 5ο Σύνταγµα. Η παράδοση 

της Πολεµικής Σηµαίας και η απονοµή σε αυτήν 

των Ηθικών Αµοιβών πραγµατοποιήθηκε από 

τον Α/ΓΕΣ, παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ, καθώς και των Θρησκευτι-

κών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών της Περιφέρειας.



 Επίσκεψη του ∆ιευθυντή ∆ΠΒ/ΓΕΣ στη Σχολή Πυροβολικού

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 επισκέφθηκε τη Σχολή Πυροβολικού, 

στη Νέα Πέραµο Αττικής, ο ∆ιευθυντής Πυροβολικού του Γενικού Επι-

τελείου Στρατού, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Καµπούρης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγµατοποιήθηκε από τον ∆ιοι-

κητή της Σχολής, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Καµπά, ενηµέρωση σχετικά µε 

την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής.

Ακολούθησε παρακολούθηση της εκπαιδεύσης των τµηµάτων και 

ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής. 

 Επίσκεψη ∆ιοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στη 10 Μ/Π 

ΤΑΞΠΖ

Στις 17 και 18 Απριλίου 2013 ο ∆ιοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Αντιστρά-

τηγος κ. Χρήστος Μανωλάς, συνοδευόµενος από τον ∆ιοικητή του Γ΄ 

Σώµατος Στρατού/NRDC-GR Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ∆εβετζή, επι-

σκέφθηκε τα Στρατόπεδα «ΣΙΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η και ΤΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η», 

της 567 και 518 Μ/Π ΤΠ, αντίστοιχα.

 Τελετή Ορκωµοσίας 2013 Β΄ ΕΣΣΟ, στο ΚΕΕ∆

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης Ειδικών ∆υνάµεων, στο Μεγάλο Πεύκο, παρουσία του 

Α/ΓΕΣ, η τελετή ορκωµοσίας των Νεοσύλλεκτων Οπλιτών της 2013 

Β΄ ΕΣΣΟ. Αντίστοιχες τελετές πραγµατοποιήθηκαν σε όλα τα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.
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 Επίσηµος Εορτασµός του Αγ. Γεωργίου στο Στρατόπεδο «ΕΦ. ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΚΙΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Στην παραπάνω εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε απονοµή διπλωµάτων σε Εθνοφύλακες, λόγω συµµετοχής τους στις διάφορες 

δραστηριότητες της Α∆ΤΕ, και ακολούθως επίδειξη ασκήσεων ακριβείας από ∆ρία επιδείξης, καθώς και έκθεση διαφόρων οπλι-

κών συστηµάτων και µέσων της Α∆ΤΕ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη ∆ιοικητή ΑΣ∆ΕΝ

Από 15 έως 17 Απριλίου 2013 ο ∆ιοικητής ΑΣ∆ΕΝ πραγµατοποίησε 

επίσκεψη σε Μονάδες της 96 Α∆ΤΕ.

∆ραστηριότητες της 96 Α∆ΤΕ

 Εορτασµός της 189ης Επετείου του 

Ολοκαυτώµατος των Ψαρών

Την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 εορτάστηκε η 189η Επέτειος του 

Ολοκαυτώµατος των Ψαρών από την 96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ».



Επισκέψεις Γενικού Επιθεωρητή Στρατού

Αντιστράτηγου κ. Βασίλειου Τελλίδη

 Στις 25 2013Απριλίου στη Σχολή Μηχανικού

 Στις 4 Απριλίου 2013 στη ΣΣΕ

 Στις 17 Απριλίου 2013 στο 2 ΤΕΑΣ - 2 ΤΥΑ∆

 Στις 10 Απριλίου 2013 στη Σχολή Πεζικού
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 100ή Επέτειος της Μάχης του Κιλκίς

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν στο Κιλκίς οι εορταστικές 

εκδηλώσεις για τη συµπλήρωση των 100 χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών 

Πολέµων και την Απελευθέρωση της πόλης. Στις εκδηλώσεις της επετείου παρευρέ-

θησαν ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Μακαριότατος 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµος, ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ , ο κ. Α/ΓΕΣ, 

ο ∆ιοικητής του Β΄ ΣΣ Αντγος κ. Ζαχαρίας Βερίγος, ο ∆ιοικητής της ΙΜΠ Υπτγος κ. Χρή-

στος Καββαδίας, ο ∆ιοικητής της 71ης Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας «ΠΟΝΤΟΣ» 

Ταξίαρχος κ. ∆ηµήτριος Μπίκος, αντιπροσωπία στελεχών, καθώς και όλες οι Πολιτικές και λοιπές Αρχές του Νοµού.

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων περιλάµβανε δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταµόρφωσης του Σωτήρος, επιµνη-

µόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών, απόδοση τιµών από ένοπλο άγηµα και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Μάχης του Κιλκίς. 

Ακολούθησε ξενάγηση στο παρακείµενο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέµων «Κιλκίς» και παρέλαση. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ραστηριότητες της 71 Α/Μ ΤΑΞ

 Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής

Την Tετάρτη 10 Απριλίου 2013 στη ΛΑΦ Κιλκίς, πραγ-

µατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής µε 

θέµα: «Oι ζωγράφοι των βαλκανικών πολέµων», στα οποία 

παρευρέθησαν ο ∆ιοικητής της 71ης Α/Μ Ταξιαρχίας, Τα-

ξίαρχος ∆ηµήτριος Μπίκος, ο ∆ιοικητής της 33 Μ/Κ Ταξι-

αρχίας, Ταξίαρχος Πέτρος Καραµανέας, καθώς και εκπρό-

σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήθος πολιτών του 

Ν. Κιλκίς. Την έκθεση επισκέπτονται καθηµερινά σχολεία και λοιπά σωµατεία, τα οποία ξεναγούνται από στελέχη της Ταξιαρχίας.

 Επίσκεψη ∆ιοικητή Β΄ ΣΣ & ∆ιοικητή ΙΜΠ στην 71 Α/Μ Ταξιαρχία

Στις 15 και 24 Απριλίου 2013 αντίστοιχα, επισκέφτηκαν την έδρα της Ταξιαρ-

χίας ο ∆ιοικητής του Β΄ ΣΣ, Αντιστράτηγος κ. Ζαχαρίας Βερίγος, και ο ∆ιοικητής 

της ΙΜΠ, Υποστράτηγος κ. Χρήστος Καββαδίας, οι οποίοι ενηµερώθηκαν επί επι-

χειρησιακών και άλλων θεµάτων. Πραγµατοποιήθηκε, επίσης, ξενάγηση στους 

χώρους όπου πραγµατοποιήθηκε το επιχειρησιακό 3ήµερο της Ταξιαρχίας.

Ο ∆ιοικητής του Β΄ ΣΣ απευθύνθηκε µε οµιλία του προς το σύνολο του προ-

σωπικού των στρατοπέδων.



∆ραστηριότητες της ΑΣ∆ΕΝ

 Ηµέρα Μνήµης της Σφαγής της Χίου το 1822 στο χωριό Μελανιός, στις 19 Μαΐου 2013

 Τελετή Αποφοίτησης Σχολείου ΣΠΕΝ Β΄ ΕΣΣΟ 2013 στις 31 Μαΐου 2013

 Παράδοση-Παραλαβή ∆ιοίκησης του

297 ΜΚ ΤΕ στις 31 Μαΐου 2013

 Ορκωµοσία ΕΠΟΠ, Απονοµή ∆ιπλωµάτων & Οµιλία στις 30 Μαΐου 2013



12 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 3

Την εκδήλωση στο Οχυρό «ΡΟΥΠΕΛ» τίµησε µε την παρουσία του ο ΥΦΕΘΑ κ. Παναγιώτης Κα-

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

και προσκεκληµένοι Ανώτατοι Αξιωµατικοί, εκπρόσωποι των Σωµάτων Ασφαλείας και φορέων, 

θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές, αντιπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της 

Αντιπεριφέρειας Σερρών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος επισκεπτών.

Την εκδήλωση στο «ΟΧΥΡΟ», πρώην «ΙΣΤΙΜΠΕΗ», τίµη-

σε µε την παρουσία του ο ΥΦΕΘΑ κ. ∆ηµήτριος Ελευσινι-

ώτης, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Στην τελετή 

παρέστησαν, ο ∆ιοικητής Γ΄ ΣΣ και προσκεκληµένοι 

Ανώτατοι Αξιωµατικοί, εκπρόσωποι των Σωµάτων 

Ασφαλείας και φορέων, θρησκευτικές και πολιτικές 

Αρχές, αντιπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, της Αντιπεριφέρειας Σερρών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος επισκεπτών.

Την εκδήλωση στο Οχυρό «ΛΙΣΣΕ» τίµησε µε την 

παρουσία του, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. 

Θεόδωρος Καράογλου, ως εκπρόσωπος της Κυ-

βέρνησης. Στην τελετή 

παρέστησαν, ο ∆ιοι-

κητής ΧΧ ΤΘΜ και 

προσκεκληµένοι 

Ανώτατοι Αξιω-

µατικοί, εκπρό-

σωποι των Σωµά-

των Ασφαλείας και 

φορέων, θρησκευτικές 

και πολιτικές Αρχές, αντι-

πρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

της Αντιπεριφέρειας Σερρών και της τοπικής αυτοδιοί-

κησης, καθώς και πλήθος επισκεπτών.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εκδηλώσεις για τον εορτασµό της 72ης Επετείου της Μάχης των Οχυρών (6-10 Απριλίου 

1941), στα Οχυρά «ΡΟΥΠΕΛ», «ΟΧΥΡΟ» (πρώην «ΙΣΤΙΜΠΕΗ») και «ΛΙΣΣΕ»

Την Κυριακή 7 Απριλίου 2013, πραγµατοποιήθηκαν στην ΠΕ της 10 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού «ΡΟΥΠΕΛ», εκδηλώσεις 

για τον εορτασµό της 72ης Επετείου της Μάχης των Οχυρών (6-10 Απριλίου 1941), στα Οχυρά «ΡΟΥΠΕΛ», «ΟΧΥΡΟ» (πρώην 

«ΙΣΤΙΜΠΕΗ») και «ΛΙΣΣΕ».
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 Αποφοίτηση Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξης 2012

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, πραγµατοποιήθηκε στις εγκατα-

στάσεις της Σχολής Πυροβολικού, στη Ν. Πέραµο Αττικής, η τελετή 

αποφοίτησης των Ανθυπολοχαγών Πυροβολικού, προέλευσης ΣΣΕ, 

Τάξεως 2012. Στην τελετή παρέστη ο ∆ιευθυντής Πυροβολικού του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Καµπούρης, 

ο ∆ιαπιστευµένος Στρατιωτικός Ακόλουθος της Σερβίας, ο Πρόξενος 

της Κύπρου κ. Χρυσοστόµου, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Απόστρα-

των Αξιωµατικών Πυροβολικού, κ. Παναγιώτης Μπακόπουλος, µέλη 

του Συνδέσµου Αποστράτων Αξιωµατικών Πυροβολικού, εκπρόσω-

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

 Εορτασµός Γενέθλιας Ηµέρας Σχολής Πεζικού

Την 23η Μαρτίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον 

εορτασµό της Γενέθλιας Ηµέρας της Σχολής Πεζικού.

 Ηµερίδα σε Θέµατα Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης στο ΚΕΠΒ

Την Πέµπτη 30 Μαΐου 2013 διεξήχθη στο ΚΕΠΒ ηµερίδα ενηµέ-

ρωσης σε θέµατα Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Στρατιωτικής 

∆ικαιοσύνης, µε οµιλήτρια την Αντιεισαγγελέα Στρατοδικείου Αθη-

νών κ. Χρυσή Ουζουνίδου, (Στρατιωτική ∆ικαστή ∆΄). Στο πλαίσιο της 

ηµερίδας, έγινε επίσης ενηµέρωση στο προσωπικό του Κέντρου από 

Αξιωµατικούς Υγειονοµικού σε θέµατα χρήσης ναρκωτικών ουσιών, 

αλκοόλ και πρόληψης τροχαίων ατυχηµάτων.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες Μονάδων

της 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Συνεκπαίδευση µε Ε/Π στο Α/∆ Στεφανοβικείου και στην περιοχή Καναλίων

 Την 20 Μαΐου 2013 πραγµατοποιήθηκαν:

 4ήµερο Νυχτερινής

Εκπαίδευσης του 521 ΤΠ/Ν

 ΤΑΜΣ «Αχιλλέας – Κ» για 

το 575 ΤΠ/Ν στην Πάρνηθα

 Στις 25 Απριλίου 2013 περατώθηκε το 4ήµερο Τακτικού Αγώνα για το 575 ΤΠ/Ν στο ΠΑ ΚΕΤΘ



 Αµφίβια Εκπαίδευση του 521 ΤΠΝ στην περιοχή Αγίου Στεφάνου

 Τον Ιούνιο 2013 πραγµατοποιήθηκαν:

 ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α – 2013» στη Ν. Ρόδο



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΤΑΜΣ ΣΙΜΑ στην ΠΕ της XVI ΜΚ ΜΠ

Τη ∆ευτέρα 8 Απριλίου 2013 πραγµατο-

ποιήθηκε Τακτική Άσκηση µετα Στρατευµά-

των Συγκροτήµατος Ίλης Μέσων Αρµάτων, µε 

τη χρήση πραγµατικών πυρών, από Μονάδες 

– Ανεξάρτητες Υποµονάδες της Περιοχής Ευ-

θύνης της XVI Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού, στο 

Πεδίο Ασκήσεων «ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ».

ΤΑΜΣ «ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» ΑΠΌ ΤΟ 747 Ειδικό Τάγµα Μηχανικού

Την Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευµάτων (ΤΑΜΣ) «ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ», από το 

προσωπικό του 747 Ειδικού Τάγµατος Μηχανικού, το οποίο µεταξύ των άλλων έχει εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί για να συµµετέχει σε 

επιχειρήσεις αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών.



ΤΑΜΣ ΒΕΡΣΗΣ – 2013

Η ΣΠΒ, στο πλαίσιο της πλήρους προετοιµασίας και εκ-

παίδευσης των Ανθυπολοχαγών και Μονίµων Υπαξιωµατι-

κών Τάξεως 2012, διεξήγαγε στο πεδίο ασκήσεων και βο-

λών του ΚΕΠΒ ΘΗΒΩΝ, από 22 έως 26 Απριλίου 2013, την 

ΤΑΜΣ «ΒΕΡΣΗΣ».

Κατά την υπόψη ΤΑΜΣ εξετάστηκε επί τετραήµερο από 

τακτικής απόψης η Πυροβολαρχία σε όλες τις φάσεις του 

αγώνα, µε ιδιαίτερη επικέντρωση στις ταχείες αναπτύξεις και 

την τακτική «Βάλλω και µετακινούµαι». Η τακτική αυτή είναι 

µια καινοτοµία του Στρατού Ξηράς µε την υφιστάµενη σκευή 

και αποτελεί πολλαπλασιαστή της µαχητικής ισχύος του Πυ-

ροβολικού, αυξάνοντας τις δυνατότητές του σε συνδυασµό 

µε το ΣΤΤΕΠ «∆ίας», για εύστοχα, ταχεία πυρά, µε την προϋ-

πόθεση της επιβιωσιµότητας. Η Σχολή Πυροβολικού µε την 

εφαρµογή της τακτικής «Βάλλω και µετακινούµαι» εκτελού-

σε πυρά, κάτι το οποίο, ανεξαρτή-

τως της µεγάλης δυσκολίας και 

του ρίσκου, από πλευράς ασφα-

λείας, έδωσε µεγάλη ρεαλιστικό-

τητα στην ΤΑΜΣ και εµπιστοσύνη 

για την ικανότητά τους στα νεαρά 

στελέχη του Πυροβολικού.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

 ΤΑΜΣ ΜΚ Λόχου στη ΠΑ «ΚΑΤΩ ΦΑΝΑ»

 Εκπαίδευση Στοιχείων ΣΕΣ

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες

Μονάδων της 96 Α∆ΤΕ

 Σχολείο ΤΦ Ακροβολιστών – Σκοπευτών Ακριβείας

Το διάστηµα Μαρτίου-Απριλίου 2013 πραγµα-

τοποιήθηκαν από Μονάδες της 96 Α∆ΤΕ οι πα-

ρακάτω ασκήσεις:



 Πενθήµερο Βολών ΒΟΠ, 

Όλµων, Τυφεκίου, ∆ΑΕ και 

Πυρ και Κίνηση

 Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ»
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Προσωπικού Μονάδων
του Β΄ Σώµατος Στρατού

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Προσωπικού Μονάδων
του A΄ Σώµατος Στρατού

Βολές Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων MLRS και RM – 70, στο Πεδίο Βολής «Πετρωτών»
& Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων και Ανεξάρτητων Υποµονάδων του ∆΄ Σώµατος Στρατού 
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Βολές Επιθετικών και Μεταφορικών Ελικοπτέρων & Συνεκπαίδευση Προσωπικού
Μονάδων των Ειδικών ∆υνάµεων και της 1ης ΤΑΞΑΣ

Βίαια ∆ιάβαση Ποταµού στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων, στην Περιοχή Ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης 
Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΣ» από την 31 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία «ΚΑΜΙΑ»

Θερινή Εκπαίδευση των Σπουδαστών της ΣΜΥ
στην Περιοχή Καναπίτσα Λιτοχώρου



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1η
ΤΑΞΑΣ



1η
ΤΑΞΑΣ
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Ιστορικά Στοιχεία της περιοχής
Η Ταξιαρχία είναι ανεπτυγµένη σε τρία 

αεροδρόµια: στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, τα 
Μέγαρα Αττικής και το αεροδρόµιο Στεφανο-
βικείου.

Στο Στεφανοβίκειο, (Στρδο Υπλγού (ΠΒ) 
ΠΕΡΙΣΑΚΗ) που απέχει 27 χλµ. από την πόλη 
του Βόλου, εκτός του Στρατηγείου της Ταξι-
αρχίας τεσσάρων µονάδων της Ταξιαρχίας, 
στρατωνίζεται η Σχολή Αεροπορίας Στρατού 
και το 307 ΤΣΥΑΥ που παρέχει εργοστασιακού 
επιπέδου συντήρηση στα αεροπορικά µέσα.

Ο νοµός Μαγνησίας έχει συνεχή ιστορική 
παρουσία χιλιάδων χρόνων και καλύπτει πε-
ρίοδο από τους µυθικούς χρόνους µέχρι σή-
µερα. Το Πήλιο, το βουνό των Κενταύρων, η 
Ιωλκός, µε την Αργώ του Ιάσωνα, το Σέσκλο, 
το ∆ιµήνι, οι Παγασές, η ∆ηµητριάδα, αποτε-
λούν σηµαντικά ιστορικά σηµεία της περιο-
χής ενώ το Βελεστίνο είναι η γενέτειρα του 
Ρήγα Φεραίου, του κήρυκα της ελευθερίας 
και Εθνοµάρτυρα της νεότερης Ελλάδας.

Ιστορία της 1ης
Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού
Η αεροπορική ιδέα στον Στρατό Ξηράς 

συµπλήρωσε το έτος 2012 εκατό χρόνια 
ιστορίας από την ιστορική απόφαση της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης, το 1911, να αναθέσει 
σε Γάλλους ειδικούς τη δηµιουργία της Στρα-
τιωτικής Αεροπορίας µε χειριστές Αξιωµατι-
κούς του Στρατού Ξηράς. Το διάστηµα από το 
1950 µέχρι το 1998, συγκροτήθηκαν αρχικά 
Υποµονάδες και στη συνέχεια Μονάδες ΑΣ 
(Μονάδες Εναέριων Παρατηρητών, Λόχοι και 
Τάγµατα Ελικοπτέρων). Μετά την είσοδο των 
Επιθετικών Ε/Π στις ελληνικές Ε∆, οι εξελί-
ξεις υπήρξαν καταιγιστικές. Το 1998 συγκρο-
τούνται ταυτόχρονα το Όπλο της Αεροπορίας 
Στρατού και η 1η ΤΑΞΑΣ. Ο στόλος των Α/Φ 
– Ε/Π ενισχύεται µε νέα βαρέα ελικόπτερα 
CH-47D, Α/Φ C-12R/AP, επιθετικά ελικό-
πτερα AH-64DHA APACHE LONGBOW και 
εξελιγµένα µεταφορικά ελικόπτερα NH-90. 
Επιχειρούνται οργανωτικές αλλαγές και συ-
γκροτείται το Συγκρότηµα ΑΣ (το 2ο ΣΥΑΣ) και 
το Τάγµα Υποστηρίξεως Α/∆ (το 1ο-2ο ΤΥΑ∆). 
Η 1η ΤΑΞΑΣ συµπλήρωσε τον Μάρτιο 2013 
δεκαπέντε χρόνια προσφοράς, και τα πτητικά 
της µέσα από ιδρύσεώς της ιπτάθηκαν πάνω 
από 175.000 ώρες πτήσης. Τιµά 38 νεκρούς 
αεροπόρους, µετά το 1950 και άλλους τόσους 
κατά το διάστηµα 1912 έως 1929.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αποστολή 1ης ΤΑΞΑΣ
Η αποστολή της Ταξιαρχίας γενικά συνί-

σταται στη σχεδίαση, οργάνωση, συντονισµό 
και διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων 
επιπέδου Ταξιαρχίας ΑΣ είτε στο πλαίσιο 
του επίγειου τακτικού ελιγµού µείζονος 
Σχηµατισµού είτε σε ανεξάρτητη ενέργεια, 
εφόσον προικοδοτηθεί µε τις απαιτούµενες 
δυνάµεις. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η 
1η ΤΑΞΑΣ δύναται µεταξύ άλλων να:

 διοικεί, ελέγχει και συντονίζει τον 
αγώνα του οργανικού Συγκροτήµατος, 
Μονάδων και ανεξαρτήτων Υποµονάδων

 διεξάγει ανεξάρτητες ειδικές επι-
χειρήσεις περιορισµένου χρόνου

 επιχειρεί ηµέρα και νύχτα, σε συνερ-
γασία µε λοιπούς Σχηµατισµούς και Μονά-
δες, είτε ως σύνολο είτε κατά µονάδες, τα-
κτικά συγκροτήµατα ή τµήµατα Ε/Π – Α/Φ

 επιχειρεί σε βάθος εντός της εχθρι-
κής τοποθεσίας, εγγύς της γραµµής επα-
φής ή στα µετόπισθεν, υλοποιώντας για 
τον ΣΞ την 3η διάσταση του ενοποιηµένου 
πεδίου µάχης

 εκτελεί αποστολές ασφάλειας πλευ-
ρών, µετώπου και µετόπισθεν

 αναγνωρίζει από αέρος περιοχές, 
δροµολόγια ή σηµεία

 επιτίθεται για καταστροφή εχθρι-
κών δυνάµεων και εγκαταστάσεων, µε 
πυρ, εναέριο ελιγµό, κρούση και ψυχολο-
γικό αποτέλεσµα ΕΕ/Π

 εκτελεί µε ειδικά διαµορφωµένα 
µεταφορικά Ε/Π αεροµεταφορές αερο-
κινήσεις, ειδικές επιχειρήσεις, τακτικές 
κινήσεις και αεροδιακοµιδές

 αναπτύσσει δίκτυο ∆ιοίκησης ΑΣ
 εντάσσεται στο ενιαίο διακλαδικό 

σύστηµα πληροφοριακής ενηµέρωσης

Το έµβληµα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού αποτελείται από σύνθεση αε-

τού, έλικα και ξίφους. Στη σύνθεση αυτή, ο αετός συµβολίζει τη δυναµική και αποφασι-

στική επέµβαση στη µάχη από αέρος της Ταξιαρχίας, η έλικα την ιστορική διαδροµή της 

Αεροπορίας Στρατού και το ξίφος το αποφασιστικό πλήγµα που µπορεί να προκαλέσει 

µε τα µέσα που διαθέτει. Το απόφθεγµα «ΟΥ ΘΝΑΣΚΕΙ ΖΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (∆εν πε-

θαίνει η αγάπη για την ελευθερία), προέρχεται από την επιτύµβια επιγραφή του Αντίφι-

λου του Βυζαντίου, σε ένδειξη τιµής προς τον νεκρό Λεωνίδα.

 παρέχει επαρκή παθητική και ενερ-
γητική προστασία στο προσωπικό της.

 
Εκπαίδευση

Η βαρύνουσα επιχειρησιακή απο-
στολή της Ταξιαρχίας, σε συνάρτηση µε 
την είσοδο σύγχρονων Ε/Π (AH-64DHA, 
NH-90) στο οπλοστάσιο του ΣΞ, καθιστά 
επιβεβληµένη την επιχειρησιακή εκπαί-
δευση των Μονάδων της Ταξιαρχίας, σε 
συνθήκες που προσοµοιάζουν σε αυτές 
της µάχης. Η εκπαίδευση εκτελείται σύµ-
φωνα µε τα καθοριζόµενα στις ΕΟΕ/ΓΕΣ 
και ΕΟΕ/ΓΕΣ/∆ΑΣ και αποσκοπεί στην:

 απόκτηση από τα πληρώµατα της 
µεγαλύτερης δυνατής εµπειρίας και επι-
δεξιότητας στον χειρισµό των αεροπορι-
κών µέσων και στην εκτέλεση των καθη-
κόντων τους ηµέρα και νύχτα

 προπαρασκευή των Μονάδων για 
επιβίωσή τους στο επιχειρησιακό περι-
βάλλον του σύγχρονου πεδίου µάχης

 µετάπτωση των Μονάδων στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο, σε κατάσταση 
πλήρους ετοιµότητας και υψηλής µαχητι-
κής ισχύος, για την άµεση ανάληψη πολε-
µικής αποστολής και την εκπλήρωσή της 
ηµέρα και νύκτα

 εξάσκηση των ∆ιοικήσεων-Επιτελεί-
ων, των Μονάδων και Υποµονάδων µετα-
φορικών Ε/Π στη σχεδίαση, προπαρασκευή 
και εκτέλεση τακτικών αεροκινήσεων, προς 
υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων

 εξάσκηση των ∆ιοικήσεων-Επιτελεί-
ων, των Μονάδων και Υποµονάδων επιθετι-
κών Ε/Π στη σχεδίαση, προπαρασκευή και 
εκτέλεση επιχειρήσεων σε όλες τις φάσεις 
του αγώνα, είτε µε ανεξάρτητη ενέργεια είτε 
σε συνδυασµό µε άλλα Όπλα ελιγµού
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 εξάσκηση των ∆ιοικήσεων-Επιτε-
λείων, και του προσωπικού συντήρησης 
και υποστήριξης των αεροπορικών Μονά-
δων και κυρίως των Μονάδων Υποστήρι-
ξης Α/∆, στη σχεδίαση και υποστήριξη των 
επιχειρήσεων των αεροπορικών ΜΑΣ

 διατήρηση υψηλού ηθικού, ανά-
πτυξη επιθετικού πνεύµατος και δυνα-
τότητας ταχείας αντίδρασης σε ταχέως 
µεταβαλλόµενες καταστάσεις

 εκπαίδευση τακτικής ΑΣ, σε συ-
νεργασία µε λοιπές χερσαίες, ναυτικές 
και αεροπορικές δυνάµεις κατά τη διάρ-
κεια ΤΑΜΣ µε πραγµατικά πυρά

 προαγωγή του επιπέδου ασφάλειας 
των πτήσεων-εδάφους και εκπαίδευση 
του προσωπικού σε θέµατα ασφαλείας

 εκτέλεση βολών, ηµέρα και νύκτα, 
µε το σύνολο των Α/Φ – Ε/Π και του οπλι-
σµού που διατίθεται στις Μονάδες

 εκπαίδευση των πληρωµάτων Α/Φ 
– Ε/Π σε εξοµοιωτές πτήσεων

 εκπαίδευση στη συντήρηση του 
κύριου αεροπορικού και λοιπού υλικού.

Το επίπεδο εκπαίδευσης αξιολογείται µε 
βάση συγκεκριµένα κριτήρια και τα αποτε-
λέσµατα της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται 
για την ατοµική και οµαδική βελτίωση.

 
Ασκήσεις

Η 1η ΤΑΞΑΣ συµµετέχει σε πολλαπλές 
ΤΑΜΣ και ΤΑΑΣ σε ολόκληρη την ελληνι-
κή επικράτεια.

Προτεραιότητα δίνεται στην αξιοποίη- 
ση όλων των πτήσεων, ώστε να προάγεται 
η συνεργασία µε Μονάδες Ειδικών ∆υνά-
µεων (71 Α/Μ ΤΑΞ, 13 ∆ΕΕ, 32 ΤΑΞΠ/Ν).

Κατά τη διάρκεια προγραµµατισµέ- 
νων συνεκπαιδεύσεων µε σχηµατισµούς 
και Μονάδες της ΑΣ∆ΕΝ και ∆΄ ΣΣ επιδι-

ώκεται η συνεκπαίδευση µε Μονάδες ΤΘ 
και κυρίως το Α/Α ΠΒ.

Ιδιαίτερα εποικοδοµητικές είναι οι 
συνεκπαιδεύσεις µε Μοίρες της ΠΑ και 
ναυτικές Μονάδες του ΠΝ κατά τη διάρ-
κεια Εθνικών ∆ιακλαδικών Ασκήσεων 
και Σχολείων (Σχολείο Όπλων Τακτικής, 
ΤΑΜΣ «ΗΝΙΟΧΟΣ», «ΓΕΡΑΚΙ», ∆ΟΥΡΕΙΟΣ 
ΙΠΠΟΣ», «ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ» κ.ά.).

Κατά τη διάρκεια των δοκιµασιών 
ετοιµότητας (ΤΑΜΣ «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ»), οι 
Μονάδες εφαρµόζουν και βελτιώνουν τις 
διαδικασίες κινητοποίησης και ανάπτυξης 
σε ελάχιστο χρόνο, καθώς και συµµετο-
χής σε διακλαδικές επιχειρήσεις υψηλής 
και χαµηλής έντασης.

∆ραστηριότητες 1ης ΤΑΞΑΣ
Στο πλαίσιο πάντοτε της αποστολής 

της και µε ευρύτερο αντικειµενικό σκοπό 



την επιµόρφωση του προσωπικού, η Τα-
ξιαρχία προγραµµατίζει και οργανώνει:

 ηµερίδες και διαλέξεις για θέ-
µατα προσωπικού (πρόληψη τροχαίων 
ατυχηµάτων, ναρκωτικά, αιµοδοσία, 
επαγγελµατικό προσανατολισµό) και 
αεροπορικά αντικείµενα [ασφάλεια των 
πτήσεων, διαχείριση αεροπορικού δυ-
ναµικού (Crew Resource Management 
– CRM), διαθεσιµότητας αεροπορικών 
µέσων)

 εκδηλώσεις «ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΡΑΤΟ-
ΠΕ∆Α» για την ενηµέρωση των πολιτών 
σχετικά µε τα οπλικά συστήµατα και τις 
δραστηριότητες της Ταξιαρχίας

 τον εορτασµό, σε ετήσια βάση, της 
«ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣ», 
για την απότιση φόρου τιµής στο προσω-
πικό που υπηρετεί στην ΑΣ, στους πεσό-
ντες Αξιωµατικούς, Υπαξιωµατικούς και 
Οπλίτες, καθώς και στις οικογένειές τους

 ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως 
συναυλίες, µουσικές βραδιές οπλιτών κ.ά.

 επισκέψεις σχολείων και λοιπών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στα Α/∆ της 
1ης ΤΑΞΑΣ.

Κοινωνική Προσφορά
Η Ταξιαρχία έχει να επιδείξει µα-

κρόχρονο και πολυποίκιλο κοινωνικό 
έργο, µε τη χρησιµοποίηση των Ε/Π 
της σε πληθώρα δραστηριοτήτων και 
σε συνεργασία πάντοτε µε τα λοιπά 
Σώµατα Ασφαλείας και τους τοπικούς 
φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται ορι-
σµένες σηµαντικές κοινωνικές δρά-
σεις, όπως παρακάτω:

 ετήσια συµµετοχή στις επιχειρήσεις 
δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης, 
µε επιχειρήσεις κατάσβεσης και µεταφο-
ράς δασοπυροσβεστών

 συµµετοχή σε επιχειρήσεις αντιµε-
τώπισης φυσικών καταστροφών

 συµµετοχή σε αεροδιακοµιδές 
ασθενών και τήρηση ετοιµοτήτων για 
µεταφορά µοσχευµάτων

 µεταφορά της Ολυµπιακής φλόγας 
και του Αγίου Φωτός σε ολόκληρη την ελ-
ληνική επικράτεια

 εθελοντική αιµοδοσία από το σύνο-
λο του προσωπικού

 µεταφορά ειδικών εξωτερικών 
φορτίων (πυλώνες ηλεκτρισµού, κεραίες, 

containers κ.ά.), από και προς δυσπρόσι-
τες περιοχές της χώρας

 συµµετοχή σε επιχειρήσεις Έρευ-
νας και ∆ιάσωσης

 συµµετοχή σε επιχειρήσεις επιτή-
ρησης συνόρων

 µετακινήσεις πολιτικής, πολιτεια-
κής και στρατιωτικής ηγεσίας.

∆ιεθνείς Συνεργασίες
Η 1η ΤΑΞΑΣ συµµετέχει µε προσωπικό 

και τµήµατα σε αριθµό ασκήσεων σε συµ-
µαχικό επίπεδο, όπως ΤΑΜΣ “GORDIAN 
KNOT”, “DOLPHIN”, DYNAMIC MIX”.

Ε/Π συµµετείχαν σε επιχειρήσεις 
Υποστήριξης Ειρήνης (EUFOR, συµµετο-
χή στη Τούζλα του Κοσσόβου, στη ΖΕ της 
MTFN κ.ά.).

Επιτελεία-Μονάδες-Τµήµατα της Τα-
ξιαρχίας τηρούνται σε ετοιµότητα ανά-
πτυξης σε επιχειρήσεις του NRDC GR 
και της HELBROG.

Συχνά εκτελούνται ασκήσεις συνερ-
γασίας και συνεκπαίδευσης µε τµήµατα 
Ε/Π συµµαχικών χωρών.

1η ΤΑΞΑΣ
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 Αγαπητοί αναγνώστες,

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις της Ελλάδος, ως ένας εκ των τεσσάρων πυλώ-

νων της εθνικής ισχύος της χώρας, αποτελούσαν διαχρονικά ισχυ-

ρό έρεισµα στη συνείδηση του Ελληνισµού. Η εµπιστοσύνη µε την 

οποία η ελληνική κοινωνία περιβάλλει το –µόνιµα ή µη– στρατευ-

µένο τµήµα της, αποτελεί άυλη ηθική παρακαταθήκη υψηλής αξίας 

και όλοι εµείς αποτελούµε δοµικά στοιχεία αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, 

η Σχολή Πυροβολικού, όπως και κάθε χώρος ο οποίος διαµορφώνει 

επαγγελµατισµό, δεοντολογία, συνείδηση, ήθος, ευγενείς ανησυ-

χίες και πίστη σε ιδανικά που δεν αποτυπώνονται µε µετρήσιµα 

οικονοµικά και στατιστικά µεγέθη, αποτελεί τον προµαχώνα, σε µια 

εποχή δύσκολη όπως η σηµερινή.

Η Σχολή Εφαρµογής του Όπλου του Πυροβολικού, από ίδρυσής της, καταξιώθηκε στη συλλογική συνείδηση του Ελληνικού Στρατού, 
πολλώ δε µάλλον στους Πυροβολητές, ως ένας χώρος Τιµής, ένα εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό λίκνο για το Όπλο, ένα φυτώριο Αξιωµατι-
κών και Υπαξιωµατικών υψηλών προδιαγραφών, µε σηµαντικούς ρόλους και µετέπειτα πορεία, τόσο στις Μονάδες του Πυροβολικού όσο 
και στις διάφορες βαθµίδες ιεραρχίας και διοίκησης του ΣΞ. Αυτή την παράδοση του Όπλου αποτελεί επιθυµία όλων να συνεχίσουµε. 

Σε µια εποχή, λοιπόν, που τεχνολογικά εξελίσσεται ταχύτατα, το Ελληνικό Πυροβολικό και ειδικότερα ο Έλληνας πυροβολη-
τής, καλείται να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Συγχρόνως έχει αυξηθεί σηµαντικά η σπουδαιότητα του ρόλου του Πυροβολικού στο 
πεδίο της µάχης, αλλά και στον τοµέα της αποτροπής. Μην ξεχνάτε ότι η σχεδίαση σε όλες τις επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, 
παγκοσµίως, στηρίχθηκε στη µεγάλη προετοιµασία µε πυρά, έτσι ώστε να µειωθεί η αντίσταση και το ηθικό του αντιπάλου πριν την 
ανθρώπινη επέµβαση, που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο των απωλειών. Κινούµενη σε αυτό το πλαίσιο, η Σχολή Πυροβολικού 
επιδιώκει, εντάσσοντας σύγχρονες µεθόδους εκπαιδεύσης, τακτικής και αξιολόγησης στα προγράµµατά της, αλλά και συνεχή πρα-
κτική, να δηµιουργήσει στελέχη ικανά, µε υψηλή επιχειρησιακή εκπαίδευση και ανταποκρισιµότητα σε οτιδήποτε απαιτηθεί. Απο-
τελεί αντικειµενικό σκοπό για τη Σχολή, οι εκπαιδευόµενοί της µε το που τοποθετούνται στις επιχειρησιακές Μονάδες να αποτελούν 
παραδείγµατα για τους υφισταµένους τους και να διακρίνονται ως άριστοι πυροβολητές.

 Στο παραπάνω πλαίσιο κινούµενη η Σχολή, χρησιµοποιεί επίλεκτο, πεπειραµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, ικανό να µετα-
λαµπαδεύσει τις γνώσεις του, να µεταφέρει τις εµπειρίες του και να προσφέρει στον εκπαιδευόµενο πυροβολητή όλα τα εχέγγυα 
εκείνα, ώστε αποφοιτώντας να έχει την άνεση και την αυτοπεποίθηση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της Μονάδας εκστρατείας.

Εκτός όµως από την εκπαίδευση των στελεχών, έχουµε την ιερά υποχρέωση να προτρέπουµε το προσωπικό µας να πορευθεί υπε-
ρήφανα, µε αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια όπου η φωνή της πατρίδας το καλεί, ανεπηρέαστο από την οµολογουµένως δύσκολη περίοδο 
που όλοι βιώνουµε, αναλογιζόµενοι ότι το υπέρτατο καθήκον κάθε Έλληνα και Ελληνίδας, αλλά και η αποστολή των Ενόπλων ∆υνάµεων 
είναι η εξασφάλιση της τιµής και της ακεραιότητας της πατρίδας µας. Οικοδοµούµε την πεποίθηση µέσα τους ότι οι συµπεριφερόµενοι έτσι 
θα ισχυροποιήσουν την έννοια της αποτροπής και άµυνας, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αµυντικής πολιτικής. 

Εν κατακλείδι, συνεχίζοντας την παράδοση που πηγάζει από το ρητό «Ισχύς δια της γνώσεως», που αναγράφεται στο σήµα της Σχο-
λής, και χωρίς να αγνοούµε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το σοβαρότερο πολλαπλασιαστή ισχύος για τις Ένοπλες δυνάµεις 
µας, προσπαθούµε οι αποφοιτούντες Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικοί και Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωµατικοί να συνεχίσουν 
να αποτελούν υποδείγµατα Πυροβολητών αλλά και Αξιωµατικών, καθώς και έµπνευση για τους νεότερους.

Χαιρετισµός ∆ιοικητή Σχολής Πυροβολικού



Το 1942 συστήθηκε στη Μέση Ανατολή η Σχολή Πυροβολικού, που µε διάφο-
ρες µορφές λειτούργησε µέχρι το 1944, υπαγόµενη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως 
Ισµαηλίας.

Από 16-2-1945 συστήθηκε Σχολή Πυροβολικού στην Αθήνα (Γουδί) υπαγόµε-
νη στο ΓΚΕΑ, που τελικά µεταστάθµευσε την 1-5-1946 στην Ν. Πέραµο Αττικής (Μ. 
Πεύκο) όπου και λειτουργεί µέχρι σήµερα.

Σχολή
Πυροβολικού

Σύντοµη Ιστορία της
Σχολής Πυροβολικού

Το έτος 1828 συστήθηκε για πρώτη 
φορά, στο Τάγµα Πυροβολικού που είχε 
έδρα το Ναύπλιο, το «Σχολείο Πυροβολι-
κής» µε ∆ιευθυντή τον Γάλλο Ταγµατάρχη 
Πωζιέ. Το Σχολείο αυτό µε τη Σχολή Ευελ-
πίδων καταργήθηκαν το 1829 και συγκρο-
τήθηκε το Κεντρικό Πολεµικό Σχολείο.

Κατά το έτος 1853, συστήθηκε πάλι 
στο Τάγµα Πυροβολικού Ναυπλίου Σχο-
λείο Αξιωµατικών στο οποίο φοιτούσαν 
Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί, 
καθώς και οι Ανθυπασπιστές που απο-
φοιτούσαν από τη ΣΣΕ.

Από το 1885 συστήθηκε στην Αθήνα 
Σχολείο Βολής Πυροβολικού που υπα-
γόταν στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Αυτό 
λειτούργησε κατά διάφορα χρονικά δια-
στήµατα µέχρι το 1912.

Το 1917 συστήθηκε το Σχολείο Βολής 
Πυροβολικού που δε λειτούργησε τελικά, 
επειδή κηρύχθηκε επιστράτευση.

Από το 1924 και µέχρι το 1928, λει-
τούργησαν διαδοχικά διάφορα Σχολεία 
(Τµήµατα) Πυροβολικού, που υπάγονταν, 
µε διάφορες κάθε φορά ονοµασίες, στην 
Επιθεώρηση Πυροβολικού.

Το 1928 συστήθηκε και πάλι στην 
Αθήνα η Σχολή Εφαρµογής Πυροβολι-
κού, στην οποία εντάχθηκαν και τα διά-
φορα Σχολεία (Τµήµατα) Πυροβολικού, 
που λειτουργούσαν από το 1924. Η Σχολή 
αυτή λειτούργησε στην Αθήνα µέχρι το 
1940, οπότε διαλύθηκε, κηρυχθέντος του 
Ελληνοϊταλικού Πολέµου.
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Αποστολή της
Σχολής Πυροβολικού

 Να εκπαιδεύει τους εισερχόµενους 
στο Όπλο µόνιµους και έφεδρους αξιω-
µατικούς, ανθυπασπιστές και µόνιµους 
υπαξιωµατικούς

 Να µετεκπαιδεύει τους Λοχαγούς 
του Όπλου σε αντικείµενα τακτικής ΠΒ, 
αλλά ιδιαιτέρα σε θέµατα σχεδίασης πυ-
ρών υποστήριξης, συντονισµού πυρών και 
στοχοποίησης, αντιπυροβολικού, καθώς 
και χειρισµού του Συστήµατος Τεχνικού 
και Τακτικού Ελέγχου Πυρός «∆ΙΑΣ»

 Να µετεκπαιδεύει τους µόνιµους 
και ανακαλούµενους έφεδρους αξιωµα-
τικούς

 Να εξειδικεύει τους µόνιµους και 
έφεδρους αξιωµατικούς

 Να ενηµερώνει – εκπαιδεύει τους 
αξιωµατικούς των άλλων Όπλων σε αντι-
κείµενα Πυροβολικού και ιδιαιτέρως στις 
παρατηρούµενες βολές ΠΒ. 

Εκπαίδευση
Οργάνωση της Εκπαιδεύσεως

Η εκπαίδευση στη Σχολή διεξάγεται 
σύµφωνα µε τον Οργανισµό της και τις 
εκάστοτε διαταγές των προϊστάµενων 
κλιµακίων.

 Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Αποτελείται από Αξιωµατικούς Πυ-

ροβολικού και άλλων Όπλων, καθώς 
επίσης και άλλων Κλάδων των Ενό-
πλων ∆υνάµεων.

 Τµήµατα εκπαιδεύσεως
Υφίστανται περιοδικά εντός του έτους 

τµήµατα Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών 
και Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πυρ-
κού, Αξιωµατικών άλλων Όπλων και 
Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωµατικών.

Η Αγία Βαρβάρα έζησε και µαρτύρησε επί Αυτοκρατορίας Μαξιµιλιανού.
Ήταν θυγατέρα του πλούσιου και επιφανή Έλληνα ειδωλολάτρη ∆ιόσκου-
ρου, Σατράπη της Νικοµήδειας. Όταν εξοµολογήθηκε στον πατέρα της ότι 
ασπάστηκε τον Χριστιανισµό προκάλεσε την οργή του και παραδόθηκε 
από τον ίδιο στον ∆ιοικητή της Επαρχίας, για να τιµωρηθεί. Τελικά αυτή 
αποκεφαλίστηκε µε το ξίφος του ίδιου του πατέρα της που καθώς απο-
µακρυνόταν από τη σφαγή της θυγατρός του, κατακεραυνώθηκε από τη 
Θεία ∆ίκη.
Η Αγία καθιερώθηκε σαν Προστάτι-
δα του Ελληνικού Πυροβολικού το 
1829 και γιορτάζεται στις 4 ∆εκεµ-
βρίου σε όλα τα στρατόπεδα του Πυ-
ροβολικού. Η επίσηµη τελετή γίνεται 
στον οµώνυµο Ιερό Ναό της Σχολής 
Πυροβολικού.
Η πρώτη τελετή έγινε την 4η ∆εκεµ-
βρίου 1829, στο νεοδηµιουργηθέν 
πρώτο «Τάγµα Πυροβολιστών» στο 
Ναύπλιο, οπότε και προσφέρθηκαν 
στους επισκέπτες οι από τότε πατρο-
παράδοτοι λουκουµάδες µε κονιάκ.

Η Προστάτιδα του Πυροβολικού «Αγία Βαρβάρα» • Ιστορία Αγίας Βαρβάρας
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 Είδος Εκπαίδευσης
Στη Σχολή λειτουργούν κάθε χρόνο τα παρακάτω εκπαιδευτικά 

τµήµατα:
 Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών
 Αρχιτεχνιτών
 Αεράµυνας
 Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Λοχαγών
 Στελεχών Χειριστών Συστήµατος Τεχνικού και Τακτικού 

Ελέγχου Πυρός «∆ΙΑΣ» 
 Στελεχών Χειριστών Συστήµατος Τεχνικού Ελέγχου Πυρός 

«ΗΡΑΚΛΗΣ»
 ∆ιοικητικών Ανθυπασπιστών
 Τεχνικών Ανθυπασπιστών
 Τοπογραφίας – Παρατήρησης 
 Μονίµων Υπαξιωµατικών (ΣΜΥ)
 ∆ΕΑ ∆ιαβιβαστών 
 ΥΕΑ 
 Μετεκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωµατικών ΠΒ 
 Παρατηρουµένων Βολών σε Αξιωµατικούς άλλων Όπλων
 Παρατηρουµένων Βολών σε προσωπικό των ειδικών δυνά-

µεων και των τριών κλάδων.
 Γραφείο Μελετών
Στη Σχολή λειτουργεί Γραφείο Μελετών του οποίου το έργο 

έχει όπως παρακάτω:
 Συµµετοχή σε συσκέψεις στο εξωτερικό µε θέµα την ανά-

πτυξη της SG2 Shareable (Fire Control) Software Suite (S4).
 Χειρισµός θεµάτων NATO STANAG Agreements.
 Ανάπτυξη – παρακολούθηση Συστήµατος Τακτικού και Τε-

χνικού Ελέγχου Πυρός «∆ΙΑΣ».
 Αναθεώρηση κανονισµών – Τεχνικών Εγχειριδίων ΠΒ.
 Συγγραφή µνηµονίων.
 Σύνταξη µελετών επί της τεχνολογικής εξέλιξης του Ελλη-

νικού ΠΒ.
 Χειρισµός προτάσεων – θεµάτων που άπτονται του ΠΒ γε-

νικότερα.
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βαρύτητα στις µοντέρνες τακτικές (Βάλλω 
και Μετακινούµαι) και συγχρόνως γίνεται 
ευρεία χρήση όλων των τεχνολογικών 
εξελίξεων του ΠΒ, έτσι ώστε σε πρακτική 
βάση και σε περιβάλλον επιχειρησιακό, οι 
Αξιωµατικοί και Μον. Υπαξιωµατικοί να 
υλοποιήσουν τα διδαχθέντα στη Σχολή. 

Το τµήµα ΣΤΤΕΠ «∆ΙΑΣ»/ΓΜΕ δρα-
στηριοποιείται κυρίως, σε συνεργασία 
µε εταιρείες, εκτελώντας συστηµατικούς 
ελέγχους και καταθέτοντας εµπεριστατω-
µένες προτάσεις, για τη συνεχή βελτίωση 
του υπόψη συστήµατος, καθώς και τη διόρ-
θωση παρατηρήσεων, που θα ωφελήσουν 
ευρύτερα το Ελληνικό Πυροβολικό.

Επιπρόσθετα, στη Σχολή εκτελούνται 
δοκιµές νέων οπλικών συστηµάτων ή 
πυροµαχικών ή συστηµάτων διοίκησης 
και ελέγχου.

Στελέχη της Σχολής προσκαλούνται και 

εκπροσωπούν το Ελληνικό Πυροβολικό σε 
συσκέψεις στο εξωτερικό και το ΝΑΤΟ.

Στο ηλεκτρονικό πεδίο βολής δίνεται 
περιοδικά η δυνατότητα σε Αξιωµατι-
κούς άλλων Όπλων να εκπαιδευτούν, 
χωρίς οικονοµικό κόστος, στις Παρατη-
ρούµενες Βολές ΠΒ, καθώς προγραµµα-
τίζονται συνεχώς σχολεία.

Τέλος, κατά τη διάρκεια πραγµατοποί-
ησης βολών ΠΒ από τµήµατα της Σχολής, 
προσκαλούνται στελέχη των Ειδικών ∆υ-
νάµεων για την παρακολούθηση – µετεκ-
παίδευση σε ό,τι αφορά την παρατήρηση.

 Συλλογή και µελέτη προτάσεων- 
θεµάτων από τις Μονάδες ΠΒ

 Παροχή υποστήριξης γνωστικού 
επιπέδου στη ∆ιεύθυνση Σπουδών για 
καλύτερη εκπαίδευση. 

 Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις
Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, 

διατίθενται εντός και εκτός στρατοπέδου οι 
παρακάτω εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις:

 Κυρίως ∆ιδακτήριο 
• 9 αίθουσες εξοπλισµένες πλήρως 

µε ηλεκτρονικά βοηθήµατα εκπαίδευσης
• 2 αίθουσες ηλεκτρονικού πεδίου 

βολής µε εγκατεστηµένη την εφαρµογή 
«ΚΕΡΑΥΝΟΣ». Η συγκεκριµένη εφαρ-
µογή χρησιµοποιείται από τις αρχές του 
2013. Αναπτύχθηκε αποκλειστικά από 
στέλεχος της Σχολής και προσοµοιάζει 
πιστά και µε αληθοφάνεια τις διαδικα-
σίες που απαιτείται να εκτελέσει ένας 
Παρατηρητής στο Πεδίο της Μάχης, όσον 
αφορά την εκτέλεση βολών ΠΒ.

• 1 αίθουσα ∆ιαβιβάσεων Πυροβο-
λικού.

 ∆ιδακτήριο Εκπαίδευσης και Αξι-
ολόγησης Συστήµατων Τεχνικού και 
Τακτικού Ελέγχου Πυρός µε 2 αίθουσες 
ΣΤΤΕΠ «∆ΙΑΣ»

 Αίθουσα πυροµαχικών
 Αίθουσα εκπαίδευσης Α/Α όπλων
 Αµφιθέατρο 216 θέσεων
 Ανοιχτός χώρος εκπαίδευσης πυ-

ροβολητών
 Στίβος εµποδίων.
 Πεδία Βολής – Πεδία Ασκήσεων
 Πεδίο Βολής όπλων καµπύλης τρο-

χιάς, για την εκτέλεση βολών Πυροβολι-
κού – Πεδίο Ασκήσεων, στην περιοχή των 
Μεγάρων

 Πεδίο Βολής όπλων καµπύλης τρο-
χιάς για την εκτέλεση βολών Πυροβολικού 
– Πεδίο Ασκήσεων, στην περιοχή της Θήβας 

 Πεδίο Βολής – Πεδίο Ασκήσεων 
∆ενδροχωρίου.

∆ραστηριότητες
Η Σχολή, κάθε χρόνο, στο πλαίσιο εκ-

παίδευσης των τµηµάτων της, οργανώνει 
αριθµό ΤΑΜΣ απλής ενεργείας επιπέδου Α/
Κ ΠΜΠ µετά βολών ΠΒ, στον χώρο ασκή-
σεων Μεγάρων και Θήβας. Κατά τη διάρ-
κεια των ΤΑΜΣ υλοποιούνται και εφαρ-
µόζονται όλες οι τακτικές πυροβολικού 
στο επίπεδο Πυροβολαρχίας, µε ιδιαίτερη 



άλλων χωρών (ΗΠΑ, Αλβανία, Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη, Σερβία κ.λπ.).

Λοιπά Θέµατα
Η Σχολή Πυροβολικού, εκτός των 

παραπάνω, στις σύγχρονες προκλήσεις 
(ως κέντρο ανάπτυξης) απαντά αφενός 
µε την εκπόνηση µελετών για τη βελ-
τίωση των δυνατοτήτων του Ελληνικού 

Πυροβολικού, αφετέρου µε τη θερα-
πευτική παρέµβαση σε ανακύπτοντα 
προβλήµατα που εντοπίζονται από την 
ίδια ή τις Μονάδες της και τέλος µε τη 
συµµετοχή στελεχών της σε συσκέψεις 
του εσωτερικού και του εξωτερικού 
σχετικά µε το Πυροβολικό και το µέλ-
λον του.

ΣΠΒ

∆ιεθνείς Συνεργασίες
Η Σχολή, στο πλαίσιο διεθνών συµ-

φωνιών αµυντικής συνεργασίας µε 
άλλες χώρες, ανταλλάσσει επισκέψεις 
Αξιωµατικών, προκειµένου να παρου-
σιάσει το έργο της, αλλά και να γνωρίσει 
τη λειτουργία των Σχολών Πυροβολι-
κού άλλων χωρών. Πρόσφατα, τη Σχο-
λή επισκέφθηκε το σύνολο των ΑΚΑΜ, 
καθώς και τουρκική αντιπροσωπία στο 
πλαίσιο των ΜΟΕ Ελλάδας-Τουρκίας. 

Κατά καιρούς στη Σχολή παρακο-
λουθούν εκπαιδεύσεις αξιωµατικοί 



34 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 3

To 1977 το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
υπέγραψε σύµβαση µε τη γερµα-
νική εταιρεία Heckler und Koch 
για την κατασκευή, από την «Ελ-
ληνική Βιοµηχανία Όπλων» (ΕΒΟ), 
των τυφεκίων G3 A3 και G3 A4. Οι 
Μονάδες του Ελληνικού Στρατού 
άρχισαν να εξοπλίζονται µε αυτά 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αρχικά χορηγήθηκαν στην πλειονότητα των Μονάδων, µε εξαίρεση αυτές των Ειδικών 
∆υνάµεων και του ∆΄ ΣΣ, οι οποίες συνέχισαν να χρησιµοποιούν τυφέκια FN, καθώς και κάποιες Μονάδες των Σωµάτων και του 
Εσωτερικού, οι οποίες έφεραν αµερικανικό οπλισµό. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αντικαταστάθηκε και ο οπλισµός του ∆΄ 
ΣΣ από τυφέκια G3. Σήµερα τα G3 χρησιµοποιούνται από όλες σχεδόν τις Μονάδες, µε εξαίρεση αυτές των Ειδικών ∆υνάµεων, 
καθώς και λίγες Μονάδες των Σωµάτων και του Εσωτερικού που χρησιµοποιούν τυφέκια FN. Το G3 A3 φέρεται από τους στρα-
τιώτες και το G3 A4 από τους Υπαξιωµατικούς και (από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα) τους κατώτερους Αξιωµατικούς.

Το G3 (Gewehr 3) αποτελεί τροποποίηση του ισπανικού τυφεκίου CETME. Η παραγωγή του ξεκίνησε αρχικά το 1964 από 
τη γερµανική κρατική βιοµηχανία και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα από τη Heckler und Koch, καθώς και από βιοµηχανίες 
της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και πολλών ακόµη χωρών, οι οποίες παράγουν το όπλο κατόπιν 
αδείας. Οι χώρες που χρησιµοποιούν το G3 ξεπερνούν τις εξήντα. Οι τύποι του G3 που έχουν κατασκευαστεί είναι οι εξής: 
G3, G3A1, G3A2, G3A3, G3A3ZF, G3A4 και GESG/1. Το τυφέκιο Α4 φέρει πτυσσόµενο κοντάκιο, το Α3 ZF φέρει διόπτρα και 
προορίζεται για ελεύθερους σκοπευτές και το GESG/1 κατασκευάστηκε για χρήση από τους ελεύθερους σκοπευτές της γερ-
µανικής αστυνοµίας. Οι διαφορές µεταξύ των άλλων τύπων είναι µικρές.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το G3 είναι αυτόµατο όπλο και λειτουργεί µε το σύστηµα της επιβραδυνόµενης οπισθοδρόµησης. Φέρει πλαστικό χειροφυλακτήρα 

και το µεν G3 A3 πλαστικό κοντάκιο, το δε G3 A4 µεταλλικό ολισθαίνον. Στο αριστερό µέρος του όπλου βρίσκεται ο µοχλός οπλίσεως, 

καθώς και ο µοχλός πυρός και ασφαλείας, ενώ ο αναστολέας του γεµιστήρα βρίσκεται µεταξύ του γεµιστήρα και του υποφυλακτήρα της 

σκανδάλης. Το όπλο φέρει αφαιρούµενο δίποδα και φλογοκρύπτη, ο οποίος χρησιµοποιείται και για την εκτόξευση οπλοβοµβίδων. Το 

µηχάνηµα σκόπευσης, που διατίθεται µαζί µε τις οπλοβοµβίδες, είναι µίας χρήσης και τοποθετείται είτε στα πτερύγια της βοµβίδας είτε 

στον κορµό της. Στο αριστερό µέρος του όπλου, στην υποδοχή του γεµιστήρα, αναγράφεται «G3», καθώς και ο αριθµός µητρώου του 

όπλου και το έτος κατασκευής του, ενώ στο αριστερό µέρος του µηχανισµού της σκανδάλης αναγράφονται τα αρχικά «ΕΒΟ».

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αυτόµατα & Ηµιαυτόµατα Τυφέκια
G3 A3 / A4 

Μήκος: 1.025 mm 1.025 mm (ανεπ. κοντάκιο) - 840 mm (συνεπ. κοντάκιο)

Μήκος κάννης: 450 mm 450 mm

Βάρος (άδειο): 4,25 kgr 4,9 kgr

Τροφοδοσία: Γεµιστήρας 20 φυσιγγίων Γεµιστήρας 20 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 7,62 mm NATO 7,62 mm NATO

Αρχ. Ταχύτητα: 780-800 m/s 780-800 m/s

Κατασκευαστής: ΕΒΟ / H&K ΕΒΟ / H&K

Τυφέκιο G3 A3 & G3 A3ZF Τυφέκιο G3 A4
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Ο Ελληνικός Στρατός απέκτησε ως λάφυρα ποσότητες υποπολυβόλων MP38 και MP40, κατά τη διάρκεια των επιχειρή-
σεων 1946-49. Τα όπλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν πιθανότατα για τον εξοπλισµό των ΜΑΥ και ΜΑ∆ και η επίσηµη ονοµασία 
τους ήταν «Αυτόµατος αραβίς Γερµανίας ΜΡ 40 των 9 χιλ. / German Machine Pistol MP 40 cal. 9 mm». Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 χαρακτηρίζονταν ως µη συντηρούµενα και τα τελευταία εναποµείναντα στις στρατιωτικές αποθήκες εκ-
ποιήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το ΜΡ (Maschinenpistole) 38 αποτέλεσε πιθανότατα το πλέον διάσηµο υποπολυβόλο όλων των εποχών. Συχνά αποκαλεί-
ται «Schmeisser», παρ’ όλο που ο Ούγκο Σµάισερ (Hugo Schmeisser) δεν είχε καµία σχέση µε την κατασκευή του. Άρχισε να 
διατίθεται στους µηχανοκίνητους γερµανικούς σχηµατισµούς το 1938 και αποτέλεσε το πρώτο υποπολυβόλο που δεν διέθετε 
ξύλινο κοντάκιο, αλλά αναδιπλούµενο µεταλλικό. Από το 1945 έπαψε να χρησιµοποιείται από τον Γερµανικό Στρατό. Με την 
έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, οι Γερµανοί συνειδητοποίησαν πως ο «παραδοσιακός» τρόπος κατασκευής του ΜΡ38 
σήµαινε απώλεια χρόνου και υψηλό κόστος. Αποφασίστηκε έτσι η κατασκευή του ΜΡ40, το οποίο είχε µικρές διαφορές από 
τον «προκάτοχό» του, η κατασκευή του όµως ήταν αρκετά διαφορετική και γινόταν κυρίως µε τη χρήση πρεσαριστών τµηµά-
των και ηλεκτροσυγκολλήσεων σηµείου. Επιπλέον, στο όπλο προστέθηκε ασφάλεια, αφού είχε διαπιστωθεί πως ακόµη και 
µικρές απότοµες κινήσεις µπορούσαν να προκαλέσουν την εκπυρσοκρότησή του.

Λειτουργία – Αναγνώριση
Τα δύο, σχεδόν όµοια υποπολυβόλα, είναι αυτόµατα όπλα που λειτουργούν µε το σύστηµα της απλής οπισθοδρόµησης. Ο 

γεµιστήρας τοποθετείται από το κάτω µέρος τους. Στο οπίσθιο τµήµα αναγράφεται ο τύπος, καθώς και ο αριθµός µητρώου τους.

Υποπολυβόλο MP38 & MP40

Μήκος: 823 mm (ανεπτ. κοντ.) - 630 mm (συνεπτ. κοντ.) 832 mm (ανεπτ. κοντ.) - 629 mm (συνεπτ. κοντ.)

Μήκος κάννης: 247 mm 248 mm

Βάρος (άδειο): 4,14 kgr 3,97 kgr

Τροφοδοσία: Γεµιστήρας 32 φυσιγγίων Γεµιστήρας 32 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 9 mm Para 9 mm Para

MR38 MR40



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆ιακριθέντες στον διαγωνισµό αφίσας µε θέµα: «Ασφάλεια Πτήσεων» 

1. Μ.Υ. Βασιλική Κιρτζαλίδου 2. Υπλγός (ΠΖ) Χρήστος Κατιδιώτης 3. Υπλγός (ΠΖ) Αντώνιος 

Μουρτζίλας

∆ιακριθέντες στον διαγωνισµό αφίσας µε θέµα: «Ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο» 

1. Επχίας (ΥΠ) Σωτήριος Αθανασιάδης 2. ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ) ∆ηµήτριος Παπαθανασίου 

3. Στρ (ΠΖ) ∆ηµήτριος Κότσαλης & Στρ (ΠΖ) Φίλιππος Χαριτάκης 

που διενεργήθηκε από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ

∆ιαγωνισµός Αφίσας

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» & «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ»



Εθελοντική Αιµοδοσία σε Μονάδες της 96 Α∆ΤΕ 

ΧΙΟΣ

Στις 10 και 11 Απριλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε εθελοντική αιµοδοσία 

από το στρατιωτικό προσωπικό των Μονάδων της 96 Α∆ΤΕ «ΧΙΟΣ», κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν 172 φιάλες αίµατος.

Θεατρική Παράσταση στο ΚΕΤΘ

∆ιοργάνωση Ηµερίδων από την 31 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΚΑΜΙΑ»

Η Ταξιαρχία, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των Στελεχών της, πραγµατοποίησε 

στο Στρατόπεδο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ», τις παρακάτω Ηµερίδες:

 Την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013, ηµερίδα µε θέµα την «Πυρασφάλεια»

 Τη ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2013, ηµερίδα µε θέµα τη «Ψυχική Υγεία».

Τις ηµερίδες παρακολούθησαν ο ∆ιοικητής της Ταξιαρχίας και το σύνολο του 

προσωπικού της.
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Αυτόνοµος
Οικοδοµικός Οργανισµός

Αξιωµατικών (ΑΟOΑ)
Καλυπτόµενο χρονικό διάστηµα από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 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 Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο και έχει αποσταλεί στην 

Αθήνα για έκδοση ΚΥΑ, που αναµένεται.

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 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 ∆ήµο Καβάλας, η µεταγραφή της Πράξεως Εφαρµογής του Στρατοπέδου 

«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 Οργανισµού.

 Η Οικοδοµική Άδεια στου Παπάγου αναθεωρείται σύµφωνα µε τον νέο Οικοδοµικό Κανονισµό και ετοιµάζονται 

τροποποιήσεις.

 Το θέµα της κατασκευής του φέροντος Οργανισµού των τριών (3) πολυκατοικιών, 27 διαµερισµάτων σε Καλαµαριά Θεσ-

σαλονίκης, εισήχθη στο ΤΣΕ/ΓΕΣ που γνωµοδότησε αρνητικά και ετοιµάζεται σε επόµενο ∆Σ/ΑΟΟΑ να εισαχθεί πρόταση για 
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Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:

 Από το Γραφείο Ενηµέρωσης στο τηλ.: 210 6577401 &

 Από την ιστοσελίδα του Οργανισµού www.aooa.gr

σταδιακή κατασκευή των πολυκατοικιών, ανά µία (µετά το τέλος της πρώτης, να αρχίσει η δεύτερη κ.τ.λ.).

 Εγκρίθηκε από το ∆Σ/ΑΟΟΑ η προµελέτη ανέγερσης 48 διαµερισµάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α επί της οδού ΚΕΝΕΝ ΜΕΣΣΑΡΕ 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 ∆ήµου Κορινθίων. Η αρχιτεκτονική µελέτη εγκρίθηκε µε την από 21-10-11 απόφαση της Γενι-

κής ∆νσης 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 Γαλά-

τη. Κατόπιν νεότερων οδηγιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για έγκριση, και 

αναµένεται η θετική απάντηση της 7ης Εφορείας Νεοτέρων Μνηµείων.

Πρόγραµµα Στεγαστικών ∆ανείων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών και ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας υπέγραψαν την 4η Απριλίου 2013 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), µε την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 Το επιτόκιο των ήδη χορηγηθέντων δανείων του ΑΟΟΑ προς τα µέλη του, καθορίζεται από 1-1-2013 µέχρι 31-12-

2015 σε ποσοστό 1%.

 Στα µέλη που έχουν ήδη λάβει δάνεια από τον Οργανισµό παρέχεται η δυνατότητα επαναδιαπραγµάτευσης του χρόνου 

αποπληρωµής αυτών για µια ακόµη πενταετία, κατόπιν επιλογής τους, ώστε ο τελικός χρόνος διαρκείας έκαστου ληφθέντος 

δανείου να διαµορφώνεται στα είκοσι (20) έτη, µε αντίστοιχη εκ νέου διαµόρφωση του ύψους των οικείων τοκοχρεωλυτικών 

δόσεων και τροποποίηση κατά τούτο των ήδη συναφθεισών δανειακών συµβάσεων.

 Η αναπροσαρµογή του επιτοκίου θα εφαρµοστεί αυτόµατα από τον Οργανισµό και τα ποσά επιστροφής, λόγω της αναδρο-

µικής εφαρµογής της µείωσης του επιτοκίου, από 1-1-2013, θα συµψηφισθούν µε τις επόµενες καταβλητέες δόσεις. Ιδιαίτερα για 

αυτούς που η κράτηση των δόσεων διενεργείται µέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των φορέων πληρωµής των 

Γενικών Επιτελείων, το ποσό επιστροφής δόσεων Ιανουαρίου έως και Μαΐου 2013 θα συµψηφισθεί µε τη δόση Ιουνίου 2013. 

Συνεπώς, δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από τους δανειολήπτες.

 Όσοι δανειολήπτες επιθυµούν την επιµήκυνση του δανείου τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Οργανισµό, 

προκειµένου στη συνέχεια να υπογραφεί σχετική τροποποίηση της ήδη συναφθείσας δανειακής σύµβασης.

 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 εξόφλη-

ση 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 ηλε-

κτρονική διεύθυνση των επιθυµούντων µελών του Οργανισµού, µε σκοπό την άµεση ηλεκτρονική ενηµέρωση. Παρακα-

λούνται τα µέλη µας να συνδράµουν στην προσπάθεια αυτή του Οργανισµού.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αγώνες Καλαθοσφαίρισης Ε∆-ΣΑ Έτους 2013

Οι αγώνες Καλαθοσφαίρισης για το Πρωτάθληµα Ε∆-ΣΑ έτους 2013, 

διεξήχθησαν στο Αιγάλεω Αττικής, από 25 έως 29 Ιουνίου 2013. Υπεύθυ-

νος φορέας διοργάνωσης ήταν το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Ο Στρατός Ξηράς κατέλαβε τη 2η θέση, ενώ νικήτρια οµάδα ήταν αυτή 

της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Αγώνες Στίβου Ε∆-ΣΑ Έτους 2013

Οι αγώνες Στίβου για το Πρωτάθληµα Ε∆-ΣΑ έτους 2013, διεξήχθησαν στο Ναύπλιο, την 25η Μαΐου 2013.

Υπεύθυνος φορέας διοργάνωσης ήταν η Τεχνική Επιτροπή στίβου της Γραµµατείας ΑΣΑΕ∆.

Ο Στρατός Ξηράς κατέλαβε τη 2η θέση στη συνολική οµαδική βαθµολογία στους άντρες και την 3η θέση, στην αντίστοιχη 

βαθµολογία των γυναικών.

Νικήτρια αναδείχτηκε η οµάδα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
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Αγώνες Χειροσφαίρισης Ε∆-ΣΑ Έτους 2013

Οι αγώνες Χειροσφαίρισης για το Πρωτάθληµα Ε∆-ΣΑ έτους 2013, διεξή-

χθησαν στον Βύρωνα Αττικής, µεταξύ 17 και 21 Ιουνίου 2013. Υπεύθυνος φορέ-

ας διοργάνωσης ήταν το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Ο Στρατός Ξηράς κατέλαβε την 4η θέση, ενώ πρώτη αναδείχθηκε η οµάδα 

του Λιµενικού Σώµατος, 2η της Ελληνικής Αστυνοµίας και 3η της Πολεµικής 

Αεροπορίας.

Ετήσιοι ∆ιακλαδικοί Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Έτους 2013

Η τελική φάση του αθλήµατος της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, 

στο πλαίσιο των ∆ιακλαδικών αγώνων Ε∆ για το έτος 2013, διεξή-

χθη στη Λάρισα, µεταξύ του 574 Μ/Π ΤΠ και της 116 ΠΜ (ΠΑ).

Υπεύθυνος ΜΕΣ για τη διοργάνωση ήταν το Α΄ ΣΣ και οι αγώνες 

διοργανώθηκαν στην ΠΕ της 15ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Νικήτρια οµάδα ατοµικού και διπλού αναδείχτηκε το 574 Μ/Π ΤΠ.
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Στρατιωτικά Εργαστήρια & Νοσοκοµεία

Ορισµοί
Στον χώρο της διαχείρισης ποιότητας 

εργαστηρίων απαιτείται η επιλογή προτύ-
που πιστοποίησης ή και διαπίστευσης. 

∆ιαπίστευση είναι η διαδικασία, όπου 
ένας Φορέας Πιστοποίησης αναγνωρίζε-
ται ως ικανός να προσφέρει καθορισµέ-
νες υπηρεσίες πιστοποίησης σε έναν ή 
περισσότερους τοµείς δραστηριότητας. Η 
αναγνώριση αυτή στη χώρα µας παρέχε-
ται από το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευ-
σης (Ε.ΣΥ.∆.), που λειτουργεί ως ανώτατη 
αρχή λήψης αποφάσεων σε θέµατα δια-
πίστευσης φορέων πιστοποίησης, διακρί-
βωσης, επιθεώρησης και δοκιµών.

∆ιαχείριση Ποιότητας, 
Πιστοποίηση και ∆ιαπίστευση σε

Στρατιωτικά Εργαστήρια & Νοσοκοµεία
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η υψηλής ποιότητας περίθαλψη διαθέτει τα εξής χαρακτη-

ριστικά: υψηλό επίπεδο επαγγελµατικής υπεροχής, αποτελεσµατικότητα στη χρήση διαθέσιµων πόρων, µεί-

ωση κινδύνων για τους ασθενείς, ικανοποίηση του ασθενή και τελική θετική επίδραση στο επίπεδο υγείας 

του ασθενή. Η αναγκαιότητα για την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών 

οδήγησαν στη σταδιακή ανάπτυξη και εφαρµογή ειδικών απαιτήσεων, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα τυ-

ποποίησης ISO, σε πληθώρα τοµέων της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.

Στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων ∆υνάµεων τονίστηκε η ανάγκη υιοθέτησης αλλά και εφαρµογής Συστηµάτων 

Ποιότητας που εφαρµόζονται στην Παγκόσµια και Ελληνική Ιατρική Πρακτική, αναδεικνύοντας την αναγκαιότη-

τα εφαρµογής τους στη Σύγχρονη Στρατιωτική Ιατρική-Κτηνιατρική-Φαρµακευτική Υπηρεσία. Στα Στρατιωτικά 

Εργαστήρια και Νοσοκοµεία παρατηρείται µια θετική στροφή προς την κατεύθυνση της ποιοτικής παρεχόµενης 

Ιατρικής Υπηρεσίας και της εναρµόνισης αυτής µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ποιότητας πλήν όµως, έπεται µακρά 

πορεία προς την ολοκληρωµένη υιοθέτηση και εφαρµογή τους στις Ένοπλες Υγειονοµικές ∆υνάµεις.

Ο υγειονοµικός σχεδιασµός αυτός σήµερα βασίζεται γενικά στην ανάπτυξη Συστηµάτων Ποιότητας, µε την 

εφαρµογή των διεθνώς καθιερωµένων προτύπων για την πιστοποίηση, κατά ISO 9001:2008 ή ειδικότερα 

για τα Κλινικά Εργαστήρια, µε τις διαδικασίες ∆ιαπίστευσης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 ή σε ειδικές 

περιπτώσεις, για εργαστήρια δοκιµών, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025.

Πιστοποίηση είναι η διαδικασία, κατά 
την οποία (διαπιστευµένος) Οργανισµός 
Πιστοποίησης εκτελεί ανεξάρτητη αξιο-
λόγηση της συµµόρφωσης ενός φορέα 
(εταιρείας, οργανισµού, συλλόγου, κ.λπ.) 
ή προϊόντος σε σχέση µε προδιαγεγραµ-
µένες απαιτήσεις προτύπων και παρέχει 
έγκριση µε βάση τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης.

∆ιασφάλιση της ποιότητας
εργαστηριακών αποτελεσµάτων

Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 πα-
ρέχουν ένα γενικό πλαίσιο για την τεκµη-
ρίωση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, 

ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες του 
οργανισµού, στον οποίο εφαρµόζονται. 
Καθορίζουν την εφαρµογή των απαιτή-
σεων του προτύπου από τα Νοσοκοµει-
ακά Ιδρύµατα, Κλινικές και Εργαστήρια 
που είναι πρόθυµα να παρέχουν ακριβή 
και αξιόπιστα αποτελέσµατα και ανώτε-
ρη ποιότητα ιατρικών και παραϊατρικών 
υπηρεσιών. Το ISO Guide 25 είναι ένα 
εξειδικευµένο έγγραφο που αναπτύχθη-
κε για την καθοδήγηση των διευθύνσεων 
εργαστηρίων αναφορικά µε τα απαραί-
τητα στοιχεία διαχείρισης ποιότητας, κα-
θώς και των τεχνικών απαιτήσεων για τη 
σωστή λειτουργία εργαστηρίων δοκιµών. 



Ενώ και τα δυο έγγραφα αναφέρονται 
στη διαχείριση ποιότητας, το ISO Guide 
25 µπορεί να θεωρηθεί ως η εξειδικευ-
µένη έκδοση του ISO 9002 για τη διαχεί-
ριση εργαστηρίων µε επιπλέον αναφορά 
σε τεχνικά στοιχεία (εκεί που υστερεί/δεν 
συγκεκριµενοποιεί το ISO 9002).

Υπάρχουν πολλές οµοιότητες στην 
αξιολόγηση συστηµάτων διαχείρισης 
ποιότητας εργαστηρίων (Σ∆Π) και επιχει-
ρήσεων. Η επιθεώρηση ενός Σ∆Π µιας 
επιχείρησης στοχεύει στην τεκµηριωµένη 
επίδειξη συµµόρφωσης ως προς τις απαι-
τήσεις ενός προτύπου, π.χ. του ISO 9001, 
ISO 9002, κ.λπ. ∆εν αξιολογεί κατ’ ανάγκη 

την αποδοτικότητα ενός Σ∆Π, ούτε την τε-
χνική επάρκεια της επιχείρησης. Από την 
άλλη όµως πλευρά, αξιολόγηση ενός ερ-
γαστηρίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
ISO Guide 25 προϋποθέτει την αξιολόγηση 
του Σ∆Π συν την αξιολόγηση της:

 τεχνικής γνώσης και ικανότητας 
του προσωπικού

 επάρκειας των επιλεγµένων µεθό-
δων δοκιµών

 δυνατότητας εκτέλεσης δοκιµών 
από το προσωπικό του εργαστηρίου, σύµ-
φωνα µε τις επιλεγµένες µεθόδους-δια-
δικασίες

 επάρκειας και καταλληλότητας των 

διαθέσιµων πόρων της
 αµεροληψίας, ανεξαρτησίας και 

ακεραιότητας του εργαστηρίου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία έναντι εµπο-
ρικών, οικονοµικών ή άλλων πιέσεων, 
που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσµατα του εργαστηρίου

 επίδειξης της σχετικής µε το αντι-
κείµενό τους τεχνικής ικανότητας όλου 
του εργαστηριακού προσωπικού

 τεκµηριωµένης εκτέλεσης συγκε-
κριµένων τεχνικών εργαστηριακών δο-
κιµών

 συµµετοχής σε προγράµµατα αξι-
ολόγησης τεχνικών ικανοτήτων και διερ-

Γράφηµα 1: Επίπεδα τεκµηρίωσης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του 401 ΓΣΝ
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γαστηριακών συγκρίσεων.
Τα εργαστήρια των στρατιωτι-

κών νοσοκοµείων σταδιακά εφαρµό-
ζουν ISO 9001, EN 45001, ISO Guide 25 
ή ένα έξυπνα µελετηµένο Σύστηµα ∆ια-
χείρισης Ποιότητας Εργαστηρίων, που 
να καλύπτει τις απαιτήσεις και των τριών 
αυτών εγγράφων, αλλά και παράλληλα 
να είναι εφαρµόσιµο, αποδοτικό και να 
παρέχει σταθερή ποιοτική αναβάθµιση 
– τεκµηρίωση τεχνικής ικανότητας και 
διασφάλιση της ποιότητας των αποτελε-
σµάτων του εργαστηρίου. Η συµµόρφω-
ση µε το ISO Guide 25 συµπεριλαµβάνει 
τη συµµόρφωση ενός εργαστηρίου ως 
προς τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 
9001 ή ISO 9002. Η διαπίστευση των 
στρατιωτικών εργαστηρίων παρέχεται 
µε βάση την εφαρµογή του προτύπου 
ISO 45001 για εργαστήρια δοκιµών και 
διακρίβωσης. 

Το ISO 15189 επικεντρώνεται στις ιδι-
ατερότητες των διαγνωστικών/κλινικών 
εργαστηρίων, κάνοντας αναφορά στους 
ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό, τη σχε-
τικότητα των αποστελεσµάτων, τις ικανο-
ποιητικές οδηγίες για τη συλλογή δειγµά-
των και την ανάλυση των αποτελεσµάτων.
Το πρότυπο αυτό δίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στον παράγοντα υγεία και σε θέµατα συ-
νεχούς βελτίωσης, λαµβάνοντας σοβαρά 
υπόψη ότι η µοναδικότητα του βιολογικού 
δείγµατος διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο 
για τη λήψη της κλινικής απόφασης. 

∆ιαπίστευση
Στρατιωτικών 

Εργαστηρίων 
Το κυτταρολογικό ια-

τρείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού 
Νοσοκοµείου είναι το πρώτο εργαστή-
ριο το οποίο προχώρησε σε διαπίστευ-
ση, σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 
15189:2007, µετά από τα εργαστήρια 
ελέγχου τροφίµων του Γ΄ ΚΝΟ, ΚΒΙΕΣ, 
ΚΕΝΟΚ. Αυτό εξασφαλίζει αξιόπιστα 
εργαστηριακά αποτελέσµατα, που βο-
ηθούν στην ορθή διάγνωση και στην 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή των 
ασθενών που εξυπηρετεί. Η διαπίστευ-
ση είναι ένας βασικός παράγοντας των 
υπηρεσιών που προσφέρεται στο στρα-
τιωτικό προσωπικό, από ένα διαγνωστι-
κό/κλινικό εργαστήριο.

Με την εφαρµογή της διαπίστευσης 
του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου του 401 
ΓΣΝA επιτυγχάνονται τα παρακάτω: 

 τεχνική και ποιοτική επάρκεια, αξι-
οπιστία µετρήσεων και ορθή εργαστηρι-
ακή πρακτική σύµφωνη µε τα εθνικά και 
διεθνή πρότυπα

 καλύτερη εσωτερική λειτουργία του 
εργαστηρίου (οργάνωση και διαχείριση) 

 αποδοτικότερη συνεργασία µε το 
εξωτερικό περιβάλλον

 µείωση της ανάγκης για επανάλη-
ψη των ζητούµενων εργαστηριακών εξε-
τάσεων

 µείωση του οικονοµικού κόστους 

περίθαλψης και του χρόνου νοσηλείας 
του ασθενούς

 την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
του ασθενούς

 λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή
 τον υγιή αναταγωνισµό σε διεθνές 

επίπεδο.

Οφέλη από τη διαχείριση
ποιότητας σε Στρατιωτικά

Νοσοκοµεία και Εργαστήρια 
Η οργάνωση και λειτουργία γραφείου 

ποιότητας στις νοσοκοµειακές µονάδες 
δίνει τη δυνατότητα, µέσω των σχετικών 
δραστηριοτήτων που έχουν φτάσει σε πι-
στοποίηση, να είναι τεκµηριωµένη η δρα-
στηριότητα που συντελείται µε δοµηµένο 



τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις, η εφαρ-
µογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας 
βοηθά τα τµήµατα να αποκτήσουν απα-
ραίτητο εξοπλισµό, χώρους, ανθρώπινο 
δυναµικό και γενικότερα υποδοµές. Βελ-
τιώνεται η συνεργασία µεταξύ των τµηµά-
των, ιδιαίτερα µε τα γραφεία προµηθειών, 
κίνησης ασθενών, µε τις τεχνικές και τις 
διοικητικές υπηρεσίες. Αυτό διευκολύνει 
τα τµήµατα των νοσοκοµείων, σε κάθε 
περίπτωση που χρειάζεται να ανατρέξει 
κάποιος σε αρχεία. Το γραφείο ποιότητας 
µε την ανάλυση των δεδοµένων παρέχει 
πληροφορίες σχετικά µε την ικανοποίη-
ση των πελατών, τη συµµόρφωση µε τις 
απαιτήσεις που σχετίζονται µε την παροχή 
της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων 
ευκαιριών για προληπτικές ενέργειες.

Τα οφέλη που προκύπτουν από ένα 
σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι 
η καλύτερη κατανόηση του πεδίου της 
υγειονοµικής φροντίδας και η βελτίωση 
της ποιότητας περίθαλψης. Υπάρχει προ-
τυποποιηµένη φροντίδα υγείας και αυτό 
βοηθάει στη συνεχή παρακολούθηση της 
ποιότητας της φροντίδας. Οι πρακτικές 
που εφαρµόζονται είναι σε αντιστοιχία µε 
το κόστος/αποτέλεσµα και έχουν γνώµονα 
την τεκµηρίωση. Οι επαγγελµατίες υγείας 
έχουν µεγαλύτερη οµοφωνία µεταξύ τους 
για τις θεραπείες, µε αποτέλεσµα τη µεί-
ωση των µη αποδεκτών ή ανεπιθύµητων 
εκδοχών της κλινικής πρακτικής. Ενισχύ-
εται η οµαδική εργασία και η ανταγωνιστι-

κότητα. Το σύστηµα υγείας εστιάζει τελικά 
στους ασθενείς. Η αυξηµένη ικανοποίηση 
του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της 
νοσοκοµειακής µονάδας οδηγεί σε πιθα-
νά µακροχρόνια κέρδη στην επίδοση και 
την παραγωγικότητα που σχετίζεται άµε-
σα µε µειωµένο κόστος φροντίδας υγείας. 
Με την παροχή υψηλής ποιότητας φροντί-
δας ενισχύεται η συνοχή του προσωπικού 
των ενόπλων δυνάµεων και το αίσθηµα 
ασφάλειας, ενώ βελτιώνεται η ικανότητα 
ανταπόκρισης των Ελληνικών Στρατιωτι-
κών Νοσοκοµείων στις σύγχρονες ανά-
γκες στο εσωτερικό και διεθνώς.

Επίσης, επιτυχάνονται ακριβή και 
αξιόπιστα εργαστηριακά αποτελέσµατα, 
τεκµηρίωση της επάρκειας ενός ∆ιαγω-
στικού/Κλινικού Εργαστηρίου, µε επαλή-
θευση επιλεγµένων µεθόδων και υπολο-
γισµό αβεβαιότητας των παραγόµενων 
µετρήσεων. 

Επίλογος 
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι Ορ-

γανισµοί που δεν προσαρµόζονται στις 
απαιτήσεις των καιρών, δεν είναι σε 
θέση να ακολουθήσουν και να ανταπο-
κριθούν στις οικονοµικές και κοινωνι-
κές εξελίξεις και στις µεταβαλλόµενες 
ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών 
τους. Η εφαρµογή νέων µεθόδων και η 
εγκατάλειψη παρωχηµένων πρακτικών 
είναι σε θέση να παράσχουν λύσεις στις 
ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις του κοι-

νωνικού σκηνικού. Η δηµιουργία και δι-
ατήρηση των οµάδων ποιότητας µέσα στα 
στρατιωτικά νοσοκοµεία και εργαστήρια 
είναι σηµαντική, γιατί αυτές θα ασχολη-
θούν µε τη διάχυση της νοοτροπίας της 
ποιότητας, την επίλυση προβληµάτων 
ποιότητας και την ανατροφοδότηση των 
αποτελεσµάτων. Για να εφαρµοστούν οι 
πολιτικές ποιότητας στον τοµέα της υγεί-
ας στη Στρατιωτική Υπηρεσία, αναγκαία 
παράµετρος, είναι η ίδρυση, η λειτουρ-
γία και η επαρκής στελέχωση γραφείων 
ποιότητας στις µονάδες υγείας που δεν 
υφίστανται στα περισσότερα πολιτικά 
νοσοκοµεία. Τα οφέλη από τη λειτουργία 
των γραφείων ποιότητας πέρα από τη 
βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών 
υγείας είναι η υπαγωγή του Οργανισµού 
σε πιστοποιήσεις βασισµένες στα διε-
θνή πρότυπα ποιότητας. Το αποτέλεσµα 
της λειτουργίας είναι υπηρεσίες υγεί-
ας υψηλής ποιότητας, ικανοποίηση του 
στρατιωτικού προσωπικού και µείωση 
του κόστους.

Παρινός Κωνσταντίνος,
Στρ. Κτηνίατρος – Χηµικός, Msc., 

Επιθεωρητής Συστηµάτων ISO 9001, 
22000, 14001.

Αρχοντάκης Σταύρος,
Στρ. Ιατρός – Κυτταρολόγος, PH.D., 

∆ντής Κυτταρολογικού Εργαστηρίου 401 
Γ.Σ.Ν.Α., Ειδικός Εµπειρογνώµων Ε.ΣΥ.∆.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Τα Φυ λάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΟΡΕΙΝΟΥ ή 13

Βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του οικισµού, σε έκταση 400 

τ.µ. που κατέχει η Στρατιωτική Υπηρεσία από το 1925. Μετά τη λήξη 

του εµφυλίου δεν επανδρώθηκε και περιοδικά, από το 1991 ως το 

2003, στεγάστηκε δύναµη για ανάγκες φύλαξης της περιοχής στο 

παλαιό Πνευµατικό Κέντρο του οικισµού Ορεινού. Κατά την ιταλι-

κή εισβολή, το φυλάκιο δέχθηκε επίθεση κεντρικής φάλαγγας της 

Μεραρχίας Φερράρα. Ανακαταλήφθηκε µε τις επιθετικές ενέργειες της VIII ΜΠ προς Μπουράτο και ύψωµα 669 (Ραντατοβούνι).

ΕΦ ΣΚΙΠΗ ΠΥΡΑΜΙ∆ΟΣ 24 ή 12

Βρίσκεται πάνω στην ελληνοαλβανική µεθόριο, σε µικρή από-

σταση από τη µεθοριακή πυραµίδα 24. Κατέχει έκταση 1.100 τ.µ. 

που ανήκει στην κοινότητα Αργυροχωρίου, από το 1925, οπότε 

στεγάστηκε οµάδα Τυφεκιοφόρων του Λόχου ∆ελβινακίου. Μετά 

την απελευθέρωση λειτούργησε ως το 1947 και έκτοτε δεν επαν-

δρώθηκε ξανά. Το ‘40 πέρασαν από τη διάβαση Ραντατοβουνίου 

ιταλικές δυνάµεις που κατευθύνονταν προς Αργυροχώρι, Χάνι ∆ελβινάκι, ∆άσος Μπούνας, ύψωµα Ρονίτσα και Καλπάκι. Κατά 

την υποχώρηση του Νοεµβρίου, οι Ιταλοί οργανώθηκαν αµυντικά στα υψώµατα 669 και Μπουράτο. Επί τέσσερις ηµέρες δό-

θηκαν σκληρές µάχες, µε τροµακτικές απώλειες για τους Ιταλούς. Οι νεκροί της VIII ΜΠ τάφηκαν κάτω από το φυλάκιο και 

αργότερα τα οστά τους µεταφέρθηκαν σε οστεοφυλάκια της περιοχής. Στα 1947 υπεράριθµη οµάδα ανταρτών, συγκριτικά µε τη 

δύναµη του φυλακίου, το κατέλαβε και δολοφόνησε τον Αρχιφύλακα Κων/νο Μαντέλη (Επχία ΠΖ) από το Αργυροχώρι. Η σωρός 

του 23χρονου τότε Αρχιφύλακα βρίσκεται ακόµη ενταφιασµένη επί αλβανικού εδάφους. Έκτοτε το φυλάκιο δεν λειτούργησε.
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της 

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 ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Βρίσκεται στο ύψωµα της Ακρορράχης, στις βόρειες πα-

ρυφές της κοινότητας Αργυροχωρίου. Στην ίδια περιοχή, λει-

τουργούσε το φυλάκιο 12, επονοµαζόµενο και ΣΚΙΠ, µέχρι το 

1949. Στα 1955 ανεγέρθη νέο λιθόκτιστο φυλάκιο και στα 1970 

κατασκευάστηκε υπερυψωµένο παρατηρητήριο. Στα 1999 οι 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις βελτιώθηκαν και εκσυγχρονίστη-

καν. Έκτοτε επανδρώνεται περιοδικά από δύναµη του 583 ΤΠ. Κατά την ιταλική εισβολή του ’40 ο εχθρός πέρασε από 

τη µεθοριακή πυραµίδα 24 στη διάβαση Ραντατοβουνίου, µε κατεύθυνση προς Χάνι ∆ελβινάκι, αλλά και µπροστά από το 

φυλάκιο. Κατά την ελληνική αντεπίθεση του Νοεµβρίου, η VIII Μεραρχία επιχείρησε τη διάνοιξη της διάβασης, προσκρού-

οντας σε ισχυρή αµυντική οργάνωση του εχθρού, επί του υψώµατος 669 και Μπουράτο. Τα υψώµατα κατελήφθησαν την 

3η ∆εκεµβρίου, µετά από σφοδρές συγκρούσεις και σηµαντικές απώλειες για τις ελληνικές δυνάµεις.

ΕΦ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

Βρίσκεται στα όρια του οµώνυµου οικισµού, στον δρό-

µο προς Σταυροσκιάδι. Κατέχει έκταση 1.915 τ.µ. από το 

1949, οπότε και στεγάστηκε δύναµη Τάγµατος σε πρόχειρες 

εγκαταστάσεις. Στα 1954 παραχωρήθηκε από την κοινότητα 

η έκταση για ανέγερση κτηρίων. Ως το 1968 λειτούργησε µε 

δύναµη ∆ιµοιρίας και ως το 1976 εξυπηρετούσε Οµάδα Τυ-

φεκιοφόρων του Λόχου Προκάλυψης ∆ελβινακίου. Στα 1978 η έκταση και τα ακίνητα παραχωρήθηκαν στην κοινότητα 

για τη δηµιουργία Λαογραφικού Μουσείου και Πολιτιστικού Κέντρου. Στην ίδια θέση υπήρχε τζαµί για τους µουσουλ-

µάνους του οικισµού, που λειτουργούσε µέχρι το 1912.



48 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 3

Η Mάχη Κιλκίς-Λαχανά 
19-21 Ιουνίου 1913

Η αιφνιδιαστική επίθεση των Βουλγάρων, στις 16 Ιουνίου, σε όλο το µήκος του µετώπου, από την περιοχή του Πο-

λυκάστρου έως την περιοχή του Παγγαίου, και η συνακόλουθη σύµπτυξη των ελληνικών τµηµάτων προκάλυψης 

κατέδειξαν ότι επρόκειτο για εκδήλωση γενικής επίθεσης και όχι απλώς για µεθοριακά επεισόδια.

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Στις 20:00 της 18ης Ιουνίου 1913, 
µετά από εντολή της ελληνικής κυβέρ-
νησης, το Γενικό Στρατηγείο εξέδωσε 
διαταγή επιχειρήσεων, µε την οποία 
καθοριζόταν η προέλαση των µεραρχι-
ών από το πρωί της εποµένης: οι Ι και 
VI Μεραρχίες προς τον Λαχανά, οι ΙΙ, 
III, IV και V Μεραρχίες προς το Κιλκίς, 
η Χ Μεραρχία προς το χωριό Σουλτογι-
ανναίικα, µε το ενδεχόµενο να στραφεί 
προς Κιλκίς, η Ταξιαρχία Ιππικού σύν-

δεσµος µεταξύ ΙΙΙ και Χ Μεραρχιών και 
η VII Μεραρχία προς Νιγρίτα.

Οι Βούλγαροι επέλεξαν ως κύρια 
αµυντική τοποθεσία την περιοχή Κιλκίς-
Λαχανά.

Η τοποθεσία αυτή, λόγω της µορ-
φολογίας του εδάφους της, παρουσίαζε 
µεγάλες δυσκολίες κινήσεως τµηµάτων 
πεζικού προς τα βόρεια και τα ανατολικά. 
Αντίθετα, προσφερόταν για αποτελεσµατι-
κό αµυντικό αγώνα, καθώς παρείχε στον 

αµυνόµενο άριστη παρατήρηση και εκτε-
ταµένα πεδία βολής. Εκεί, η 2η Βουλγα-
ρική Στρατιά εγκατέστησε αµυντικά, µία 
µεραρχία και τρεις Ταξιαρχίες Πεζικού, 
ενώ διέθετε ένα Σύνταγµα Ιππικού για την 
εκτέλεση αντεπιθέσεων. Επιπλέον, µετα-
φέρθηκε, κατά τη διάρκεια της µάχης, µία 
ακόµη Ταξιαρχία.

Στις 19 Ιουνίου 1913 το πρωί άρχισε 
η προέλαση του Ελληνικού Στρατού, σύµ-
φωνα µε το σχέδιο ενεργείας.
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Η Mάχη Κιλκίς-Λαχανά 

Τοµέας Λαχανά
Μέχρι το βράδυ της 19ης 1913, η Ι Μεραρχία κατέλαβε τα χωριά Βερτί-

σκος και Όσσα, ενώ η VI Μεραρχία κατέλαβε τη γραµµή ύψ. Γερµανικό-χ. 
Καρτερές, απωθώντας έτσι τις βουλγαρικές προφυλακές και λαµβάνοντας 
επαφή µε την κύρια γραµµή άµυνας. Την ίδια ηµέρα, στο άκρο δεξιό της ελ-
ληνικής διάταξης, η VII Μεραρχία έφτασε στην περιοχή του Σκεπαστού, ανα-
γκάζοντας τους Βουλγάρους να συµπτυχθούν προς τη Νιγρίτα και τη ∆άφνη.

Την εποµένη η Ι Μεραρχία κινήθηκε επιθετικά προ του Λαχανά, χωρίς 
όµως να µπορέσει να πετύχει διάσπαση της τοποθεσίας. Η VI Μεραρχία 
κατέλαβε στις 11:00 την Ξυλόπολη και έφτασε 1.000 µέτρα από την κύ-
ρια γραµµή άµυνας. Χαρακτηριστικό του σκληρού αγώνα που διεξαγόταν 
ήταν τα φονικά πυρά των Βουλγάρων, ενώ το έδαφος δεν πρόσφερε την 
απαραίτητη κάλυψη, µε αποτέλεσµα να υποστούν µεγάλες απώλειες και 
να καθηλωθούν. Το µόνο που επιτεύχθηκε ήταν η λήψη επαφής µεταξύ 
των δύο Μεραρχιών. 

Στο µεταξύ η VII Μεραρχία συνέχισε επιτυχώς την προέλασή της προς 
τα βόρεια και κατά τις πρώτες µεσηµβρινές ώρες απελευθέρωσε τη Νι-
γρίτα. Το θέαµα που αντίκρισαν τα ελληνικά τµήµατα ήταν αποτρόπαιο: η 
πόλη είχε πυρποληθεί και οι κάτοικοι είχαν πέσει θύµατα της βουλγαρι-
κής θηριωδίας.

Στις 15:00 της 21ης Ιουνίου 1913, οι Ι και VI Μεραρχίες επιτέθηκαν συ-
ντονισµένα µε την κατάλληλη υποστήριξη πυροβολικού. Η ορµή των ελ-
ληνικών δυνάµεων ήταν τέτοια, που οι Βούλγαροι άρχισαν µετά από λίγο 
να υποχωρούν άτακτα προς τα βόρεια, εγκαταλείποντας τραυµατίες, κτήνη, 
πυροβόλα και κάθε είδους άλλο υλικό. Στις 16:00 οι δύο Μεραρχίες απελευ-
θέρωσαν τον Λαχανά και καταδίωξαν τα υποχωρούντα βουλγαρικά στρα-
τεύµατα µέχρι τα τελευταία υψώµατα προς την κοιλάδα του Στρυµόνα, όπου 
ανέκοψαν την καταδίωξη, λόγω της έλευσης του σκότους. Η συντριβή των 
βουλγαρικών τµηµάτων θα ήταν ολοκληρωτική αν η VII Μεραρχία κατα-
λάµβανε εγκαίρως τη γέφυρα του Στρυµόνα ποταµού και δεν επέτρεπε την 
ανεµπόδιστη οπισθοχώρησή τους προς τις Σέρρες και το Σιδηρόκαστρο.

Τοµέας Κιλκίς
Όπως και στον Λαχανά, στις 19 Ιουνίου 1913,  

οι ελληνικές δυνάµεις ανέτρεψαν τις βουλγαρι-
κές προφυλακές και έλαβαν επαφή µε την κύρια 
αµυντική τοποθεσία του Κιλκίς, συλλαµβάνο-
ντας µεγάλο αριθµό Βουλγάρων αιχµαλώτων, 
ενώ περιήλθε στην κατοχή τους άφθονο πολε-
µικό υλικό.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Ιουνίου 
οι ελληνικές µεραρχίες, µε το σύνολο των δυνάµε-
ών τους, συνέχισαν την επίθεσή τους, χωρίς όµως 
να καταφέρουν να διασπάσουν την κύρια γραµµή 
άµυνας. Υπέστησαν µεγάλες απώλειες, γιατί, αφενός, 
το πεδινό έδαφος δεν τους πρόσφερε καµία κάλυψη 
και, αφετέρου, τα βουλγαρικά τµήµατα αµύνονταν 
σθεναρώς. Κατόρθωσαν όµως να προσεγγίσουν 
τις κύριες βουλγαρικές θέσεις σε απόσταση εφό-
δου και µέχρι το βράδυ να εγκατασταθούν στη 
γενική γραµµή Μεγάλη Βρύση-Κρηστώνη-Ποτα-
µιά-Ακροποταµιά.

Η βραδύτητα της εξέλιξης του αγώνα ανάγκασε 
το Γενικό Στρατηγείο να διατάξει νυχτερινή επίθε-
ση στις 20/21 Ιουνίου. Ωστόσο ο κακός συντονισµός 
µεταξύ των µεραρχιών που ενεργούσαν προς το 
Κιλκίς είχε ως αποτέλεσµα να επιτεθεί µόνο η ΙΙ 
Μεραρχία. Στις 03:30 η ΙΙ Μεραρχία επιτέθηκε αιφ-
νιδιαστικά και παρά τις απώλειές της κατόρθωσε 
να καταλάβει σηµαντικές θέσεις στα ανατολικά του 
Κιλκίς, απειλώντας το αριστερό πλευρό και τα νώτα 
της βουλγαρικής διάταξης.

Από το πρώτο φως της 21ης Ιουνίου οι υπόλοι-
πες ελληνικές µεραρχίες εξαπέλυσαν σφοδρότατη 
επίθεση µε συνεχείς εφόδους εναντίον της εχθρι-
κής τοποθεσίας, µε αποτέλεσµα την κατάληψη της 
νότιας παρυφής της πόλης από τµήµατα της IV Με-
ραρχίας. Παράλληλα, η V Μεραρχία κατέλαβε ση-
µαντικές θέσεις νοτιοδυτικά του Κιλκίς και η ΙΙΙ Με-
ραρχία δηµιούργησε σοβαρή απειλή για το δυτικό 
πλευρό των Βουλγάρων, οι οποίοι αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους υπό την κάλυψη 
ισχυρών οπισθοφυλακών.

Στις 09:30 οι ελληνικές δυνάµεις απελευθέρω-
σαν το Κιλκίς και καταδίωξαν τις συµπτυσσόµενες 
εχθρικές δυνάµεις σε µικρό όµως βάθος, λόγω της 
έλλειψης εφεδρειών και της κόπωσης των τµηµά-
των, µε αποτέλεσµα να µη γίνει πλήρης εκµετάλ-
λευση της επιτυχηµένης διάσπασης της αµυντικής 
τοποθεσίας.

Η µάχη Κιλκίς-Λαχανά αποτελεί µια από τις φο-
νικότερες µάχες και µια από τις πιο ένδοξες σελίδες 
της ελληνικής πολεµικής ιστορίας. Οι απώλειες του 
Ελληνικού Στρατού ανήλθαν στους 8.828 νεκρούς 
και τραυµατίες.

ΓΕΣ/∆ΙΣ


