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Οι Εξοµοιωτές

 στον Στρατό Ξηράς



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 τον σταθµό ΗΣΑΠ Αµαρουσίου.

Ε Ν Ο Π Λ Ω Ν  ∆ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν

Ραντεβού - Eπικοινωνία

8001145551-2-3
από σταθερό τηλέφωνο 

χωρίς χρέωση 

2108105068 & 
2105574121 

µε αστική χρέωση

∆ιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
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Ισχυρό εργαλείο στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων αποτελούν οι εξοµοιωτές, των οποίων η ενσωµάτωση και 

χρήση κατά τον πλέον προσοδοφόρο τρόπο αποτελεί από µόνη της µια πρόκληση. Σε µια περίοδο, µάλιστα, όπου η επίτευξη 

οικονοµίας κλίµακας αποτελεί ζητούµενο σε κάθε σχεδόν τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο αυτό να απο-

βαίνει εις βάρος της ποιότητάς της, η εξοµοίωση - προσοµοίωση φαίνεται να αποτελεί το µέλλον της σύγχρονης εκπαίδευσης, 

µε θεαµατικά και κυρίως µετρήσιµα και ως εκ τούτου συγκρίσιµα αποτελέσµατα.

Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των εξοµοιωτών στην εκπαίδευση είναι πολλαπλά και ποικίλα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 Παρέχεται ασφαλής εκπαίδευση, µηδενικού ρίσκου, τόσο για το προσωπικό όσο και για τα µέσα.

 Εξοικονοµούνται σηµαντικοί πόροι, αφού µειώνονται οι ανάγκες κατανάλωσης πυροµαχικών-καυσίµων και συντήρησης-

αποκατάστασης βλαβών του υλικού, µέσα από την αντίστοιχη µείωση των εκπαιδεύσεων στα πεδία βολών-ασκήσεων για την επί-

τευξη του ίδιου επιχειρησιακού αποτελέσµατος.

 Επιτυγχάνεται υψηλός ρεαλισµός εκπαίδευσης, αφού οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να αντιµετωπίσουν «πραγµατικές κατα-

στάσεις και εχθρό», στις οποίες πρέπει να δώσουν λύσεις και να αντιδράσουν σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να επιτύχουν την ολοκλή-

ρωση της αποστολής τους.

 Τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης είναι µετρήσιµα, χωρίς να επηρεάζονται από την υποκειµενική κρίση των εκπαιδευτών, 

και καταγράφονται. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα µελέτης αυτών και εξαγωγής συµπερασµάτων, ώστε να αντιµετωπίζονται 

οι ελλείψεις-αδυναµίες πιο έγκαιρα, αποτελεσµατικά και στοχοποιηµένα, προς όφελος του απαιτούµενου χρόνου εκπαίδευσης για 

την επίτευξη µέγιστων επιδόσεων.

 ∆ιεξάγεται εκπαίδευση πλήρως απαλλαγµένη από εδαφικούς περιορισµούς, καιρικές συνθήκες και µέτρα ασφαλείας, που 

υποχρεωτικά υφίστανται κατά την εκπαίδευση στα πραγµατικά πεδία ασκήσεων και βολών.

 Πραγµατοποιείται ελεγχόµενη αύξηση της πολυπλοκότητας και δυσκολίας των ασκήσεων, η οποία δεν µπορεί να επιτευχθεί 

σε πραγµατικές συνθήκες, για τη πλήρη επίτευξη των προσδοκώµενων στόχων της εκπαίδευσης.

Ο Στρατός Ξηράς διαθέτει µεγάλο αριθµό εξοµοιωτών διαφόρων τύπων, όπως εξοµοιωτές βολής όπλων ευθυτενούς και καµπύλης 

τροχιάς, αντιαρµατικών όπλων, τεχνικής και τακτικής εκπαίδευσης αρµάτων µάχης, αντιαεροπορικών οπλικών συστηµάτων, εξοµοιωτές 

πτήσεων µη επανδρωµένων Α/Φ κ.ά. Η ευρεία χρήση των εξοµοιωτών, σε συνδυασµό αφενός µε την υψηλή εξειδίκευση και επαγγελµατική 

κατάρτιση των εκπαιδευτών-χειριστών τους και αφετέρου µε την εκπαίδευση στο πεδίο, εγγυώνται την εκµετάλλευση όλου του φάσµατος των 

δυνατοτήτων τους και την παροχή στους εκπαιδευόµενους υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης. Λεπτοµερέστερη ενηµέρωση µε περισσό-

τερα στοιχεία για τους εξοµοιωτές που διαθέτει ο Στρατός Ξηράς και τις δυνατότητές τους, θα βρείτε εντός της παρούσας έκδοσης.

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μανίκας, ∆ιευθυντής ΓΕΣ/∆ΕΚΠ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

έχοντας ως κύριο ρόλο την εξασφάλιση παροχής υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό του ΣΞ, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό ηθικό και το αξιόµαχό του, 

αντιµετωπίζει ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις για συνεχή 

ενσωµάτωση σύγχρονων και καινοτόµων τεχνολογιών και 

ιδεών στον τοµέα της.

Χαιρετισµός ∆ιευθυντή ΓΕΣ/∆ΕΚΠ 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην 1η ΤΑΞΑΣ και στο 307 Τε-

χνικό Συγκρότηµα Υποστήριξης Αεροπορικού Υλικού

Την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφτηκε την 1η ΤΑΞΑΣ 

στο Στεφανοβίκειο όπου ενηµερώθηκε για την αποστολή και το έργο της. 

Ακολούθως, µετέβη στο 307 Τεχνικό Συγκρότηµα Υποστήριξης Αεροπο-

ρικού Υλικού, προκειµένου να παραστεί από κοινού µε τον κ. Αρχηγό 

ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, στην τελετή παράδοσης του ελικοπτέρου ΑΒ-212 του Πολε-

µικού Ναυτικού, το οποίο υπεβλήθη σε εργασίες εργοστασιακής συντήρησης-επισκευής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Α/ΓΕΣ ενηµερώθηκε από το στρατιωτικό και πολιτικό τεχνικό προ-

σωπικό του 307 ΤΣΥΑΥ για θέµατα συντήρησης του αεροπορικού υλικού της Αεροπορίας Στρατού.

 Επίσκεψη της Α.Ε. του κ. Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 

στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών και στη 2η Μοίρα 

Αλεξιπτωτιστών

Τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2013 η Α.Ε. ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

κ. Κάρολος Παπούλιας, συνοδευόµενος από την Αναπληρωτή Υπουργό 

Εθνικής Άµυνας κ. Φώφη Γεννηµατά, τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας 

κ. Αθανάσιο ∆αβάκη, τον κ. Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκο και τον 

κ. Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αθανάσιο Τσέλιο, πραγµατοποίησε επίσκεψη στη Σχολή Αλεξιπτω-

τιστών και στη 2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο, όπου παρακολούθησε µέρος από τις 

εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες.
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 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο 401 ΓΣΝΑ

Το Σαββάτο 21 ∆εκεµβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το 401 Γε-

νικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών, προκειµένου να ανταλλάξει ευ-

χές µε τους νοσηλευόµενους, καθώς και µε το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, στους οποίους προσέφερε συµβολικά δώρα, µε την ευκαιρία 

των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

 Συνάντηση κ. Α/ΓΕΣ µε τον ∆ιοικητή του Νατοϊκού 

Χερσαίου Στρατηγείου Σµύρνης

Την Τετάρτη 13 Νοεµβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ υποδέχτηκε τον κ. ∆ι-

οικητή του Νατοϊκού Χερσαίου Στρατηγείου Σµύρνης, Αντιστράτηγο 

Frederick B. Hodges, µε τον οποίο συζήτησαν θέµατα αµοιβαίου ενδι-

αφέροντος.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην Περιοχή Ευθύνης του ∆΄ ΣΣ

Τη ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ πραγµατοποίησε επίσκεψη 

στην Περιοχή Ευθύνης του ∆΄ Σώµατος Στρατού, όπου παρακολούθησε εκ-

παιδευτικές δραστηριότητες.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη στη Σχολή Πεζικού Αντιπροσωπείας 

Αιγυπτίων Αξιωµατικών

Τη 10η ∆εκεµβρίου 2013 αντιπροσωπεία Αιγυπτίων Αξιωµατικών 

επισκέφθηκε τη Σχολή Πεζικού, στη Χαλκίδα.

 Τελετή Αποφοίτησης στη Σχολή Πεζικού

Την 5η ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε, στη Σχολή Πεζικού 

στη Χαλκίδα, η τελετή αποφοίτησης της 3ης Εκπαιδευτικής Σειράς του 

Ενιαίου Τµήµατος Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης έτους 2013. Στην 

τελετή παρέστη ο κ. Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ.

 Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της 31 Μ/Κ ΤΑΞ «ΚΑΜΙΑ» στην Τουρκία

Από 2 έως 3 Οκτωβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη 

αντιπροσωπείας της 31 Μ/Κ Ταξιαρχίας «ΚΑΜΙΑ» στην Τουρκία, στο 

πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης (ΜΟΕ) 2013.

Η παραπάνω δραστηριότητα διεξάγεται κάθε χρόνο, µε συµµετοχή 

της 31 Μ/Κ ΤΑΞ και της τουρκικής 4ης Μ/Κ ΤΑΞ. Στη δραστηριότητα 

συµµετείχαν από ελληνικής πλευράς ο ∆ιοικητής της Ταξιαρχίας, 

Ταξίαρχος Βασίλειος Ζορµπάς, ο ∆ιευθυντής του 2ου ΕΓ/31 Μ/Κ ΤΑΞ 

και ο Υποδιοικητής του 535 Μ/Κ ΤΠ. Η τουρκική αντιπροσωπεία 

αποτελούνταν από τον ∆ιοικητή της Τ/4ης, Ταξίαρχο Γιλντιρίµ ΑΛΕΛ 

(Yildirim ALEL), τον Υποδιοικητή της Τ/4ης, τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Συνόρων της Τ/4ης Μ/Κ ΤΑΞ και τον ∆ιευθυντή 

2ου ΕΓ Τ/4ης Μ/Κ ΤΑΞ. Το πρόγραµµα της επίσκεψης περιλάµβανε επίσκεψη στην έδρα της Τ/4ης Μ/Κ ΤΑΞ, στις πόλεις 

Κεσσάνη, Τσανάκαλε και Αδριανούπολη.
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 Τη ∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρίου 2013 

χορωδίες Σχολών και Κέντρων 

εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς, 

καθώς επίσης και η Μικτή Χο-

ρωδία των Ενόπλων ∆υνάµεων, 

έψαλαν τα παραδοσιακά κάλαντα 

στην Ηγεσία αλλά και σε όλο το 

προσωπικό του Γενικού Επιτελεί-

ου Στρατού. Στη συνέχεια πραγµα-

τοποιήθηκε γιορτή για τα παιδιά 

του προσωπικού.

 Την Τρίτη 31 ∆εκεµβρίου 2013 χορωδίες Σχολών και Κέντρων εκπαίδευσης του Στρατού 

Ξηράς, καθώς επίσης και η Μικτή Χορωδία των Ενόπλων ∆υνάµεων, έψαλαν τα παραδοσια-

κά κάλαντα στην Ηγεσία αλλά και σε όλο το προσωπικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στη 

συνέχεια πραγµατοποιήθηκε γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού.

Παραδοσιακά Κάλαντα

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ∆ιάλεξη του Ολυµπιονίκη Επσγού (∆) Νικολάου Κακλαµανάκη, µε θέµα:

«Με τη δύναµη της Ελλάδας»

Την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2013, στη Σχολή Εφέδρων 

Αξιωµατικών Πεζικού, πραγµατοποιήθηκε διάλεξη του Ολυµπιονί-

κη Επσγού (∆) Νικολάου Κακλαµανάκη, µε θέµα «Με τη δύναµη της 

Ελλάδας», που αφορούσε το Ολυµπιακό Πνεύµα, παρουσία σπουδα-

στών και στελεχών της ΣΕΑΠ, καθώς και στελεχών της 126 ΣΜ, στο 

πλαίσιο των ενηµερωτικών διαλέξεων της Σχολής.

 Τελετή Εορτασµού της Αποφοίτησης των ΥΕΑ στη 

ΣΕΑΠ

Την Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε τελετή 

εορτασµού της αποφοίτησης των ΥΕΑ της 2013 ∆΄ ΕΣΣΟ, στη 

Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού, παρουσία των τοπικών 

θρησκευτικών και πολιτικών Αρχών.

 Τελετή Ονοµασίας ∆ΕΑ στη Σχολή Πυροβολικού

Την 6η ∆εκεµβρίου 2013, στη Σχολή Πυροβολικού στη Νέα Πέ-

ραµο Αττικής, πραγµατοποιήθηκε σε λιτή και απέριττη τελετή η ονο-

µασία 37 Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2013 ∆΄ ΕΣΣΟ σε 

∆οκίµους Εφέδρους Αξκούς (∆ΕΑ). Εκ των 37 υποψηφίων, οι 20 

ήταν εκ Κύπρου. Τα πρόγραµµα της τελετής περιλάµβανε δοξολογία, 

παράδοση των καθηκόντων των αποχωρούντων ΥΕΑ 2013 ∆΄ ΕΣΣΟ 

στους νέους µαθητές, επίδοση των πτυχίων, ανάγνωση Ηµερήσιας 

∆ιαταγής του ∆ιοικητή της Σχολής Ταξιάρχου Γεώργιου Καµπά και 

παρέλαση τµηµάτων.

Στην τελετή το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκπροσώπησε ο Ταξχος Λεωνίδας Παππάς, Υποδιευθυντής ΓΕΣ/∆ΠΒ, ο οποίος 

ανέγνωσε και σχετικό µήνυµα του κ. Α/ΓΕΣ. Παρέστησαν φίλοι και µέλη οικογενειών των ∆ΕΑ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 

στη Λέσχη Αξιωµατικών της Σχολής, όπου προσφέρθηκαν καφές και αναψυκτικά.
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 4 ∆εκεµβρίου: Ηµέρα Εορτής του Πυροβολικού

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 4 ∆εκεµβρίου όλες οι 

Μονάδες Πυροβολικού τίµησαν την Προστάτιδά τους Μεγαλοµάρ-

τυρα Αγία Βαρβάρα. Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, 

προς τιµήν της προστάτιδας του Πυροβολικού, ήταν η Σχολή Πυ-

ροβολικού.

Η µνήµη της Μεγαλοµάρτυρας τιµάται από την Ορθόδοξη και τη 

Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία στις 4 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Ως Προστά-

τιδα του Πυροβολικού καθιερώθηκε από το 1829, όταν γιορτάστηκε για 

πρώτη φορά στο Ναύπλιο, στο στρατόπεδο του µόλις συγκροτηµένου 

«Τάγµατος Πυροβολιστών». Στους προσκεκληµένους είχαν προσφερ-

θεί λουκουµάδες και κονιάκ, και αυτό επανελήφθη και το επόµενο 

έτος, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί παράδοση, η οποία διατηρείται 

µέχρι σήµερα.

Την παραµονή του εορτασµού, τελέσθηκε, σε κατανυκτική ατµό-

σφαιρα, η ακολουθία του εσπερινού µε αρτοκλασία και περιφορά της 

εικόνας της Μεγαλοµάρτυρος, µε τη συνοδεία τµήµατος της στρατι-

ωτικής µουσικής της ΑΣ∆ΥΣ. Την ακολουθία πλέον του προσωπικού 

της Σχολής, παρακολούθησαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και 

πλήθος πιστών. Στο χώρο της ακολουθίας είχαν εναποτεθεί τα Ιερά 

Λείψανα της Αγίας, προκειµένου να αποδοθεί ιδιαίτερη λαµπρότητα 

στον εορτασµό. 

Ανήµερα του εορτασµού, διεξήχθη η επίσηµη τελετή, Την τε-

λετή τίµησε µε την παρουσία του ο Υπουργός Εθνικής άµυνας κ. 

∆ηµήτριος Αβραµόπουλος, ο οποίος παρέστη και ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Στη δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε 

o εκπρόσωπος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαµίνος κ.κ. Βαρθολοµαίου, Επίσκοπος Ελευσίνας ∆ωρό-

θεος, παρευρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Ν∆ κύριος Αθανάσιος Μπούρας, η αντιπερι-

φερειάρχης ∆υτ. Αττικής κ. Σταυρούλα ∆ήµου, εκ µέρους της στρατιωτικής ηγεσίας ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ 

Κωσταράκος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς , ο 

κ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο κ. Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, ο 

κ. Αρχηγός Λιµενικού Σώµατος και Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος ∆ηµήτριος Μπαντιάς, ο κ. Αρχηγός Πυροσβεστι-

κού Σώµατος Αντιστράτηγος Βασίλειος Παπαγεωργίου, αντιπροσωπεία ανωτάτων και ανωτέρων Αξκών του ΓΕΕΘΑ και του 

ΓΕΣ, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Αποστράτων Αξκών Πυροβολικού Αντγος ε.α. κ. Παναγιώτης Μπακόπουλος, οι κ.κ. επίτιµοι 

Αρχηγοί ΓΕΣ ∆ηµήτριος Βούλγαρης και Κων/νος Γκίνης και πολλοί απόστρατοι Αξκοί του Πυροβολικού.

Στην ηµερήσια ∆γή του κ. Α/ΓΕΣ, αναφέρθηκαν οι θυσίες και οι προσφορές των Πυροβολητών στους αγώνες του έθνους. 

Μεταξύ άλλων τονίσθηκε ότι η διαδροµή του όπλου του Πυροβολικού από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή 

έµπνευσης και περηφάνιας για όλους και λειτουργεί ως πυξίδα για το µέλλον µας, αφού έχει να επιδείξει δύναµη ψυχής και 

αφοσίωσης στις αρχές και τις αξίες που επιβάλλει η αποστολή µας. Με την Ηµερησία ∆ιαταγή του, ο κ. Α/ΓΕΣ προέτρεψε 

όλους τους Πυροβολητές να αποδείξουν περίτρανα, µε την εργατικότητά τους, την πίστη τους στις στρατιωτικές αρετές, τη 

στρατιωτική αγωγή και την αγάπη τους προς την Ελλάδα, ότι ο χαρακτήρας του Έλληνα πυροβολητή παραµένει αναλλοίωτος 

µέσα στους αιώνες, θωρακίζεται όσο αντιµετωπίζει δυσκολίες και παρέχει βεβαιότητα ότι στο τέλος αυτός θα είναι ο νικητής. 

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ τµήµα της µουσικής της ΑΣ∆ΥΣ ανέκρουσε τον Εθνικό Ύµνο. Το πρόγραµµα του 

εορτασµού ολοκληρώθηκε µε την παράθεση παραδοσιακών λουκουµάδων και κονιάκ, όπως ακριβώς καθιερώθηκε από τον 

πρώτο εορτασµό της Αγίας Βαρβάρας, το 1829.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας στη ΣΠΒ

Την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 2013 επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 

Σχολής Πυροβολικού, στο πλαίσιο της αµυντικής συνεργασίας µε άλλα 

κράτη, αντιπροσωπεία Αιγύπτιων Αξκών, αποτελούµενη από τον Σχη 

Walled Ahmed Ebraheem Mohamed Mansour, Σχη Υasser Ali Hussein 

Helmy και Σχη Amr Abdelaaty Ibrahim Amr.

 Πραγµατοποιήθηκε καλωσόρισµα από τον ∆κτή της Σχολής, Ταξχο 

Γεώργιο Καµπά, και ακολούθησε παρουσίαση της ενηµέρωσης της ΣΠΒ 

στην Αίθουσα Τιµών. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση στο 

υπαίθριο και το κλειστό Μουσείο της Σχολής, ενηµέρωση στο ηλεκτρονι-

κό πεδίο βολής, καθώς επίσης και στο ΣΤΤΕΠ ∆ΙΑΣ. 

 Τελετή Ορκωµοσίας στη ΣΜΥ

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 o κ. Α/ΓΕΣ, συνοδεύοντας 

τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Αθανάσιο ∆αβάκη, παρέστη στην 

τελετή ορκωµοσίας των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών 

Τάξεως 2015, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Σχολή Μονίµων Υπαξι-

ωµατικών στα Τρίκαλα. Συνολικά ορκίστηκαν 168 σπουδαστές της Iης 

Τάξης. Από αυτούς 143 είναι από την Ελλάδα και 25 από την Κύπρο.

 Απονοµή Πτυχίων και ∆ιακριτικών Ιπταµένου σε 8 

Νέους Χειριστές

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013, στην έδρα της Σχολής Αερο-

πορίας Στρατού, στο Αεροδρόµιο Στεφανοβικείου, απονεµήθηκαν από 

τον ∆ιευθυντή Αεροπορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

Υποστράτηγο κ. Βασίλειο ∆ήµο, τα πτυχία και τα διακριτικά ιπταµένου 

σε 8 νέους χειριστές των πτητικών µέσων του Όπλου.



9

 Τελετή Ορκωµοσίας των Ευέλπιδων Ιης Τάξης

Την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα εορτασµού της ίδρυ-

σης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, πραγµατοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη Αττικής, η τελετή ορκωµοσί-

ας των Ευελπίδων της Ιης Τάξης (Τάξη 2017 «Υποστράτηγος Ιωάν-

νης Κατεχάκης») στην οποία παρέστησαν ο κ. Υφυπουργός Εθνικής 

Άµυνας Θανάσης ∆αβάκης, ο κ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ 

Κωσταράκος, ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος, 

ο κ. Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης και ο κ. 

Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς.

 Επίσηµη Επίσκεψη του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Ενόπλων ∆υνάµεων της Πολωνίας 

στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων στον 

Αυλώνα Αττικής

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ο κ. Αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-

ου των Ενόπλων ∆υνάµεων της Πολωνίας Αντιστράτηγος Mieczyslaw 

Gocul, συνοδευόµενος από τον κ. Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Αντι-

στράτηγο Βασίλειο Τελλίδη, πραγµατοποίησε επίσηµη επίσκεψη στο 

Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων στον Αυλώνα Αττικής.

 Έναρξη Ηµερίδας µε Θέµα «Αναστοµώσεις 

Στεφανιαίων Αρτηριών: Θεωρία και Πράξη»

Το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ κήρυξε την έναρξη της 

ηµερίδας µε θέµα «Αναστοµώσεις Στεφανιαίων Αρτηριών: Θεωρία 

και Πράξη», την οποία διοργάνωσε η ∆ιακλαδική Καρδιοχειρουργι-

κή Κλινική των Ενόπλων ∆υνάµεων στο αµφιθέατρο του 401 Γενικού 

Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδίας και Αγγείων και της Ελλη-

νικής Καρδιολογικής Εταιρείας.



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορτασµός Ηµέρας Μνήµης Μακεδονικού Αγώνα

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 αντιπροσωπεία στελεχών και τµήµα 

απόδοσης τιµών της Ταξιαρχίας συµµετείχαν στις εκδηλώσεις µνήµης 

της ηµέρας του Μακεδονικού Αγώνα στο Κιλκίς. Συγκεκριµένα πραγµα-

τοποιήθηκε δοξολογία στον Ι.Μ.Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρα και στη 

συνέχεια κατάθεση στεφάνων στην πλατεία ∆ηµαρχείου Κιλκίς.

∆ραστηριότητες της 71 ΑΜ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

 Εορτασµός Γενέθλιας Ηµέρας της 71 Α/Μ Ταξιαρχίας «ΠΟΝΤΟΣ»

Την Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Χ” Ιωάννου» ο εορτασµός της γενέθλιας ηµέρας της Τα-

ξιαρχίας, παρουσία του Υπδκτή του Β΄ΣΣ Υποστράτηγου Θεόδωρου ∆αγκόπουλου, του ∆κτή της Ταξιαρχίας Ταξχου ∆ηµήτριου 

Μπίκου, του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς κ. Χρήστου Γκουντενούδη, καθώς και λοιπών προσκεκληµένων.

Η εκδήλωση περιλάµβανε δοξολογία, κατάθεση στεφάνου και ανάγνωση της ηµερήσιας ∆ιαταγής από τον ∆κτή της Ταξιαρχίας. 

Στην ίδια εκδήλωση τιµήθηκαν στελέχη της Ταξιαρχίας και όµορων Σχηµατισµών, που προήχθησαν στις τάξεις των Αξιωµατικών 

και τους απονεµήθηκαν τα προβλεπόµενα ξίφη. Αµέσως µετά ακολούθησε επίδειξη οπλικών συστηµάτων από στελέχη της Ταξιαρ-

χίας στους παρευρισκοµένους.

 Εκπαίδευση των Σπουδαστών του Στρατιωτικού Κολεγίου του Κατάρ στο ΚΕΤΘ

Την Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ και ο κ. Αρχηγός του 

Επιτελείου του Στρατού του Κατάρ, Υποστράτηγος Mohammed Ali Gh A 

Al Maadeed, επισκέφτηκαν το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων, 

προκειµένου να παρακολουθήσουν την τελική φάση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων των Σπουδαστών του Στρατιωτικού Κολεγίου του 

Κατάρ.
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∆ραστηριότητες της 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Παρέλαση στρατιωτικών τµηµάτων στα πλαίσια της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, 

στην πόλη του Βόλου και της Λάρισας

∆ραστηριότητες της 96 Α∆ΤΕ

 Γενική ∆ιοικητική Επιθεώρηση από τον 

Υποδιοικητή ΑΣ∆ΕΝ στο 96 ΤΥΠΕΘ και 96 

Λ∆ΒΕΘ

 Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες της Σχολής Πεζικού

 Εκπαίδευση σε Οπλικά Συστήµατα και Συστήµατα Εξοµοίωσης

 Βολές Όπλων Καµπύλης Τροχιάς (όλµων 81 χιλ. και 4,2”) µε Υποδιαµετρήµατα

 Βολές Όπλων Καµπύλης Τροχιάς

(όλµων 81 χιλ. και 4,2”)

µε Πραγµατικά Πυρά



 Επίσηµη Έναρξη Πολυεθνικής Στρατιωτικής Άσκησης "ΤΑLOS 2013"

Στις 11 Οκτωβρίου 2013 στην έδρα της 71 ΑΜ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ» στη 

Νέα Σάντα Κιλκίς, πραγµατοποιήθηκε η τελετή επίσηµης έναρξης της 

Πολυεθνικής Στρατιωτικής Άσκησης "CPX TALOS 2013", παρουσία 

του Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κ.κ. Εµµµανουήλ, του ∆ι-

οικητή της Ταξιαρχίας Ταξίαρχου ∆ηµητρίου Μπίκου, καθώς και στε-

λεχών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Κιλκίς.

Στις 17 Οκτωβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν οι δραστηριότητες 

της Ηµέρας ∆ιακεκριµένων Επισκεπτών, στο πλαίσιο της αξιολό-

γησης του Επιτελείου του Σχηµατισµού Μάχης της ΕΕ (HELBROC 

BATTLE GROUP), παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας, του κ. Α/ΓΕ-

ΕΘΑ, του κ. Α/ΓΕΣ, του Βούλγαρου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, των Αρχηγών 

των Ενόπλων ∆υνάµεων της Κύπρου και της Ρουµανίας και του 

συνόλου των πολιτικών Αρχών και φορέων της περιοχής.

Ο Σχηµατισµός Μάχης ΕΕ (EU BG) είναι η Στρατιωτική ∆ύνα-

µη Ταχείας Αντίδρασης της ΕΕ για την αντιµετώπιση καταστάσεων 

∆ιαχείρισης Κρίσης. Είναι ένα αποτελεσµατικό, αξιόπιστο, ταχέως 

αναπτυσσόµενο και συνεκτικό σύνολο δύναµης, µε Έθνος Πλαίσιο 

την Ελλάδα και συµµετοχή άλλων κρατών σε µικρότερη αναλογία. 

Στηρίζεται σε δυνάµεις και µµέσα που τηρούνται σε υψηλή ετοιµότητα, ώστε να µπορούν να εκτελέσουν αποστολή µέσα σε 5-10 

ηµέρες, από τη λήψη απόφασης της ΕΕ, σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Στην άσκηση συµµετείχε προσωπικό από την Ελλάδα, 

Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουµανία. Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για τα ΜΜΕ, αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής.



Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες της 96 Α∆ΤΕ

 Άσκηση «ΑΚΡΙΤΑΣ 4/13»

∆ραστηριότητα «ΑΚΡΙΤΑΣ 4/13»: Άµυνα επί οργανωµένης τοποθεσίας – Αντιµετώπιση Αποβατικής Ενέργειας, στο πλαίσιο της 

∆ιακλαδικής Άσκησης «ΤΑΜΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ/2 - 2013».

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ



 Βολή Υποδιαµετρήµατος από Εθνοφύλακες

 Eκπαίδευση Εφέδρων Μονάδων

 Επιχειρησιακές ∆ραστηριότητες Οκτωβρίου Μονάδων



 «ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΡΑΠΗ - 2013» στο Πεδίο Βολών «ΑΕΤΟΣ»

Την Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ, συνοδεύ-

οντας την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άµυνας, παρακολούθησε την τελική φάση 

της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευµάτων «ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΑΣΤΡΑΠΗ - 2013» η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Πεδίο 

Βολών -Ασκήσεων «ΑΕΤΟΣ», στην Αλεξανδρούπολη.

Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε υπέρβαση-αντεπί-

θεση κατά τη νύχτα από Συγκρότηµα Ίλης Μέσων Αρµά-

των, µε την υποστήριξη πυρών πυροβολικού, επιθετικών 

ελικοπτέρων και µαχητικών αεροσκαφών της Πολεµικής 

Αεροπορίας.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ



Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες της 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ-2013»

 TAMΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ» από το 521 ΤΠΝ



 ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2013» στο Πεδίο Βολών - Ασκήσεων «Καµένου ∆άσους»

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ο κ. Α/ΓΕΣ, συνοδεύοντας την πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, παρακολούθησε την τελική 

φάση της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευµάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2013», 

η οποία διεξήχθη στο Πεδίο Βολών - Ασκήσεων «Καµένου ∆άσους» στο 

Νοµό Λέσβου.

Κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης, 

πραγµατοποιήθηκε αντεπίθεση Τακτικού 

Συγκροτήµατος Επιλαρχίας Μέσων 

Αρµάτων, µε την υποστήριξη πυρών 

πυροβολικού και Επιθετικών Ελικο-

πτέρων.



 ΤΑΜΣ Συγκροτήµατος Μ/Κ ΛΠΖ στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ

Το δεύτερο δεκαήµερο του Νοεµβρίου στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ, πραγµατοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής - Ασκή-

σεων «ΠΛΑΚΑΣ» ΤΑΜΣ Συγκροτήµατος Μ/Κ ΛΠΖ. Αντικείµενο της ΤΑΜΣ υπήρξε η εξάλειψη προγεφυρώµατος µε πυρά 

υποστηρίξεως Πυροβολικού και αντιαρµατικών όπλων. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΤΑΜΣ «∆ΙΟΜΗ∆ΗΣ 2013» από την 30 Μ/Κ 2013, µε τη συµµετοχή Μονάδων και Ανεξαρτήτων 
Υποµονάδων της, στο Πεδίο Βολών-Ασκήσεων «ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ»

Bολές Πολλαπλού Εκτοξευτή Πυραύλων από Μονάδες Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Πετρωτών, 
στην Περιοχή Ευθύνης του ∆΄ Σώµατος Στρατού

ΤΑΜΣ «ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ», µε χρήση πραγµατικών πυρών ηµέρα και νύχτα,
στην Περιοχή Ευθύνης της 95 Α∆ΤΕ
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TAMΣ Συγκροτήµατος Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού,
στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Α∆ΤΕ, στο Πεδίο Βολής-Ασκήσεων «ΠΛΑΚΑΣ»

ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2013», µε Συµµετοχή Εφέδρων και Εθνοφυλάκων,
της Τακτικής ∆ιοίκησης του 41ου Συντάγµατος Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»

ΤΑΜΣ ΠΟΡΕΙΑ ΒΟΛΗ από το
575 ΤΠΝ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ιδέα χρησιµοποίησης εξοµοιωτών στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 

1970 και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1975, µε την εγκατάσταση και λειτουργία στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων (ΚΕΤΘ) του πρώτου εξοµοιωτή οδήγησης άρµατος ΑΜΧ 30, το 

οποίο αποτελούσε το πλέον σύγχρονο άρµα µάχης που διέθετε ο Ελληνικός Στρατός, εκείνη την 

εποχή. Η λειτουργία και η χρήση του συγκεκριµένου εξοµοιωτή είχε ως αποτέλεσµα την ανα-

γνώριση της σηµαντικής συµβολής των εξοµοιωτών στην πραγµατοποίηση ρεαλιστικής, ασφα-

λούς και οικονοµικής εκπαίδευσης και στην εν συνεχεία σταδιακή απόκτηση και χρήση µεγάλου 

αριθµού εξοµοιωτών διαφόρων οπλικών συστηµάτων του ΣΞ.

Η χρήση των εξοµοιωτών δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την εµπειρία που αποκτά ο µαχητής 

ασκούµενος στα πεδία ασκήσεων και πραγµατοποιώντας βολές µε πραγµατικά πυρά. Οι εξοµοι-

ωτές αποσκοπούν στη βελτίωση της τεχνικής βολής των χειριστών, στην επίτευξη καλύτερου 

συντονισµού µεταξύ πληρωµάτων και τµηµάτων, στην κατανόηση και αφοµοίωση των διαδικα-

σιών που πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε ιδιαίτερη κατάσταση, ώστε αυτές να γίνονται κτήµα 

Οι Εξοµοιωτές
στον Στρατό Ξηράς



από τους εκπαιδευόµενους και να εκτελούνται µε αυτοµατοποιηµένες ενέργειες. Αποτέλεσµα 

των προηγουµένων είναι η καλύτερη προετοιµασία του προσωπικού για την πραγµατοποίηση 

ασκήσεων και βολών σε πραγµατικά πεδία ασκήσεων και βολών. Με αυτό τον τρόπο, µειώνεται 

το κόστος, εξοικονοµούνται πυροµαχικά, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανθρώπινου ατυχήµατος 

και φθοράς του υλικού και µεγιστοποιούνται τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης.

Ο τοµέας της εξοµοίωσης-προσοµοίωσης εξελίσσεται ταχύτατα σε παγκόσµιο επίπεδο και η χρήση 

του έχει περάσει σε µεγάλο βαθµό και σε εµπορικές εφαρµογές, πέραν των καθαρά στρατιωτι-

κών. Γεγονός που καταδεικνύει τη δυναµική ανάπτυξης του συγκεκριµένου χώρου. Η ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους λοιπούς αρµόδιους φορείς του Γενικού Επιτελείου Στρατού 

παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, ώστε να προτείνει τις καλύτερες δυνατές λύσεις και 

τρόπους ενσωµάτωσής τους στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο 

αποτέλεσµα µε το ελάχιστο κόστος.

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε γενικά στοιχεία για τους εξοµοιωτές που έχουν αποκτηθεί και 

χρησιµοποιούνται από το ΣΞ.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΟΛΜΩΝ

Παρέχεται πρακτική εκπαίδευση 
των στελεχών στα καθήκοντα παρατη-
ρητή όπλων καµπύλης τροχιάς.

∆υνατότητες
 Επιλογή σεναρίου από τα υπάρ-

χοντα ή δηµιουργία νέου και ρύθµιση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών

 ∆ηµιουργία αναφορών µε απο-
τελέσµατα ανά εκπαιδευόµενο, βάσης 
δεδοµένων µε τα αποτελέσµατα της 
εκπαίδευσης, για κάθε εκπαιδευό-
µενο ξεχωριστά και επανάληψη της 
προβολής της εκτέλεσης του σεναρί-
ου που ολοκληρώθηκε

 Τοποθέτηση µε απλό τρόπο µέ-
χρι 10 διαφορετικών µονάδων πυρός όπλων καµπύλης τροχιάς σε οποιοδήποτε σηµείο του εδάφους. Οι µονάδες αυτές 
µπορεί να είναι όλµοι (60 χιλ., 81 χιλ., 4,2΄΄ χιλ. και 120 χιλ.) και πυροβόλα (105 χιλ. και 155 χιλ.)

 Επιλογή οποιουδήποτε τύπου πυροµαχικού, τύπου πυροσωλήνα και µεθόδου βολής
 Επιλογή αιτήσεων αεροπορικής υποστήριξης (F16), πυρών ναυτικού πυροβολικού, επίθεση ελικοπτέρων, πυρών 

MLRS και προσβολή στόχων, βάση ωριαίου προγράµµατος πυρών, που καταρτίζεται από τους εκπαιδευόµενους και 
καταχωρείται στο σύστηµα από τον εκπαιδευτή.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΟΛΗΣ
A-T MILAN DX-143

Παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό στις διαδικασίες βο-
λής και στη βολή εναντίον κινούµενων και ακίνητων στόχων µε 
το οπλικό σύστηµα Α-Τ MILAN.

∆υνατότητες
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα σε µία αίθουσα τουλάχι-

στον 30 µ. µήκους, εφοδιασµένη µε σταθερούς και κινούµε-
νους στόχους. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πεδίο 
βολής ή στο πεδίο της µάχης, παρέχοντας τη δυνατότητα της 
εκπαίδευσης του προσωπικού σε πραγµατικές συνθήκες 
βολής εναντίον πραγµατικών στόχων, οι οποίοι βρίσκονται 
τοποθετηµένοι σε διαφορετικές αποστάσεις.



ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
A-T KORNET-E 

Παρέχεται εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία και το 
χειρισµό του οπλικού συστήµατος.

∆υνατότητες
 Η εκπαίδευση των χειριστών, στη µετατροπή του εκτο-

ξευτή από διάταξη κίνησης, σε διάταξη µάχης και αντίστροφα
 Η εκπαίδευση των χειριστών, στη γέµιση-απογέµιση του 

εκτοξευτή, χρησιµοποιώντας τους εξοµοιωτές των πυραύλων 
(9Μ133 GVM)

 Η εκπαίδευση στην προσαρµογή της θερµικής διόπτρας 
στον εκτοξευτή, χρησιµοποιώντας τον εξοµοιωτή της θερµικής δι-
όπτρας (1ΡΝ79-1 GVM)

 Η εκπαίδευση στην ανίχνευση, αναγνώριση και εντοπισµό 
των στόχων, κατά τη νύχτα και την ηµέρα, χρησιµοποιώντας τη θερµική διόπτρα

 Ο έλεγχος της επίδοσης του χειριστή στον εντοπισµό του στόχου, χρησιµοποιώντας το µάτι του εκπαιδευτή.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
9F660-1 Α-Τ ΚΟRNET-E

Παρέχεται εκπαίδευση των σκοπευτών στον εντοπισµό και 
την καταστροφή ενός στόχου.

∆υνατότητες
Ο εξοµοιωτής αίθουσας περιλαµβάνει 23 προγράµµατα εκ-

παιδευτικών ασκήσεων, τα οποία εκπαιδεύουν τον σκοπευτή 
και καταγράφουν τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΧΜ- 70 Α-Τ ΤΟW

Παρέχεται εκπαίδευση στους σκοπευτές του Α-Τ ΤΟW2. 

∆υνατότητες
Εξοµοίωση βολής στο πεδίο ασκήσεων µε ταυτόχρονη κατα-

γραφή της επίδοσης του εκπαιδευοµένου.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Α-Τ ΤΟW (PGΤS)

Ο συγκεκριµένος εξοµοιωτής βολής ανήκει στην οικογένεια εξοµοιω-
τών, που είναι γνωστοί ως συστήµατα ακριβούς απεικόνισης όπλων. Πα-
ρέχει αξιόπιστη εκπαίδευση, εξάσκηση και αξιολόγηση των σκοπευτών 
των Α-Τ ΤΟW.

∆υνατότητες
Χρησιµοποιείται για εκπαίδευση σε ένα από τα πιο κάτω αντικεί-

µενα:
 ∆ιόρθωση της θέσης βολής
 Αναγνώριση στόχου
 Απόφαση εάν ο στόχος έχει εγκλωβιστεί
 Εγκλωβισµός στόχου
 Παρακολούθηση ίχνους και βολής.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Α-Τ FAGOT (9F 619-KV)

Παρέχεται εκπαίδευση βολής µε κατευθυνόµενους πυραύλους και 
πρακτική προετοιµασία των εκπαιδευοµένων για διεξαγωγή πολεµικών 
δράσεων κατά των δυνάµεων του αντιπάλου.

∆υνατότητες
 ∆ηµιουργία πολεµικών περιστάσεων (σεναρίων) διαφόρου 

βαθµού πολυπλοκότητας
 Εκτέλεση των δηµιουργηθέντων σεναρίων από 

τον εκπαιδευόµενο µε βαθµιαία αύξηση της πο-
λυπλοκότητας

 Ανάλυση των αποτελεσµάτων από τη 
βολή.



EΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΟΠΛΩΝ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Παρέχεται εκπαίδευση του προσωπικού στην ορθή εκτέλεση βολών αλλά και στην εκτέλεση βολών µε κάθε είδους καιρι-

κές συνθήκες και ορατότητας, µέσα από ένα πλήθος διαφορετικών σεναρίων.

∆υνατότητες
 Είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω βολών:

 100 µ. πρηνηδόν σε σταθερό στόχο
 200 µ. πρηνηδόν σε σταθερό στόχο 
 300 µ. πρηνηδόν σε σταθερό στόχο.

 Επίσης, υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης στα παρακάτω σενάρια:
 Σενάρια CGI

• Άµυνα σε επίπεδο οµάδας σε κινητό στόχο 
• Ενέδρα κατά Προσωπικού 2
• Άµυνα Συνδυασµένων Όπλων 1
• Επίθεση σε Νησί 1
• Νυκτερινή Άµυνα 1
• Περιπολία σε Κατοικηµένο Τόπο
• Επιχειρήσεις σε Κατοικηµένο Τόπο
• Ενέδρα κατά Τ/Θ Οχηµάτων 2.

 Σενάρια Video 
• Άµυνα µε χαµηλή ορατότητα
• Άµυνα τη Νύκτα 
• Πέρασµα Εχθρικών Γραµµών 
• Έλεγχος Προσφύγων
• Περίπολος σε ∆άσος 
• Ενέδρα σε Ποτάµι 
• Νυκτερινή Επίθεση 
• Έλεγχος σε Αστικό Σπίτι 
• Επιπλέον σενάριο CGI ανά εξοµοιωτή:

– Ενέδρα σε Φάλαγγα Φορτηγών: 4 σενάρια
– Περιπολία µε Ταχύπλοο: 6 σενάρια
– Κίνηση για Λήψη Επαφής: 4 σενάρια.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

EΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΒΟΛΗΣ ΤΟΜΑ ΒΜΡ-1
Παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό στην εκτέλεση βολών και στην εξοικοίωση των διαδικασιών κατάδειξης-αναγνώρι-

σης-σκόπευσης και προσβολής ενός στόχου.

∆υνατότητες
Ο εξοµοιωτής πύργου ΤΟΜΑ BMP 1 αποτελείται από τρία κύρια µέρη:
 Τη βάση του πύργου, η οποία αποτελεί πιστό αντίγραφο του σκάφους του ΤΟΜΑ, φτιαγµένο από µεταλλικά φύλλα
 Τον πύργο του ΤΟΜΑ, ο οποίος είναι πραγµατικός πύργος BMP 1, µε όλα τα ηλεκτρονικά, οπτικά και διαβιβαστικά µέσα, 

καθώς και οπλικά συστήµατα
 Τη θέση του ΑΠΕΟ του ΤΟΜΑ, η οποία είναι θέση επί της βάσης του σκάφους στην ακριβή θέση του ΑΠΕΟ ενός πραγµα-

τικού ΤΟΜΑ BMP 1.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΒΟΛΗΣ ΤΥΦΕΚΙΟΥ Μ16Α2 L-100
Αποσκοπεί στη βελτίωση της τεχνικής βολής του χειριστή και στην 

προετοιµασία του, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για την πραγµατοποίηση βολών 
σε κανονικό πεδίο βολής µε πραγµατικό οπλισµό και πυροµαχικά.

∆υνατότητες
 Προσοµοίωση πεδίων βολής (25, 100, 200 µ.)
 Προσοµοίωση πεδίων βολής µε κινούµενους στόχους
 Βολές άµεσης αντίδρασης σε προβαλλόµενα βίντεο και σενάρια
 ∆ηµιουργία αυτοσχέδιων πεδίων βολής και βίντεο.



ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ TΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ (ΚΕΞ)
Η Ιδέα χρησιµοποίησης εξοµοιωτών αρµάτων στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε στην Ελλάδα την δεκαετία του 1970 και υλο-

ποιήθηκε για πρώτη φορά το 1975, µε την εγκατάσταση και λειτουργία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων (ΚΕΤΘ), του 
πρώτου εξοµοιωτή οδήγησης άρµατος ΑΜΧ 30 το οποίο αποτελούσε, το πλέον σύγχρονο άρµα µάχης, που διέθετε ο Ελληνικός 
Στρατός, εκείνη την εποχή. Η λειτουργία και η χρήση του συγκεκριµένου εξοµοιωτή, είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της 
σηµαντικής συµβολής των εξοµοιωτών στην πραγµατοποίηση ρεαλιστικής, ασφαλούς και οικονοµικής εκπαίδευσης. Η θετική 
εµπειρία της χρήσης του εξοµοιωτή οδήγησης ΑΜΧ-30 οδήγησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στη λήψη αποφάσεων, µε 
τις οποίες υλοποιήθηκε η προµήθεια συστηµάτων εξοµοίωσης οδήγησης και βολής για τους περισσότερους τύπους αρµάτων 
που διέθετε ο Ελληνικός Στρατός (LEO1V, LEO1A5, M60A3, M48A5 MOLF).

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συστηµατοποίησης της χρήσης των εξοµοιωτών στο εκπαιδευτι-
κό σύστηµα αποφάσισε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 :

 Την αναβάθµιση µέρους των τότε υφιστάµενων συστηµάτων εξοµοιωτών αρµάτων
 Την προµήθεια εξοµοιωτών ταυτόχρονα µε την τότε δροµολογούµενη προµήθεια του νέου άρµατος µάχης και
 Την οµαδοποίηση των συστηµάτων εξοµοιωτών και την ένταξη τους υπό ενιαία διοίκηση µε σκοπό, την διεξαγωγή και 

τον έλεγχο της εκπαίδευσης µε ενιαίο τρόπο.
 Οι ληφθείσες αποφάσεις οδήγησαν στην κατάρτιση, υπογραφή και υλοποίηση των απαραίτητων συµβάσεων, µε αποτέ-

λεσµα την οργάνωση του Κέντρου Εξοµοιωτών (ΚΕΞ) ως Μονάδα, τον Οκτώβριο του 2006, στην Αλεξανδρούπολη, στο στρατό-
πεδο «ΚΑΝ∆ΗΛΑΠΤΗ», που αποτελεί την έδρα της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ) µε οργανική του υποµονάδα 
την Ίλη Εξοµοιωτών µε έδρα το ΚΕΤΘ, στον Αυλώνα.

 Αποστολή του Κέντρου Εξοµοιωτών, αποτελεί η παροχή εκπαίδευσης στα πληρώµατα των Mονάδων Tεθωρακισµένων 
στην τεχνική της βολής, καθώς και στην τακτική µικρών κλιµακίων (οµάδα και ουλαµός αρµάτων), µε τελικό σκοπό την επαύ-
ξηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας.

 Επιπλέον, πραγµατοποιείται η συγκεντρωτική τήρηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την εκπαίδευση των 
πληρωµάτων αρµάτων όλων των τεθωρακισµένων Μονάδων και η εξαγωγή συµπερασµάτων που η εκµετάλλευσή τους βελ-
τιώνει τη διεξαγόµενη στους εξοµοιωτές εκπαίδευση.

 Τα συστήµατα, τα οποία σήµερα διαθέτει το ΚΕΞ, καλύπτουν, κατεξοχήν, τις ανάγκες εκπαίδευσης των πληρωµάτων 
αρµάτων όλων των τύπων Leopard που διαθέτει ο ΕΣ (Leo 1A5, Leo 2Hel και Leo 2A4), του Σ∆ΕΕΠ «ΗΝΙΟΧΟΣ» των αρµάτων 
Leo 2Hel, και δευτερευόντως, των αρµάτων Μ σειράς (Μ48Α5 MOLF, Μ60Α3).

 Στο πλαίσιο της σύγχρονης φιλοσοφίας στην εκπαίδευση, το ΚΕΞ λειτουργεί σύµφωνα µε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 
σύστηµα που αναπτύχθηκε και συνεχώς βελτιώνεται από τα στελέχη του ΚΕΞ, βασισµένο σε στάδια και κύκλους εκπαίδευσης. 
Το 1ο Στάδιο αφορά την εκπαίδευση των πληρωµάτων στην τεχνική της βολής του άρµατος, ενώ το 2ο Στάδιο αφορά στην εκπαί-
δευση των πληρωµάτων στην τακτική της οµάδας και του ουλαµού αρµάτων. Οι κατάλληλες υποδοµές διασύνδεσης των συστη-



µάτων εξοµοίωσης, παρέχουν σήµερα δυνατότητες εκπαίδευσης στο ΚΕΞ, 
εφάµιλλες µε αυτές των λοιπών στρατιωτικά προηγµένων χωρών. Ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διασύνδεση των εξοµοιωτών που 
βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη µε αυτούς που βρίσκονται εγκατεστηµένοι 
στον Αυλώνα, η οποία θα επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να συνεκπαιδεύ-
ονται και να «αντιµετωπίζουν» διάφορα σενάρια, ασκήσεων διπλής ενεργείας 
(«force on force»).

 Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των εξοµοιωτών στην εκπαίδευση εί-
ναι πολλαπλά και ποικίλα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 Παρέχεται ασφαλής εκπαίδευση, µηδενικού ρίσκου, τόσο για το προ-
σωπικό όσο και για τα µέσα.

 Εξοικονοµούνται σηµαντικοί πόροι, αφού δεν πραγµατοποιείται κατα-
νάλωση πυροµαχικών, καυσίµων και δεν προκαλούνται βλάβες στο επιχει-
ρησιακό υλικό.

 Επιτυγχάνεται υψηλός ρεαλισµός εκπαίδευσης αφού οι εκπαιδευόµενοι, 
σε όλα τα σενάρια εξοµοίωσης, αντιµετωπίζουν «εχθρό», ο οποίος αντιδρά στις 
ενέργειές τους, και τους υποχρεώνει να αναπροσαρµόζουν τις δικές τους ενέρ-
γειές προκειµένου τελικά να πετύχουν την προσβολή και καταστροφή του.

 Προκύπτουν αποτελέσµατα εκπαίδευσης απόλυτα µετρήσιµα καθόσον 
αυτά καταγράφονται από το σύστηµα, ανάλογα µε την επίδοση του πληρώµα-
τος και χωρίς να επηρεάζονται από την υποκειµενική κρίση των εκπαιδευ-
τών. Επιπρόσθετα τα αποτελέσµατα αυτά τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο 
για µελέτη και εξαγωγή συµπερασµάτων για την αντιµετώπιση ελλείψεων 
και την προσαρµογή µελλοντικής εκπαίδευσης για κάθε ένα µέλος πληρώ-
µατος, µε σκοπό την εξάλειψή τους.

 ∆ιεξάγεται εκπαίδευση πλήρως απαλλαγµένη από εδαφικούς περι-
ορισµούς, καιρικές συνθήκες και µέτρα ασφαλείας που υποχρεωτικά υφί-
στανται κατά την εκπαίδευση στα πραγµατικά πεδία ασκήσεων και βολών. 
Επίσης, παρέχεται εκπαίδευση ανεξάρτητη από τοπικούς και χρονικούς 
περιορισµούς, καθόσον µπορούν να εξοµοιωθούν πολλά διαφορετικά πεδία 
µάχης µη δυνάµενα να εξευρεθούν ως χώροι άσκησης στην πραγµατικότη-
τα, χωρίς καν να απαιτείται η χρονοβόρα σε άλλες περιπτώσεις µετακίνηση 
προσωπικού και µέσων.

 Πραγµατοποιείται ελεγχόµενη αύξηση της πολυπλοκότητας και δυ-
σκολίας των ασκήσεων, η οποία δεν µπορεί να επιτευχθεί σε πραγµατικές 
συνθήκες για τη πλήρη επίτευξη των προσδοκώµενων στόχων της εκπαί-
δευσης.

Επιπλέον, στις δυνατότητες του Κέντρου Εξοµοιωτών, πρέπει να προ-
στεθεί και αυτή της δηµιουργίας - εισαγωγής στους εξοµοιωτές, εικονικού 
εδάφους, που προσοµοιάζει σε εξαιρετικό βαθµό µε το πραγµατικό που κα-
λούνται να ενεργήσουν οι εκπαιδευόµενοι. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω συστη-
µάτων δηµιουργίας τρισδιάστατων βάσεων δεδοµένων (µοντέλων) εδάφους 
- DBGS (Database Generation System) που διαθέτει το ΚΕΞ.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί η προσπάθεια από τις διοικήσεις των 
Μονάδων ΤΘ να ενσωµατώσουν, στο πλαίσιο της Μονάδας, την δυνατότητα 
της εκπαίδευσης µέσω της εξοµοίωσης, µε την εγκατάσταση συστηµάτων 
χαµηλής εξοµοίωσης και χαµηλού κόστους µε σκοπό την διατήρηση των κε-
κτηµένων δεξιοτήτων. Παράλληλα, εξετάζεται και η δυνατότητα προµήθειας 
και ενσωµάτωσης στο εκπαιδευτικό σύστηµα του ΚΕΞ, των επαγγελµατικών 
εκδόσεων των συστηµάτων χαµηλής εξοµοίωσης και, στη συνέχεια, τη δια-
νοµή τους σε όλες τις Μονάδες του όπλου των Τεθωρακισµένων, µε σκοπό 
τη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των πληρωµάτων αρµάτων.



Ακόµη, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα που θα συµβάλλει στην τυποποίηση της παρεχόµενης στο ΚΕΞ εκπαίδευσης είναι η 
προσπάθεια που καταβάλλεται προκειµένου να διατυπωθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης 
υπηρεσιών εκπαίδευσης σύµφωνα µε πρότυπα ISO. Τα οφέλη που εκτιµάται ότι θα αποκοµίσει το ΚΕΞ µε την εφαρµογή της 
πιστοποίησης λειτουργίας είναι τα εξής:

 Στο εσωτερικό περιβάλλον της Μονάδας:
 Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και οργάνωσης.
 Εντοπισµός αναγκών κατάρτισης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτών.
 Βελτίωση του σχεδιασµού των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
 Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοχής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
 Ανάπτυξη µηχανισµών µέτρησης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης στις Μονάδες ΤΘ, µε αποτέλεσµα την 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης.
 Καθιέρωση και σύνταξη απαραίτητων διοικητικών και υποστηρικτικών διαδικασιών, οι οποίες είτε δεν υπάρχουν, είτε 

εφόσον υπάρχουν χρήζουν βελτίωσης.
 Ενδεχόµενη µείωση του κόστους λειτουργίας µακροπρόθεσµα (έπειτα από τουλάχιστον 2 χρόνια από την πιστοποίηση).
 Στο εξωτερικό περιβάλλον της Μονάδας :
 Βελτίωση της γενικής εικόνας της Μονάδας.
 ∆υνατότητα συνεργασιών µε άλλες υπηρεσίες, οργανισµούς, νατοϊκούς σχηµατισµούς, κτλ.
 Καθιέρωση του κύρους της αξίας του ΚΕΞ και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς επίσης και όσα ανα-

φέρθηκαν παραπάνω.
Επιπρόσθετα, την παρούσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΚΕΞ, εκπαίδευση αλλοδαπών πληρωµάτων αρµάτων της 

χώρας του Qatar, ενώ παράλληλα έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον και από άλλες χώρες για εκπαίδευση προσωπικού τους 
στους εξοµοιωτές του ΚΕΞ. Το γεγονός αυτό έχει πολυποίκιλα οφέλη για τον ΕΣ καθώς αποτελεί µέγιστη προβολή της εικόνας 
των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων σε διεθνές επίπεδο  αλλά και για το προσωπικό του ΚΕΞ, καθώς εκτός από το κύρος που 
προσδίδεται για το έργο του, αυξάνονται και οι ικανότητες των εκπαιδευτών του, µέσα από την συλλογή πληροφοριών και την 
επαφή τους µε προσωπικό άλλων χωρών και απαιτήσεων.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι το ΚΕΞ, πέρα από τον εκπαιδευτικό του ρόλο, αποτελεί, αναµφισβήτητα, µία «δεξαµενή σκέψης και γνώ-
σης» για το Όπλο των Τεθωρακισµένων. Η εκπόνηση µελετών που αφορούν την υιοθέτηση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών 
από τον ΕΣ (στο πλαίσιο της τακτικής και όχι µόνο), ο καθορισµός προδιαγραφών που αφορούν µελλοντικές προµήθειες υλικών, η 
αναθεώρηση εγχειριδίων και κανονισµών του Όπλου των Τεθωρακισµένων σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση των διεθνών 
τεχνολογικών εξελίξεων στα πεδία αυτά, είναι µερικοί από τους τοµείς στους οποίους επεκτείνεται το πεδίο δράσης του ΚΕΞ.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ Α/Α ΠΥΡΚΟΥ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ
«TOR-M1» S/M 9Φ678

Είναι τοποθετηµένος επί οχήµατος 5 τον. τύπου KAMA3 
µε δυνατότητα λειτουργίας και στο πεδίο ασκήσεων. Έχει 
σχεδιαστεί για την εκπαίδευση ενός πληρώµατος εκτοξευτή 
«TOR-M1» (3 άτοµα).

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ
HADS ASRAD HELLAS

O εξοµοιωτής πεδίου έχει σκοπό να προσοµοιάσει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το εναέριο πεδίο τις µάχης, για την όσο δυνατό ρεαλιστική εκπαίδευση 
των χειριστών του Ο/Σ ASRAD HELLAS µε τις πραγµατικές συνθήκες.

∆υνατότητες
Οι χειριστές εκπαιδεύονται σε εικονικά σενάρια χειρισµού αλλά και προσβο-

λές εναέριων στόχων. Ο βαθµός εξοµοίωσης πραγµατικών συνθηκών και εκπαί-
δευσης επιτυγχάνεται σε απόλυτο βαθµό (συνθήκες θορύβου και χώρου και Α/Α 
επιχειρήσεων µε δυνατότητα απεικόνισης εχθρικών, φίλιων, ουδέτερων στόχων). 
Τα σενάρια εκπαίδευσης έχουν δηµιουργηθεί στον εξοµοιωτή αιθούσης και καλύ-
πτουν ένα ευρύ φάσµα αεροπορικών επιχειρήσεων µε χρησιµοποίηση σύνθετων 
πολλαπλών στόχων Α/Φ και Ε/Π σε αποστολές προστασίας Α/∆ και περιοχών στρα-
τιωτικού και γενικού ενδιαφέροντος. Ο επαναπρογραµµατισµός και η δηµιουργία 
νέων σεναρίων πραγµατοποιείται περιοδικά και µετά από αίτηση της Μονάδος.



ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Κ/Β OSA-AK (9Φ632Μ)
O εξοµοιωτής πεδίου έχει σκοπό να προσοµοιάσει µε το καλύτερο δυ-

νατό τρόπο το εναέριο πεδίο της µάχης, για την όσο το δυνατό ρεαλιστική 
εκπαίδευση των χειριστών του Ο/Σ OSA-AKM µε τις πραγµατικές συν-
θήκες.

∆υνατότητες
 Εµφάνιση πολλαπλών στόχων
 Προγραµµατισµός σεναρίων
 ∆ιασύνδεση µε πραγµατικό εκτοξευτή OSA-AK και παροχή σ’ 

αυτόν της εξοµοιούµενης αεροπορικής εικόνας
 Εκπαίδευση ταυτόχρονα δύο πληρωµάτων.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Ο/Σ ASRAD HELLAS

Παρέχει αρχική εκπαίδευση των πληρωµάτων που θα επανδρώσουν το Ο/Σ ASRAD HELLAS, καθώς και συντήρηση-βελ-
τίωση του εκπαιδευόµενου προσωπικού.

Ο εξοµοιωτής αιθούσης του Ο/Σ ASRAD HELLAS στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν το 2003 από την 
εταιρεία RΗEINMENTALL.

∆υνατότητα αρχικής εκπαίδευσης πληρωµάτων που θα επανδρώσουν τον Ο/Σ ASRAD HELLAS και συντήρηση-βελτίωση 
γνώσεων του εκπαιδευόµενου προσωπικού.



ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ MANPAD STINGER STPT (Νέου Τύπου)
O εξοµοιωτής έχει σκοπό να προσοµοιάσει µε τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο το εναέριο πεδίο της µάχης, για την όσο το δυνατό ρεα-
λιστική εκπαίδευση των χειριστών του Ο/Σ STINGER µε τις πραγµα-
τικές συνθήκες.

∆υνατότητες
 Αριθµός αποθηκευόµενων σεναρίων: έως 20
 Προγραµµατισµός σεναρίων
 Αριθµός αποθηκευόµενων χειριστών: έως 25

 ∆ικτυακής σύνδεσης.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
STINGER THT

Χρησιµοποιείται από τον σκοπευτή για βελτίωση και 
διατήρηση σε υψηλό βαθµό της ικανότητάς του στην πα-
ρακολούθηση εναέριων στόχων και την εκτέλεση των 
διαδικασιών πυροδότησης του όπλου Stinger.

∆υνατότητες
 Μετά την ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής συ-

σκευής, ο σκοπευτής εκτελεί τις ενέργειες εγκλωβι-
σµού της υπερύθρου ακτινοβολίας (IR), προσδιορισµού 
του στόχου και πυροδοτήσεως, λαµβάνοντας ακουστι-
κά σήµατα όµοια µε εκείνα του πραγµατικού όπλου.

 Η συσκευή αξιολόγησης εµφανίζει την πρόο-
δο του σκοπευτή κατά τη διάρκεια µιας εξοµοιωµένης 
εµπλοκής, παρέχοντας ενδείξεις ότι ο σκοπευτής έχει:

 εκτελέσει ορθά τα 
διαδοχικά στάδια εµπλοκής

 διαπράξει ένα λά-
θος που µπορεί να διορθωθεί 
(πριν πιεσθεί η σκανδάλη πυ-
ροδοτήσεως)

 διαπράξει ένα λά-
θος που δε διορθώνεται (πί-
εση της σκανδάλης χωρίς να 
ακολουθηθεί η διαδικασία).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ S-11
(ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ∆Ι∆ΥΜΟΥ Α/Α ΠΥΡ/ΛΟΥ RHEIMENTALL 20 χιλ.)

Χρησιµοποιείται για την εκπαίδευ-
ση των χειριστών στον εντοπισµό και 
την παρακολούθηση εναέριων στόχων, 
χρησιµοποιώντας το δίδυµο Α/Α όπλο 
Rheimentall 20 χιλ.

∆υνατότητες
Ο εκπαιδευτής, µέσα από ένα φάσµα 

πέντε διαφορετικών «σεναρίων» καθο-
ρίζει:

 τη διεύθυνση πτήσης
 την αρχική απόσταση στόχου
 την ταχύτητα στόχου
 το ύψος πτήσης στόχου
 την οριζόντια απόσταση πυροβό-

λου-επιπέδου τροχιάς στόχου.
Επίσης, ο εκπαιδευτής δύναται να 

αξιολογήσει τους εκπαιδευόµενους βά-
σει των προκαθορισµένων από τα σενά-
ρια αποδεκτών χρόνων και την ακρίβεια 
της σκόπευσης από τον εκπαιδευόµενο, 
κατά τη στιγµή της πυροδότησης.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΟΙΡΑΣ ΧΩΚ
Το σύστηµα εξοµοίωσης του Οπλικού Συστήµατος Κατευθυνόµενων Βληµάτων “HAWK” έχει αναπτυχθεί από το 2001 

στο Στρατόπεδο Σταθµού ∆ιοικήσεως της Μοίρας που εδρεύει στο Πολυδένδρι Αττικής. Έχει εγκατασταθεί σε σύγχρονες 
αίθουσες εκπαίδευσης που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών. Αποτελείται από 4 
αίθουσες διδασκαλίας, όπως παρακάτω:

 Αίθουσα Εκπαίδευσης Κλωβού Κέντρου ∆νσης Πυρός (FDC)
∆ιαθέτει όλα τα συστήµατα και µια πλήρη ADC (Air Defense Console) που υπάρχουν και στον επιχειρησιακό κλωβό 

(FDC) του συστήµατος και µπορεί να εκτελέσει όλα τα επιχειρησιακά και διαγνωστικά προγράµµατα. Η λειτουργία του εξο-
µοιωτή FDC στηρίζεται στην εκτέλεση προκαθορισµένων σεναρίων αεροπορικών προσβολών, ενώ µπορεί να φορτώσει 
και σενάρια που έχουν δηµιουργηθεί από τον εκπαιδευτή. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των σεναρίων ο εκπαιδευτής έχει 
την δυνατότητα να επεµβαίνει και να τροποποιεί τις παραµέτρους πτήσης των στόχων, ενώ, παράλληλα, καταγράφονται όλα 
τα αποτελέσµατα για την εξαγωγή καλύτερων συµπερασµάτων ως προς τις ενέργειες των εκπαιδευτών.

 Αίθουσα Εκπαίδευσης Ραντάρ Ανίχνευσης (CWAR)
Αποτελείται από ένα πλήρες ραντάρ CWAR στο οποίο οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να κάνουν εξάσκηση στις διαδικα-

σίες ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και ηµερησίων ελέγχων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης του τεχνικού 
προσωπικού της Μονάδος στη διαχείριση και αποκατάσταση βλαβών που µπορούν να εµφανιστούν και στα επιχειρησιακά 
υλικά της Μοίρας.

 Αίθουσα Εκπαίδευσης Ραντάρ Εγκλωβισµού (HIPIR)
Αποτελείται από ένα πλήρες ραντάρ HIPIR στο οποίο οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να κάνουν εξάσκηση στις διαδικα-

σίες ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και ηµερησίων ελέγχων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης του τεχνικού 
προσωπικού της Μονάδος στη διαχείριση και αποκατάσταση βλαβών που µπορούν να εµφανιστούν και στα επιχειρησι-
ακά υλικά της Μοίρας.

 Αίθουσα Εκπαίδευσης Εκτοξευτή (DLN)
∆ιαθέτει ένα DLN µε όλα τα ηλεκτρονικά του συστήµατα και χρησιµοποιείται για την εκπαίδευση των Στοιχείων Πυροβολη-

τών στις διαδικασίες ευθυγράµµισης, ενεργοποίησης-απενεργοποίησης και ηµερησίων ελέγχων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα 
εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της Μονάδος στην αποκατάσταση ποικίλων βλαβών που πιθανόν να εµφανιστούν.

Το σύστηµα εξοµοίωσης “HAWK” είναι ένα σύστηµα 
που αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την εκπαίδευση του 

µονίµου και έφεδρου προσωπικού της Μονάδος και 
το οποίο χαρακτηρίζεται από την αληθοφάνεια και την 
προσοµοίωση στο 100% των επιχειρησιακών υλικών, 
χωρίς την καταπόνησή τους για θέµατα εκπαίδευσης.
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ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΥΡΚΟΥ ΜΑΧΗΣ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ»
Η Σχολή Πυροβολικού, στο πλαίσιο του εξορθολογισµού του κόστους εκπαίδευσης και για τη ρεαλιστική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών της τµηµάτων, καθώς και των εκπαιδευόµενων των λοιπών Όπλων-Κλάδων στο αντικείµενο «Παρατήρηση 
της Βολής», έχει αναπτύξει µε ιδία µέσα και σύµφωνα µε τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις, ένα λογισµικό εξοµοιώ-
σεως Βολών στην ειδικά διαµορφωµένη για τον σκοπό αυτό αίθουσα Ηλεκτρονικού Πεδίου Βολής (ΗΠΒ) της.
Παρέχεται εκπαίδευση στους Αξιωµατικούς, Υπαξιωµατικούς και ΥΕΑ σε αντικείµενα Παρατηρουµένων 
Βολών και συγκεκριµένα:

 Εντοπισµό-Προτεραιοποίηση προσβολής των στόχων
 Εκλογή του τύπου τροχιάς και των πυροµαχικών
 ∆ιαβίβαση της Αποστολής Βολής του Αξιωµατικού Παρατηρητή στο Κέντρο ∆ιεύθυνσης Πυρός (Κ∆Π) της Μοίρας
 Κανονισµό-Παρατήρηση της Βολής
 Αίτηση της ∆ραστικής Βολής
 Προσβολή Στόχων σε Ειδικές Καταστάσεις.

∆υνατότητες
Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να παρεµβαίνει και να τροποποιεί τα δεδοµένα ”on time” ή να οικοδοµεί νέα, 

διαφοροποιώντας τα επίπεδα δυσκολίας ή δηµιουργώντας νέα σενάρια, στα οποία οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να δι-
αχειριστούν πολλαπλές αποστολές βολής, εντός καθορισµένων χρονικών πλαισίων, η εκπλήρωση των οποίων απαιτεί 
υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, ακρίβειας, συνεργασίας και ταχύτητα αντίδρασης, καθιστώντας την εκπαίδευση ρεαλι-
στική και προσδίδοντας στον εκπαιδευόµενο την ένταση της µάχης.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ - ΥΠΟΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ
Α/Κ ΠΥΡΛΟΥ PzH

Εξοµοιωτής Αίθουσας Συστήµατος Τακτικού και 
Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) ACCS
(ARTILERY COMMAND AND CONTROL 

SYSTEM)
∆υνατότητα εκπαίδευσης στελεχών, ειδικότητας ΤΕΒ-

ΠΑΡ, εντός κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου, µε δια-
συνδεδεµένους Η/Υ, από επίπεδο Πυροβολαρχίας, µέχρι 
επίπεδο Μοίρας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εξοµοιωτής Πύργου Πυροβόλου PzH 2000 GR
Εκτελούµενο Έργο – Αποστολή

 ∆ύναται να εκπαιδεύσει 4µελές στοιχείο πυροβολητών στα επιµέρους καθή-
κοντα εκάστου, χρησιµοποιώντας εκπαιδευτικά βλήµατα, τα οποία έχουν το βάρος 
πραγµατικού βλήµατος.

 Εκτελεί πλήρως όλες τις ενέργειες ενός επιχειρησιακού πυροβόλου αυ-
τόµατα και επιπρόσθετα σε συνδυασµό µε τον σταθµό εργασίας του εκπαιδευτή. 
Εκτελεί επιµέρους διαδικασίες της βολής σε ηµιαυτόµατη ή χειροκίνητη λει-
τουργία, ώστε οι πυροβολητές να είναι σε θέση να αντιδρούν ορθά σε περίπτω-
ση που το πυροβόλο εµφανίσει κάποια βλάβη στην αυτόµατη λειτουργία.

Εξοµοιωτής Οδηγήσης Πυροβόλου PzH 2000 GR
∆ύναται να εκπαιδεύσει προσωπικό ειδικότητας Ο∆Α/Κ στην οδήγηση-λει-

τουργίες κατά τη βολή του οδηγού, χωρίς κίνδυνο βλάβης του επιχειρησιακού 
υλικού µε απόλυτη ασφάλεια. 

Υποεξοµοιωτής Βολής (VARIANT 1)
Εκτελούµενο Έργο – Αποστολή

∆υνατότητα πλήρους προσοµοίωσης βολής στις διαδικασίες-ενέργειες γέµι-
σης-απογέµισης του πυροβόλου του Αρχηγού Στοιχείου, από τη στιγµή που θα 
λάβει την αποστολή βολής. Βελτίωση των γνώσεων-ικανοτήτων των υπηρετών.

Υποεξοµοιωτής Βολής (VARIANT 3)
Εκτελούµενο Έργο – Αποστολή

∆υνατότητα πλήρους προσοµοίωσης βολής, πλην της διαδικασίας γέµισης-απογέµισης. Βελτίωση των γνώσεων-ικανοτή-
των των υπηρετών.



39

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΡΑΝΤΑΡ
Α/Ο – Α/Π

Εξοµοιωτής Ραντάρ TPQ-36/37
Παρέχεται:
 εκπαίδευση χειριστών συστηµάτων Ραντάρ TPQ-36/37 και εκτέ-

λεση σεναρίων που δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στα κανονικά συ-
στήµατα σε περίοδο ειρήνης

 δυνατότητα δηµιουργίας σεναρίων προσοµοίωσης και δυνατότητα 
ελέγχου και αξιολόγησης του τρόπου χειρισµού του Ραντάρ από τους εκ-
παιδευοµένους, µέσω οθονών που βρίσκονται στον σταθµό εκπαιδευτή

 δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να ανιχνεύουν-χειρίζονται-
καταχωρούν και αναφέρουν στόχους (θέσεις όπλων καµπύλης τροχιάς 
που βάλλουν) που ανιχνεύουν. 

Εξοµοιωτής Ραντάρ ARTHUR
Παρέχεται:
 δυνατότητα εκπαίδευσης των χειριστών των συστηµάτων Ραντάρ 

ARTHUR, µε σενάρια που δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στα κανονι-
κά συστήµατα σε περίοδο ειρήνης

 δυνατότητα ελέγχου των εκπαιδευοµένων στον τρόπο χειρισµού 
του Ραντάρ, µέσω οθονών που βρίσκονται στον σταθµό εκπαιδευτή 

 δυνατότητα αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων µετά την εκτέλεση 
ενός σεναρίου και καταγραφή µε χρονική σειρά των ενεργειών για επι-
σήµανση των λανθασµένων χειρισµών

 δυνατότητα ανίχνευσης, χειρισµού, καταχώρησης και αναφοράς 
στόχων (θέσεις όπλων καµπύλης τροχιάς που βάλλουν).

 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΟΣ
(Fire Control System) ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ MLRS Μ270

Ο εξοµοιωτής του συστήµατος ελέγχου πυρός είναι ένα πιστό αντίγραφο του συστήµατος ελέγχου πυρός (FCS) που βρίσκε-
ται τοποθετηµένο εντός του εκτοξευτή MLRS Μ270. 

Εκτελεί την τεχνική διεύθυνση του πυρός, αναλυτι-
κότερα, εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:

 Γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τις συντεταγµένες και 
το υψόµετρο στο οποίο ευρίσκεται ο εκτοξευτής, καθώς 
και τη διεύθυνση του Βορρά.

 Ελέγχει τη θερµοκρασία στο εσωτερικό του φο-
ρέα πυραύλων και εφαρµόζει αντίστοιχες διορθώσεις.

 Υπολογίζει και εφαρµόζει διορθώσεις, λόγω των 
µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην πε-
ριοχή, µε βάση το µετεωρολογικό δελτίο που του απο-
στέλλεται µε κάθε αποστολή βολής.

 Ελέγχει εάν ο πύραυλος περνάει πάνω από τον 
άµεσο προκαλύπτοντα όγκο ο οποίος υπάρχει µπροστά 
από τον εκτοξευτή.

 Έχοντας υπόψη του τα παραπάνω, και γνωρίζοντας 
τις συντεταγµένες του στόχου που του αποστέλλονται µε 
την αποστολή βολής, προσδιορίζει τα στοιχεία βολής και 
κατόπιν διαταγής του πυροβολητού ανυψώνει το σύστηµα εκτόξευσης, το στρέφει στο διάθηµα του στόχου και πυροδοτεί τον 
ανάλογο αριθµό πυραύλων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΤΟΥ Η/Υ [Light Weight Computer Unit (LCU)] 
ΤΟΥ Κ∆Π Μ577Α2 του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MLRS

Ο εξοµοιωτής του Η/Υ (LCU) του Κ∆Π Μ577Α2 του συστή-
µατος MLRS είναι ένα πιστό αντίγραφο του Η/Υ LCU που βρί-
σκεται τοποθετηµένος εντός του Κ∆Π Μ577Α2. 

Εκτελεί την τακτική διεύθυνση των πυρών του 
οπλικού συστήµατος των MLRS.

Οι ενέργειες που εκτελούνται µέσω του Η/Υ 
(LCU) είναι οι παρακάτω: 

 Λαµβάνει ηλεκτρονικά, µέσω σταθµού ασυρµά-
του, δεδοµένα στόχων.

 Αναλύει όλα τα δεδοµένα του στόχου (είδος, µέ-
γεθος, κατάσταση, θωράκιση, ακρίβεια προσδιορισµού, 

επιθυµητά αποτελέσµατα κ.λπ.) και προτείνει τον αριθµό 
πυραύλων που απαιτούνται για την προσβολή του.
 Εξετάζει αυτόµατα τη δυνατότητα εκτέλεσης της βολής, ελέγχο-

ντας το βεληνεκές και τους προκαλύπτοντες όγκους, µέχρι τον στόχο.
 Λαµβάνει υπ’ όψη του µετεωρολογικά δεδοµένα, µέτρα συντονισµού 

πυρών υποστήριξης και αεροδιαδρόµους.
 Γνωρίζει ποιοι εκτοξευτές εκτελούν βολή τη στιγµή εκείνη, ποιοι κινούνται 

για αναχορηγία πυρ/κών και ποιοι δεν µπορούν να συµµετάσχουν στη βολή (λόγω 
συντηρήσεως, βλάβης κ.λπ.). Προτείνει στον χειριστή τον καταλληλότερο εκτοξευτή για την εκτέλεση της βολής.

 Ο χειριστής της LCU αποδέχεται ή τροποποιεί την πρόταση του Η/Υ και διαβιβάζει τα στοιχεία του στόχου µε ψηφιακό 
µήνυµα στον εκτοξευτή/ές που θα εκτελέσουν τη βολή. Η τεχνική διεύθυνση του πυρός, δηλαδή ο υπολογισµός των στοιχείων 
βολής, γίνεται από τον Η/Υ του κάθε εκτοξευτή.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΑΝ∆ΡΩΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΑ-UAV SPERWER

Είναι εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για την εξο-
µοίωση συγκεκριµένων λειτουργιών κατά την πτήση του αεροχή-
µατος και τη χρησιµοποίηση του οπτικού φορτίου, µε σκοπό την 
εκπαίδευση των πληρωµάτων πτήσης στην εκτέλεση της πτήσης, 
στην εκπλήρωση της επιχειρησιακής αποστολής και τις ενέργειες 
που πρέπει να προβούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

∆υνατότητες
 Εξοµοιώνει 2 τύπους πτήσης αεροχηµάτων. Απλή Πτήση Αε-

ροχήµατος (AVA) και πτήση αεροχήµατος µε αναµετάδοση (AVR).
 Το προσωπικό εκπαιδεύεται στις παρακάτω λειτουργίες:

 Πτητικό χειρισµό του αεροχήµατος
 Στάδια των φάσεων απογείωσης, προσγείωσης και 

στις διαδικασίες µεταβίβασης ελέγχου αεροχήµατος (Hand-
Over) και µεταβίβασης ελέγχου αεροχήµατος εκτάκτου ανά-
γκης (Emergency Hand – Over)

 Στον χειρισµό του οπτικού φορτίου
 Στην αντιµετώπιση βλαβών κατά τη διάρκεια της 

πτήσης και τις ενέργειες των χειριστών για την ασφαλή προ-
σγείωση του αεροχήµατος.
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ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO1A5

Παρέχει τις εξής δυνατότητες:
 Εκπαίδευση βασικού χειρισµού στον υποψήφιο τεχνικό, 

προκειµένου να εξοικειωθεί µε τον λειτουργούντα πύργο σε πε-
ριβάλλον ασφαλείας

 Εκπαίδευση προκεχωρηµένου χειρισµού 
 Εκπαίδευση βασικού σταδίου λειτουργίας, καθώς και ανα-

ζήτησης βλαβών, µέχρι επιπέδου συσκευής
 Εφαρµογή διαδικασιών λειτουργικών ελέγχων µε τη χρή-

ση της ενσωµατωµένης συσκευής διάγνωσης βλαβών σε όλα τα 
στάδια αυτής

 Εξοµοίωση βλαβών στη φάση της προκεχωρηµένης εκπαί-
δευσης του τεχνικού προσωπικού.

ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΤΗΣΗ Ε/Π
Παρέχει ένα περιβάλλον εκπαίδευσης όπου δύναται να εξο-

µοιωθούν ρεαλιστικά συνθήκες πτήσης δια οργάνων, εκτελώντας 
αεροναυτιλιακά ταξίδια στον ελληνικό εναέριο χώρο ή σε όµορες 
αυτού περιοχές. Έχει κατασκευαστεί από το 307 ΤΣΥΑΥ, αξιοποιώ-
ντας όλες τις γνωστές τεχνολογίες, όπου είναι πρακτικά εφαρµόσι-
µες και χαµηλές σε κόστος, από την οµάδα κατασκευής.

∆υνατότητες
∆εν εξοµοιώνεται κάποιο συγκεκριµένο αεροπορικό µέσο της 

Α.Σ., αλλά παρέχεται η δυνατότητα να παραµετροποιείται το πτητικό 
µοντέλο και ο πίνακας οργάνων σε περιβάλλον αντίστοιχο των µέσων 
που ίπτανται τα προς εκπαίδευση πληρώµατα.

Παρέχει προσοµοίωση πτητικών µοντέλων, όπως παρακάτω:
 Γενικός τύπος δικινητήριου αεροπορικού µέσου Ε/Π ή Α/Φ
 Με πίνακα οργάνων, σε κατά επιλογή περιβάλλον πιλοτηρίου:
• Full IFR Cockpit (E-ADI, E-HIS, EFIS) • Ε/Π CH-47D • Ε/Π Bell 212 • Ε/Π UH-1H • Α/Φ B200
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Τα πιστόλια High Standard, Supermatic 

αποκτήθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό πιθανότατα 

στα µέσα  της δεκαετίας του 1950, από το απόθεµα 

του Αµερικανικού Στρατού, προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν κατά την εκπαίδευση στη βολή 

µε πιστόλι. Αποσύρθηκαν µερικά χρόνια αργότερα 

(πιθανότατα κατά τη δεκαετία του 1960), ενώ σχεδόν 

ποτέ δεν χρησιµοποιήθηκαν εκτεταµένα και τα 

περισσότερα από αυτά εκποιήθηκαν κατά τη δεκαετία 

του 1990. Η επίσηµη ονοµασία τους ήταν «Πιστόλι 

των .22”».

Η παραγωγή του όπλου ξεκίνησε το 1951 και αντικατέστησε το Model GE. Οι κύριες διαφορές του, σε σχέση µε τα 

προηγούµενα υποδείγµατα, είναι η ύπαρξη ρυθµιζόµενου οπίσθιου σκοπευτικού, η δυνατότητα τοποθέτησης βάρους 

εξισορρόπησης στο κάτω µέρος της κάνης, η ύπαρξη αναστολέα του ολισθητήρα, καθώς και το βελτιωµένο φινίρισµα.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το όπλο είναι ηµιαυτόµατο, µε σκανδάλη απλής ενέργειας, και λειτουργεί µε το σύστηµα απλής οπισθοδρόµησης. Τροφοδοτείται 

από γεµιστήρα µονής στήλης, ο οποίος απελευθερώνεται από άγκιστρο στο κάτω µέρος της λαβής. Στο αριστερό µέρος του 

όπλου βρίσκεται η ασφάλεια και στο δεξιό ο αναστολέας του ολισθητήρα. Το κοµβίο λύσης του όπλου βρίσκεται εµπρός από τον 

υποφυλακτήρα της σκανδάλης. Το πίσω σκοπευτικό είναι ρυθµιζόµενο και η σφύρα εσωτερική. Στο αριστερό µέρος του ολισθητήρα 

αναγράφεται “HI-STANDARD” και στο αριστερό µέρος της κάννης “SUPERMATIC”. Στο δεξιό µέρος της κάννης υπάρχουν οι 

επισηµάνσεις “HIGH STANDARD MFG. CORP. / HAMDEN. CONN., U.S.A. / .22 LR.” και στο δεξιό µέρος του ολισθητήρα, πάνω από 

τον εξολκέα, βρίσκεται ο αριθµός µητρώου.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

High Standard, Supermatic

Μήκος: 275 mm

Μήκος κάννης: 171 mm

Βάρος (άδειο): 1,135 kgr

Τροφοδοσία: Γεµιστήρας 10 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .22 in Long Rifle

Κατασκευαστής: High Standard

Πιστόλια
High Standard, Supermatic 
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Τα πιστόλια Glock 17 αποκτήθηκαν από τον Ελληνικό 

Στρατό το 1996, µε προορισµό τις Ειδικές ∆υνάµεις. ∆εν 

αντικατέστησαν τα Μ1911 Α1, αλλά –επί του παρόντος 

τουλάχιστον (2004)– γίνεται  χρήση και των δύο 

τύπων όπλων. Εκτός από τα πιστόλια, έγινε προµήθεια 

ολλανδικής κατασκευής σιγαστήρων και σκοπευτικών 

Laser, καθώς και γεµιστήρων των 33 φυσιγγίων, οι 

οποίοι κατασκευάζονται για το Glock 18.

Το 1983 η Glock κέρδισε τον διαγωνισµό για την 

προµήθεια του Αυστριακού Στρατού µε 25.000 πιστόλια, 

µε το πρωτοεµφανιζόµενο Glock 17. Το όπλο αυτό 

αποτέλεσε το πρώτο που κατασκεύασε η εταιρεία και 

γρήγορα απέκτησε τη φήµη του ιδιαίτερα αξιόπιστου. 

Ακολούθησε η προµήθεια του πιστολιού από την Ινδία, την Ιορδανία, τη Νορβηγία και πολλές άλλες χώρες του κόσµου, 

τόσο για αστυνοµική, όσο και για στρατιωτική χρήση. Μετά την επιτυχία του Glock 17, ακολούθησαν νεότεροι τύποι (όπως τα 

Glock 17L, Glock 18, Glock 19, Glock 27 και πολλά ακόµη) σε διάφορα διαµετρήµατα και διαστάσεις. Η παραγωγή του Glock 

17 συνεχίζεται µέχρι σήµερα.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το όπλο είναι ηµιαυτόµατο, λειτουργεί µε το σύστηµα βραχείας οπισθοδρόµησης, φέρει σκανδάλη διπλής ενέργειας και 

έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης υποβρύχιας βολής. Ο αναστολέας του διπλής στήλης γεµιστήρα βρίσκεται στο αριστερό µέρος 

του όπλου πίσω από την σκανδάλη, ενώ στην ίδια πλευρά βρίσκεται και ο αναστολέας του ολισθητήρα. Πάνω στη σκανδάλη 

υπάρχει τοποθετηµένο «γλωσσίδιο», η πίεση του οποίου είναι απαραίτητη προκειµένου να απενεργοποιηθεί η ασφάλεια 

της σκανδάλης. Στη συνέχεια αρχίζει η κίνηση της κυρίως σκανδάλης, οπότε οπλίζεται ο επικρουστήρας και το όπλο, 

συνεχίζοντας την πίεση, πυροδοτεί. Το πιστόλι αποτελείται από 32 µέρη και το 40% από τα τµήµατά του είναι κατασκευασµένο 

από πολυµερές υλικό, µε σκοπό τη µείωση του βάρους. Στο αριστερό µέρος του ολισθητήρα αναγράφεται “GLOCK 17 AUS-

TRIA 9X19”, ενώ ο αριθµός µητρώου βρίσκεται στη δεξιά του πλευρά.

Glock 17

Μήκος: 188 mm

Μήκος κάννης: 114 mm

Βάρος (άδειο): 0,62 kgr

Τροφοδοσία: Γεµιστήρας 17 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 9 mm Parabellum

Αρχ. ταχύτητα 350 m/s

Κατασκευαστής: Glock

Πιστόλια Glock 17 



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆ιάλεξη µε θέµα «Πρόληψη Τροχαίων Ατυχηµάτων» στο ΚΕΤΧ

Την 17η Οκτωβρίου 2013 και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την 

ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα οδικής συµπεριφοράς και τροχαί-

ων ατυχηµάτων, πραγµατοποιήθηκε στο 

ΚΕΤΧ ∆ιάλεξη µε θέµα «Πρόληψη Τρο-

χαίων Ατυχηµάτων» από τον κ. Πάνο Μυ-

λωνά, υπεύθυνο του Ινστιτούτου Οδικής 

Ασφάλειας ΙΟΑΣ και από Αξιωµατικό της 

Τροχαίας Πατρών.

∆ιάλεξη µε θέµα την «Ουσιοεξάρτηση» στην 

32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών

Στις 10 Οκτωβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε οµιλία για την ουσιοεξάρ-

τηση, από κλιµάκιο του ΟΚΑΝΑ, Ν. Μαγνησίας, στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ.», στο πλαίσιο µνηµονίου συνεργασίας ΥΠΕΘΑ-ΟΚΑΝΑ.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέριµνα Προσωπικού από την 96 Α∆ΤΕ

Στο πλαίσιο της µέριµνας προσωπικού, η 96 Α∆ΤΕ πραγµατοποίησε εκδήλωση για 

τη βράβευση των αριστούχων µαθητών.

Κατά τη διάρκεια επίσης των εορτών των Χριστουγέννων, οργάνωσε παιδικό 

χριστουγεννιάτικο χορό για τα παιδιά των στελεχών, καθώς και χριστουγεννιάτικη 

γιορτή στον βρεφονηπιακό σταθµό.



1 Το κείµενο του άρθρου έχει στηριχθεί στο αντίστοιχο κείµενο της παρουσίασης που πραγµατοποίησε επιτελής του ΓΕΣ/∆ΜΠ στις 25 

Ιουνίου 2013 στο Πολεµικό Μουσείο, στο πλαίσιο σεµιναρίου για το στρατιωτικό προσωπικό που τοποθετήθηκε σε θέσεις εξωτερικού.

Ορισµοί
Φύλο (Sex) ορίζεται η βιολογική διαφορά του άνδρα 

από τη γυναίκα, η οποία είναι καθολικά αποδεκτή.
Κοινωνικό Φύλο (Gender) ορίζεται ο κοινωνικός 

ρόλος που διδάσκεται σε γυναίκες και άντρες. Ο κοι-
νωνικός αυτός ρόλος αναπτύσσεται και εξαρτάται από 
την εθνικότητα, την εκπαίδευση και το γεωγραφικό, οι-
κονοµικό, πολιτιστικό και πολιτικό περιβάλλον. Αυτός ο 
ρόλος καθορίζει ένα µοντέλο συµπεριφοράς, που είναι 
ανεξάρτητο από το βιολογικό φύλο και διαµορφώνει την 
κοινωνική ταυτότητα του ατόµου.

Ισότητα Κοινωνικού Φύλou (Gender equality) είναι 
η κατάσταση µέσα στην οποία οι γυναίκες και οι άνδρες 
είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις προσωπικές τους 
δεξιότητες και επιλογές, χωρίς τους περιορισµούς που 
καθορίζονται από αυστηρούς έµφυλους ρόλους και συµ-
βατικότητες. Η ενσωµάτωση της διάστασης του Φύλου 
(Gender Mainstreaming) συνίσταται στην αναδιοργάνω-
ση, τη βελτίωση, ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση της 
διαδικασίας εγχάραξης και άσκησης πολιτικών, λαµβάνο-

Η Ενσωµάτωση του

Κοινωνικού Φύλου στον Στρατό
1

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να καταγράψει τα κυριότερα ση-

µεία της εξέλιξης των θέσεων των ∆ιεθνών Οργανισµών σχετικά 

µε την ισότητα των φύλων µε εστίαση στις Ε∆



ντας υπόψη την ίση συµµετοχή των φύλων 
σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και 
κοινωνικής ζωής. Απώτερος στόχος είναι 
η ισότητα του φύλου να γίνει κυρίαρχη 
τάση στην κοινωνία, ώστε οι γυναίκες και 
οι άντρες να ωφεληθούν εξίσου.

∆ιεθνείς Οργανισµοί και Ενσωµά-
τωση της ∆ιάστασης του Φύλου

ΟΗΕ
Η ενσωµάτωση της διάστασης του 

φύλου καθιερώθηκε ως κύρια παγκόσµια 
στρατηγική, για την προώθηση της ισότη-
τας των φύλων µε το «Πλαίσιο ∆ράσης 
του Πεκίνου», που συµφωνήθηκε κατά 
την 4η Παγκόσµια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ 
για τις Γυναίκες που έγινε στην κινεζική 
πρωτεύουσα το 1995.

Το 1997 ο ΓΓ του ΟΗΕ εκδίδει σαφείς 
και συγκεκριµένες οδηγίες προς τα Κρά-
τη σχετικά µε τη νέα στρατηγική της εν-
σωµάτωσης της διάστασης του Φύλου.

Το Συµβούλιο Ασφαλείας µε την 1325 
UNSCR το 2000 υπογραµµίζει την προσοχή 
που πρέπει να δίνεται στη διάσταση του φύ-
λου στις επιχειρήσεις υποστήριξης της ει-
ρήνης. Με την απόφαση αυτή, το Συµβούλιο 
Ασφαλείας ζητά η διάσταση του φύλου να 
λαµβάνεται υπόψη στη διαδικασία σχεδία-
σης, χρηµατοδότησης και αξιολόγησης κάθε 
επιχείρησης υποστήριξης της ειρήνης.

Ειδικότερα, το Συµβούλιο Ασφαλείας, 
παροτρύνει τα κράτη να αυξήσουν τη συµ-
µετοχή των γυναικών στη διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων. Παράλληλα ενθαρρύνει 
την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 
στις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης. 
Επίσης, ενθαρρύνει τις δυνάµεις που ανα-
πτύσσονται στο πλαίσιο αποφάσεων του 
Συµβουλίου Ασφαλείας να λαµβάνουν πά-
ντοτε υπόψη τη διάσταση του φύλου και τα 
δικαιώµατα του τοπικού γυναικείου πληθυ-
σµού, κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύ-
σεων µεταξύ των τοπικών Αρχών και των 
αντιπροσώπων της ∆ιεθνούς Κοινότητας.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ∆εκαετία του ‘70, για την EE, µπο-

ρεί να χαρακτηρισθεί ως η Περίοδος 
των Ατοµικών ∆ικαιωµάτων. Ειδικότε-
ρα για το θέµα της ισότητας των φύλων, 
εκδίδεται, το 1975, η πρώτη ευρωπαϊκή 
οδηγία για την ίση αντιµετώπιση των 
γυναικών στους τοµείς της εργασίας, 
εκπαίδευσης, εργασιακών συνθηκών. 
Η ισότητα ανδρών γυναικών αντιµετω-
πίζεται πλέον ως ατοµικό δικαίωµα της 
γυναίκας.

Η δεκαετία ‘80, χαρακτηρίζεται ως 
η περίοδος Εξειδικευµένων ∆ράσεων. 
Πιο συγκεκριµένα, η προσπάθεια της EE 
εστιάστηκε στη λήψη θετικών µέτρων για 
τη διευθέτηση των δυσκολιών που διαπι-
στώθηκε ότι αντιµετωπίζουν οι γυναίκες, 
Τη δεκαετία αυτή, εφαρµόζονται πολιτι-
κές, προσανατολισµένες στη γυναίκα που 
ζει στο περιθώριο, και εστιάζονται στο να 
της προσδώσουν τις γνώσεις και δεξιότη-
τες που της λείπουν. Υιοθετείται η άποψη 
ότι η γυναίκα είναι το πρόβληµα και αυτή 
πρέπει να αλλάξει.

Η ∆εκαετία του ‘90 χαρακτηρίστηκε 
ως Περίοδος Ενσωµάτωσης της ∆ιά-
στασης του Φύλου. Οι εξειδικευµένες 

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

δράσεις υπέρ των γυναικών της προη-
γουµένης δεκαετίας αποδείχτηκαν µια 
προσωρινή και όχι ουσιαστική λύση, 
καθώς προετοίµαζαν τις γυναίκες να ερ-
γάζονται και να συµµετέχουν σε ένα αν-
δροκρατούµενο περιβάλλον. Η παραπά-
νω διαπίστωση οδήγησε στην ανάγκη για 
την υιοθέτηση µιας νέας προσέγγισης. Η 
προσέγγιση αυτή απαιτούσε την ενσωµά-
τωση της διάστασης του φύλου (Gender 
Mainstreaming), η οποία µετατοπίζει το 
ενδιαφέρον από τη γυναίκα, στις κοι-
νωνικές, εργασιακές και οικογενειακές 
δοµές και στη σχέση ανδρών-γυναικών. 
Με την ενσωµάτωση της διάστασης του 
φύλου απαιτείται η εφαρµογή πολιτικών 
και η ανάληψη δράσεων, που να εξαλεί-
φουν τις διαφορές που οφείλονται στην 
ηλικία, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την 
εκπαίδευση, µε τελικό στόχο την ανά-
πτυξη της δυνατότητας του ατόµου να 
ανταγωνιστεί ισότιµα. Η EE υιοθέτησε 
τη δική της πολιτική «Ενσωµάτωσης του 
Φύλου», το 1995. Με τη συνθήκη του 
Άµστερνταµ, επιβεβαιώθηκε η σπουδαι-
ότητα της προώθησης της ενσωµάτωσης 
της διάστασης του φύλου µέσα στις δο-
µές, διαδικασίες και δράσεις της EE.



NATO
Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση 

1325/2000 του Συµβουλίου Ασφαλείας, το 
NATO θεωρεί ότι βασικό στοιχείο για την 
επιτυχή εκτέλεση µιας αποστολής, είναι 
η σαφής κατανόηση της κουλτούρας των 
ανθρώπων της περιοχής που έχει ανα-
πτυχθεί η Νατοϊκή δύναµη. Το γεγονός 
αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της 
ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου 
στις διαδικασίες της Συµµαχίας.

Υπό το πρίσµα αυτό, το NATO εξέδωσε 
συγκεκριµένες «Οδηγίες Ενσωµάτωσης 
της ∆ιάστασης του Φύλου» (Guidance 
for NATO Gender Mainstreaming), οι 
οποίες αναγνωρίζουν ισότιµα τις δια-
φορετικές ανάγκες του προσωπικού µε 
σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή του στις 
επιχειρήσεις. Οι παραπάνω οδηγίες του 
NATO εστιάζονται στην ενσωµάτωση της 
διάστασης του φύλου, στην επιχειρησια-
κή σχεδίαση, στην εκπαίδευση και στην 
αξιολόγηση.

Στην επιχειρησιακή σχεδίαση, η εν-
σωµάτωση της διάστασης του φύλου θα 
επιτυγχάνεται µε την ξεκάθαρη κατανόη-
ση των θεµάτων του κοινωνικού φύλου 
και την ένταξη του κοινωνικού φύλου στις 
διαδικασίες λήψης απόφασης.

Στην εκπαίδευση, οι αρχές που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η δια-
µόρφωση εκπαιδευτικών προγραµµά-
των που συνεισφέρουν στην ενίσχυση 
της ευαισθητοποίησης σε θέµατα κοι-
νωνικού φύλου.

Στην αξιολόγηση, θα πρέπει να λαµ-
βάνονται υπόψη τρεις αρχές:

 Η δηµιουργία ενός πυρήνα ειδικών 
για την αξιολόγηση του βαθµού ενσωµά-
τωσης της διάστασης του φύλου

 Η εξαγωγή διδαγµάτων από την 
επίδραση που είχε η διάσταση του φύλου 
στην επιτυχία της αποστολής

 Η αξιολόγηση του βαθµού αφοµοί-
ωσης των διδαγµάτων.

Η Στρατιωτική Επιτροπή του NATO 
διαθέτει ένα συµβουλευτικό όργανο που 
ονοµάζεται «Επιτροπή για τις Γυναίκες 
σε ∆υνάµεις του ΝΑΤΟ» (Committee on 
Women in the NATO Forces (CWINF). 
Η επιτροπή αυτή στελεχώνεται από αι-
ρετό Πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και 
µε µέλη αντιπροσώπους από τις χώρες 
µέλη του NATO.

Σύγκριση Παλαιάς και
Νέας Στρατηγικής για την Ισότητα

Αναφορικά µε τη στρατηγική που ακο-
λούθησαν οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί στην 
αντιµετώπιση των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις 
της νέας στρατηγικής σχετικά µε την παλαιά. 
Η παλαιά στρατηγική είχε επίκεντρο την 
ίδια τη γυναίκα, ενώ η νέα εστιάζεται στις 
σχέσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 
πρόβληµα που επιχειρούσε να θεραπεύσει 
η παλαιά στρατηγική ήταν ο αποκλεισµός 
της γυναίκας κυρίως από την εκπαίδευση 
και την εργασία .Η νέα στρατηγική σκοπεύει 
στην αποκατάσταση ίσων ευκαιριών µεταξύ 
ανδρών και γυναικών, έτσι ώστε να επιτυγ-
χάνεται τελικά ισόρροπη ανάπτυξη.

Επίσης, η παλαιά προσέγγιση αποσκο-
πούσε στην ενσωµάτωση της γυναίκας στις 
υπάρχουσες ανδροκρατούµενες δοµές. 
Αντίθετα, η νέα προωθεί την αναδιοργά-
νωση των δοµών αυτών. Η στρατηγική που 
είχε ακολουθηθεί ήταν η αύξηση της παρα-
γωγικότητας των γυναικών, η απόκτηση ει-
σοδήµατος και η διευκόλυνση της διαχείρι-
σης των θεµάτων της οικογένειας. Σήµερα, 
η στρατηγική εστιάζεται στο να αναγνωρίσει 
και να διευθετήσει τα πρακτικά ζητήµατα 
στις σχέσεις ανδρών και γυναικών, ώστε να 
βελτιωθούν ισότιµα οι συνθήκες της οικο-
γενειακής, επαγγελµατικής και προσωπι-
κής ζωής, ανδρών και γυναικών.

Βασικές Aρχές της Ισότητας
Οι βασικές αρχές της ισότητας είναι 

πέντε:
 Η αρχή της διεκδίκησης αξιοπρε-

πούς εργασίας και ίσης αµοιβής για εργα-
σία κοινής αξίας

 Η αρχή στο δικαίωµα στην ερ-
γασία και στη µητρότητα/πατρότητα, η 
οποία σηµαίνει προστασία της µητρότη-
τας/πατρότητας

 Η αρχή στο δικαίωµα στην επαγγελ-
µατική εκπαίδευση, που ισχύει όταν υπάρ-
χει το δικαίωµα για συνεχή εκπαίδευση 
και επιστροφή στην εργασία µετά από τη 
χρήση άδειας µακράς διαρκείας (π.χ. άδεια 
τοκετού και άδεια ανατροφής τέκνου)

 Η αρχή στο δικαίωµα εργασίας σε 
αξιοπρεπές περιβάλλον (αναφέρεται στο 
θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης).

Η τελευταία αρχή εστιάζει στο δικαίω-
µα σε ίσες ευκαιρίες.

Συµπερασµατικά
Συνοψίζοντας, από το 1995, ο ΟΗΕ, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και το NATO προ-
σέγγισαν την αποκατάσταση της ισότητας 
των δύο φύλων µε µια σειρά δράσεων 
και πολιτικών που έχουν επιφέρει ση-
µαντικά αποτελέσµατα και χρήσιµα δι-
δάγµατα. Ως ενσωµάτωση της διάστασης 
του φύλου νοείται η διαµόρφωση των 
κατάλληλων συνθηκών για την ισότιµη 
κάλυψη των αναγκών ανδρών και γυναι-
κών. Η υλοποίηση των συνθηκών αυτών 
προϋποθέτει την εµπλοκή νοµικών ερ-
γαλείων, οικονοµικών πόρων και κατάλ-
ληλων οργανωτικών δοµών. Η αποδοχή 
της διαφορετικότητας των δυο φύλων 
και η κατάλληλη εκµετάλλευσή της από 
τις Ε∆, που υλοποιείται µε την ενσωµά-
τωση της διάστασης του φύλου, δύναται 
να συµβάλλει αποφασιστικά στην εκπλή-
ρωση της αποστολής των Ε∆.
Ανθλχός Αγλαΐα-Σαβίνα Αναστασίου
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Ο ανθρώπινος παράγοντας 

αποτελεί το κεντρικό σηµείο 

αναφοράς της ασφαλείας σε 

µια Μονάδα. Η διαχείριση 

της µεµονωµένης συµπερι-

φοράς είναι κρίσιµη για την 

αποτροπή ατυχηµάτων, αλλά 

αυτό θα ήταν ανεπαρκές εάν 

δεν υπάρχει οµαδικό πνεύµα. 

Όλο το προσωπικό πρέπει να 

ενηµερώνεται και να ακολου-

θεί τους κανόνες ασφαλείας. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση 

της ασφάλειας απαιτεί κλίµα 

εµπιστοσύνης µέσα στη Μο-

νάδα. Το προσωπικό πρέπει 

να ενεργοποιηθεί και να συ-

µπεριληφθεί σε µια δυναµική 

και εξελισσόµενη διαδικασία 

βελτίωσης.

Συµµετοχή των

Εργαζοµένων-Στελεχών στην

Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία
Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ότι:

 Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι συλλογική υπόθεση.

 Η ανθρώπινη ζωή, η υγεία και η σωµατική ακεραιότητα είναι τα υπέρτατα αγαθά 

που δεν κοστολογούνται και δεν ανταλλάσσονται.

 Οι κίνδυνοι καραδοκούν σε κάθε βήµα µας στο σπίτι, στον δρόµο

στους χώρους εργασίας.

 Η ασφαλής συµπεριφορά είναι δείγµα πολιτισµού και προόδου τόσο για τα άτοµα 

όσο και για τις κοινωνίες.

  Η ασφαλής συµπεριφορά µας µπορεί να σώσει το παιδί µας, τη γυναίκα µας, τον 

συγγενή µας.

 Η ασφαλής συµπεριφορά είναι µεταδοτική, το ίδιο είναι και η ανασφαλής

συµπεριφορά.

 Η εκτέλεση κάθε εργασίας απαιτεί εκπαίδευση και εξουσιοδότηση.

 Μην προσπερνάτε αδιάφορα τις πινακίδες και τις σηµάνσεις κινδύνων.

 Στόχος µας να είναι: κανένα ατύχηµα στον χώρο εργασίας.

 Η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτη.

     Η πολιτική ασφαλείας θα πρέπει να αντιµετωπίζεται στην ίδια βάση µε την αποδοτι-

κότητα στον χώρο εργασίας.

     Η ασφάλεια θα πρέπει να εφαρµόζεται σε κάθε χώρο των στρατιωτικών εγκαταστά-

σεων και θα πρέπει να συνοδεύεται από τους κατάλληλους ελέγχους, ώστε να εξαλει-

φθούν οι επικίνδυνες συµπεριφορές.

     Όλοι πρέπει να ξέρουν τι συµβαίνει όσον αφορά τη διαχείριση ασφάλειας µέσα στη 

Μονάδα.

    Είναι καθήκον του καθενός να µεταβιβάζει οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να 

βοηθήσει στη µείωση του κινδύνου ή στην αποτροπή ατυχηµάτων.

      Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια.



Οφέλη από τη συµµέτοχη των ερ-
γαζοµένων-στελεχών στην υγιει-
νή και ασφάλεια στην εργασία:

 Οι χώροι εργασίας στους οποίους οι 

εργαζόµενοι-στελέχη συµβάλλουν ενερ-

γά στην προαγωγή της υγείας και της 

ασφάλειας παρουσιάζουν συχνά χαµηλά 

επίπεδα επαγγελµατικού κινδύνου και 

χαµηλότερα ποσοστά ατυχηµάτων.

 Η συµµετοχή των εργαζοµένων-στε-

λεχών συµβάλλει στην ανάπτυξη ρεα-

λιστικών και αποτελεσµατικών τρόπων 

προστασίας.

 Οι εργαζόµενοι-στελέχη, συµµετέ-

χοντας στο στάδιο του σχεδιασµού ενός 

ζητήµατος, έχουν περισσότερες πιθα-

νότητες να εντοπίσουν τα προβλήµατα 

και τις αιτίες τους, να συµβάλουν στην 

εξεύρεση πρακτικών λύσεων και να 

συµµορφωθούν προς το τελικό απο-

τέλεσµα, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη 

ασφάλεια στην εργασία.

      Η ∆ιοίκηση πρέπει να προβάλλει συνεχώς το θέµα της ασφάλειας.

     Πρέπει να υπάρχει πλήρης και συνεχής δέσµευση από τη ∆ιοίκηση, η οποία θα πρέ-

πει επίσης να ενηµερώνει όλο το προσωπικό ότι η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα 

και µέρος των καθηκόντων όλων των εργαζοµένων-στελεχών.

     Πρέπει να συζητάµε τα προβλήµατα ασφαλείας σε βάθος, να ανιχνεύουµε τα αδύ-

νατα σηµεία, να αναλύουµε τα γεγονότα, να πραγµατοποιούµε τις εκτιµήσεις των επαγ-

γελµατικών κινδύνων και να εφαρµόζουµε τα τοπικά προγράµµατα δράσης, για να 

αποτρέψουµε τα ατυχήµατα.

     Η αποτελεσµατική διαχείριση της ασφάλειας απαιτεί κλίµα εµπιστοσύνης µέσα στη 

Μονάδα.

     Το προσωπικό πρέπει να ενεργοποιηθεί και να συµπεριληφθεί σε µια δυναµική και 

εξελισσόµενη διαδικασία βελτίωσης.

     Η επικοινωνία της ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα πρέπει συνεχώς να αναδεικνύει τις 

επιτυχηµένες ενέργειες, να ενθαρρύνει τα καλά αποτελέσµατα και να ανταµείβει τους 

εργαζόµενους-στελέχη για τη συµβολή τους.

     Η διαχείριση ασφάλειας είναι µέρος των δεξιοτήτων και των ειδικοτήτων που απαι-

τούνται σε όλα τα επίπεδα.

Η συµµετοχή των εργαζοµένων-στελεχών στην προαγωγή της υγείας 
και της ασφάλειας στην εργασία αποτελεί µια αµφίδροµη διαδικασία, 

κατά την οποία οι ∆ιοικήσεις και τα στελέχη:

 Συζητούν

 Ακούν τις ανησυχίες που εκφράζονται

 Εµπιστεύονται και σέβονται ο ένας τον άλλο

 Συζητούν εγκαίρως τα ζητήµατα που τους απασχολούν

 Λαµβάνουν υπόψη τις απόψεις όλων

 Λαµβάνουν από κοινού αποφάσεις

 Αναζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες

Η ενεργός συµµέτοχη των εργαζοµένων-στελεχών
αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας

 Πρόσεξε  Σκέψου την ασφάλειά σου

 Στόχος: κανένα ατύχηµα
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Αυτόνοµος

Οικοδοµικός Οργανισµός

Αξιωµατικών (ΑΟOΑ)
Καλυπτόµενο χρονικό διάστηµα από 1 Οκτωβρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013

Ζώνη Αστικού Αναδασµού (ΖΑΑ) Πικερµίου-Ραφήνας

Το θέµα επανεξετάζεται σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ, ώστε να δηµιουργηθεί κατάλληλο Νοµικό πλαίσιο και παράλληλες 

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

Έργα Υποδοµής στα Οικόπεδα Χιλής Αλεξανδρούπολης

Έχει εγκριθεί η Μ Π Ε (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για τα έργα της Νέας Χιλής στην Αλεξανδρούπολη και έχει 

υποβληθεί για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στο ΥΠΕΚΑ. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

έγκρισης από το ∆Σ/ΑΟΟΑ και έχει προωθηθεί για υπογραφή στην Προϊσταµένη Αρχή (ΓΕΣ) η ∆ιακήρυξη για την πρόσληψη 

Τεχνικού Συµβούλου, για την ολοκλήρωση των Μελετών και των τευχών ∆ηµοπράτησης των έργων Υποδοµής. Αναµένεται 

εντός του Ιανουαρίου 2014 η ανάθεση του σχετικού έργου και εντός του µηνός Απριλίου 2014 η εγκατάσταση του Αναδόχου της 

Α΄ Φάσης των έργων.

Εξέλιξη Πολεοδοµικών Μελετών σε αποδεσµευόµενα στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ:

 Στρατόπεδο «ΛΗΤΗΣ», ∆ήµου Μυγδονίας 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 την ΥΑΜΣ και ∆ήµο Καβάλας η µεταγραφή της Πράξεως Εφαρµογής του Στρδου 

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

των ΟΤ 715Γ και 815Γ στο όνοµα του ΑΟΟΑ και να µπορέσουν να αξιοποιηθούν οικιστικά τα 2 ΟΤ, τα οποία αποδίδουν 60 

κατοικίες.

Κατασκευή Πολυκατοικιών

 Η δηµοπράτηση της κατασκευής της πολυκατοικίας εξ 9 διαµερισµάτων στην Καστοριά θα εξετασθεί, µε βάση την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα µέλη του ΑΟΟΑ. Για την εν λόγω πολυκατοικία έχει εκδοθεί η Οικοδοµική Άδεια και έχει 

συνταχθεί η Μελέτη ∆ηµοπράτησης η οποία εγκρίθηκε από την Προϊσταµένη Αρχή (κ. ΥΕΘΑ).

 Η Οικοδοµική Άδεια της οδού Παπανικολή αρ. 5 στου Παπάγου αναθεωρείται, σύµφωνα µε τον νέο Οικοδοµικό Κανονισµό 

(αξιοποιούνται οι πρόσθετες διατάξεις για κλιµακοστάσια, ράµπες ΑΜΕΑ κ.λπ.) για την έκδοση της Άδειας ∆όµησης, σύµφωνα µε 

τον ΝΟΚ. Παράλληλα, έχει συνταχθεί και η Μελέτη ∆ηµοπράτησης.

 Το ∆Σ/ΑΟΟΑ έχει εγκρίνει την κατασκευή της πολυκατοικίας Κ1 στην Καλαµαριά, η δε Μελέτη ∆ηµοπράτησης έχει εγκριθεί 

και από το Τεχνικό Συµβούλιο Έργων και προωθείται από την Προϊσταµένη Αρχή στον κ. ΥΕΘΑ, για υπογραφή. Εκτιµάται η 

∆ηµοπράτησή της εντός του Φεβρουαρίου 2014 και η εγκατάσταση του αναδόχου το 1ο δεκαήµερο του Μαρτίου 2014.

 Έχει εγκριθεί από το ∆Σ/ΑΟΟΑ η προµελέτη της ανέγερσης 48 διαµερισµάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α επί της οδού ΚΕΝΕΝ 

ΜΕΣΣΑΡΕ στο Στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα. Ήδη συντάσσεται η µελέτη για την έκδοση των Αδειών ∆όµησης. 



Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:

 Από το Γραφείο Ενηµέρωσης στο τηλ.: 210 6577401 &

 Από την ιστοσελίδα του Οργανισµού www.aooa.gr

Παράλληλα, συντάσσεται η Μελέτη ∆ηµοπράτησης.

 Προωθείται η επανασχεδίαση της αρχιτεκτονικής µελέτης για την έκδοση των Αδειών ∆όµησης της κατασκευής 20 κατοικιών 

στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην Ποσειδώνια του ∆ήµου Κορινθίων, προκειµένου να αξιοποιηθούν οι διατάξεις του 

νέου ΝΟΚ. Η προκαταρκτική αρχιτεκτονική µελέτη έχει εγκριθεί µε απόφαση της Γενικής ∆νσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 

Πολιτισµού και παράλληλα συντάσσεται η Μελέτη ∆ηµοπράτησης.

 Στη Λάρισα εγκρίθηκε από το ΥΠΠΟ η πρόταση του ΑΟΟΑ για την κατασκευή δυο (2) πολυκατοικιών. Έχει ήδη ολοκληρωθεί 

η Αρχιτεκτονική Μελέτη και οι σύνοδες µελέτες ( ΚΕΝΑΚ. Γεωλογική Έκθεση κ.λπ. ) για την υποβολή στην Πολεοδοµία του ∆ήµου 

Λάρισας για την Έγκριση ∆όµησης Συγκροτήµατος Κατοικιών στο ΟΤ 433Α.

 Στον υπό έγκριση Προϋπολογισµό του ΑΟΟΑ για το έτος 2014 έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα ποσά για την ∆ηµοπράτηση 

των Πολυκατοικιών και των Έργων Υποδοµής στην Νέα Χιλή.

 Σε συνεργασία µε το ΤΕΕΘΑ αναζητήθηκαν λύσεις αξιοποίησης µη αναγκαιούντων κτηρίων ΣΟΑ, ιδιοκτησίας του Ταµείου τα 

οποία µπορεί να τύχουν ανακαίνισης και να διατεθούν σε ιδιαίτερα καλές τιµές σε µέλη του ΑΟΟΑ.

 Ο ΑΟΟΑ, σε συνεργασία µε το ΤΕΘΑ, προωθεί και τη διαδικασία απόκτησης οικοπεδικών εκτάσεων σε πολλές περιοχές, 

προκειµένου να τις συµπεριλάβει στην κατάρτιση Μελλοντικών Προγραµµάτων.

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.

 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 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 ηλεκτρονι-

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



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τη ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 

1940 στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τη Βέροιας και το χωριό Νέα Σάντα. Η 71 Α/Μ ΤΑΞ συµµετείχε µε παρέλαση, µε διάθεση τµηµάτων 

απόδοσης τιµών, καθώς και µε αντιπροσωπεία στελεχών.

Tην Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013 µε την ευκαιρία του εορτασµού των Χρι-

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

τη στήριξη άπορων οικογενειών του δήµου Κιλκίς.

Επίσης, την Πέµπτη 21 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις για τον εορτασµό της ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων 

στην πόλη του Κιλκίς. Και σε αυτή την εορτή η 71 Α/Μ ΤΑΞ συµµετείχε µε διάθεση τµηµάτων απόδοσης τιµών και µε 

αντιπροσωπεία στελεχών.

Κοινωνική Προσφορά από την 71 Α/Μ ΤΑΞ

Κοινωνική Προσφορά από την 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Επίσκεψη στο Γηροκοµείο Βόλου κατά τη ∆ιάρκεια των Εορτών

 ∆ιάθεση του Ελικοδροµίου του Στρατοπέδου «Σχη (ΠΖ) 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ.» για την Αεροδιακοµιδή Πολίτη
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Κοινωνική Προσφορά από την 96 Α∆ΤΕ

Την 16η και 17η ∆εκεµβρίου 2013 διεξήχθη Τακτική 

Ηµερίδα Εθελοντικής Αιµοδοσίας στο Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ» 

µε τη συµµετοχή στρατιωτικού προσωπικού, Εθνοφυλάκων, 

πολιτών και, για πρώτη φορά, σπουδαστών της Σχολής 

Εµποροπλοιάρχων Οινουσσών.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 134 φιάλες αίµατος από 167 

άτοµα που προσήλθαν.

Το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2013 διατέθηκαν 3 ιατροί 

του 96 ΤΥΕΘ που, σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο 

Χίου και την Ι. Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, 

συνέβαλαν στην εξέταση 17 κατοίκων της Βορειοδυτικής 

Χίου.

Τη ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε 

από κλιµάκιο της 96 Α∆ΤΕ προσφορά παιχνιδιών στον 

Ερυθρό Σταυρό και το Κοινωνικό Παντοπωλείο.



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πρωτάθληµα Τζούντο Ενόπλων ∆υνάµεων & Σωµάτων Ασφαλείας

Τον µήνα Νοέµβριο, επίσης, πραγµατοποιήθηκε το πρωτάθληµα Τζούντο των Σωµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σω-

µάτων Ασφαλείας, στην Αθήνα, στο Γυµναστήριο Εθνικού Γυµναστικού Συλλόγου Αθηνών, µε υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο 

Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Πραγµατοποιήθηκαν αγώνες στις κατηγορίες των -73 κιλών, -81 κιλών, -90 

κιλών, -100 κιλών, +100 κιλών. Στη συνολική κατάταξη, νικήτρια ήταν η οµάδα του Στρατού Ξηράς µε τρία χρυσά και ένα χάλκινο 

µετάλλιο. ∆εύτερη αναδείχθηκε η οµάδα του Λιµενικού Σώµατος µε ένα χρυσό, τρία αργυρά και ένα χάλκινο µετάλλιο και τρίτη η 

οµάδα του Πυροσβεστικού Σώµατος µε ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο µετάλλιο.

Πρωτάθληµα Κωπηλασίας Ενόπλων ∆υνάµεων & Σωµάτων Ασφαλείας

Στις 20 Οκτωβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν οι αγώνες για το πρωτάθληµα Κωπηλασίας Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφα-

λείας, έτους 2013, στο Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο του Σχοινιά, µε υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Πρωτάθληµα Ιστιοπλοΐας Ενόπλων ∆υνάµεων & Σωµάτων Ασφαλείας

Κατά τον µήνα Νοέµβριο πραγµατοποιήθηκε το πρωτάθληµα Ιστιοπλοΐας Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας για το 

έτος 2013, στον Φαληρικό Όρµο, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οµίλου Καλαµακίου, µε υπεύθυνο οργάνωσης τη Γραµµατεία 

του ΑΣΑΕ∆. Η αντιπροσωπευτική οµάδα των Ανδρών και των Γυναικών του Στρατού Ξηράς στην οµαδική κατάταξη κατέκτησε 

τη δεύτερη θέση. Πρώτη αναδείχθηκε η οµάδα του Λιµενικού Σώµατος στην κατηγορία Ανδρών και Γυναικών και τρίτη στους 

Άνδρες η οµάδα της Ελληνικής Αστυνοµίας και στις Γυναίκες του Πολεµικού Ναυτικού.



Πρωτάθληµα Τοξοβολίας Ενόπλων ∆υνάµεων & Σωµάτων Ασφαλείας

Στις 7 ∆εκεµβρίου 2013 διεξήχθησαν οι ετήσιοι αγώνες του Πρω-

ταθλήµατος Τοξοβολίας Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, 

κλειστού χώρου 2 x 8 µ. Ολυµπιακού και Σύνθετου Τόξου, για το έτος 

2013. Πρώτη στην οµαδική βαθµολογία στο Compound Bow αναδεί-

χθηκε η οµάδα της Πολεµικής Αεροπορίας και δεύτερη η οµάδα του 

Πολεµικού Ναυτικού. Στο Recurve Bow την πρώτη θέση έλαβε η οµάδα 

της Πολεµικής Αεροπορίας, τη δεύτερη η οµάδα του Στρατού Ξηράς και 

την τρίτη η οµάδα του Πολεµικού Ναυτικού.

ΟΙ αγώνες διοργανώθηκαν στην Αττική, στο Κλειστό Γυµναστήριο 

της Σχολής Ικάρων, µε υπεύθυνο οργάνωσης το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. και µε τη συνδροµή της Ελληνικής Φιλάθλου 

Οµοσπονδίας Τοξοβολίας.

Πρωτάθληµα Ξιφασκίας

Ενόπλων ∆υνάµεων & Σωµάτων Ασφαλείας

Από τις 9 έως 10 Νοεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν οι αγώ-

νες πρωταθλήµατος Ξιφασκίας Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων 

Ασφαλείας, έτους 2013, στις εγκαταστάσεις της ΣΣΑΣ στη Θεσσαλο-

νίκη, µε υπεύθυνη οργάνωσης τη Γραµµατεία του ΑΣΑΕ∆.

Πρωτάθληµα Ποδηλασίας

Ενόπλων ∆υνάµεων & Σωµάτων Ασφαλείας

Στις 3 Νοεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν οι αγώνες για το 

πρωτάθληµα Ποδηλασίας των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων 

Ασφαλείας, έτους 2013, στο Ολυµπιακό Ποδηλατοδρόµιο του Σχοι-

νιά, µε υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο το Αρχηγείο της Ελληνι-

κής Αστυνοµίας.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Τα Φυ λάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

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 ∆ΡΥΜΑ∆ΩΝ

Βρίσκεται επί του Υψώµατος Ανωνύµου, κοντά στην κοινότητα 

∆ρυµάδων, σε έκταση 3.700 τ.µ., που κατέχει η υπηρεσία από την 

προπολεµική περίοδο. Στα 1934 ανεγέρθη λιθόκτιστο κτήριο που 

λειτούργησε µέχρι το 1969, οπότε και κατασκευάστηκε το υπάρχον 

µέχρι σήµερα φυλάκιο. Στα 1992 το παλαιό κτήριο χαρακτηρίστη-

κε διατηρητέο µνηµείο και αναστηλώθηκε για να λειτουργήσει ως 

µουσειακός χώρος. Εντός της κοινότητας λειτουργούσε από το 1923 στρατιωτικό φυλάκιο, στον ίδιο χώρο µε τη Χωροφυλακή 

και το Τελωνείο ∆ρυµάδων. Στη σηµερινή του θέση µεταφέρθηκε το 1934, µε την ονοµασία ΕΦ 14 ή ΕΦ ΚΩΤΣΙΚΟΤΕΛΗ, στη 

µνήµη του Αξιωµατικού που φονεύθηκε το ’14. Μετά το 1941 δε λειτούργησε και επανήλθε στη θέση του το 1945. Στα 1997 έγινε 

µεθοριακός σταθµός για την υποδοχή Βορειοηπειρωτών της περιοχής Πωγωνίου και το '98 λειτούργησε δίπλα στο φυλάκιο. 

Σήµερα επανδρώνεται από την 3η ∆ιµοιρία του 2ου Λόχου Προκάλυψης του 583 ΤΠ και αποτελεί µόνιµο φυλάκιο του Α΄ ΣΣ.

Το φυλάκιο δέχθηκε επίθεση Ιταλών που κατευθύνονταν προς Ρούψια-Γεροπλάτανο-Γκραµπάλα µε την έναρξη του ελλη-

νοϊταλικού πολέµου. Η δύναµη του φυλακίου τότε αποτελούνταν από ∆ιµοιρία Ευζώνων του 3/40 ΣΕ, που υπαγόταν στο 

Τάγµα Προκάλυψης ∆ελβινακίου. Επίθεση δέχθηκε και Λόχος Πεζικού µε ∆ιοικητή τον Λοχαγό Παπακώστα, που βρισκόταν στο 

Μέγα Πλάι Σταυροσκιάδιου. Μετά την πρώτη επιτυχή απόκρουση των εχθρικών τµηµάτων, οι Ελληνικές δυνάµεις συµπτύχθη-

καν στην κύρια τοποθεσία, σύµφωνα µε το σχέδιο. 

Το 1947 δέχθηκε και πάλι επίθεση ανταρτών και συµπτύχθηκε στην έδρα του Λόχου στην Πωγωνιανή, αλλά κατόπιν αντε-

πίθεσης ανακατελήφθη. Στα 1948 σηµειώθηκε επεισόδιο µε Αλβανούς, που τραυµάτισαν θανάσιµα τον Λοχία και έναν Οπλίτη 

του φυλακίου, κατά την έπαρση της σηµαίας. ∆ύναµη του Λόχου εισήλθε επί αλβανικού εδάφους µε καταδροµική ενέργεια και 

επιτέθηκε κατά του φυλακίου της Σοπικής, φονεύοντας όλους τους άνδρες. 
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της 
ΕΦ ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ

Βρίσκεται επί του οµώνυµου υψώµατος, σε έκταση 

3.467 τ.µ. που παραχώρησε η κοινότητα για την κατασκευή 

των κτηρίων. Μετά την απελευθέρωση το 1913 δύναµη Ευ-

ζώνων εγκαταστάθηκε κοντά στο ναό των Αγίων Αποστό-

λων της κοινότητας Μολυβδοσκεπάστου. Με την απώθηση 

των Ιταλών το ’40, η δύναµη του φυλακίου µεταφέρθηκε 

στο χωριό Βαλοβίστα της Β. Ηπείρου. Με την αποχώρηση των Γερµανών το 1945, Οµάδα Πεζικού επανήλθε και 

στεγάστηκε στο κοινοτικό κτήριο. Στα 1947 µε την κατάληψη της περιοχής από τους αντάρτες, οι άνδρες διέφυ-

γαν στην 76η Ταξιαρχία στα ∆ολιανά και επανήλθαν το 1950. Μετά το 1953 ανεγέρθηκε κτήριο στην κορυφή του 

υψώµατος. Από το 1997 το φυλάκιο λειτούργησε ως µεθοριακός σταθµός για την υποδοχή Βορειοηπειρωτών της 

περιοχής Πρεµετής. Τα υπάρχοντα κτήρια ανακαινίστηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση το 2002, ενώ αποτελεί 

µόνιµο φυλάκιο του Α΄ ΣΣ.

ΕΦ Ε∆ΡΑΣ ΛΟΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Βρίσκεται στη νότια παρυφή του χωριού, σε κοινοτική 

έκταση 13.900 τ.µ., που χρησιµοποιεί η Στρατιωτική Υπηρε-

σία από το 1955. Από το 1949 εγκαταστάθηκε στην περιοχή 

∆ιλοχία, σε ηµιµόνιµες εγκαταστάσεις. Στα 1952 ξεκίνησε η 

κατασκευή κτηρίων για τον στρατωνισµό Λόχου και το ‘55 

µεταφέρθηκε εκεί ο Λόχος Βασιλικού. Ως το 1978, οπότε και 

έπαυσε τη λειτουργία του, ο Λόχος υπήχθη διαδοχικά στο 583 ΤΠ της Κόνιτσας και στο 582 ΤΠ του Καλπακίου. Το 1979 

το ακίνητο επεστράφη στην κοινότητα Βασιλικού για τουριστική αξιοποίηση και το 1982 επανήλθε στη δικαιοδοσία του 

583 ΤΠ και χρησιµοποιήθηκε για ανάγκες στέγασης του Λόχου Εθνοφυλακής Αετόπετρας Κόνιτσας. Απενεργοποιή-

θηκε οριστικά στα 1990, και το 2004 οι κτηριακές εγκαταστάσεις παραχωρήθηκαν στον ∆ήµο Άνω Πωγωνίου. Από την 

περιοχή διήλθαν ιταλικές φάλαγγες που κινούνταν µε κατεύθυνση ∆ρυµάδες, Γεροπλάτανο, Γκραµπάλα, Κεφαλόβρυ-

σο, Βασιλικό, ∆ιάβαση Σκοπιάς, Μεσοβούνι. Στη θέση Στενά, έξω από τον οικισµό, στήθηκαν ιταλικά πυροβόλα για 

την επίθεση στη Γκραµπάλα, και από λάθος σχεδίασης της επιχείρησης, έβαλαν κατά των δικών τους τµηµάτων που 

βρίσκονταν στα υψώµατα του Ελαφότοπου-Βουρλιάτα, µε µεγάλες γι’ αυτούς απώλειες.



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Ωστόσο, το Πρωτόκολλο του Λονδίνου προέβλεπε εξαι-
ρετικά περιορισµένα σύνορα για το νεοσύστατο Ελληνικό 
Κράτος, αφήνοντας ένα πολύ µεγάλο τµήµα του ελληνικού 
στοιχείου στο έλεος του Οθωµανού δυνάστη. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, ο ελληνισµός επιδόθηκε σε µια σειρά από αγώνες 
για την απελευθέρωση των αλύτρωτων περιοχών. Ειδικότε-
ρα, το Μακεδονικό και το Κρητικό Ζήτηµα, τα οποία όξυναν 
τις σχέσεις της Ελλάδας µε την Πύλη, οδήγησαν στον Ελλη-
νοτουρκικό Πόλεµο του 1897 (Απρίλιος-Μάιος 1897), για τον 
οποίο µέρος της ευθύνης φέρουν οι Μεγάλες ∆υνάµεις, µε-
ταξύ των οποίων η Γερµανία και η Αυστρία, οι οποίες είχαν 
συµφέροντα από τη διατήρηση του status quo, στην περιοχή.

Οι πολεµικές επιχειρήσεις κατέληξαν σε ήττα των ελληνι-
κών δυνάµεων, οι οποίες αντιµετώπισαν σηµαντικές ελλείψεις 
σε εφόδια και υλικά, ενώ απουσίαζε ο στρατηγικός σχεδια-
σµός. Αντίθετα, ο Τουρκικός Στρατός, οργανωµένος από Γερ-
µανούς αξιωµατικούς, εµφανίστηκε άριστα εκπαιδευµένος και 
άρτια εξοπλισµένος. Η δυσχερής εξέλιξη του πολέµου οδήγησε 
τον Έλληνα Πρωθυπουργό Θεόδωρο ∆ηλιγιάννη σε αποποµπή 
από την κυβέρνηση και την αντικατάστασή του από τον ∆ηµή-
τριο Ράλλη, ο οποίος επιζήτησε εναγωνίως τη µεσολάβηση των 
Μεγάλων ∆υνάµεων για τον άµεσο τερµατισµό του πολέµου 
και την αποφυγή της ολοκληρωτικής καταστροφής

Στις διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν, στην Κων-
σταντινούπολη (Μάιος-Νοέµβριος 1897), υπογράφηκαν οι 
όροι της ειρήνης (6/18 Σεπτεµβρίου), οι οποίοι, εκτός από 
τη ρύθµιση των συνόρων (ο Σουλτάνος, παρά την αρχική 
του απαίτηση για την επανάκτηση της Θεσσαλίας, αρκέ-
στηκε σε µικρά εδαφικά κέρδη που δεν περιλάµβαναν 

Η Επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού 
Ελέγχου στην Ελλάδα το 1897
Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από µια σειρά εθνικοαπελευθερωτικών 

αγώνων, οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας 

του ελληνικού έθνους να αποτινάξει τον οθωµανικό ζυγό και να δη-

µιουργήσει ελεύθερο κράτος. Με αφετηρία την Επανάσταση του 1821, 

αρχίζει η περίοδος της νεότερης ιστορίας του έθνους, η πρώτη φάση 

της οποίας ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 1830, µε την υπογραφή 

του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, µε το οποίο οι Μεγάλες ∆υνάµεις της 

εποχής (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) αναγνωρίζουν το ελεύθερο, ανεξάρτη-

το και επικυρίαρχο ελληνικό κράτος, όπως είχε διακηρυχθεί από την 

Α΄ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου (1 Ιανουαρίου 1822).

Θεόδωρος ∆ηλλιγιάννης



κατοικηµένες περιοχές), προέβλεπαν 
πολεµική αποζηµίωση ύψους 4 εκατοµ-
µυρίων τουρκικών λιρών (95 εκατοµµύ-
ρια γαλλικά φράγκα), την οποία έπρεπε 
να καταβάλει η Ελλάδα στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία. Τα υπόλοιπα άρθρα της 
προκαταρκτικής συνθήκης αφορούσαν 
την ανταλλαγή των αιχµαλώτων, την πα-
ροχή αµνηστίας, τις αποζηµιώσεις ιδιω-
τών, τις τηλεγραφικές και ταχυδροµικές 
σχέσεις των δύο µερών, την ελευθερία 
του εµπορίου και της ναυτιλίας κ.ά., ενώ 
σε ειδικό άρθρο προβλεπόταν η αναγκα-
στική διαιτησία των Μεγάλων ∆υνάµε-
ων για όποιες διαφορές ανέκυπταν στη 
συνέχεια. Η οριστική συνθήκη ειρήνης 
υπογράφηκε στις 22 Νοεµβρίου/4 ∆ε-
κεµβρίου 1897, καθώς ο Σουλτάνος 
επέµενε, στο µεταξύ, στην τροποποίηση 
µερικών όρων της προκαταρκτικής.

Το δυσθεώρητο ύψος της πολεµικής 
αποζηµίωσης, το οποίο αντιστοιχούσε 
σε δύο ετήσιους προϋπολογισµούς (160 
εκατοµµύρια δραχµές), δεν ήταν δυνα-
τόν να αντιµετωπισθεί µε εσωτερικούς 
πόρους, αλλά ούτε µε εξωτερικό δανει-
σµό, καθώς η Ελλάδα είχε αποκλεισθεί 
από τις διεθνείς χρηµαταγορές µετά την 
πτώχευση του 1893 και το «δυστυχώς 
ετπωχεύσαµεν» του Χαριλάου Τρικούπη. 
Οι προσπάθειες για διακανονισµό εκείνου 
του χρέους (∆εκέµβριος του 1893) κατέ-
ληξαν σε αδιέξοδο για διάφορους λόγους, 
µεταξύ των οποίων ήταν η αντίθεση του 
ελληνικού κοινοβουλίου σε λύσεις που 
έθιγαν την εθνική κυριαρχία της χώρας.

Στο δεύτερο άρθρο της προκαταρκτι-
κής συνθήκης ειρήνης προβλεπόταν η 
επιβολή ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου 
(∆ΟΕ) στην Ελλάδα, ο οποίος εφαρµό-
στηκε από την εξαµελή ∆ιεθνή Επιτροπή 
Ελέγχου, έργο της οποίας ήταν η διαχεί-
ριση των πόρων που προέρχονταν από το 
αλάτι, το πετρέλαιο, τα σπίρτα, το τσιγαρό-
χαρτο, τη σµυρίδα Νάξου, τον φόρο κατα-
νάλωσης καπνού και τους τελωνειακούς 
δασµούς. Παράλληλα, η ήττα στον πόλεµο 
του 1897 και το εξουθενωµένο ηθικώς 
κοινοβούλιο επέτρεψαν στους δανειστές 
τον διορισµό πειθήνιων κυβερνήσεων, 
οι οποίες είχαν ως έργο την τυπική νοµι-
µοποίηση αποφάσεων που είχαν παρθεί 
εκτός της Eλληνικής Bουλής και συχνά 
εκτός της χώρας.

Υπουργός των Οικονοµικών ήταν ο 
Στέφανος Στρέιτ, όµως οι διαπραγµα-
τεύσεις ουσιαστικά γίνονταν µεταξύ των 
ελληνικών ιδιωτικών συµφερόντων, τα 
οποία εκπροσωπούσε η Εθνική Τράπεζα, 
και των ξένων οµολογιούχων.

Υπό άλλες συνθήκες, οι ρυθµίσεις που 
επιβλήθηκαν δεν επρόκειτο να γίνουν δε-
κτές από την Eλληνική Bουλή, καθώς ήταν 
εξαιρετικά επαχθείς τόσο από οικονοµική 
όσο και από ηθική πλευρά. Το επιτόκιο 
που ορίστηκε ήταν σηµαντικά υψηλότερο 
από τις περιπτώσεις άλλων χωρών και 
οι επιµέρους όροι είχαν ως αποτέλεσµα 
το κεφάλαιο του χρέους να µειώνεται µε 
αξιοσηµείωτα βραδείς ρυθµούς. Επίσης, ο 
έλεγχος των οικονοµικών από εκπροσώ-
πους ξένων κρατών ήταν εξαιρετικά µει-
ωτικός για την εθνική κυριαρχία, καθώς, 
όπως είχε υποστηριχθεί από τους Έλλη-
νες πολιτικούς πριν από τον πόλεµο, ήταν 
ασυµβίβαστος µε το αντιπροσωπευτικό 
σύστηµα διακυβέρνησης, αφού αφαιρού-
σε από το κοινοβούλιο τον έλεγχο της φο-
ρολογικής πολιτικής, η οποία αποτελούσε 
την πρωταρχική αρµοδιότητά του.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας 
δεν παρατηρήθηκαν µεγάλες αντιδρά-
σεις και αυτό οφείλεται τόσο στις διε-
θνείς πολιτικές εξελίξεις όσο και στα 
συµφέροντα των κοινωνικών τάξεων, 
όπως αυτά εξελίχθηκαν. Η αστική τάξη 
είχε ιδιαίτερο συµφέρον από τη συνέ-
χιση του εξωτερικού δανεισµού, γιατί 
έτσι ενισχυόταν η κρατική εξουσία και 
ανεξαρτητοποιείτο από ανταγωνιστικές 
προς αυτήν κοινωνικές τάξεις. Στο δι-
εθνές σκηνικό, οι οικονοµικοί έλεγχοι 
σε υπερχρεωµένες χώρες πολλαπλα-
σιάστηκαν και έφθασαν στο σηµείο να 
αντιµετωπίζονται σχεδόν φυσιολογικά, 
ως στοιχείο της ιµπεριαλιστικής πολι-
τικής της εποχής. Στις αρχές του 20ού 
αιώνα, και συγκεκριµένα το 1907, η Β΄ 
∆ιεθνής Συνδιάσκεψη Ειρήνης της Χά-
γης θεµελίωσε την ανάγκη παραβίασης 
της εθνικής κυριαρχίας των οφειλετριών 
χωρών, ώστε να προστατευθούν οι οµο-
λογιούχοι και να αποφευχθούν περιπτώ-
σεις προσφυγής στην ένοπλη βία και σε 
ενδοϊµπεριαλιστικούς πολέµους. Έτσι, 
ο ∆ΟΕ ενσωµατώθηκε στο φυσιολογικό 
πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής στην 
Ελλάδα και οι απόπειρες αποτίναξής του 

ήταν λίγες, µε εξαίρεση την προσπάθεια 
του Λάµπρου Κοροµηλά στις παραµονές 
των Βαλκανικών Πολέµων.

Ο ∆ΟΕ, όπως υποστήριζαν οι εµπνευ-
στές του, είχε ως αποστολή τον εξορθο-
λογισµό των οικονοµικών της Ελλάδας, 
ο οποίος συνδεόταν απόλυτα µε τα συµ-
φέροντα των οµολογιούχων. Η αποστολή 
αυτή, όµως, πέτυχε µόνο ως προς το δεύ-
τερο συστατικό της, καθώς τόσο τα οικο-
νοµικά οφέλη όσο και οι διεθνείς εξελί-
ξεις (αλλαγή πολιτικής των ευρωπαϊκών 
δυνάµεων απέναντι στην καταρρέουσα 
Οθωµανική Αυτοκρατορία) είχαν ως απο-
τέλεσµα να επιτραπεί η παραβίαση των 
δηµοσιονοµικών αρχών που είχαν καθο-
ριστεί. Εκείνες που αφορούσαν την απα-
γόρευση σύναψης νέων δανείων µε το 
ελληνικό δηµόσιο παραβλέφθηκαν, γιατί η 
Ελλάδα επρόκειτο να δαπανήσει τεράστια 
ποσά για στρατιωτικούς εξοπλισµούς, οι 
οποίοι συνέβαλαν σηµαντικά στους νικη-
φόρους Βαλκανικούς Πολέµους, αλλά και 
στη συµµετοχή της στον Μεγάλο Πόλεµο, 
και οπωσδήποτε τα κέρδη για τους προ-
µηθευτές του Ελληνικού Στρατού θα ήταν 
σηµαντικά υψηλότερα. Επίσης, παραβιά-
στηκε και η αρχή της αποφυγής έκδοσης 
πληθωριστικού νοµίσµατος. Ο έλεγχος 
του ∆ΟΕ σε αυτή την περίπτωση ήταν τυ-
πικός και δεν µπορούσε να ανακόψει τις 
αρνητικές εξελίξεις στην οικονοµία.

Με τα δεδοµένα αυτά, αλλά και λαµ-
βάνοντας υπόψη την αλλαγή στάσης των 
Μεγάλων ∆υνάµεων απέναντι στην Ελ-
λάδα, µετά τις εκλογές του 1920 και την 
επάνοδο του Κωνσταντίνου στον θρόνο, 
η χώρα ενεπλάκη στη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία. Τα εξαντληµένα συναλλαγµατι-
κά της αποθέµατα, η κακή κατάσταση της 
παραγωγικής µηχανής της, οι φθορές σε 
εξοπλισµό κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πό-
λεµο, αλλά και η έλλειψη της διεθνούς 
στήριξης, οδήγησαν στο γνωστό οδυνηρό 
αποτέλεσµα. Ο ∆ΟΕ δεν ήταν δυνατό πλέον 
να ανταπεξέλθει στα νέα και οπωσδήποτε 
δυσµενέστερα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, 
οπότε τη σκυτάλη πήρε η ∆ηµοσιονοµι-
κή Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών, 
η οποία ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ελληνική οικονοµία κατά τη διάρκεια 
του Μεσοπολέµου.

Επίλαρχος ∆ηµήτριος Καριώτης, 
Ιστορικός Μ.Sc., ΓΕΣ/∆ΙΣ


