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Σχολή Αλεξιπτωτιστών



Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ) 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 Δυ-
νάμεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, παρέχοντας πληροφόρηση, υποστήριξη και θεραπεία.

Η φιλοσοφία του ΔΚΨΥΕΔ 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 
• Διαχείριση 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 
Διοικήσεων 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 Δυνάμεων, 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 Δυνάμεων: Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.

Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών
• Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων, 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 Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων 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.
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Τα Φυλάκια της Ελληνικής Μεθορίου,

Το Κρητικό Ζήτημα και ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 
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Χαιρετισμός Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΕΔ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείο Στρατού 

(ΓΕΣ), έχει την κύρια ευθύνη της σχεδίασης, της κατεύθυνσης και 

της υλοποίησης των θεμάτων οργάνωσης και εκπαίδευσης των 

Μονάδων, των Κέντρων και των Σχολών της αρμοδιότητάς της, 

καθώς και των εξελίξεων στον τομέα των Ειδικών Δυνάμεων, με 

εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή έρευνας στα θέματα προσωπικού, 

εκπαίδευσης και ειδικού υλικού.

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) και η Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ), που σας παρουσιάζονται σε αυτό 

το τεύχος του περιοδικού Στρατός και Ενημέρωση, είναι Διοικήσεις υπαγόμενες στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ και 

επιτελούν τεράστιο έργο στη διατήρηση της παράδοσης των Ειδικών Δυνάμεων και την προαγωγή έργου για την επαύξηση της 

ετοιμότητας των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Το ΚΕΕΔ αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το έφεδρο προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων όσο και για το μόνιμο. Η πλειοψηφία 

των εφέδρων οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων κατατάσσεται εκεί και μετά από τη βασική εκπαίδευση τοποθετείται στις Μονάδες Ειδικών 

Δυνάμεων ανά την Ελλάδα. Μεγάλος αριθμός μονίμου προσωπικού υπηρετεί ή εκπαιδεύεται εκεί, σε σημαντικά σχολεία Ειδικών 

Δυνάμεων, όπως είναι το Σχολείο Υποβρύχιων Καταστροφέων Στρατού Ξηράς, το Σχολείο Τεχνικής Αναρρίχησης, το Σχολείο Κυ-

βερνητών Ταχυπλόων Σκαφών και άλλα. Το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων, έφεδρο και κληρωτό, πάντα έχει στη σκέψη του την 

ανάμνηση του χρόνου που πέρασαν στο Κέντρο, ως δημιουργικού χρόνου για τη συγκρότηση του Πνεύματος Ειδικών Δυνάμεων.

Η ΣΧΑΛ αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες Αλεξιπτωτιστές. Ποιος αλεξιπτωτιστής δεν θυμάται την προηγούμενη 

νύχτα από τη διεξαγωγή του πρώτου του άλματος, κάτω από την καθοδήγηση του έμπειρου προσωπικού της Σχολής; Ποιος αλεξιπτω-

τιστής δεν θυμάται την επίπονη εκπαίδευση μέχρι την ολοκλήρωση των αλμάτων; Ποιος δεν αισθάνεται το δέος μπροστά στο αφύσικο 

της πτώσης από τον αέρα; Η Σχολή με την επίπονη προσπάθεια του προσωπικού της εκπαιδεύει αλεξιπτωτιστές προκειμένου να χρη-

σιμοποιηθούν από την ηγεσία του Στρατεύματός μας, ως πολλαπλασιαστές ισχύος στη μάχη, για την επίτευξη της νίκης.

Ως Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων αισθάνομαι τιμή για τα κοσμήματα που έχω κάτω από τη Διοίκησή μου. Το ΚΕΕΔ και η ΣΧΑΛ 

είναι χειροπιαστές αποδείξεις της ιστορικής διαδρομής και της πορείας των Ειδικών Δυνάμεων από τον Ιερό Λόχο και τους θρυ-

λικούς ΛΟΚ, μέχρι τις σημερινές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων. Από τις Διοικήσεις αυτές ξεκινά η δημιουργία του πνεύματος 

Ειδικών Δυνάμεων, με επίδειξη επαγγελματισμού, γνώσεων και ικανοτήτων, που οδηγούν στην απόκτηση εμπιστοσύνης μεταξύ 

του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων. Η εμπιστοσύνη αυτή οδηγεί στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ειλικρινή φιλία και τελικά στην 

ενσυνείδητη πειθαρχία, χαρακτηριστικό του προσωπικού μας.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό, ευελπιστώ να απολαύσετε την παρουσίαση του ΚΕΕΔ και της ΣΧΑΛ που γίνεται σε αυτό το τεύχος του 

περιοδικού και να αισθανθείτε, έστω και λίγο, το μεγαλείο των Ειδικών Δυνάμεων μέσα από αυτές τις Μονάδες.

Υποστράτηγος Γεώργιος Μαυρομανωλάκης, Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΕΔ
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 Γενικού Επιτελείου Στρατού

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε, στις 

εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής, 

η τελετή παράδοσης-παραλαβής των καθηκόντων του Αρχηγού 

Γενικού Επιτελείου Στρατού από τον Στρατηγό κ. Αθανάσιο Τσέλιο στον 

Αντιστράτηγο κ. Χρίστο Μανωλά, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυ-

νας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, της ΑΝΥΕΘΑ κ. Φώφης Γεννηματά, του 

ΥΦΕΘΑ κ. Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου.

 Διοίκησης 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στη Λάρισα, η τελετή παράδοσης-

παραλαβής της Διοίκησης της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, από τον Αντιστράτηγο κ. 

Χρίστο Μανωλά στον Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τελλίδη, παρουσία του 

Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου, καθώς και πολιτι-

κών και θρησκευτικών Αρχών.

Τελετές Παράδοσης-Παραλαβής

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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 Διοίκησης Γ΄ Σώματος Στρατού

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Π. 

ΑΡΕΩΣ» η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης Γ΄ Σώματος Στρα-

τού/NRDC-GR από τον Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Δεβετζή στον Αντιστράτη-

γο κ. Ηλία Λεοντάρη, παρουσία του Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστρά-

τηγου κ. Βασίλειου Τελλίδη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Θε-

όδωρος Καράογλου, ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Χαλκίδης, επίτιμοι 

Διοικητές του Σχηματισμού, αντιπροσωπείες πολιτικών και θρησκευτικών Αρχών, Αξιωματικοί-Υπαξιω-

ματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και απόστρατοι Αξιωματικοί.

 Διοίκησης της ΑΣΔΕΝ

Tη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΣΑΚΕ-

ΤΑ Β΄» στην Αθήνα, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Αθανάσιου 

Δαβάκη, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης της Ανώτατης Στρα-

τιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), από τον Αντιστράτηγο 

κ. Ευστάθιο Πανυτσίδη στον Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο. Στην τελετή 

παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος 

κ. Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) κ. Ευάγγελος Τουρνάς, επίτιμοι Διοικη-

τές του Σχηματισμού, αντιπροσωπείες πολιτικών και θρησκευτικών Αρχών, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί 

των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και Απόστρατοι Αξιωματικοί.
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 Διοίκησης της ΑΣΔΥΣ

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΖΟΡΜΠΑ» στην Αθήνα, παρουσία του Β΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ, Αντιστρά-

τηγου κ. Αλέξανδρου Οικονόμου, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της 

Διοίκησης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού 

(ΑΣΔΥΣ), από τον Αντιστράτηγο κ. Θεοχάρη Πανόπουλο στον Αντιστράτηγο 

κ. Πέτρο Γεωργίου.

 Διοίκησης της ΣΠΖ

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΤΧΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στη Χαλκίδα, παρουσία του Αρχηγού του Γε-

νικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου κ. Χρίστου Μανωλά και του Διευθυντή 

της Διεύθυνσης Πεζικού του ΓΕΣ Υποστράτηγου κ. Απόστολου Κωστόπουλου, 

η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης της Σχολής από τον απερχόμενο 

Διοικητή Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Μαυρομανωλάκη στον παραλαμβάνοντα Υποστράτηγο κ. Δημήτριο Μήττα. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Α/ΓΕΣ συνομίλησε και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες του στους εκπαι-

δευόμενους Αξιωματικούς, όπου τόνισε τη σημασία του Όπλου του Πεζικού στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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 Διοίκησης της ΣΕΑΠ

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή 

Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο, η τελετή παράδοσης-

παραλαβής της Διοικήσεως της ΣΕΑΠ, από τον Ταξχο Γεώργιο Ζαμπε-

τάκη στον Τάξχο Γεώργιο Μπουζάκη, παρουσία του Διευθυντή ΔΠΖ 

Υποστράτηγου Απόστολου Κωστόπουλου, καθώς και πολιτικών, θρη-

σκευτικών και τοπικών Αρχών.

 Διοίκησης της ΣΠΒ

Στις 27 Μαρτίου 2014, στη Σχολή Πυροβολικού στην Νέα Πέραμο Αττικής, 

πραγματοποιήθηκε σε λιτή και απέριττη τελετή η παραδόση-παραλαβή της Διοί-

κησης της Σχολής από τον Υποστράτηγο Γεώργιο Καμπά, ο οποίος τοποθετήθηκε 

στο ΓΕΣ/Δ΄Κλάδο ως Δντής, στον νέο Διοικητή, Ταξχο κ. Δημήτριο Αγοράκη. Η 

τελετή περιλάμβανε δοξολογία, ανάγνωση ημερησίων διαταγών από τον απερ-

χόμενο και παραλαμβάνοντα Διοικητή και κατάθεση στεφάνου. Aκολούθησε παρέλαση τμημάτων. Στην τελετή το 

Γενικό Επιτελείο Στρατού εκπροσώπησε ο Διευθυντής του ΓΕΣ/ΔΠΒ Υποστράτηγος Μενέλαος Μεϊμάρης. Επίσης, 

παρέστησαν ο Δήμαρχος Μεγάρων κ. Ιωάννης Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος της δημοτικής κοινότητας Νέας Περά-

μου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών του Πυροβολικού Αντγος ε.α. Αθανάσιος Νικολοδήμος μαζί 

με μέλη του συνδέσμου και εκπρόσωποι στρατιωτικών μονάδων της περιοχής.
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 Επίσκεψη ΥΠΑΜ Σερβίας στο ΚΕΕΔ

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, συνόδεψε τον Υπουργό Άμυ-

νας της Σερβίας κ. Nebojsa Rodic και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. 

Θανάση Δαβάκη, στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων, όπου πα-

ρακολούθησαν δραστηριότητες Μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων 

του ΓΕΣ, ο Διοικητής της Ιης Μεραρχίας Πεζικού, ο Διοικητής του ΚΕΕΔ και 

ο Διοικητής της 13 ΔΕΕ.

 Επίσκεψη Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στη ΣΜΧ και στο 747 ΕΤΜΧ

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αθανάσιος 

Δαβάκης, συνοδευόμενος από τον Α΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη 

Ηλιόπουλο και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ, Υποστράτηγο 

κ. Νικόλαο Μανούρη, επισκέφτηκε τη Σχολή Μηχανικού και το 747 Ειδικό Τάγμα 

Μηχανικού στο Λουτράκι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Δαβάκης παρακολούθησε επίδειξη 

μέρους των δυνατοτήτων του Όπλου του Μηχανικού, τόσο από το προσωπικό 

της ΣΜΧ - ΤΕΝΞ όσο και του 747 ΕΤΜΧ.

 Τελετή Αγιασμού των Υδάτων και Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη 

νήσο Τέλενδο

Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Τσέλιος, συνόδευσε τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια στην τελετή 

Αγιασμού των Υδάτων και Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη 

νήσο Τέλενδο. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τις νήσους Ψέ-

ριμο και Κάλυμνο.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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 Τελετή Έναρξης της Εκπαίδευσης του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 

του Κατάρ

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Τσέλιος, συνόδεψε τον Αρχηγό του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό κ. Μιχαήλ Κωσταράκο, στην 

τελετή έναρξης της εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού των Ενό-

πλων Δυνάμεων του Κατάρ, η οποία έγινε στο στρατόπεδο «ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ» 

στην Αλεξανδρούπολη.

 Επίσκεψη κ. ΑΓΕΣ στην ΔΙΣ και το ΤΕΘΑ

Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Τσέλιος, επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρα-

τού και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, όπου και ενημερώθηκε για την αποστολή, το 

έργο και τις δραστηριότητές τους.

 Επίσκεψη κ. ΑΓΕΣ σε ΜΕΡΥΠ, ΑΔΙΣΠΟ και ΣΔΙΕΠ

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2013 ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος κ. Αθα-

νάσιος Τσέλιος, επισκέφτηκε τη Μεραρχία Υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη, 

όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του Σχηματισμού μετά τη μετε-

γκατάστασή του από τη Λαμία. Στη συνέχεια, πραγματοποίησε ομιλία στους 

σπουδαστές της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, καθώς και της 

Σχολής Διοίκησης και Επιτελών.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, ο Αρχηγός ΓΕΣ 

μετέβη στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Θεσσαλονίκης Γ΄ Σώματος Στρατού, 

στο Στρατόπεδο «Νταλίπη», ο οποίος φιλοξενεί 100 νήπια, ηλικίας 2,5 έως 5 ετών.
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 Αγιασμός στην Πρώτη Συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου αγι-

ασμός, παρουσία των νέων Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του 

Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

 Επίσκεψη του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων Λιθουανίας στο ΚΕΤΘ

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιθουανίας, Αντιστράτηγος κ. Arvydas Pocius, 

συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιππικού Τεθωρακισμένων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστρά-

τηγο κ. Δημήτριο Θωμαΐδη, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα 

Αττικής.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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 Επίσκεψη Διατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ στο ΓΕΣ

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Γενι-

κό Επιτελείο Στρατού επίσκεψη διατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΣ και 

ΓΕΕΘΑ, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου 

κ. Αθανάσιου Τσέλιου, οι οποίοι ενημερώθηκαν επί διαφόρων θε-

μάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Στρατού Ξηράς. Στην 

εκδήλωση παρευρέθη, εκπροσωπώντας την πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. 

Αθανάσιος Δαβάκης.

Οι διατελέσαντες Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΕΘΑ, που παρέστησαν, ήταν οι 

Στρατηγοί Ιωάννης Βερυβάκης, Δημήτριος Σκαρβέλης, Μανούσος Παραγιουδάκης, Γεώργιος Αντωνακόπουλος, Ευστάθιος 

Καπραβέλος, Κωνσταντίνος Βούλγαρης, Παναγιώτης Χαρβάλας, Νικόλαος Ντούβας, Δημήτριος Βούλγαρης, Φράγκος Φρα-

γκούλης, Κωνσταντίνος Γκίνης, Κωνσταντίνος Ζιαζιάς.

 Εορτασμός της Ημέρας Τιμής και Μνήμης για τους 

Μαχητές του 5ου Συντάγματος στο Ύψωμα 731

Στις 16 Μαρτίου 2014, στα πλαίσια του εορτασμού της Ημέρας Τι-

μής και Μνήμης για τους μαχητές του 5ου Συντάγματος στο Ύψωμα 731, 

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου 

πεσόντων Τρικαλινών μαχητών του Υψώματος.



10 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 4

 Τελετή Εορτασμού της Αποφοίτησης των ΥΕΑ στη 

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή 

Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού η τελετή εορτασμού της αποφοίτησης 

των ΥΕΑ της 2013 Ε΄ ΕΣΣΟ, παρουσία του ΥΦΕΘΑ κ. Αθανασίου Δαβάκη, 

του Δντή (ΠΖ) Υπτγου Ιωάννη Χρονόπουλου και των τοπικών θρησκευ-

τικών και πολιτικών Αρχών.

 Εορτασμός της Γενέθλιας ημέρας της Σχολής Πεζικού

Την Κυριακή 23 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της γενέθλιας ημέρας της Σχολής Πεζικού.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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 Τελετή Ονομασίας ΔΕΑ στη Σχολή Πυροβολικού

Στις 14 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε σε λιτή και απέριττη τελετή η ονομασία 

37 Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών της 2013 Ε΄ ΕΣΣΟ σε Δοκίμους Εφέδρους Αξκούς 

(ΔΕΑ), στη Σχολή Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Η εκπαίδευση την οποίαν έλαβαν, κατά τη διάρκεια 4 μηνών, τους δίδει τη δυνατό-

τητα να στελεχώσουν σημαντικές θέσεις στις διάφορες Mονάδες του Πυροβολικού ανά 

την επικράτεια. Στην τελετή, παρέστησαν o Επίσκοπος Ελευσίνας Δωρόθεος, ο Διοικητής 

της Σχολής Ταξιάρχος Γεώργιος Καμπάς, ο Υδντής ΓΕΣ/ΔΠΒ Ταξχος Λεωνίδας Παππάς, 

ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του κ. Α/ΓΕΣ, ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών του Πυροβολικού Αντγος ε.α. Αθανάσιος 

Νικολοδήμος, μαζί με μέλη του συνδέσμου, εκπρόσωποι στρατιωτικών μονάδων της περιοχής, καθώς και φίλοι και μέλη οικογενειών 

των ΔΕΑ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών της Σχολής, όπου προσφέρθηκαν καφές και αναψυκτικά.

 Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ στη Σχολή Πυροβολικού

Στις 22 Ιανουαρίου  2014 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του ΥΦΕΘΑ κ. Δαβάκη Αθανάσιου 

στη Σχολή Πυροβολικού στην Νέα Πέραμο Αττικής. Τον κ. Υφυπουργό συνόδευαν, ως εκ-

πρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Α΄ Υπαρχηγός/ΓΕΣ και ο Υποδιευθυντής ΔΠΒ/

ΓΕΣ. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε απόδοση τιμών και καλωσόρισμα από τον 

Ταξίαρχο Διοικητή της Σχολής, ενημέρωση επί της αποστολής και των δραστηριοτήτων της 

ΣΠΒ στην αίθουσα Τιμών, ξενάγηση στον υπαίθριο και στον ανακαινισμένο στεγασμένο 

χώρο του μουσείου, τον οποίο και εγκαινίασε ο κ. ΥΦΕΘΑ. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση 

του εξομοιωτή παρατηρούμενων βολών, επίδειξη εκπαίδευσης με σύζευξη του  εξομοιωτή παρατηρούμενων βολών ηλεκτρονικά με τα 

πυροβόλα, καθώς επίσης και η νεοεφαρμοζόμενη τακτική του Πυροβολικού «Βάλλω και Μετακινούμαι». Ακολούθησε επίδειξη του συστή-

ματος Τακτικού και Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) «ΔΙΑΣ» και περιήγηση στους χώρους της Σχολής, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, 

προστάτιδας του Όπλου του Πυροβολικού και στο Μνημείο Πυροβολητή. Τέλος, στο Αμφιθέατρο της Σχολής, ο κ. ΥΦΕΘΑ χαιρέτησε το στρατι-

ωτικό-πολιτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους και έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων με τον Δκτή της Σχολής Πυροβολικού.

 Επίσκεψη Ευέλπιδων ΤΑΞΗΣ ΙΙΙης στη Σχολή Πυροβολικού



12 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 4

Δραστηριότητες της 71 ΑΜ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευσης Α/Μ ΤΠ

Από 24 έως 27 Φεβρουαρίου 2014 το 601 Α/Μ ΤΠ διεξήγαγε 4ήμερο 

Νυχτερινής Εκπαίδευσης στο Π.Α. Χέρσου.

 Γενέθλια Ημέρα 601 Α/Μ ΤΠ και Τελετή Απονομής 

Μπερέ σε Οπλίτες της 2014 Α΄ ΕΣΣΟ

Στις 14 Μαρτίου 2014 εορτάστηκε στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ ΚΑΜΠΑΝΗ» η γε-

νέθλια ημέρα του 601 Α/Μ ΤΠ, ταυτόχρονα με την τελετή απονομής μπερέ στους 

οπλίτες της 2014 Α΄ ΕΣΣΟ.

 Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής Διοίκησης

Στις 24 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλα-

βής διοικήσεως της 71 Α/Μ ΤΑΞ, παρουσία του Στρατηγού Διοικητού της Ι 

ΜΠ και αντιπροσωπειών στελεχών και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών 

του Κιλκίς. Ο Υπτγος Δημήτριος Μπίκος παρέδωσε τη διοίκηση της Ταξιαρ-

χίας στον Ταξχο Νικόλαο Χιονή.

 Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 

1821

Στις 25 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στην 

πόλη του Κιλκίς και στο χωριό Νέα Σάντα, για την εθνική επέτειο της 25ης 

Μαρτίου 1821.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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 Eκπαιδευτική Επίσκεψη στο ΕΦ «ΡΟΥΠΕΛ» από 113 ΠΜ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2014 το Στρατιωτικό και Πολιτικό προσωπικό της 113 

ΠΜ πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΕΦ «ΡΟΥΠΕΛ», όπου και ξε-

ναγήθηκαν από τον Υποδιοικητή του 10 ΣΠ, Σχη (ΠΖ) Ιωάννη Γκουτζουρέλα.

 Tελετή Απονομής Λαβάρου στην ΕΛΔΥΚ

Στις 22 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΗ 

ΓΙΩΡΓΑΛΛΑ», στο Μαθιάτη, τελετή απονομής Λαβάρου στην ΕΛΔΥΚ/3/1/

Δ.Ε.Μ. και επίδοση ξιφών σε Αξιωματικούς, παρουσία του Γενικού Διευ-

θυντή του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου, του Πρέσβη της Ελλάδος στην 

Κύπρο και του Αρχηγού ΓΕΕΦ.

 Περιοδικός Τύπος 193 ΜΠΕΠ (MLRS)

Ο Περιοδικός Τύπος της 193 Μ.ΠΕΠ (MLRS) ξεκίνησε σαν ιδέα τον Ιούνιο 

του 2012. Η υλοποίηση της ιδέας, η συλλογή-επεξεργασία του υλικού καθώς 

και η έκδοση των έξι έως σήμερα τευχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συμ-

μετοχή των στελεχών και των οπλιτών της Μοίρας, αλλά και στη συντακτική 

ομάδα η οποία έχει αναλάβει την επιμέλεια της ύλης καθώς και την επιλογή του 

φωτογραφικού υλικού. Ένα μικρό έντυπο, το οποίο πρωτίστως αναδεικνύει το 

υψηλό επίπεδο της Μοίρας και δευτερευόντως μια άλλη πλευρά των συναδέλ-

φων-οπλιτών, οι οποίοι με τα άρθρα τους επιβεβαιώνουν το ρητό του ένδοξου 

Πυροβολικού «ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ». Με τη βοήθεια της προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας, η 193 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛ-

ΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ (MLRS) θα συνεχίσει να δηλώνει το παρών και μέσω του περιοδικού της Τύπου.

 Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης στο Στρατιωτικό

Νεκροταφείο Σερρών

Στις 22 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε τέλεση επιμνημόσυνης δέη-

σης στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Σερρών, παρουσία του Διοικητού του 10 ΣΠ, 

Σχη (ΠΖ) Αλέξανδρου Παπαδόπουλου και των Αρχών της πόλης των Σερρών.

Δραστηριότητες 10ου ΣΠ



14 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 4

 Επίσκεψη Γενικού Επιθεωρητή Στρατού στην ΠΕ της 98 ΑΔΤΕ

Από 15-16 Ιανουαρίου 2014 ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αντγος Βασί-

λειος Τελλίδης, επισκέφθηκε το Στρατηγείο και Στρατόπεδα της ΠΕ/98 ΑΔΤΕ. Στο 

πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίδοση αναμνηστικής πλακέτας της 

98 ΑΔΤΕ από τον Στρατηγό Διοικητή, ομιλία του ΓΕΠΣ στα στελέχη της ΑΔΤΕ στο 

Στρδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΖΗ», επισκέψεις σε στρατόπεδα της ΠΕ της 98 

ΑΔΤΕ, καθώς και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου.

Δραστηριότητες της 98 ΑΔΤΕ

 Τελετή Αποφοίτησης Σχολείου Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΣΠΕΝ) 2013 

Ε΄ (ΕΚΕ) ΚΑΙ ΣΤ΄ ΕΣΣΟ

Την 31η Ιανουαρίου 2014 διεξήχθη Τελετή Αποφοίτησης ΣΠΕΝ 2013 Ε΄ ΕΣΣΟ 

ΕΚΕ και 2013 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, στα Στρδα «ΕΥΕΛΠΗ 1ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ» και 

«ΥΠΛΓΟΥ(ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗ». Κατά την τελετή πραγματοποιήθηκε επίδειξη ικα-

νοτήτων από κάθε Διμοιρία, ως επιστέγασμα της προσπάθειας κατά τη διάρκεια του 

σχολείου τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευομένων. Με τη λήξη της επί-

δειξης πραγματοποιήθηκε απονομή του σήματος Μαχητή για τον καλύτερο οπλίτη 

κάθε Διμοιρίας, καθώς και απονομή αναμνηστικού πτυχίου για όλους τους συμμε-

τέχοντες στα δύο σχολεία ΠΕΝ από τον Στγό Δκτή της 98 ΑΔΤΕ.

 Τελετή Απολυόμενων Οπλιτών 2013 Γ΄ ΕΣΣΟ

Την 19η Φεβρουαρίου 2014 έλαβε χώρα η τελετή απολυόμενων οπλιτών 2013 

Γ΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ».

 Επιθεώρηση 98 ΜΕΘ από τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ

Την 5η Φεβρουαρίου 2014 ο Διοικητής ΑΣΔΕΝ Αντγος Ευστάθιος Πανυτσίδης, 

επιθεώρησε την 98 ΜΕΘ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΤΑΜΣ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-2014»

Η ΤΑΜΣ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» είναι ΤΑΜΣ Μ/Κ Λόχου, διπλής ενεργείας, διάρκειας μίας 

ημέρας που διεξήχθη από το 265 Μ/Κ ΤΕ στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ, την 30ή Ιανουαρίου 2014.

Αντικείμενα που εξετάστηκαν:

 Αμυντική εγκατάσταση επί της ακτής

 Διεξαγωγή Άμυνας επί της ακτής για περιορισμένο χρόνο

 Απαγκίστρωση υπό την πίεση του εχθρού, για τον εφελκυσμό αυτού σε 

χώρο καταστροφής.

ΤΑΜΣ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ-2014»

Την 5η και 6η Φεβρουαρίου 2014 υλοποιήθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «ΘΕΟΦΙΛΟΣ-2014», στο Π.Α. Καμμένου 

Δάσους, παρουσία του Διοικητή της ΑΣΔΕΝ. Η Άσκηση περιλάμβανε και νυχτερινή εκπαίδευση.

ΤΑΜΣ Κατοικημένων Τόπων

Την 21η Ιανουαρίου 2014 διεξήχθη από τη Β΄ ΕΑΝΕΘ Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων Κατοικημένων Τόπων,

στις εγκαταστάσεις της Μονάδας, εντός του Στρατοπέδου «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ».
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση του Πυροβολικού με την Τακτική 

«Βάλλω και Μετακινούμαι»

Από 27 έως 31 Ιανουαρίου 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυ-

χία η επιχειρησιακή εκπαίδευση μετά βολών που διεξήγαγε η 

Σχολή Πυροβολικού ΣΠΒ. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα στο 

πεδίο ασκήσεων και βολής του Κέντρου Εκπαίδευσης Πυ-

ροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα και εντασσόταν στο πλαίσιο της 

επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ανθλγών τάξεως 2013.

Κατά τη διάρκεια της ΤΑΜΣ, η ΣΠΒ εφάρμοσε την τακτική «Βάλ-

λω και μετακινούμαι» με την εκτέλεση πυρών, παρά το αυξημένο 

ρίσκο της διαδικασίας, γεγονός που προσέδωσε μεγάλη ρεαλιστι-

κότητα και εμπιστοσύνη στα νεαρά στελέχη του Πυροβολικού.

Η εκπαίδευση κατέστησε τους νέους Αξιωματικούς του ΠΒ 

πλήρως εκπαιδευμένους σε αντικείμενα επιχειρησιακής αιχμής 

που ανταποκρίνονται αλλά και αυξάνουν την επιχειρησιακή απο-

τελεσματικότητα και την επιβίωση στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση της Ε΄ ΜΚ

Το πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου διεξήχθη επιχειρησιακή 

εκπαίδευση της Ε΄ Μοίρας Καταδρομών.
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ΤΑΜΣ «ΒΕΛΟΣ»

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Τυμπακίου η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευ-

μάτων «ΒΕΛΟΣ» από την 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών, παρουσία του Επιθεωρητή Αναδιοργάνωσης ΣΞ του ΓΕΕΘΑ, Αντιστρά-

τηγου κ. Ζαχαρία Βερίγου. Ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν η εξέταση της αεραπόβασης λόχου αλεξιπτωτιστών. 

Την άσκηση παρακολούθησε, επίσης, ο Διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών, και συμμετείχαν εκτός 

από το προσωπικό της 1ης ΜΑΛ, προσωπικό του 865 Τάγματος Εναερίου Εφοδιασμού και ένα αεροσκάφος C-130 της Πο-

λεμικής Αεροπορίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες 1ης ΜΑΛ
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ΤΑΜΣ «ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 2014»

Από 19 έως 20 Φεβρουαρίου 2014 διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΧΑΤΖΗΕΥ-

ΑΓΓΕΛΟΥ 2014» επιπέδου Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Λόχου Πε-

ζικού (Σ.Μ/Κ ΛΠΖ), στο πεδίο βολών-ασκήσεων «Πλάκας», στη ΠΕ 

της 80 ΑΔΤΕ στη νήσο Κω.

Αντικείμενο της ΤΑΜΣ ήταν η εξέταση του Σ.Μ/Κ ΛΠΖ στη διαδι-

κασία προώθησης, υπέρβασης και εκτόξευσης αντεπίθεσης για την 

εξάλειψη εχθρικού προγεφυρώματος, με ταυτόχρονη εκτέλεση πυ-

ρών υποστήριξης πυροβολικού και επιθετικών ελικοπτέρων της 1ης 

ΤΑΞΑΣ, ημέρα και νύχτα. Κατά τη διάρκεια της ΤΑΜΣ εκτελέστηκαν, 

με απόλυτη επιτυχία, βολές επιθετικών ελικοπτέρων, πυροβολικού, 

όλμων, αρμάτων μάχης, αντιαρματικών όπλων και πολυβόλων, από 

το σύνολο των ασκουμένων τμημάτων των Μονάδων της ΑΔΤΕ.
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Χειμερινή Εκπαίδευση ΣΣΕ

Aπό 20 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοπι-

ήθηκε η χειμερινή στρατιωτική εκπαίδευση της Στρατιωτική Σχο-

λής Ευελπίδων, η οποία διαρκεί 4 εβδομάδες και διαχωρίστηκε 

σε δύο φάσεις:

Εκπαίδευση κατά Τάξη (3 εβδομάδων)

 οπλομηχανήματα ομάδος

 βολές ατομικού τυφεκίου, οπλοπολυβόλου, αμυντικής χει-

ροβομβίδας

 πορείες 12 και 20 χλμ.

 εκπαίδευση στην Tοπογραφία 

 εκπαίδευση στον ναρκοπόλεμο αλλά και σε επιχειρήσεις 

σε κατοικημένους τόπους

 εκπαίδευση στον πύργο αναρρίχησης 

 εκπαίδευση στις αεροκίνητες και αμφίβιες επιχειρήσεις, σε 

συνεργασία με προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, της Αερο-

πορίας Στρατού και των Ειδικών Δυνάμεων και της Σχολής Πυ-

ροβολικού

 εκπαίδευση στον αγώνα σε χιονοσκεπείς περιοχές στο ΚΕΟΑΧ.

Εκπαίδευση κατά Οργανικούς Λόχους (1 εβδομάδας)

Στη δεύτερη φάση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν αντι-

κείμενα κατά οργανικά τμήματα, με τη διεξαγωγή της Τακτικής 

Άσκησης Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Η Διμοιρία Τυφεκιοφό-

ρων κατά την Άμυνα».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Χειμερινή Εκπαίδευση ΣΜΥ

Από 3 έως 15 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η χειμερινή Εκπαίδευση-Διαβίωση των Σπουδαστών της Σχολής, στο 

Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων στον Όλυμπο και στο ΠΑ-ΠΒ Χρυσαυγής Τρικάλων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της διαβίωσης των Σπουδαστών στον καταυλισμό στον Όλυμπο περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα αντικείμενα:

 Επιβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές

 Κατασκευή χειμερινών καταλυμάτων

 Εκτέλεση βολών σε χιονισμένο περιβάλλον

 Εκπαίδευση στο σκι (Ορειβατικό-Καταβάσεως).

Κατά τη διάρκεια της διαβίωσης των Σπουδαστών στον καταυλισμό στο ΠΑ-ΠΒ Χρυσαυγής Τρικάλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 Ασκήσεις Ομάδος και Διμοιρίας

 Βολές (στατικές και εν κινήσει)

 Περίπολο Μάχης, προσβολή Φάλαγγος Οχημάτων κ.λπ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες 96 ΑΔΤΕ

 Στις 29 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Άσκηση 

Ετοιμότητας και Συναγερμού Επιτελείου

 Στις 29 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ΔΑΕ και Βολή στη νήσο Πασάς
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 Στις 5 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 1-14»’ Επιχειρήσεις Εντός 

Κατοικηένων Τόπων 

 Επισκέψεις Οπλιτών σε Ιστορικούς-Αρχαιολογικούς Χώρους
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες 32 ΤΑΞ Π/Ν «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Τέλεση Μνημοσύνου για τους Πεσόντες Υπέρ Πατρίδος

Το Ψυχοσάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε τέλεση μνημοσύνου για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος στο Στρατι-

ωτικό Κοιμητήριο Νέας Ιωνίας Βόλου.

 Εκδηλώσεις για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Την 25η Μαρτίου 2014, στα πλαίσια της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, πραγματοποιήθηκε Δοξολογία-Επιμνημόσυνη 

Δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Ηρώων και παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων στην πόλη 

του Βόλου, παρουσίατου ΑΔΦΒ Διοικητή της 32 ΤΑΞ Π/Ν.

 Εκδηλώσεις για την Επέτειο Απελευθέρωσης της Πόλης 

των Ιωαννίνων

Στις 21 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε παρέλαση Τάγματος Πεζοναυ-

τών του 521 ΤΠ/Ν, στα πλαίσια εορτασμού για την απελευθέρωση της πόλης των 

Ιωαννίνων, παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας.
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 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευσης από 505 ΤΠ/Ν, 32 ΜΠΠ και 32 ΙΜΑ

 Τελική Φάση 4ημέρου Τακτικού Αγώνα στο ΠΑ Γλαφυρών

 Τελική Φάση 4ημέρου Τακτικού Αγώνα από το 575 ΤΠ/Ν στο ΠΑ του ΚΕΤΘ
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Εκπαιδευτικές Βολές κατά Επίγειου Στόχου με Πυροβόλα ZU-23 HILL
στην Περιοχή Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ.

ΤΑΜΣ «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» πραγματοποιήθηκε στο Π.Β. ΑΜΠΕΛΑΣ
με τη συμμετοχή προσωπικού της 71 Α/Μ ΤΑΞ.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων,
στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση των Μονάδων και Aνεξάρτητων Υπομονάδων
στην Περιοχή Ευθύνης της 96 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής.

Τελική φάση της ΤΑΜΣ «ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΒΡΟΧΗ»,
στο Πεδίο Βολής Πετρωτών, στην ΠΕ του Δ΄ Σώματος Στρατού.

ΤΑΜΣ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», Επιπέδου Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού,
στο Πεδίο Βολών-Ασκήσεων «Καμμένου Δάσους», στην ΠΕ της 98 ΑΔΤΕ.



Σύντομος Χαιρετισμός Διοικητή ΚΕΕΔ
Αγαπητές και αγαπητοί αναγνώστες,

Η Ιστορία του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων συνδέεται άρρηκτα με τις χρυσές σελίδες των Καταδρομών που 

γράφονται ανελλιπώς από την ημέρα της ιδρύσεώς τους και που έχουν ποτιστεί με το τιμημένο αίμα αυτών των ένδοξων που 

υπηρέτησαν και πίστεψαν σε αυτές. Η αποστολή του είναι βασισμένη στις ίδιες παλαιές, λιτές και απέρριτες αρχές εκπαίδευσης, 

που επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στα σύγχρονα δεδομένα που διέπουν την εξέλιξη των Ειδικών Επιχειρήσεων στο 

σύγχρονο πεδίο της μάχης. Είναι οι ίδιες αρχές που σαν αντικειμενικό σκοπό έχουν να γαλουχούν τα σημερινά στελέχη στα 

ιδανικά και τις αξίες οι οποίες σφυριλατούνται με ιδρώτα και αίμα πάνω στο αμόνι του σεβασμού για την ιστορία των Ειδικών 

Δυνάμεων. Όλοι λοιπόν εμείς που υπηρετούμε σε αυτό κλίνουμε νοερά το γόνατο μπροστά στους τάφους αυτών που χάθηκαν, 

φέροντας στο μπράτσο τους το έμβλημά μας και υποσχόμαστε να κρατήσουμε τη σημαία ψηλά και να την παραδώσουμε στους 

επόμενους, τιμημένη και ποτισμένη με το δικό μας αίμα, εάν αυτό απαιτηθεί.

Τάξχος Πέτρος Κάρλες, Διοικητής ΚΕΕΔ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Κέντρο Εκπαιδεύσεως

Ειδικών Δυνάμεων

Ιστορικά Στοιχεία
Το ΚΕΕΔ φέρει το γνωστό έμβλη-

μα των Δυνάμεων Καταδρομών, το 
οποίο σχεδιάστηκε από στελέχη του 
Ιερού Λόχου κατά την διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, με πρότυπο το 
έμβλημα των SAS της Μ. Βρετανίας. 
Το ΚΕΕΔ είναι από τις πρώτες Μονά-
δες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού 
μας. Αρχικά συγκροτήθηκε ως Κέντρο 
Εκπαιδεύσεως Μονάδων καταδρομών 
(ΚΕΜΚ) στην περιοχή Καβούρι Βουλι-
αγμένης τον Μάρτιο του 1947, όπου και 
παρέμεινε μέχρι το 1954. Στις αρχές 
του 1955 μεταστάθμευσε στην παρούσα 
θέση, που ήταν Στρατόπεδο Πυροβολι-
κού, και του δόθηκε το όνομα του ιδρυ-
τή των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, 
Υποστράτηγου Ανδρέα Καλλίνσκη.
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Αποστολή
Αποστολή του κέντρου είναι:
 Η αρχική και επιχειρησιακή εκ-

παίδευση των Ν/Σ οπλιτών των Ειδικών 
Δυνάμεων

 Η ειδική και προκεχωρημένη εκ-
παίδευση των στελεχών Ειδικών Δυνά-
μεων, Σωμάτων Ασφαλείας και ξένων 
χωρών

 Η εκπαίδευση και επιλογή των Υπο-
ψηφίων Βαθμοφόρων των Μονάδων Ειδι-
κών Δυνάμεων, καθώς και η επιλογή των 
Υποψηφίων Εφέδρων Αξκών (ΥΕΑ), σύμ-
φωνα με τις καθοριζόμενες διαδικασίες

 Η συντήρηση των στελεχών Υ/ΚΤ 
Ειδικών Δυνάμεων που υπηρετούν εκτός 
Μονάδων Αμφίβιων ΚΔ

 Η εκπαίδευση στελεχών Ειδικών 
Δυνάμεων ως Υ/ΚΤ ΣΞ

 Η εξάσκηση των Μονίμων Στελε-
χών, που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τη 
ΣΣΕ και τη ΣΜΥ, σε θέματα Εκπσης και 
Διοίκησης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Εκπαίδευση
Η διεξαγόμενη στο ΚΕΕΔ εκπαίδευση 

αποσκοπεί στο:
 Να υποδεχθεί και να προσαρ-

μόσει στη στρατιωτική ζωή τους κατα-
τασσόμενους Ν/Σ Στρτες, να αναπτύξει 
τις ψυχικές και σωματικές ικανότητες 
όλων των οπλιτών, να τους εκπαιδεύ-
σει στις ειδικότητές τους και να τους 
καταστήσει πειθαρχημένους στρατιώ-
τες και ικανούς μαχητές.

 Να δώσει εξειδικευμένη εκπαί-
δευση σε στελέχη, ΕΠΟΠ και Καταδρο-
μείς στον ορεινό αγώνα, τα πλωτά μέσα 
και την αντιμετώπιση των απωλειών 
υγείας στο πεδίο της μάχης.

 Να εκπαιδεύσει έφεδρους 
Υπξκούς των Ειδικών Δυνάμεων και να 
τους καταστήσει ικανούς ηγήτορες, που 
θα δρουν με πρωτοβουλία και αποτελε-
σματική ικανότητα στις δύσκολες επι-
χειρήσεις των Ειδικών Δυνάμεων.

 Να συντηρήσει την ικανότητα των Υ/
ΚΤ για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

 Να παρέχει επιχειρησιακή ειδική 
εκπαίδευση σε στελέχη των Μονάδων 
ΚΔ στις Υποβρύχιες Καταστροφές, για 
την υποστήριξη των αποστολών των 
Ειδικών Δυνάμεων.
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Κοινωνικές Δραστηριότητες
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων ανέκαθεν διατηρούσε άριστες σχέσεις με την τοπική κοινωνία και συμμε-

τέχει ενεργά στο κοινωνικά «γίγνεσθαι». Υπό αυτό το πρίσμα δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, στην 
αποστολή βοήθειας σε άπορους πολίτες του Δήμου Ν. Περάμου. Επίσης, η συνδρομή του στην αποκατάσταση και στα έργα 
αποτροπής των αρνητικών επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, είναι σημαντική και 
αναγνωρισμένη. Ενδεικτικά αναφέρεται:

 Η συνδρομή στην αποκατάσταση από τη μεγάλη πλημμύρα του 1999 στην Περιοχή της Ν. Περάμου
 Η αποστολή βοήθειας στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του 2008 στην περιοχή του Πύργου Ηλείας
 Η αποστολή Δριών και αριθμού οχημάτων στη συνδρομή για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην περιοχή του Καπανδριτίου 

το 2009.
Επιπρόσθετα και σε ετήσια βάση, συμμετέχει σε δραστηριοποιήσεις αναδάσωσης και καθαρισμού των τοπικών ακτών. Ενδεικτι-

κό είναι το γεγονός ότι μόνο για τα έτη από 2011 έως 2013 φυτεύτηκαν στην περιοχή του Κανδυλίου 1.100 δενδρύλια διαφόρων ειδών 
τα οποία το ΚΕΕΔ προμηθεύτηκε από ιδίους πόρους. Αναντίρρητα όμως η μεγαλύτερη συνδρομή του Κέντρου στην κοινωνική προ-
σφορά δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από το σπουδαίο λειτούργημα της οργάνωσης της εθελοντικής αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις 
του και στην ενθάρρυνση του προσωπικού του να συμμετέχει σε αυτήν. Κάθε χρόνο το ΚΕΕΔ εξασφαλίζει και προσφέρει τουλάχιστον 
200 φιάλες αίματος που προορίζονται για τη χρήση τους από συνανθρώπους που κινδυνεύουν και πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Διεθνείς Συνεργασίες
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δρα-

στηριοτήτων του ΚΕΕΔ, λαμβάνουν χώρα 
διεθνείς συνεργασίες με έδρα το στρατό-
πεδο του Κέντρου. Αντικείμενο των συ-
νεργασιών αυτών είναι η ειδική και προ-
κεχωρημένη εκπαίδευση στελεχών ΕΔ και 
Σωμάτων Ασφαλείας με τους ομόλογους 
εκπαιδευτές από τα ξένα συμμαχικά μας 
κράτη. Τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται 
με πολύ μεγάλη επιτυχία η εκπαίδευση των 
στελεχών Ειδικών Δυνάμεων στην έδρα 
του ΚΕΕΔ, από Κινητές Ομάδες εκπαίδευ-
σης του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης 
Ειδικών Επιχειρήσεων, διατηρώντας και 
επαυξάνοντας τα ίδια υψηλά δεδομένα εκ-
παίδευσης που τίθενται και στο εξωτερικό. 
Με αυτό τον τρόπο συνεχίζεται η άριστη και 
αμφίδρομη εκπαιδευτική σχέση με τους 
συμμάχους μας, επιβεβαιώνοντας παράλ-
ληλα την υψηλή επαγγελματική κατάρτιση 
των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Λοιπά Θέματα
Επισκέψεις - Επιδείξεις

Όπως είναι αναμενόμενο, το γεγονός 
ότι το ΚΕΕΔ από ιδρύσεώς του αποτε-
λεί το λίκνο των Ειδικών Δυνάμεων και 
την αστείρευτη δεξαμενή γνώσεων και 
εμπειριών, από την οποία τροφοδοτού-
νται το σύνολο των Μονάδων Ειδικών 
Δυνάμεων, δημιουργεί σαν απορρέου-
σα υποχρέωση την υποδοχή στον χώρο 
του όλων των επίσημων προσώπων, 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που 
θέλουν να σχηματίσουν μια ξεκάθαρη 
και εμπεριστατωμένη εικόνα του εκ-
παιδευτικού έργου που επιτελείται στο 
χώρο των Καταδρομών. Πλήθος ξένων 
ηγετών και στρατηγών έχουν επισκεφθεί 
τις εγκαταστάσεις του και έχουν παρακο-
λουθήσει επιδείξεις εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων. Τον Φεβρουάριο του τρέ-
χοντος έτους έλαβε χώρα επίδειξη στον 
Υπουργό Άμυνας της Σερβίας ο οποίος 
επισκέφθηκε το ΚΕΕΔ συνοδευόμενος 
από τον κ. ΥΦΕΘΑ και τον κ. Α/ΓΕΣ ενώ 
σχεδόν ετησίως το σύνολο της Στρατι-
ωτικής Ηγεσίας επισκέπτεται αυτό τόσο 
για να ενημερωθεί για τις νέες τεχνικές 
ειδικών επιχειρήσεων και τις εξελίξεις 
στον εξοπλιστικό τομέα, όσο και για να 
αφουγκραστεί τα διάφορα προβλήμα-
τα σε θέματα προσωπικού, κτηριακών 
εγκαταστάσεων και υλικών και να δώσει 
τις απαραίτητες λύσεις.
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Σύντομος Χαιρετισμός Διοικητή ΣΧΑΛ

Η Σχολή Αλεξιπτωτιστών ως γνήσιος απόγονος του «Ιερού Λόχου», κουβαλώντας την πολύτιμη και βαριά κληρονομιά 

των πρώτων Ελλήνων αλεξιπτωτιστών, «μεταμορφώνει» απλούς στρατιώτες σε «πραγματικούς άνδρες, κάθε ένας από αυ-

τούς αυτοκράτορας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στους αλεξιπτωτιστές ο Στρατάρχης Μοντγκόμερι.

Με γνώμονα το σκεπτικό αυτό και ως οδηγό την ιστορία της, που αποτελεί πολλαπλασιαστή ευθύνης, το προσωπικό της 

Σχολής Αλεξιπτωτιστών καταβάλλοντος συνεχή και εργώδη προσπάθεια, ημέρα και νύκτα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες 

τον χρόνο, μεταγγίζει στους εκπαιδευόμενούς της το υλικό που πλάθει τον Έλληνα Καταδρομέα και Αλεξιπτωτιστή.

Ανχης (ΠΖ) Γρηγόριος Πανουργιάς, Διοικητής ΣΧΑΛ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Ιστορικά Στοιχεία
Ιστορική Αναδρομή

Στην Ελληνική Ιστορία του Β΄ 
ΠΠ, οι εκφραστές του προσωνυμίου 
«Αλεξιπτωτιστής» υπήρξαν λίγοι και αφο-
ρούσε κυρίως τους άνδρες του «Ιερού 
Λόχου», οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από τις 
Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, με σκο-
πό την εκτέλεση αποστολών στην κατεχό-
μενη Ελλάδα.

Είχε προηγηθεί συμμετοχή Ελλήνων 
Αλεξιπτωτιστών, τον Οκτώβριο του 1942, 
σε μια προσπάθεια αποκατάστασης επαφής 
και συνδέσμου μεταξύ του Γενικού Στρα-
τηγείου Μέσης Ανατολής και Ελληνικών 
αντιστασιακών οργανώσεων, ως μέλη της 
Βρετανικής ΜΟ 4 (Military Operations 4). Ο 
εκτιμώμενος αριθμός των συμμετεχόντων 
ήταν 34 αλεξιπτωτιστές.

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 1943, 200 
Ιερολοχίτες αλεξιπτωτιστές ρίφθηκαν 
στη ν. Σάμο, στα πλαίσια της πρώτης 
αεραποβατικής επιχείρησης που επι-
χείρησε ο Λόχος. Μεταξύ των αλε-
ξιπτωτιστών που έπεσαν, ήταν και ο 
Διοικητής του Λόχου, Συνταγματάρχης 
Χριστόδουλος Τσιγάντες.

Μέρος του προσωπικού των συμμε-
τεχόντων, κατά την συγκεκριμένη επιχεί-
ρηση, αποτέλεσε τον πυρήνα που θα στε-
λέχωνε την Σχολή Αλεξιπτωτιστών. 

Η Σχολή Αλεξιπτωτιστών άρχισε να 
συγκροτείται από τις αρχές Ιανουαρίου 
του 1955, χάρη στην πρωτοβουλία και τις 
προσπάθειες του Ιερολοχίτη Στρατηγού 
Ανδρέα Καλίνσκη, πρώτου Διοικητού 
των Δυνάμεων Καταδρομών. Παράλλη-
λα δε, σε επίπεδο ΓΕΣ, επέτυχε τη δημι-

ουργία μιας αποσπώμενης Διεύθυνσης 
από την αντίστοιχη του Πεζικού, τη Διεύ-
θυνση Καταδρομών, με πρώτο Διευθυ-
ντή τον ίδιο. Εξασφάλισε δε, την πλήρη 
αμερικανική υλικοτεχνική βοήθεια και 
υποδομή, μέσω της JUSMAG, για την 
δημιουργία της ΣΧΑΛ.

Τον Αύγουστο του 1957, η ανασυ-
γκρότηση των Δυνάμεων Καταδρομών 
είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί 
στη ΣΧΑΛ και το ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟ-
ΜΩΝ (Π.Κ.Μ.Κ).

Κατά τον Νοέμβριο του 1959, ανα-
διοργανώνονται οι Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
Μοίρες Καταδρομών και το εκ της αναδι-
οργανώσεως αυτής εξοικονομηθέν προ-
σωπικό διατέθηκε για την επάνδρωση του 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ 
(ΕΤΑ), το οποίο υπήχθη στη ΣΧΑΛ.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου του 
ΓΕΣ «ΑΘΗΝΑ 1963», κατά τον Ιούλιο του 
1963, επήλθαν μεταβολές στις Μονά-
δες Καταδρομών, ως εκ τούτου και στη 
ΣΧΑΛ, η οποία ονομάσθηκε ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ, αναδιοργανώθηκε ως 
Μονάδα Εκστρατείας και ανέλαβε δια του 
ΣΑΑ/ΔΚ πολεμικές αποστολές.

Το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ, 
από την 1η Ιουλίου 1965, αναδιοργανώ-
θηκε και μετονομάστηκε σε ΣΧΟΛΗ ΑΛΕ-
ΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ και το έργο της περιορίστη-
κε καθαρά στον εκπαιδευτικό της ρόλο.

Θέση-Έδρα Σχολής Αλεξιπτωτιστών
Η Σχολή Αλεξιπτωτιστών, από την 

ίδρυσή της, εδρεύει στην παραλία Ασπρο-
πύργου, εντός του στρατοπέδου «Κ. ΣΕΕ-

Έμβλημα

Σχολής Αλεξιπτωτιστών

Το έμβλημα της Σχολής αποτε-

λείται από το γνωστό έμβλημα των 

Ειδικών Δυνάμεων, το ξίφος, επι-

πλέον πλαισιωμένο από το αλεξίπτω-

το και τις πτέρυγες του Έλληνα αλε-

ξιπτωτιστή στο μέσον του. Το ξίφος 

συμβολίζει τον ελαφρύ και αθόρυβο 

οπλισμό των Καταδρομικών τμημά-

των και οι πτέρυγες μαζί με το αλε-

ξίπτωτο συμβολίζουν τη δυνατότητα 

των αεροκίνητων και αεραποβατικών 

ενεργειών για την εκτέλεση αποστο-

λών. Η ρήση, «Ο Τολμών Νικά», που 

συνοδεύει το έμβλημα, καταδεικνύει 

την τόλμη ως τον βασικότερο παρά-

γοντα της νίκης.
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ΜΑΝ», ενώ ένα τμήμα της, ο Λ.Ε.Α.Κ. (Λό-
χος Εναέριων Αποστολών Καταδρομών), 
στο Α/Δ Ελευσίνας, εντός της 112 ΠΜ. Ο 
Καίσαρ Σέεμαν γεννήθηκε το 1917 στην 
Αθήνα. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων το 1936 από όπου αποφοίτησε 
με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού. Πο-
λέμησε στη Μέση Ανατολή την περίοδο 
1940/41 και έλαβε μέρος στις επιχειρή-
σεις του 1946/49. Προήχθη σε Υπολοχαγό 
το 1942, σε Λοχαγό το 1945 και σε Ταγμα-
τάρχη το 1948. Φονεύθηκε, ως Διοικητής 
της Α΄ Μοίρας Καταδρομών, στις 13 Αυ-
γούστου 1949 στο ύψωμα ΒΑΡΜΠΑ ΒΙ-
ΤΣΙΟΥ, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης 
«ΠΥΡΣΟΣ Β΄», τη χρονική περίοδο 9-15 
Αυγούστου 1949.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Αποστολή
Η αποστολή της Σχολής περιλαμβάνει:
 την παροχή βασικής εκπαίδευσης 

αλεξιπτωτιστού στατικού ιμάντα και ελεύ-
θερης πτώσης

 τη συντήρηση της ικανότητας αλε-
ξιπτωτιστών

 την εκπαίδευση των ανιχνευτών, 
αρχηγών ρίψεων στατικού ιμάντα, ελεύ-
θερης πτώσης και συσκευαστών-επι-
σκευαστών αλεξιπτώτων

 τη συσκευασία και συντήρηση των 
αλεξιπτώτων προσωπικού

 την διάθεση Αρχηγών Ρίψεων επ’ 
ωφελεία των Μονάδων Αλεξιπτωτιστών

 τη συμμετοχή σε στρατιωτικές επι-
δείξεις-αγώνες αλεξιπτωτισμού.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι επίπονη, ρεαλιστική και απόλυτα προσαρμοσμένη στη φύση 

της αποστολής της Σχολής. Στα πλαίσια αυτής, διεξάγονται σε ετήσια βάση τα παρακάτω 
σχολεία.

Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστών (ΣΒΕΑ)
Διαρκεί 4 εβδομάδες και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σχολεία εκπαίδευσης 

των Ειδικών Δυνάμεων, του οποίου η περάτωση είναι υποχρεωτική για το σύνολο, σχε-
δόν, των Αξκών-Οπλιτών των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων. Ειδικά για τις Μονάδες 
Αλεξιπτωτιστών, η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι μείζονος σημασίας, αφού το αλεξί-
πτωτο Στατικού Ιμάντα αποτελεί το κυριότερο αλεξίπτωτο με το οποίο επιχειρεί το προ-
σωπικό των Μονάδων αυτών, κατά τη διεξαγωγή αεραποβατικών επιχειρήσεων. Κατά 
την εκτέλεση των αλμάτων Στατικού Ιμάντα, οι αλεξιπτωτιστές είναι συνδεδεμένοι με 
το αεροπορικό μέσο, και το αλεξίπτωτο αναπτύσσεται αμέσως μετά την έξοδό τους, σε 
ύψος 1.200 ποδών.

Σχολείο Αρχηγών Ρίψεως Στατικού Ιμάντα (ΣΑΡΣΙ) - Ανιχνευτών
(ΣΑΝΑΛ)

Διαρκεί 3 εβδομάδες και αποτελεί κομμάτι της προκεχωρημένης εκπαίδευσης για 
τους αλεξιπτωτιστές Στατικού Ιμάντα, μείζονος σημασίας όμως για τις Μονάδες Αλεξι-
πτωτιστών, των οποίων οι αποστολές περιλαμβάνουν ρίψεις προσωπικού και την αντί-
στοιχη οργάνωση ζωνών ρίψεως, προς εκτέλεση των αεραποβατικών επιχειρήσεων 
που θα κληθούν να εκτελέσουν.

Σχολείο Ελευθέρας Πτώσεως (ΕΠ)
Διαρκεί 5 εβδομάδες. Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτη-

ρίζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό και απαιτούν 
γρήγορη και μυστική διείσδυση μέσα σε περιοχές όπου οι συνθήκες καθιστούν απαγο-
ρευτική τη διεξαγωγή επιχειρήσεων με αλεξίπτωτο Στατικού Ιμάντα, με σκοπό, κυρίως, 
την συλλογή πληροφοριών, την οργάνωση μελλοντικών αεραποβατικών επιχειρήσεων, 
καθώς και την υποστήριξη και κατεύθυνση πτητικών μέσων. Κατά τη διεξαγωγή των 
συγκεκριμένων αλμάτων, οι αλεξιπτωτιστές ρίπτονται από ύψος 5.000 έως 12.000 πο-
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Σχολείο Συσκευαστών - Επισκευ-
αστών Αλεξιπτώτων

Διαρκεί 6 εβδομάδες και αποτελεί 
ιδιαίτερα εξειδικευμένη εκπαίδευ-
ση, αφορά προσωπικό που δύναται να 
χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία-επιδι-
όρθωση αλεξιπτώτων Στατικού Ιμάντα 
και ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτές είναι 
στελέχη του Λόχου Εναέριων Αποστο-
λών Καταδρομών, με εξειδίκευση στο 
αντικείμενο, οι οποίοι απασχολούνται 
αποκλειστικά με αυτό.

Σχολείο Αυτοάμυνας
Διαρκεί 3 εβδομάδες. Η Σχολή Αλε-

ξιπτωτιστών αποτέλεσε τον πυλώνα 
πάνω στον οποίο τυποποιήθηκαν τεχνι-
κές μάχης σώμα με σώμα και οι οποίες 
μεταφέρονται, τα τελευταία χρόνια, με τη 
διεξαγωγή του συγκεκριμένου σχολείου, 
σε όλο το προσωπικό των Μονάδων των 
Ειδικών Δυνάμεων.

Σχολείο Εκπαιδευτών Αυτοάμυνας
Διαρκεί 3 εβδομάδες. Σε συνέχεια 

του βασικού Σχολείου Αυτοάμυνας, η 
Σχολή Αλεξιπτωτιστών προτείνει και στη 
συνέχεια εκπαιδεύει, με τη συγκεκριμέ-
νη εκπαίδευση, προσωπικό το οποίο θα 
είναι καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο 
να διεξάγει εκπαίδευση σε τεχνικές μά-
χης σώμα με σώμα, σε όλες τις Μονάδες 
Ειδικών Δυνάμεων.

Δραστηριότητες
Βασική δραστηριότητα της ΣΧΑΛ, 

πέραν της διεξαγωγής των βασικών 
και προκεχωρημένων σχολείων εκ-
παίδευσης, είναι να συντηρήσει την 
ικανότητα αλεξιπτωτιστού στους Αξιω-
ματικούς και Οπλίτες και των 3 κλάδων 
των ΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για 
το έτος 2013, στα πλαίσια εκπαίδευσης 
και συντήρησης ικανότητας Αλεξιπτω-
τιστού, υλοποιήθηκαν 15.495 ανοίγματα 
αλεξιπτώτων σε όλες τις ζώνες ρίψεως 
προσωπικού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η παραπάνω υποχρέωση της ΣΧΑΛ 
και ο μεγάλος αριθμός των εκτελού-
μενων αλμάτων ετησίως, συνεπάγεται 
έναν συνεχή και ταχύ ρυθμό επιθεω-
ρήσεως και συσκευασίας των αλεξι-
πτώτων, έργο το οποίο επωμίζεται ο 
Λ.Ε.Α.Κ. διαθέτοντας εξειδικευμένους 

και πλήρως καταρτισμένους συσκευ-
αστές-επιθεωρητές. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι για το έτος 2013 επιθε-
ωρήθηκαν και συσκευάσθηκαν 17.937 
αλεξίπτωτα.

Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
και κατάρτισης που χαρακτηρίζει το 
προσωπικό της ΣΧΑΛ, κάτι που τη συ-
γκαταλέγει στις επίλεκτες Μονάδες των 
Ειδικών Δυνάμεων, συνεπάγεται τη 
συνεχή της παρουσία σε στρατιωτικές 
επιδείξεις και εκπαιδεύσεις, ενώπιον 
στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, 
αλλά και τη συμμετοχή της σε δραστη-
ριότητες, στα πλαίσια της ενημέρωσης 
κοινού, είτε με εκτέλεση αλμάτων επι-
δείξεως είτε παρουσιάζοντας το έργο 
της στις εκπαιδευτικές της εγκαταστά-
σεις, μπροστά σε ευρύτερο κοινό.

Διεθνείς Συνεργασίες
Όντας το πλέον εξειδικευμένο 

κομμάτι των ΕΔ, σε θέματα αλεξιπτω-
τισμού, η συνεργασία με τις ένοπλες 
δυνάμεις ξένων χωρών, στα πλαίσια 
διεθνών υποχρεώσεων, είναι επόμε-
νη. Αυτό υλοποιείται είτε παρέχοντας 
βασική εκπαίδευση σε αλλοδαπούς εκ-
παιδευόμενους είτε συμμετέχοντας σε 
συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις με Μο-
νάδες και Τμήματα Ειδικών Δυνάμεων, 
ξένων χωρών. Επιπρόσθετα, συμμετέ-
χει με την Ομάδα Ελεύθερης Πτώσης 
σε αγώνες αλεξιπτωτισμού σε διεθνή 
επίπεδο.

Λοιπά Θέματα
Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

Στα πλαίσια της επίγειας εκπαίδευ-
σης αλεξιπτωτιστού και για την ορθή 
προετοιμασία των εκπαιδευόμενων 
και συντηρουμένων αλεξιπτωτιστών, 
η εκπαίδευση προσομοιάζεται με τη 
βοήθεια των παρακάτω εκπαιδευτικών 
εγκαταστάσεων:

 Πύργος 34 ποδών
Η εγκατάσταση «Πύργος 34 πο-

δών» χρησιμοποιείται για υποβοήθη-
ση της εκπαίδευσης στις δυο πρώτες 
βασικές τεχνικές ενεργείας, πριν την 
εκτέλεση της εξόδου από το πτητι-
κό μέσο, καθώς και στις δυο πρώτες 
ενέργειες κατά και μετά την εκτέλεση 

δών, κάνοντας ελεύθερη πτώση και ενερ-
γοποιούν το αλεξίπτωτό τους στο επιθυ-
μητό ύψος, έχοντας τη δυνατότητα συγκέ-
ντρωσης στον αέρα και συγκεντρωτικής 
προσγείωσης στην περιοχή του στόχου.

Σχολείο Ε Π Μεγάλων Υψών
Διαρκεί 4 εβδομάδες και αποτελεί 

προκεχωρημένη εκπαίδευση στη Στρα-
τιωτική Ελεύθερη Πτώση, κατά την εκτέ-
λεση της οποίας, ο αλεξιπτωτιστής μπορεί 
να εκτελέσει άλμα από το ύψος των 5.000 
έως 24.000 ποδών και να ενεργοποιήσει 
το αλεξίπτωτό του από το ύψος των 3.500 
έως 22.000 ποδών, κάνοντας χρήση δύο 
τεχνικών, ανάλογα με το είδος της επιχεί-
ρησης:

 Μεγάλο Ύψος - Χαμηλό Άνοιγμα 
(HALO)

Στην τεχνική «HALO» ο αλεξιπτωτι-
στής ενεργοποιεί το αλεξίπτωτό του μετά 
από ένα χρονικό διάστημα ελεύθερης 
πτώσης, που κυμαίνεται ανάλογα με το 
ύψος ρίψεως και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για τη ρίψη εφοδίων, εξοπλισμού 
και προσωπικού, όταν το αεροσκάφος 
δύναται να πετάξει πάνω από την εχθρική 
περιοχή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο από 
εχθρικά πυρά.

 Μεγάλο Ύψος - Υψηλό Άνοιγμα 
(HAHO)

Στην τεχνική «HAHO», ενεργοποιεί 
το αλεξίπτωτό του, μερικά δευτερόλεπτα 
μετά την έξοδό του από το αεροσκάφος 
και χρησιμοποιείται για τη ρίψη προσωπι-
κού, όταν η πτήση πάνω από την εχθρική 
περιοχή δεν είναι δυνατή. Με την τεχνική 
αυτή, το αεροσκάφος και το προσωπικό 
δεν γίνεται αντιληπτό από τον εχθρό, με 
αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αιφνιδια-
σμός, καθώς αποφεύγεται η οπτική επα-
φή και κάθε είδους θόρυβος.

Σχολείο Αρχηγών Ρίψεως Ελευ-
θέρας Πτώσεως (ΣΑΡΕΠ)

Διαρκεί 4 εβδομάδες. Υπάγεται στα 
πλαίσια της προκεχωρημένης εκπαίδευ-
σης της Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώ-
σης και σε συνδυασμό με το Σχολείο ΕΠ 
Μεγάλων Υψών, παρέχει τις απαραίτητες 
γνώσεις για τη σχεδίαση και διεξαγωγή 
επιχειρήσεων Στρατιωτικής Ελεύθερης 
Πτώσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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της εξόδου. Κατά την προκεχωρημένη 
φάση, συνεχίζεται η εκπαίδευση στην 
τεχνική της μαζικής εξόδου, τις εικο-
νικές εμπλοκές του αλεξιπτώτου και 
ο εκπαιδευόμενος εξοικειώνεται στην 
εκτέλεση αλμάτων με φόρτο μάχης. Οι 
αντικειμενικοί σκοποί της εκπαίδευσης 
είναι να εξασκηθεί ο εκπαιδευόμενος 
στη λήψη της σωστής θέσης στην πόρτα 
του πτητικού μέσου, στην τεχνική της 
εξόδου και στην ορθή στάση του σώμα-
τος μετά την έξοδο. Επιπλέον, να απο-
κτήσει την εμπειρία να εκτελεί άλματα 
στο κενό, να μπορέσει να αντιμετωπίζει 
τον φόβο λόγω ύψους, να εξοικειωθεί 
κατά προσέγγιση με την αίσθηση του 
τραντάγματος από το άνοιγμα του αλε-
ξιπτώτου και να εξασκηθεί στον έλεγχο 
του θόλου αυτού. Κατά την προκεχω-
ρημένη φάση, είναι η εκμάθηση από 
τον εκπαιδευόμενο να εκτελεί άλματα 
από πτητικό μέσο με φόρτο μάχης και 
να ενεργοποιεί το εφεδρικό αλεξίπτωτο 
σε περίπτωση εμπλοκής.

 Εξομοιωτής Προσγειώσεων (τραι-
νάκι)

Η εγκατάσταση «τραινάκι» είναι μια 
εξέδρα ύψους 11 ποδών. Τέσσερα χα-
λύβδινα συρματόσχοινα είναι ανηρτη-
μένα κατά μήκος της εγκατάστασης, δι-
ερχόμενα λίγο πάνω από κάθε θέση. Τα 
συρματόσχοινα είναι δεμένα κατά τρόπο 
ώστε να παρουσιάζουν ελαφρά κλίση, 
σε κάθε ένα από τα οποία είναι προσαρ-
μοσμένη μια τροχαλία που φέρει ειδικό 
σύστημα εξαρτύσεως. Οι εκπαιδευό-
μενοι, φορώντας την τροποποιημένη 
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εξάρτυση αλεξιπτώτου, κινούνται με τη 
βοήθεια της τροχαλίας πάνω στο συρ-
ματόσχοινο και απελευθερώνονται σε 
δεδομένη χρονική στιγμή, με σκοπό την 
προσομοίωση στις προσγειώσεις. Με 
αυτή την εγκατάσταση εξασφαλίζεται μια 
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κίνηση, 
παρόμοια προς εκείνη που σημειώνεται 
κατά τη διάρκεια πραγματικής προσγει-
ώσεως με αλεξίπτωτο.

 Εξαρτήσεις
Η εγκατάσταση «Εξαρτήσεις», απο-

τελεί τροποποιημένη εξάρτυση του 
αλεξιπτώτου, η οποία αναρτάται με 4 
ιμάντες αντώσεως πάνω σε μεταλλική 
στεφάνη. Η αναρτημένη εξάρτηση κα-
τασκευάστηκε για να υποβοηθήσει την 
εκπαίδευση στη δεύτερη των βασικών 
τεχνικών ενεργειών εκτέλεσεως άλμα-
τος, στον έλεγχο του αλεξιπτώτου κατά 
την κάθοδο, καθώς και στην τρίτη ενέρ-
γεια κατά την εκτέλεση του άλματος, την 
τήρηση πολύ μεγάλης προσοχής κατά 
την κάθοδο. Οι αντικειμενικοί σκοποί 
της εκπαίδευσης είναι να διδαχθεί ο 
εκπαιδευόμενος να εκτελεί στροφές 
του σώματος δεξιά και αριστερά, τους 3 
τύπους προσγείωσης έκτακτης ανάγκης 
(προσγείωση πάνω σε δένδρα, ηλε-
κτροφόρα καλώδια, υδάτινη επιφάνεια) 
και την αντιμετώπιση εμπλοκών.

 Ομοιώματα Α/Φ-Ε/Π
Αυτή η εγκατάσταση έχει σκοπό την 

εκμάθηση των διαφόρων διαδικασιών 
και τεχνικών μέσα στα πτητικά μέσα, 
καθώς και της τεχνικής εκτέλεσης άλ-
ματος. Οι αντικειμενικοί σκοποί της 

εκπαίδευσης της βασικής φάσης είναι, 
η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με 
τους όρους και την ονοματολογία σχε-
τικά με την εκτέλεση στρατιωτικών 
αλμάτων, με το υλικό του προσωπικού 
και του πτητικού μέσου, καθώς και με 
τη χρησιμοποίησή του. Επίσης, η εκ-
μάθηση της τεχνικής της προσέγγισης 
(συρτό βάδισμα) στην πόρτα του Α/Φ 
ή τη ράμπα του Ε/Π, της λήψεως θέσε-
ως πριν την έξοδο, της εξόδου από την 
πόρτα ή ράμπα, καθώς και της θέσεως 
του σώματος κατά την έξοδο. Στην προ-
κεχωρημένη φάση, ο εκπαιδευόμενος 
μαθαίνει να ανταποκρίνεται κατάλληλα 
στη σειρά των παραγγελμάτων άλματος, 
να ανταποκρίνεται κατάλληλα στα σή-
ματα με τους βραχίονες και τα χέρια, τα 
οποία αντιστοιχούν στη σειρά των πα-
ραγγελμάτων άλματος και της τεχνικής 
της μαζικής εξόδου αλεξιπτωτιστών.

 Εξομοιωτής Προσγειώσεων Χα-
μηλού Ύψους

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει 
ως αντικειμενικό σκοπό την εκμάθηση 
της ασφαλούς προσγείωσης του αλε-
ξιπτωτιστή (με την τεχνική της ροής 5 
σημείων). Περιλαμβάνει 3 εξέδρες των 
1, 2 και 4 ποδών. Η αρχική εκπαίδευ-
ση σε κάθε προσγείωση με αλεξίπτωτο 
(εμπρός, πίσω και πλάγια) διεξάγεται 
χωρίς χρησιμοποίηση εξέδρων. Μόλις 
οι εκπαιδευόμενοι εξοικειωθούν με 
την τεχνική, θα προχωρήσουν με την 
εκπαίδευση στις εξέδρες των 1, 2 και 4 
ποδών. Η εκπαίδευση από τις εξέδρες 
αυτές, πραγματοποιείται προοδευτικά 

από την εξέδρα των 2 ποδών έως την 
εξέδρα των 4 ποδών. Το μεγαλύτερο 
μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποι-
είται από την εξέδρα των 4 ποδών καθ’ 
όσον αυτή η εγκατάσταση αντικατο-
πτρίζει, περισσότερο από κάθε άλλη, 
την πρόσκρουση από μια πραγματική 
προσγείωση.

 Αίθουσα Ελευθέρας Πτώσεως
Αποτελεί τον χώρο όπου διεξάγεται 

η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 
επί της Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώ-
σης. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τόσο 
την τεχνική και τον χειρισμό του αλεξι-
πτώτου όσο και τη συσκευασία και τον 
έλεγχο αυτού, εντρυφώντας έτσι και σε 
τεχνικά σημεία. Η εκπαίδευση επί της 
ορθής στάσης του σώματος του αλεξι-
πτωτιστή, κατά την ελεύθερη πτώση, 
επιτυγχάνεται με σταθερές και κινητές 
εξέδρες, ελλείψει κατάλληλης τουρμπί-
νας προσομοίωσης. Τέλος ο συγκεκρι-
μένος χώρος της ΣΧΑΛ, αποτελεί και 
χώρο συσκευασίας, επιθεώρησης και 
αποθήκευσης των αλεξιπτώτων Ελευ-
θέρας Πτώσεως.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Η ΣΧΑΛ, στα πλαίσια διατήρησης 

και επαύξησης της φυσικής κατάστα-
σης των εκπαιδευομένων και του μόνι-
μου προσωπικού της, διαθέτει γήπεδα 
μπάσκετ, βόλεϊ καθώς και κατάλληλο 
γυμναστήριο, στο οποίο λαμβάνει χώρα 
και η εκπαίδευση των σχολείων αυτο-
άμυνας.
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Τα περίστροφα Smith & Wesson Hand Ejector 
M1917 αποκτήθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό, μαζί 
με άλλα όπλα αμερικανικής προέλευσης, στα τέλη της 
δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 
1950. Φέρονταν από τους Αξιωματικούς και τους υπη-
ρέτες βαρέων όπλων και άρχισαν να αντικαθίστανται 
από αμερικανικά περίστροφα των .38 in και πιστόλια 
Colt Μ1911 και Μ1911 Α1 κατά τη δεκαετία του 1950. 
Η επίσημη ονομασία τους ήταν «Σμιθ Ουέσσον Μ1917 
των 0,45”/Smith and Wesson cal 0,45” M1917». Στα 
μέσα της δεκαετίας του 1940 ο Ελληνικός Στρατός 
απέκτησε, από τη Μ. Βρετανία, όμοια περίστροφα, τα 
οποία όμως είχαν κατασκευαστεί για το Βρετανικό 
Στρατό και έβαλαν το φυσίγγιο .455 in British Service. 
Η επίσημη ονομασία τους ήταν «Βρετανικό περίστροφο Σμιθ Ουέσσον των 0,455 / British pistol Smith – Wesson cal. 0,455».

Το Smith & Wesson M 1917 κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να καλύψει τις ανά-
γκες του Αμερικανικού Στρατού για κάποιο περίστροφο που θα χρησιμοποιούσε το φυσίγγιο .45 in ACP. Για τον λόγο αυτό η S&W 
τροποποίησε το Second Model, Hand Ejector .44 in, τοποθετώντας βραχύτερο βυκίο, ώστε να βάλει το προαναφερθέν φυσίγγιο. Η 
παραγωγή του όπλου συνεχίστηκε για λογαριασμό του Αμερικανικού Στρατού μέχρι το 1919, οπότε είχαν κατασκευαστεί περί τα 
153.000 όπλα, και τερματίστηκε το 1946 με συνολική παραγωγή 210.000 όπλων. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
όπως προαναφέρθηκε, το περίστροφο κατασκευάστηκε για λογαριασμό της Μ. Βρετανίας, στο διαμέτρημα των .455 in.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το S&W M1917 είναι περίστροφο διπλής ενέργειας και συμπαγούς σκελετού. Το βυκίο ανοίγει στο αριστερό μέρος του όπλου, 

πιέζοντας το ανασταλτικό κομβίο προς τα εμπρός και κατά την πυροδότηση περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η τοποθέτηση των φυσιγγίων 

γίνεται είτε με τη χρήση ημικυκλικών «συνδετήρων» (half moon clips), οπότε είναι δυνατή η απόρριψη των καλύκων με τη χρήση 

του εξολκέα, είτε μεμονωμένα. Στη δεύτερη περίπτωση τα φυσίγγια στηρίζονται σε προεξοχή («σκαλοπάτι») που βρίσκεται στις 

θαλάμες και είναι δυνατή η πυροδότησή τους, όχι όμως και η απόρριψή τους με τη χρήση του εξολκέα. Στο επάνω μέρος της κάννης 

του όπλου αναγράφεται «SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS USA», καθώς και οι ημερομηνίες από κάποιες ευρεσιτεχνίες. Στο 

αριστερό μέρος της κάννης υπάρχει η ένδειξη «S&W DA .45» και στη λαβή του όπλου βρίσκεται ο αριθμός μητρώου του.

Smith & Wesson, Hand Ejector, M1917

Μήκος: 274 mm

Μήκος κάννης: 140 mm

Βάρος (άδειο): 1,020 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .45 in ACP / .455 in British Service

Αρχ. Ταχύτητα 265 m/s (.45 in) / 190 m/s (.455 in)

Κατασκευαστής: Smith & Wesson

Περίστροφο
Smith & Wesson, Hand Ejector, M1917 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Το τυφέκιο Μle1886/93, Lebel αποκτήθηκε από ελληνικά στρατιωτικά τμήματα κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν χορηγήθηκε από τη Γαλλία στα στρατεύματα της Κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης, ενώ όμοια όπλα αγοράστηκαν από την ίδια χώρα 
κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Τα Lebel αποτέλεσαν τα πρώτα όπλα που απέκτησε ο Ελληνικός Στρατός και είχαν 
τη δυνατότητα εκτόξευσης οπλοβομβίδων. Χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα τυφέκια μέχρι και το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και η επίσημη ονομασία τους ήταν «τυφέκιο Λεμπέλ». Για τη διάκρισή τους από τα τυφέκια Berthier, που και εκείνα 
χαρακτηρίζονταν ως Λεμπέλ, συχνά ονομάζονταν «βομβιδοβόλα». Το 1886, μετά από έρευνες περίπου τριών ετών, κατασκευάστηκε 
από ομάδα Γάλλων ειδικών το τυφέκιο Μle1886. Το όπλο αυτό, που υιοθετήθηκε από το Γαλλικό Στρατό το 1887 και στην πραγματι-
κότητα ήταν ένα τροποποιημένο Mle1885 Kropatschek, είναι το πρώτο σύγχρονο στρατιωτικό τυφέκιο που έβαλε φυσίγγια μικρού 
διαμετρήματος και άκαπνης πυρίτιδας. Παρά το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα, το όπλο δεν αποτέλεσε κάτι το ιδιαίτερο, αντίθετα πα-
ρουσίαζε μικροπροβλήματα, κάποια από τα οποία επιλύθηκαν το 1893 με την κατασκευή του Mle1886/93. Ο νέος τύπος τυφεκίου είχε 
καλύτερα σταθεροποιημένο το οπίσθιο σκοπευτικό, καθώς και υψηλότερη διαβάθμιση (από τα 2.000 m στα 2.400 m). Αλλαγές έγιναν 
και στο κινητό ουραίο του όπλου, ώστε σε περίπτωση διάρρηξης του κάλυκα ή του καψυλλίου κατά τη βολή, τα αέρια να διαφεύγουν 
με τρόπο ακίνδυνο για το χειριστή του, ενώ έγιναν και κάποιες άλλες μικρότερες βελτιώσεις, χωρίς όμως ιδιαίτερη σημασία. Το 
τυφέκιο, με κάποιες ακόμη τροποποιήσεις, συνέχισε να χρησιμοποιείται από τον Γαλλικό Στρατό μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
μερικά χρόνια μετά τη λήξη του οποίου αποσύρθηκε. Η ονομασία Lebel, με την οποία πολύ συχνά αναφέρεται το όπλο, προέρχεται 
από το όνομα του Γάλλου Συνταγματάρχη Ν. Λεμπέλ (N. Lebel), ο οποίος διεξήγαγε προσωπικά τις δοκιμές του τυφεκίου Μle1886. 

Λειτουργία – Αναγνώριση

To Mle1886/93 είναι επαναληπτικό τυφέκιο και λειτουργεί με το σύστημα του κινητού ουραίου, ενώ όταν το τελευταίο είναι 

ασφαλισμένο ο μοχλός του βρίσκεται στην οριζόντια θέση. Κάτω από την κάννη υπάρχει κυλινδρική φυσιγγιαποθήκη χωρητικότητας 

8 φυσιγγίων. Στο δεξιό μέρος του σκελετού του όπλου, μπροστά από τον υποφυλακτήρα της σκανδάλης, υπάρχει κομβίο το 

οποίο ενεργοποιεί διάταξη αποκοπής της τροφοδοσίας από τη φυσιγγιαποθήκη, προκειμένου τα φυσίγγιά της να παραμένουν ως 

εφεδρικά και η γέμιση να γίνεται ανά ένα φυσίγγιο, όπως θα συνέβαινε εάν το όπλο δεν έφερε φυσιγγιαποθήκη. Το Lebel, όπως 

προαναφέρθηκε, έχει τη δυνατότητα –με τη χρήση χοάνης, γνωστής ως Tromplon– να εκτοξεύει οπλοβομβίδες. Στο αριστερό μέρος 

της θήκης του κινητού ουραίου του, αναγράφεται ο κατασκευαστής του όπλου, καθώς και ο τύπος του («MLE 1886 M93»).

Mle 1886/93, Lebel

Μήκος: 1.307 mm

Μήκος κάννης: 815 mm

Βάρος (άδειο): 4,18 kgr

Τροφοδοσία: Κυλινδρική φυσιγγιαποθήκη 8 φυσιγγίων

Μήκος Ξιφολόγχης: 640 mm

Ραβδώσεις: 4 αριστερόστροφες

Αρχ. Ταχύτητα: 630 m/s

Κατασκευαστής: MAC / MAP / MAS / MAT

Επαναληπτικό Τυφέκιο
Lebel, Mle1886/93 
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Αυτόνομος

Οικοδομικός Οργανισμός

Αξιωματικών (ΑΟOΑ)
Καλυπτόμενο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2014

Ζώνη Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου-Ραφήνας

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νέου νομικού πλαισίου, με το οποίο θα επιτραπεί η επανεκκίνηση της διαδικασίας ένταξης. 

Αναμένεται ψήφιση του Νόμου άμεσα, οπότε θα δρομολογηθούν ενέργειες για την εκπόνηση Νέας Πολεοδομικής Μελέτης.

Έργα Υποδομής στα Οικόπεδα Χιλής Αλεξανδρούπολης

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

υποβληθεί για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) στο ΥΠΕΚΑ, όπου βρίσκεται στο στάδιο τελικής υπογρα-

φής. Παράλληλα, εγκρίθηκε η Διακήρυξη για την πρόσληψη Τεχνικού Σύμβουλου, για την ολοκλήρωση των Μελετών και των 

τευχών Δημοπράτησης των έργων Υποδομής και ολοκληρώνεται, εντός του Μαρτίου 2014, η ανάδειξη αναδόχου του έργου.

Εξέλιξη Πολεοδομικών Μελετών σε αποδεσμευόμενα στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ:

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

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

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

 Στρατόπεδο «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» Καβάλας

Είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με την ΥΑΜΣ και Δήμο 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 Ο.Τ., τα οποία 

αποδίδουν 60 κατοικίες.

Κατασκευή Πολυκατοικιών

 Η δημοπράτηση της κατασκευής της πολυκατοικίας 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 Δημοπράτησης, η οποία εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (κ. ΥΕΘΑ).

 Το ΔΣ/ΑΟΟΑ έχει εγκρίνει την κατασκευή της πολυκατοικίας Κ3 στην Καλαμαριά, και ολοκληρώνεται, εντός του 

Μαρτίου 2014, η ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου.

 Έχει εγκριθεί από το ΔΣ/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 

Δόμησης. Παράλληλα, συντάσσεται η Μελέτη Δημοπράτησης.

 Προωθείται η επανασχεδίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την έκδοση των Αδειών Δόμησης της κατασκευής 

18 κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην Ποσειδώνια του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να αξιοποι-

ηθούν οι διατάξεις του νέου ΝΟΚ. Η προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη έχει εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Δνσης 

Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και παράλληλα συντάσσεται η Μελέτη Δημοπράτησης.

 Στη Λάρισα εγκρίθηκε, κατ’ αρχήν από το ΥΠΠΟ, η πρόταση του ΑΟΟΑ για την κατασκευή 2 πολυκατοικιών, 24 δι-

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:

 Από το Γραφείο Ενημέρωσης στο τηλ.: 210 6577400-483 &

 Από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.aooa.gr

αμερισμάτων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και οι συνοδές μελέτες (ΚΕΝΑΚ, Γεωλογική Έκθεση κ.λπ.) 

για την υποβολή στην Πολεοδομία του Δήμου Λάρισας της έγκρισης Δόμησης Συγκροτήματος Κατοικιών στο Ο.Τ. 833Β. 

Αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών μας, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία έγκρισης δόμησης.

 Ο ΑΟΟΑ, σε συνεργασία με το ΤΕΘΑ αναζητά λύσεις αξιοποίησης μη αναγκαιούντων στο ΓΕΣ κτηρίων ΣΟΑ, ιδιοκτη-

σίας του Ταμείου τα οποία μπορεί να τύχουν ανακαίνισης και να διατεθούν σε ιδιαίτερα καλές τιμές σε μέλη του ΑΟΟΑ, 

προωθεί, τη διαδικασία απόκτησης οικοπεδικών εκτάσεων σε πολλές περιοχές, προκειμένου να τις συμπεριλάβει στην 

κατάρτιση Μελλοντικών Προγραμμάτων και πρότεινε σχέδιο αξιοποίησης του Στρδου «ΠΛΕΣΣΑ», στην Αθήνα, το οποίο 

είναι το μόνο πολεοδομημένο Στρδο της Αττικής, στο οποίο είναι δυνατόν να κατασκευασθούν 150 διαμερίσματα, εφόσον 

υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών μας.

Διευκόλυνση προς Δανειολήπτες ΑΟΟΑ

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 εξόφλη-

ση γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία της δανειακής σύμβασης και προ της παρελεύσεως δεκαετίας, με 

την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Λοιπά θέματα 

 Ο Οργανισμός έθεσε σε λειτουργία τη νέα του διαδραστική ιστοσελίδα, με την ίδια διεύθυνση (www.aooa.gr), στην 

οποία θα έχουν πρόσβαση για ενημέρωση άπαντες (μέλη του ΑΟΟΑ και μη).

 Οι παραπάνω θα μπορούν να ενημερώνονται, όπως μέχρι σήμερα για τις δραστηριότητες του ΑΟΟΑ, για θέματα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και επιπλέον μόνο τα μέλη θα μπορούν να εκδηλώνουν την προτίμησή τους στο σύνδεσμο με τίτλο 

«Μελλοντικά Προγράμματα», προκειμένου ο Οργανισμός να υλοποιήσει αυτά στα οποία υφίσταται ενδιαφέρον.

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.
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Ημερίδα στη ΣΠΖ με θέμα «Τροχαία Ατυχήματα: Οδική Ασφάλεια-Κυκλοφοριακή Αγωγή»

Στις 25 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πεζικού ημερίδα με θέμα: 

«Τροχαία Ατυχήματα: Οδική Ασφάλεια – Κυκλοφοριακή Αγωγή». Το πρόγραμμα της 

Ημερίδας περιλάμβανε τις παρακάτω εισηγήσεις:

 «Οδήγηση και Τροχαία Ατυχήματα: Η Ψυχολογική Παράμετρος», με ομιλητή το Σμη-

ναγό (ΥΙ) Γ. Πασχαλάκη, Ψυχίατρο, Τμηματάρχη του Τμήματος θεραπείας-Αποκατάστασης 

του Διακλαδικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ/414 ΣΝΕΝ).

 «Το Τροχαίο Ατύχημα: Πρόληψη – Αίτια - Συνέπειες», με ομιλητή τον Υπαστυ-

νόμο Β΄ I. Μαραγιάννη του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας.

 «Τα τροχαία ατυχήματα στο Στρατό Ξηράς», με ομιλητή τον Ταξχο Γεώργιο Καϊμακτσή, Δντή του Γραφείου Ασφάλειας Πτήσε-

ων-Εδάφους της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού (ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΓΑΠΕ).

 «Το Τροχαίο Ατύχημα – Ο ρόλος του Ε.Κ.Α.Β.» (Ανταπόκριση-Ασφαλής Διακομιδή-Επιχειρησιακή Επέμβαση), με ομιλητή τον 

ιατρό κ. Γεώργιο Πριόνα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

 «Το Τροχαίο Ατύχημα – Ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», με ομιλητή τον Πυραγό Γεώργιο Μπασδέκη της Πυροσβε-

στικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

 «Δίκαιο αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα – Αποζημιώσεις», με ομιλητή τον κ. Γρηγόριο Τρίκκα, Δικηγόρο του Δικη-

γορικού Συλλόγου Χαλκίδας.

Την ημερίδα παρακολούθησε το σύνολο του στρατιωτικού (μόνιμου και εκπαιδευόμενου) και πολιτικού προσωπικού της Σχο-

λής, καθώς εκπρόσωποι των Αρχών της πόλης της Χαλκίδας. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος της ημερίδας, οργανώθηκε ξενά-

γηση στην Αίθουσα Τιμών και στο Στρατιωτικό Μουσείο της Σχολής.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τελετή Εγκαινίων

9 Διαμερισμάτων ΣΟΕΠΟΠ

στην ΠΕ της 96 ΑΔΤΕ

Την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 πραγματοποι-

ήθηκε η τελετή εγκαινίων 5 διαμερισμάτων ΣΟΕ-

ΠΟΠ, στο Στρατόπεδο «ΑΡΓΕΝΤΗ» και 4 διαμερι-

σμάτων ΣΟΕΠΟΠ στο Στρατόπεδο «ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ 

(ΠΖ) ΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», στην ΠΕ της 96 ΑΔΤΕ 

«ΧΙΟΣ» στη Χίο, από τον Διοικητή της 96 ΑΔΤΕ Ταξί-

αρχο κ. Δημόκριτο Ζερβάκη, παρουσία του Μητρο-

πολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκου 

και 6 διατελεσάντων Διοικητών της 96 ΑΔΤΕ.
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 Στις 11 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία από ειδικό επιστήμονα-ιατρό του ΟΚΑΝΑ νομού Μαγνησίας στο 

ΚΨΜ του 521 ΤΠ/Ν, στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης χρήσης και διακίνησης ςξαρτησιογόνων ουσιών.

 Επίσης, στις 13 Μαρτίου 2014, στα πλαίσια αντιμετώπισης της ίδιας μάστιγας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία 

από Αξιωματικό της Δίωξης Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ. στα στελέχη που υπηρετούν στα 2α γραφεία του Στρατοπέδου «ΣΧΗ (ΠΖ) 

ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ».

Μέριμνα Προσωπικού της 32 ΤΑΞ Π/Ν «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Στις 8 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε οργάνωση και 

διεξαγωγή Ιατρικής Ημερίδας σε θέματα καρδιολογίας, γυ-

ναικολογίας, παιδιατρικής από την 32 ΤΑΞ Π/Ν, σε αίθουσα 

του δήμου Βόλου, από στρατιωτικούς και ιδιώτες ιατρούς.
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Αιμοδοσία στη ΣΠΒ

Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού στην Ν. Πέραμο Αττικής, πραγματοποιήθηκε εθε-

λοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Σχολής, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, με συμ-

μετοχή οπλιτών και ΥΕΑ της ΣΠΒ, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ. Κατά την αιμοληψία συγκεντρώθηκαν 

13 φιάλες αίματος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κοινωνική Προσφορά της 32 ΤΑΞ Π/Ν «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014, για τη γιορτή των Θεοφανείων στη 

Λάρισα διατέθηκε άγημα 18 ανδρών της 32 ΜΠΠ, καθώς και προσωπικό 

και πυροβόλα για χαιρετιστήριες βολές.
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 Την Τετάρτη 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εθε-

λοντική αιμοδοσία του προσωπικού της 32 ΤΑΞ Π/Ν στο 

Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ».

 Επίσης, τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014 διατέθηκε άγημα 21 ανδρών του 521 ΤΠ/Ν για απόδοση τιμών, κατά την εκδή-

λωση εορτασμού των Θεοφανείων και καθαγιασμού των υδάτων στην πόλη του Βόλου.

 Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 το ΣΠ Βόλου, 

στα πλαίσια του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», παρέδωσε τρόφι-

μα στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Τα τρόφιμα μαζεύτηκαν 

με τη συνδρομή πολιτών για την ενίσχυση των συσσιτίων 

της ενορίας.
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Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου –Day-Run Έτους 2014

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 διεξήχθησαν οι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου –Day-Run Έτους 2014, στις εγκαταστάσεις 

της Αεροπορικής Βάσης Δεκελείας στο Τατόι. Στον αγώνα των 6.500 μέτρων την πρώτη θέση κατέλαβε η Ελληνική Αστυνο-

μία, τη δεύτερη το Πολεμικό Ναυτικό και την τρίτη ο Στρατός Ξηράς. Στα 3.500 μέτρα γυναικών, την πρώτη θέση κατέλαβε το 

Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δεύτερη η Πολεμική Αεροπορία.

Αγώνες των Πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών και Μαθητριών 

των ΑΣΣΥ έτους 2014

Από την Παρασκευή 4 Απριλίου έως και την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωάννης Δασκαλάκης στην 

Ελευσίνα διεξήχθησαν οι αγώνες των πρωταθλημάτων Καλαθοσφαίρισης Μαθητών των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών 

Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έτους 2014.

Τη διοργάνωση των αγώνων είχε αναλάβει η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) υπό την εποπτεία του 

Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

Από την Τρίτη 1 Απριλίου έως την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Σχολής Ικάρων διεξήχθησαν οι αγώνες 

των πρωταθλημάτων Kαλαθοσφαίρισης μαθητριών των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έτους 2014. 

Τη διοργάνωση των αγώνων είχε αναλάβει η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), υπό την εποπτεία του 

Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Στρατιωτικό Πρωτάθλημα έτους 2014 της 98 ΑΔΤΕ

Από 28 Φεβουαρίου 2014 έως 7 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε το  Στρατιωτικό Πρωτάθλημα της ΑΔΤΕ.

Στο κλειστό γήπεδο Νεαπόλεως Μυτιλήνης πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες Καλαθοσφαίρισης και στο γήπεδο Αγίας 

Παρασκευής οι αγώνες Ποδοσφαίρου. Ακολούθησε η επίδοση βραβείων στους νικητές από τον Στρατηγό Διοικητή 98 

ΑΔΤΕ.

Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, ΕΔ & ΣΑ έτους 2014

Πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάρτιο το Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου μαθητών και μαθητριών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, έτους 2014.

Την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι Αγώνες 6.000 μ. Ανδρών-μαθητών και 3.000 μ. Γυναικών-μαθητριών ΑΣΕΙ 

2014, στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Στην τελική κατάταξη των μαθητών ΑΣΕΙ πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, δεύτερη η Σχολή Ικάρων και τρίτη η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Στις μαθήτριες νικήτρια 

αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με δεύτερη τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τρίτη τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο Ανώμαλου Δρόμου «Σκαμνιές» Πηγής του Δήμου Πύλης το 

πρωτάθλημα των ΑΣΣΥ. Στην ομαδική κατάταξη των μαθητών τη μεγαλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Σχολή Μονίμων Υπαξιω-

ματικών, με δεύτερη τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και τρίτη τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Στις 

γυναίκες την πρωτιά πήρε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, δεύτερη η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και τρίτη η 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Τους αγώνες των ΑΣΣΥ διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού με τη Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών και με την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.
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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΛΟΧΟΥ ΠΡΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙΟΥ

Βρίσκεται πάνω σε ύψωμα, κοντά στην ομώνυμη γέφυρα 

του Αώου ποταμού. Από το 1945 χρησιμοποιούνται 12.030 τ.μ. 

και άλλα 7.511 τ.μ. επιτάχθηκαν το 1961. Για το στρατωνισμό 

Λόχου του 582 ΤΠ, έγιναν πρόχειρες εγκαταστάσεις αρχικά, 

οι οποίες και συμπληρώθηκαν αργότερα. Για τον έλεγχο της 

Γέφυρας κτίστηκαν τέσσερα παρατηρητήρια-πολυβολεία. Το 

1953 το φυλάκιο ανακαινίστηκε και το 1965 κατασκευάστηκε 

κτήριο για τη διαμονή του Διοικητού του Λόχου. Το 1997 έγι-

νε αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και αθλητικές 

εγκαταστάσεις, ενώ αργότερα εξοπλίστηκε με νέα περίφραξη 

και διέθετε όλες τις απαραίτητες υποδομές για ασφαλή και άνετη διαβίωση της 1ης Διμοιρίας του 1ου Λόχου που 

επάνδρωνε το φυλάκιο μέχρι το 2005, οπότε και καταργήθηκε. 

Την περίοδο του εμφυλίου και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα του ’47, το φυλάκιο δέχτηκε επίθεση ανταρτών της 

16ης Ταξιαρχίας. Ο Διοικητής του 3ου Λόχου του 582 ΤΠ Ευάγγελος Βήττος τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή και 

εκτελέστηκε. Οι νεκροί στρατιώτες ενταφιάστηκαν στον Λόχο από κατοίκους του συνοικισμού και το 1980 ανεγέρθη 

μνημείο, όπου φυλάσσονται τα οστά τους.

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

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

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

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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ΕΦ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Βρίσκεται επί του ομώνυμου υψώματος 669 μέτρων, κο-

ντά στη Μελισσόπετρα, με θέα τη Β. Ήπειρο και την Πρεμε-

τή, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη μεθόριο. Κατέχει 

έκταση 2.625 τ.μ. ιδιοκτησίας Μελισσόπετρας Κονίτσης, από 

το 1950. Με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, εγκαταστάθηκε 

Ομάδα Τυφεκιοφόρων του 2ου Λόχου Προκάλυψης του 583 

ΤΠ, σε πρόχειρες εγκαταστάσεις και το 1952 ανεγέρθησαν μόνιμες. Λειτούργησε μέχρι το 1978 και το 2004 η έκταση 

και το ακίνητο παραδόθηκαν στον Δήμο Κόνιτσας.

ΕΦ ΠΑΝΤΑΖΗ ή 17

Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Μεσογέφυρας επί του 

ποταμού Αώου, στο ύψωμα Δίδυμοι Λόφοι, καταλαμβάνο-

ντας δημόσια έκταση 2.374 τ.μ. Κτίστηκε το 1925 και λειτούρ-

γησε ως ελεγκτικό φυλάκιο για τον έλεγχο πεζών και δικύ-

κλων από Μπουραζάνι προς Μέρτζανη και Λεσκοβίκι, μέσω 

της γέφυρας. Επανδρώθηκε από Ομάδα Τυφεκιοφόρων του 

Λόχου Προκάλυψης Μπουραζανίου. Το 1939 κατασκευάστη-

καν αντιαρματικές τάφροι μπροστά στο φυλάκιο και πίσω από 

τη γέφυρα, για αποτελεσματικότερη άμυνα, επικείμενης της 

εισβολής των Ιταλών. Λειτούργησε μέχρι το 1940 και έκτοτε 

δε χρησιμοποιήθηκε ξανά, διότι λειτούργησε φυλάκιο στην Ευαγγελίστρια. Στην περιοχή βρίσκονται ίχνη ρωμαϊκών 

τειχών και κάστρου της εποχής. Από κει διήλθαν στρατεύματα του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρου, κατά την εκστρατεία 

του στη Σικελία. Από τους Δίδυμους Λόφους πέρασε και ο βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Δ΄, με χρυσό-

βουλο του οποίου κτίστηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Μολυβδοσκέπαστης στα 670 μ.Χ. Το 1940 ο τομέας του 

φυλακίου δέχθηκε επίθεση τμημάτων των Μεραρχιών Φεράρα και Κενταύρων, που κινούνταν προς Μπουραζάνι και 

Καλπάκι. Απόσπασμα καταστροφών ανατίναξε τη Μεσογέφυρα του Αώου και η δύναμη του φυλακίου, που υπαγόταν 

στο 1/15 ΣΠ με έδρα το Αηδονοχώρι, συμπτύχθηκε στα γύρω υψώματα. Ιταλικά άρματα που επιχείρησαν να διέλθουν 

από την κατεστραμμένη γέφυρα δέχτηκαν πυρά από το φυλάκιο και έπεσαν στις προκατασκευασμένες τάφρους. Μό-

λις την επόμενη οι Ιταλοί κατάφεραν ζεύξη του ποταμού και πέρασαν, για να οπισθοχωρήσουν λίγο αργότερα, από το 

ίδιο δρομολόγιο.
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Απλό γεγονός; Επεισόδιο καθημερι-
νότητας πολέμου; Διπλωματική ανέχεια; 
Όπως και να το αποκαλέσει κάποιος, 
αυτή ήταν η κρητική πραγματικότητα 
στις αρχές του 1897. Είχε προηγηθεί 
μία από τις πιο ζοφερές περιόδους της 
τουρκοκρατίας στην Κρήτη: η πενταετία 
1890-1895. Οι ντόπιοι χριστιανικοί πλη-
θυσμοί είχαν αρχίσει να εκδηλώνουν, 
έμπρακτα, έντονες αντιδράσεις από την 
περιχαράκωση μιας σειράς δικαιωμά-
των τα οποία τους είχαν παραχωρηθεί 
από τον σουλτάνο, μετά από τη μεσολά-
βηση των Μεγάλων Δυνάμεων, και όλα 
έδειχναν ότι άλλη μια κρίση του Ανατο-
λικού Ζητήματος ήταν σε εξέλιξη.

Οι εξελίξεις όμως αυτές επαύξη-
σαν τις αδικοπραγίες των Τούρκων, οι 
οποίοι τον Ιανουάριο του 1897 εξήλ-
θαν από τα Χανιά, επιτέθηκαν κατά 
των χριστιανών στο Ακρωτήρι και πο-
λιόρκησαν τη Χαλέπα. Μπροστά στην 
αμέτοχη στάση των ξένων στόλων για 
την αποκατάσταση της τάξης και την 
άρνηση των ναυάρχων για την αποβί-
βαση αγημάτων, ο Έλληνας Πρόξενος 
Χανίων, Νικόλαος Γεννάδης, τηλεγρά-
φησε στην ελληνική κυβέρνηση για την 
κατεπείγουσα αποστολή «πλοίων καὶ 
στρατοῦ κατοχῆς» για την προστασία 
των χριστιανών.

Η αποστολή της ελληνικής κατοχής 

της νήσου ανατέθηκε στον υπασπιστή 
του Βασιλιά Γεωργίου Α΄, Συνταγμα-
τάρχη Τιμολέοντα Βάσσο, ο οποίος με 
βάση τις διαταγές που έλαβε έπρεπε 
να καταλάβει την Κρήτη και να προβεί 
στην αποκατάσταση της τάξης εκεί.

«Τήν 1ην Φεβρουαρίου 
1897 περί ΙΙην πρωινήν ὥραν 
μέ ἐκάλεσεν ἡ Ἀ.Μ. ὁ Βασι-
λεύς καί μοί ἀνήγγειλεν ὅτι θά 
μοί ἐμπιστευθῆ τήν Ἀρχηγίαν 
στρατιωτικοῦ σώματος προ-
ωρισμένου νά καταλάβῃ τήν 
νῆσον Κρήτην· μέ διέταξε δέ νά 
ἐμφανισθῶ πρός τόν Κον ἐπί τῶν 
Στρατιωτικῶν Ὑπουργόν ὅπως 
λάβω τάς ἐπί τούτω διαταγᾶς καὶ 
ὁδηγίας.»

Το Εκστρατευτικό Σώμα μεταφέρ-
θηκε σιδηροδρομικώς στον Πειραιά 
στις 1300 της 1ης Φεβρουαρίου 1897 
και άρχισε αμέσως να επιβιβάζεται 
στα ατμόπλοια «Πέλοψ», «Θησεύς» και 
«Θέτις», τα οποία απέπλευσαν στις 1630 
για την Κρήτη.

Μία ημέρα αργότερα, παρουσία χι-
λιάδων Κρητών, έγινε η ανάγνωση της 
«Προκήρυξεως πρός τόν λαόν τῆς 
Κρήτης» του Αρχηγού Βάσσου και το 
σύνολο των δυνάμεων άρχισε να οργα-

Το Κρητικό Ζήτημα και

ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897
μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο του

Συνταγματάρχη Πυροβολικού Τιμολέοντα Βάσσου

Φεβρουάριος του 1897, Κρήτη. Το εκστρατευτικό σώμα του Συνταγματάρχη Πυροβολικού Τιμολέοντα 

Βάσσου βρισκόταν ήδη στο νησί και υπό τα βλέμματα των κυβερνητών των ευρωπαϊκών πολεμικών πλοίων 

οι Κρήτες απέκρουαν τις επιθέσεις των τουρκικών δυνάμεων.

νώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
αποστολής που είχαν αναλάβει.

«”Προκήρυξις πρός τόν λαόν τῆς 
Κρήτης.

Τά δεινά τά ὁποῖα ὑπέστητε 
ἀπό μακρῶν ἤδη χρόνων καί 
τά ὁποῑα ὑφίστασθε ἔτι ἐκ τῆς 
ἐπικρατούσης πλήρους ἀναρχίας, 
αἱ καταστροφαί τῶν οἰκογενειῶν 
καί περιουσιῶν σας, εὑρισκομένων 
εἰς τήν διάθεσιν ἀχαλινώτου 
φανατισμοῦ καί τήν διαρπαγήν 
βαρβάρου ὄχλου, ἐξήγειραν τό 
ἐθνικόν αἴσθημα καί συνεκίνησαν 
ὁλόκληρον τό Ἑλληνικόν.

Ἡ ἀξιοθρήνητος αὔτη κατάστα-
σις λαοῦ ὁμοφύλου, ὁμοθρήσκου 
καί κοινάς ἔχοντος μεθ’ ἠμῶν τάς 
τύχας καί τήν ἱστορίαν δέν ἠδύνατο 
νά εἶνε ἐπί πλέον ἀνεκτή.

Η Ἀ. Μ. ὁ Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων 
καί Ὑψηλός Μου Κύριος ἀπεφάσισε 
νά θέσῃ τέρμα εἰς τήν κατάστασιν 
ταύτην διά τῆς στρατιωτικῆς κα-
ταλήψεως τῆς Νήσου.

Ἐν ὀνόματι τῆς Ἀ. Μ. τοῦ Βασιλέ-
ως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου τοῦ Α!. 
καταλαμβάνω τήν Νῆσον Κρήτην καί 
κηρύσσων τοῦτο πρός τούς κατοί-
κους της, ἄνευ διακρίσεως θρησκεύ-
ματος ἢ ἑθνικότητος, ὑπόσχομαι ἐν 

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ



55

ὁνόματι τῆς Μεγαλειότητός Του, ὅτι 
θά προστατεύσω τήν τιμήν, τήν ζωήν 
τήν περιουσίαν καί θά σεβασθῶ τάς 
θρησκευτικάς πεποιθήσεις τῶν 
κατοίκων τῆς φέρων πρός αὐτούς 
εἰρήνην καί ἰσοπολιτείαν.

Ἐξεδόθη ἐκ τῆς Μονῆς Γωνιαῑς τῆς 
Κρήτης.

τήν 2αν Φεβρουαρίου 1897.
Ὁ Ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ τῆς κατοχῆς 

τῆς Κρήτης.
Συνταγματάρχης Τ. Βάσσος.”»

Οι ελληνικές δυνάμεις, αφ’ ότου 
αποβιβάστηκαν στην Κρήτη, παρ’ όλο 
που τηρούσαν απολύτως τους όρους 
των ναυάρχων σχετικά με τη διεθνή 
κατοχή, αντιμετώπισαν από μέρους 
τους στάση όχι απλώς δυσμενή αλλά 
μάλλον εχθρική.

Η όλη κατάσταση είχε ως αποτέλε-
σμα τη διεξαγωγή σοβαρότατων μαχών, 
με κυριότερες αυτές των Βουκολιών 
και Λειβαδίων, στις οποίες οι Τούρκοι 
υπέστησαν βαρύτατες απώλειες.

«Κατ’ ἀμφοτέρας τάς 
ἐπιχειρήσεις τῶν δέ Βουκολιῶν 
καί τῶν λειβαδιῶν αἱ ἀπώλειαι 
τῶν Τούρκων ὑπερέβησαν τούς 
χιλίους ἄνδρας εἰς φουνευμένους 
καί πληγωμένους μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί τινες ἀξιωματικοί, ὧν 
εἷς ἀνώτερος. Τό 1ον τάγμα τοῦ 34 
πεζικοῦ συντάγματος ἀποτελοῦν 
τήν φρουράν Βουκολιῶν κατεστρά-
φη καθ’ ὁλοκληρίαν, σωθέντων 
μόνον πληγωμένων τινων οἵτινες 
ἐθεραπεύθησαν εἰς τά Χειρουργεῖα 
μας καί τῶν 100 αἰχμαλώτων, οὕς 
ἀπέστειλα εἰς Ἑλλάδα. Εἰς δέ τήν 
μάχην τῶν Λειβαδιῶν οἱ Τοῦρκοι 
ἀπώλεσαν περί τούς 600 ἄνδρας.»

Όμως, κατά κύριο λόγο, το Κρητι-
κό Ζήτημα, στη διάρκεια του πολέμου, 
έμενε εκκρεμές. Οι ενέργειες των Με-
γάλων Δυνάμεων περιορίστηκαν στην 
ανάκληση του Ελληνικού Στρατού από 
την Κρήτη και την αποδοχή, από την 
πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, της 
αυτονομίας της Κρήτης.

Πράγματι, στις 26 Απριλίου 1897 

ο Τιμολέοντας Βάσσος διατάχθηκε να 
αναχωρήσει για τον Πειραιά. Είχε προ-
ηγηθεί η παράδοση της αρχηγίας στον 
Συνταγματάρχη Στάικο και σχετική 
αποχαιρετιστήρια προκήρυξη προς τον 
κρητικό λαό. Οι τελευταίες τρεις σελί-
δες της Έκθεσης του Βάσσου αποτε-
λούν «Εγκώμιον» για τη συμμετοχή και 
συνεργασία των Κρητών στις επιχειρή-
σεις που διεξήχθησαν:

«[…] ὀφείλω νά ὁμολογήσω 
ὅτι οἱ Κρῆτες ἐπολέμησαν παντοῦ 
καί πάντοτε μετ’ ἀπαραμίλλου 
ἀνδρίας καί ἔπεσον πλεῖστα θύ-
ματα διά τό πρός τήν πατρίδα 
καθῆκον. Οἱ Κρῆτες εἶνε λαός φύ-
σει πολεμικώτατος μή πτοούμενος 
πρό τῶν κινδύνων καί πρόθυμος 
εἰς πᾶσαν θυσίαν. Παραδείγμα-
τα ἅτινα μόνος ἀντελήφθην μοί 
ἐκίνησαν τόν θαυμασμόν.

Ἡ ἀποβίβασίς μας ἀστραπιαίως 
διαδοθεῖσα καθ’ ἅπασαν τήν 
Νῆσον παρήγαγε μεγίστην συ-
γκίνησιν. Ὁ λαός, οἱ Πρόκριτοι 
καί οἱ Ἀρχηγοί μάς ὑπεδέχθησαν 
μετ’ ἀνεκφράστου χαρᾶς καί 
μάς ὑπέβαλον τήν ὑποταγήν καί 
ἀφοσίωσίν των πρός τόν Βασιλέα. 
Ἀντιπροσωπεῖαι δέ ἐξ ὅλων τῶν 
Ἐπαρχιῶν προσῆλθον τά αὐτά 
αἰσθήματα ὑποβάλουσαι. […]

Ἡ ὑπακοή των εἰς πᾶσαν διατα-
γήν μου ἦτο παραδειγματική·πᾶν 
ὅ,τι διέτασσον καθ’ὅλην την Νῆσον 
ἐξετελεῖτο ἀκριβῶς καὶ μετὰ 
θρησκευτικῆς εὐλαβείας. Ποτὲ δὲν 
ἔλαβον ἀφορμὴν παρ’οὐδενὸς δυσα-
ρεσκείας ἥ παρακοῆς. Ἐπείθοντο εἰς 
τάς διαφόρους Ἀρχάς ἅς ἐγκατέστησα 
καί ἡ φιλονομία τῶν διηυκόλυνε με-
γάλως τήν ἀποκατάστασιν τῆς τάξε-
ως, ἐδραιωθείσης οὕτω καθ’ ἅπασαν 
τήν ὕπαιθρον χώραν.

Ἐν γένει δέ οἱονδήποτε 
καί ὀστισδήποτε ἔπαινος εἶνε 
ἀνεπαρκής διά τόν ἡρωικόν καί 
ἄξιον θαυμασμοῦ ἐκεῖνον λαόν τῆς 
Μεγαλοννήσου. […]

Ὁ τέως Ἀρχηγός τοῦ Στρατοῦ
Τῆς Κατοχῆς τῆς Κρήτης

Τ. Βάσσος»
ΓΕΣ/ΔΙΣ


