
1

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας 
για το Νέο Έτος

Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προ-
σω πι κό των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, 

χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ ρι σης.

Σας ευ χα ρι στώ, εκ µέ ρους της ελ λη νι κής Πο λι τεί ας, για ό σα κά νε τε και σας δια βε βαιώνω ό τι βα-

σι κή µας φρο ντί δα και κα θη µε ρινή µας προ τε ραιό τη τα εί ναι να δια µορ φώ σου µε τις κα λύτε ρες συν-

θή κες για σας και τις οι κο γέ νειές σας, ώ στε να ε πιτε λεί τε την α πο στο λή σας µε υ ψη λό φρό νη µα και 

αί σθη ση ι στο ρι κής ευ θύ νης. 

Μέ ρι µνά µας εί ναι ό λα  τα µέ λη της κοι νό τη τας των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, ει-

σερ χό µε να στις Ένο πλες ∆υ νά µεις της χώ ρας, να έ χουν την πε ποί θη ση ό τι ει σέρχο νται σε έ να χώ ρο 

ό που κυ ριαρ χεί ο σε βα σµός της α ξιο πρέ πειας και της προ σω πι κό τη τας τους. 

Με την ευ και ρί α της ε ορ τής των Χρι στου γέν νων αλ λά και του ερ χο µού του νέ ου έ τους, εύ χο µαι σε 

κα θέ να α πό σας ξε χω ρι στά Χρό νια Πολ λά, υ γεί α και προκο πή στις οι κο γέ νειες σας και κά θε ε πι τυ χί α 

στην ε πί τευ ξη των στό χων σας. 

Ευάγ γε λος Βε νι ζέ λος
Υ πουρ γός Ε θνι κής Ά µυ νας
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Α πό τη Φάτ νη στην Και νή ∆ια θή κη
Με ό ποιον τρό πο και αν προ σπα θεί να γιορ τά σει κα νείς τις µέ ρες των Χρι στου γέν νων, πρέ πει να πα ρα δε χτού µε ό τι ο εορ τα σµός αυ τός 

προ κα λεί α ντι φα τι κά συναι σθή µα τα. Αρ κεί λί γη ευαι σθη σί α µό νο για να α ντι λη φθού µε ό τι, παρ’ ό λες τις προ σπά θειες που κά νου µε για να 
δη µιουρ γή σου µε µί α χαρ µό συ νη α τµό σφαι ρα, υ πάρ χει ε ντού τοις κά ποια θλί ψη που ε ξου δε τε ρώ νει ό λες αυτές τις προ σπά θειές µας.

Ό ταν τε λειώ σουν οι γιορ τές , ό ταν το γυ µνό πια Χρι στου γεν νιά τι κο δέ ντρο, το τό σο τα λαι πω ρη µέ νο στις µέ ρες µας µέ νει πε τα µέ νο στο 
πε ζο δρό µιο για να το πά ρει το α πορ ριµ µα το φό ρο, τό τε η µα ταιό τη τα της προ σπά θειας να ε πι κα λύ ψου µε τη θλί ψη γίνε ται α κό µη πιο έκ δη λη. 
Νιώ θει κα νείς πως ό λος αυ τός ο γιορ τα στι κός θό ρυ βος δεν ή ταν τί πο τε άλ λο πα ρά έ να α πό τα πολλά παυ σί πο να που πνί γουν τον ση µε ρι νό 
άν θρω πο, δεν τον θε ρα πεύ ουν ό µως και δια στρέ φουν τις πραγ µα τι κές α ξί ες της ζω ής. Μα ζί µ’ αυ τή την α πο γο ή τευ ση, νιώ θει κα νείς κυ ρί ως 
µια βα θειά υ παρ ξια κή µο να ξιά, σαν να τον χω ρί ζει µια µε γάλη βα θιά χα ρά δρα α πό τον Θε ό και τον συ νάν θρω πο. Α δια πέ ρα στο τεί χος.

Το γε γο νός ό τι και πά λι “ε πε σκέ ψα το η µάς εξ ύ ψους ο Σω τήρ η µών” δί νει σε µας που εί µα στε πε σµέ νοι, πο νε µέ νοι, και α πο-
µο νω µέ νοι “εν σκό τει και σκιά” τον µό νο και α λη θι νό τρό πο να α ντι µε τω πί σου µε τον αν θρώ πι νο πό νο και τη θλί ψη. Τη µε γά λη της 
ε πο χής µας α πο γο ή τευ ση, τα τε ρά στια α διέ ξο δα.

Η βο ή θεια και η δύ να µη που δί νει ο Χρι στός µε την εν σάρ κω σή του δεν εί ναι µια προ σω ρι νή και εύ κο λη ι κα νο ποί η ση των δια φό-
ρων ε γω κε ντρι κών µας ε πι θυ µιών. Το φως που λά µπει α πό το σκο τει νό σπή λαιο δεν σβή νει σαν τα φώ τα µε τα ο ποί α στο λί ζου µε το 
σπί τι µας. Ε κεί νος που θα δε χτεί αυ τό το φως δεν µπο ρεί να µεί νει α πα θής και α διά φο ρος για τη ζω ή. Ού τε µπο ρεί ν’ α πο συρ θεί σ’ 
έ ναν δι κό του κό σµο µε τους δι κούς του αν θρώ πους, µε τους δι κούς του κα νό νες. Ό ταν ζη τή σει κα νείς τη βο ή θεια και τη δύ να µη του 
Θε ού, θα πρέ πει να εί ναι πρό θυ µος να δε χτεί και την ευ θύ νη που α κο λου θεί για να α να πτύ ξει και να καλ λιερ γή σει αυ τή τη δύ να µη.

Έ τσι, µε αυ τές τις προ ϋ πο θέ σεις ο νέ ος κόσµος πού προ έρ χε ται α πό τη φάτ νη και πού ε γκαι νιά ζε ται στον Ιορ δά νη εί ναι ένας 
κό σµος µε τον ο ποί ον µπο ρού µε να µοι ρα στού µε τις πιο προ σω πι κές µας σκέ ψεις, τις πιο βα θιές µας α νη συ χί ες, χω ρίς το φό βο ό τι 
µπο ρεί κά ποιος να µας α πορ ρί ψει, να µας χλευά σει, να µας κα τη γο ρή σει. Σ’ αυτόν τον νέ ο κό σµο η δύ να µη πού µας δί νει ο Θε ός 
µε τα µορ φώνε ται σε α γά πη. Έχου µε τη σι γου ριά ό τι ε άν έ να µέ λος πά σχει, συ µπά σχουν ό λα τα µέ λη, αν έ να µέ λος τι µά ται, χαί ρουν 
µα ζί ό λα τα µέ λη (Α΄ Κορ.12,27). Σ’ αυ τό το νέ ο κό σµο, χρειά ζε ται ακό µα να δε χθού µε κι αυτούς που απ’ τη δι κή τους α νε πάρ κεια 
και α νω ρι µό τη τα προ σπα θούν να κα τα στρέ ψουν αυ τόν τον κό σµο, για τί στο πρό σω πό τους µπο ρού µε ν’ α να γνω ρί σου µε, ά σχε τα αν 
δεν το πα ρα δε χό µα στε, τη δι κή µας α µαρ τω λό τητα, τις δι κές µας α τέ λειες και έτσι να δού µε το Θε ό.

Σ’ αυ τόν τον νέ ο κό σµο, µπο ρεί ο κα θέ νας α πό ε µάς να δε χθεί τη δι κή του µο να ξιά και να κά νει τη διά κρι ση ανά µε σα στα πά θη που 
έ χει, τη διά θε ση να κα τα νι κή σει και τις κα τα στά σεις που δεν µπο ρεί να α πο φύ γει. Σ’ αυ τό το νέ ο κό σµο, δεν έ χου µε ανά γκη α πό τους 
διά φο ρους θο ρύ βους που συ νή θως δη µιουρ γού µε γύ ρω µας, για να κα λύ ψου µε την µο να ξιά µας, τις α νη συ χί ες µας, και τις α τέ λειές 
µας. Σ’ αυ τόν τον κό σµο υ πάρ χει µια σιω πή που δεν µας α πει λεί, για τί προέρ χε ται α πό µια ε σω τε ρι κή η συ χί α! ∆εν µας τροµο κρα τεί.

Μό νο ό ταν βιώ σου µε µια τέ τοια α γά πη και καλ λιερ γή σου µε µέ σα µας έ ναν τέ τοιο κό σµο θα µπο ρέ σου µε να α να κου φι στού µε α πό κά-
θε πό νο και κά θε θλί ψη, κά θε πρό βληµα! Μό νο τό τε θα έ χου µε τη δυ να τό τη τα να κα τα λά βου µε τον Απ. Παύ λο ό ταν λέ ει «ο Χρι στός εί ναι 
η ει ρή νη µας, Αυτός ο ο ποί ος συ νέ νω σε τα δυο µέ ρη και κα τέρρι ψε το µε σό τοι χο του φραγ µού» (Εφ. Ζ,14). Μό νο τό τε θα µπο ρού µε να 
αι σθαν θού µε τη χα ρά και την η ρε µί α που χρεια ζό µα στε, για τί θα έ χου µε βρει το νό η µα της ζω ής, για τί θα έ χου µε α να κα λύ ψει τον τρόπο 
ν’ α ντι µε τω πί σου µε τα κα θη µε ρι νά µας προ βλή µα τα, για τί δεν θα νιώ θου µε ε γκα τα λε λειµ µέ νοι και αιχ µά λω τοι, και για τί θα έ χου µε γνω-
ρί σει την πραγ µα τι κή α ξί α του ε αυ τού µας και του συ ναν θρώ που µας και τον τρό πο να α να πτύ ξου µε τις ψυ χικές µας δυ νά µεις. Μό νο 
τότε θα µπο ρού µε να ψάλ λου µε µε τους αγ γέ λους το «∆ό ξα εν υ ψί στοις Θε ώ και ε πί γης ει ρή νη εν αν θρώ ποις ευ δο κί α».

Χρό νια Πολ λά, Χρό νια Κα λά, Χρό νια Ει ρη νι κά, Χρό νια Ευ λο γη µέ να.

Πρω το πρε σβύ τε ρος 
Αν χης (Θ) Νι κή τας Βε λε γρά κης

∆ντης Γρ. Θρη σκ/κού/ΓΕΣ
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Ευχές του κ. Αρχηγού ΓΕΣ για το Νέο Έτος 

Α ξιω µα τι κοί, υ πα ξιω µα τι κοί, στρα τιώ τες, ε θνο φύ λα κες,
πο λι τι κό προ σω πικό, άν δρες και γυ ναί κες του Στρα τού Ξη ράς.

Το 2009 ο Στρα τός µας α ντα πο κρί θη κε µε ε πι τυ χί α στον πο λυ διά στα το και πο λυ σή µα ντο ρό λο του. Η προ σπά θεια που κα τα βά λα-
τε δια τή ρη σε σε υ ψη λό ε πί πεδο την ε πι χει ρη σια κή ε τοι µό τη τα. Ο πή χυς των προσ δο κιών για το νέ ο έ τος έχει τε θεί υ ψη λά, στο χεύ-
ο ντας σε έ να ου σια στι κό εκ συγ χρο νι σµό του Στρα τού µας.

Το 2010 πέ ραν της συ νε χούς ε πι δί ω ξης για την επαύ ξη ση των ε πι χειρη σια κών δυ να το τή των του Στρα τού, το ΓΕΣ ε πιδιώ κει και 
την σύ σφι ξη των δε σµών µε τη σύγ χρο νη κοι νωνί α. Το νέ ο έ τος χα ρα κτη ρί ζε ται ως “Έ τος αξιο ποί η σης θη τεί ας” α πό τους κλη ρω-
τούς, σύµ φω να µε τις σπου δές και τις δε ξιό τη τες του κα θε νός, στα Κέ ντρα Ε παγ γελ µα τι κής Κα τάρ τι σης του Στρα τού, σύµ φω να 
µε τις ο δη γί ες της πολι τι κής η γε σί ας του Υ ΠΕ ΘΑ.

 Έ χουν ή δη ξε κι νή σει οι δια δι κασί ες ώ στε τα Κέ ντρα Εκ παί δευ σης Νεο συλ λέ κτων και τα Στρα τιω τι κά Ερ γο στά σια να λει τουρ-
γούν και ως Κέ ντρα Ε παγ γελµα τι κής Κα τάρ τι σης. Μέ χρι τώ ρα τρί α ΚΕΝ έ χουν πι στο ποι η θεί ε νώ τα υ πό λοι πα α ξιο λο γού νται α πό 
το Ε θνι κό Κέ ντρο Πι στοποί η σης. 

Επι δί ω ξη εί ναι η κα λύ τε ρη α ξιο ποί η ση του χρό νου της θη τεί ας µε την πα ρο χή εκ παίδευ σης και ε παγ γελ µα τι κής πι στοποί η σης, 
πά ντα µέ σα στα πλαί σια της αν θρω πο κε ντρικής προ σέγ γι σης και της συ νε χούς ε πι κοι νω νί ας για την ε πί λυ ση των προ σωπι κών 
προ βλη µά των και α νη συ χιών. 

Με τον τρό πο αυ τό η θη τεί α θα κα τα στεί ε πω φε λής για την ο λο κλήρωση των κλη ρω τών ως προ σω πι κο τή των, αλ λά και ως 
µελλο ντι κού αν θρώπινου δυ να µι κού στην πα ρα γω γι κή δια δι κασία.

Πα ράλ λη λα θα συ νε χι στούν οι προσπά θειες βελ τί ω σης της ποιό τη τας ζω ής του προ σω πι κού µε την α ντι µε τώ πι ση των κα θη µε ρι νών προ βλη-
µά των του. Σε έ να στρα τό, που ό λοι ε πι θυ µού µε να α πο τε λεί ται α πό ο λο κλη ρω µέ νες προ σωπι κό τη τες, ο κά θε α νώ τε ρος εν σκή πτει στα προ βλή µα-
τα των κα τωτέρων του µε πα τρι κή α γά πη, η ο ποί α εκ φρά ζε ται µε στορ γή αλ λά και τη δέου σα αυ στη ρό τη τα για µια εν συ νεί δη τη πει θαρ χί α.

Σας εύ χο µαι ε γκάρ δια το νέ ο έ τος, µε τη βο ή θεια του Θε ού, να εί ναι ευτυ χές και να χα ρί ζει κα θε τί ω φέ λι µο σε σας και στις οι-
κο γέ νειές σας. Η νέ α χρο νιά ας εί ναι γε µά τη υ γεί α, ό ρα µα και διά θε ση για πα ρα γω γι κό έρ γο.

Χρό νια πολ λά και κα λή χρο νιά

          Α ντι στρά τη γος Φρα γκού λης Φρά γκος
                   Αρ χη γός

2010 “ Έτος αξιοποίησης θητείας”
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    21η Νο εµ βρί ου Ε ορ τή των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων

Στις 21 Νο εµ βρί ου, Η µέ ρα της Πα να γίας, γιορ τά ζουν οι Έ νο πλες ∆υ νά µεις της Ελ λά-

δας που έχουν ως α πο στο λή τη δηµιουρ γί α ε νός πε ρι βάλ λο ντος α σφά λειας, στα θερό τη τας 

και ει ρή νης, ώστε να εί ναι δυ να τή η νη φά λια και α νε µπό δι στη ε να σχό ληση του ελ λη νι κού 

λα ού µε πα ρα γω γι κές και δη µιουρ γι κές δρα στη ριό τη τες. Οι Ελ λη νικές Έ νο πλες ∆υ νά µεις 

υπάρχουν προς ό φε λος της ελληνικής κοινωνίας και του ελ λη νισµού γε νι κό τε ρα. Μαζί µε 

τους άλ λους συ ντε λε στές ι σχύ ος της χώ ρας, α ντα πο κρίνονται στις προ κλή σεις και α να δει-

κνύουν την Ελ λά δα σε µί α “Ό α ση” ι σχύ ος, α σφά λειας, ευ η µε ρί ας και στα θε ρό τητας. 

Στο υ πό δια µόρ φω ση γε ω πο λι τι κό πε ρι βάλ λον, οι Ε∆ δια θέ το ντας υ ψη λό βαθ µό 

τα χυκι νη σί ας, ευ κι νη σί ας και προ σαρ µο στι κό τη τας, α να λαµ βά νουν µε ε πι τυ χί α την ε κτέ λε ση α πο στο λών µέ σα στα πλαί σια των 

ε πι χει ρή σε ων δια τή ρη σης της ει ρή νης κερ δί ζο ντας τον σε βα σµό των συµ µά χων και προ βάλ λο ντας τη χώ ρα διε θνώς, µέ σω της 

α µυ ντι κής δι πλω µα τί ας. Στον πο λυε πί πε δο και διαρ κή α γώ να στα ε θνι κά και διε θνή ζη τή µα τα, βρί σκο νται α νά µε σα στους κυ ριό τε-

ρους συ ντε λε στές για την πραγ µά τω ση των τε θέ ντων στό χων και ε πι διώ ξε ων της Ελ λά δας.

    Επετειακές Εκδηλώσεις για τον Εορτασµό της 28ης Oκτωβρίου

Με κάθε επισηµότητα γιορτάστηκε και φέτος η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 

1940, σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στη µεγαλειώδη παρέλαση που πραγµατοποιή-

θηκε στη Θεσσαλονίκη, συµµετείχαν στρατιωτικά τµήµατα από όλες τις Μονάδες του 

Στρατού Ξηράς. Τις εκδήλωσεις τίµησε µε την παρουσία του ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρα-

τίας κ. Κάρολος Παπούλιας ενώ παρεβρέθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της 

χώρας. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις µε συµµετοχή 

αγηµάτων και κατάθεση στεφάνων από τις κατά τόπους στρατιωτικές αρχές.

    Ε ορ τα σµός της Προ στά τι δας του Πυροβολικού Α γί ας Βαρ βά ρας

Την 4η ∆ε κεµ βρί ου 2009, πραγ µα το ποι ή θη κε ο ε ορ τα σµός της Α γί ας Βαρ βά ρας, 

προ στά τι δας του Πυ ρο βολι κού, στις ε γκα τα στά σεις της Σχο λής Πυ ρο βο λι κού, στη Νέ α 

Πέ ρα µο Ατ τι κής. Την Κυ βέρ νη ση εκ προ σώ πη σε ο Α να πλη ρω τής Υ πουρ γός Ε θνι κής 

Ά µυ νας (Α ΝΥΕΘΑ) κ. Πά νος Μπε γλί της. Πα ρέ στη σαν ε πί σης, οι κ. Α/ΓΕ Ε ΘΑ, Α/ΓΕΣ 

και Α/ΓΕ Α, εκ πρόσω ποι της Εκ κλη σί ας και της Πο λι τεί ας. Με το πέ ρας της ∆ο ξο λο γί ας 

για την Αγί α Βαρ βά ρα α κο λού θη σε η τε λε τή των α πο κα λυ πτη ρί ων προ το µής του Μα κε-

δονο µά χου Αν θυ πο λο χα γού Πυ ρο βο λι κού Παύ λου Με λά α πό τον κ. Α ΝΥΕ ΘΑ.
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 Ηµέρα Μνήµης Ε θνικών Ευεργετών

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, ε ορ τά σθη κε η η µέ ρα µνή µης των Ε θνι κών µας 

Ευερ γε τών. Κά θε χρό νο, οι εκ δη λώ σεις έ χουν σκο πό να το νί σουν ι διαί τε ρα 

και να υ πενθυ µί σουν τις πρά ξεις των Ε θνι κών µας Ευερ γε τών και τη συµ βο λή 

τους στην οι κο νο µι κή, κοι νω νι κή και πο λι τι σµι κή α νά πτυ ξη της χώ ρας. Στη 

συχέχεια, τε λέ σθη κε επι µνη µό συ νη δέ η ση στον Ιερό Μητροπολητικό Ναό της 

Με τα µόρ φω σης του Σω τή ρος και α κο λού θη σε τρι σά γιο και κα τά θε ση στε φά-

νων στο η ρώ ο του δη µο τι κού πάρ κου ΚΙΛ ΚΙΣ.

∆ραστηριότητες της 71 Α/Μ ΤΑΞ

 Μετονοµασία της 71ης Αεροµεταφερόµενης Ταξιαρχίας

Ύστερα από α πό φα ση του Α νώ τα του Στρα τιω τι κού Συµ βου λί ου του ΓΕ  Σ, η 71η Α Ε ΡΟ-

ΜΕ ΤΑ ΦΕ ΡΟ ΜΕ ΝΗ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΙΑ µε τονο µά ζε ται σε 71η Α Ε ΡΟ ΜΕ ΤΑ ΦΕ ΡΟ ΜΕ ΝΗ ΤΑ ΞΙΑΡ-

ΧΙΑ «ΠΟ ΝΤΟΣ». Η µε το νο µα σί α της Τα ξιαρ χί ας έ γι νε προς τι µήν των α πα ντα χού Πο ντί ων 

και των α γώνων που έ δω σαν για την Πα τρί δα. Το ό νοµα της Ταξιαρ χί ας θα συν δέ ε ται 

ε φε ξής µε τους τι µηµέ νους Έλ λη νες του Πό ντου, α να γνω ρί ζο ντας ό τι η µαρτυ ρι κή ι στο-

ρί α των α γώ νων τους για τα ιε ρά και ό σια της φυ λής µας, α πο τελεί δια χρο νι κά για τον Ελ-

λη νι σµό φω τει νό πα ρά δειγ µα α ντο χής, λε βε ντιάς, α ξιο πρέ πειας και δη µιουρ γι κό τη τας.

    Ε πι σκέψεις του κ. ΥΕ ΘΑ στην Έ δρα της 1ης ΣΤΡΑ ΤΙΑΣ και στην ΕΛ ∆ΥΚ

O Υ πουρ γός Ε θνι κής Ά µυ νας κ. Ευάγ γε λος Βε νι ζέ λος ε πι σκέ φθη κε την 30η 

Νο εµβρίου 2009 το Στρα τη γεί ο της 1ης ΣΤΡΑ ΤΙΑΣ. Τον κ. Υ πουρ γό συ νό δευε ο κ. 

Α/ΓΕ Ε ΘΑ Πτέ ραρ χος (Ι) Ιω άν νης Γιά γκος, ο κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Φρα γκού λης 

Φρά γκος και ο κ. Α/ΓΕ Α Α ντι πτέ ραρ χος (Ι) Βα σί λειος Κλό κο ζας.

Στις 9 ∆ε κεµ βρί ου 2009, ο Υ πουρ γός Ε θνι κής Ά µυ νας κ. Ευάγ γε λος Βε νι ζέλος ε πι σκέ-

φθη κε το Στρα τό πε δο της ΕΛ ∆ΥΚ «Α ντγου Σταυ ρια νά κου» στη Μα λούντα, συ νο δευό µε νος 

α πό τον Υ πουρ γό Ά µυ νας της Κύπρου κ. Κώ στα Πα πα κώ στα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ραστηριότητες του ΚΕΕ∆

 Α πονο µή Πράσι νου Μπε ρέ

Στις 9 Ο κτωβρίου 2009, έλαβε χώρα η καθιερωµένη τε λε τή α πο νο µής µπε ρέ στους 

στρατιώτες της 2009 Γ΄ ΕΣ ΣΟ, οι ο ποί οι ο λο κλή ρωσαν την εκ παί δευ σή τους στο τµή µα 

προ κε χω ρη µέ νης εκ παί δευ σης νε ο συλ λέκτων. Η α πο νο µή του µπε ρέ έ γι νε α πό τον 

διευθυντή ει δι κών δυ νά µε ων, Υ πο στρά τη γο Θε ό κλη το Ρου σά κη, πα ρου σί α το πι κών 

αρ χών, α πο στρά των αξιωµατι κών και υ παξιωµατι κών των ει δι κών δυ νά µε ων, α ντι προ-

σω πειών αξιωµατι κών - υ παξιωµατι κών - κα τα δρο µέ ων, κα θώς και συγ γε νών των 

εκ παι δευο µέ νων. Της α πο νο µής προ η γή θη κε ε πί δει ξη σε α ντικεί µε να εκ παίδευσης 

ο πλι σµού (λύ ση - αρ µο λό γη ση τυ φε-

κί ου Μ16 µε κλει στά µά τια), τε χνι κής 

α ναρ ρί χη σης, α σκή σε ων α µέ σου α ντι δρά σε ως πε ρι πό λου, αυ τοά µυ νας και διέ λευ-

σης στί βου ε µπο δί ων. Αντίστοιχες τελετές απονοµής του πράσινου µπερέ στους νε-

οσύλλεκτους πραγµατοποίηθηκαν στην 1η ΤΑΞ Κ∆-ΑΛ και στην 1η ΜΑΛ.

 Α ποφοί τη ση Σχο λείου Τε χνι κής Α ναρ ρί χη σης

Στις 16 Ο κτωβρίου 2009, α πο φοί τη σαν από το σχο λεί ο τε χνι κής α ναρ ρί χησης στε-

λέχοι των ει δι κών δυ νά µε ων, οι ο ποίοι ο λο κλή ρω σαν την εκπαίδευσή τους µε τά α πό 

4 ε βδο µά δες. Στο σχο λεί ο συµ µε τεί χαν αξιωµατικοί και υπαξιωµατικοί των ειδικών 

δυνάµεων κα θώς και πέ ντε αξ ιωµατικοί των ε νόπλων δυ νά µε ων της Αρ µε νί ας.

 Α πο φοί τη ση Σχο λείου Νοσοκόµων

Στις 6 Νοεµβρίου 2009, πραγ µα το ποι ή θη κε η τε λε τή α πο φοί τη σης του Σχολείου 

Νοσοκόµων Ειδικών ∆υνάµεων που διεξήχθη από κινητή οµάδα εκπαιδευτών του 

∆ΙΚΕΕ (έδρα Πφούλεντορφ Γερµανίας). Αποφοίτησαν 19 εκπαιδευόµενοι, µετά από 

εντατική εκπαίδευση και συνεχείς αξιολογήσεις 3 εβδοµάδων.

 Ε πίσκε ψη του Υ πο στρατ ή γου Crsnko Thomas των Ει δι-
κών ∆υ νάµε ων των Η ΠΑ, στο ΚΕΕ∆

Στις 15 Ο κτωβρίου 2009, ε πι σκέ φθηκε το ΚΕ Ε∆ ο Υ ποστράτηγος Crsnko Thomas, 

διοι κη τής του Special Warfare Center and School (SWCS) στις Η ΠΑ, συ νο δευό µε νος 

α πό τον ∆ιευ θυ ντή των Ει δι κών ∆υ νά µε ων Υ ποστράτηγο κ. Θε ό κλη το Ρου σά κη. Ο ξένος 

Στρα τη γός ε νηµε ρώ θη κε για το έρ γο και τις δρα στη ριό τη τες του κέντρου και πα ρα κολού-

θη σε τις προ γραµ µα τι σµέ νες εκ παι δευ τι κές δρα στη ριό τη τες των στελεχών.
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∆ραστηριότητες της 34 Μ/Κ ΤΑΞ

 Παράδοση - Παραλαβή 34 Μ/Κ Ταξιαρχίας

Στις 9 Σεπτεµβρίου 2009, πραγ µα το ποι ήθη κε στο στρατόπεδο «ΦΙ ΛΙΠ-

ΠΑ ΚΟΥ» η τε λε τή πα ρά δο σης - πα ρα λα βής της διοι κήσε ως της 34 Μ/Κ 

ΤΑΞ. Ο Σχης (ΠΖ) Κων στα ντί νος Πα πα χρή στου πα ρέ δω σε τη διοί κηση της 

Τα ξιαρ χί ας στον Ταξίαρχο Γε ώρ γιο Μα κρυ γιάν νη, πα ρου σί α του διοικητή 

της Ι Ι Μ/Κ ΜΠ, Υ ποστράτηγου Γε ωρ γί ου Σε φερ λή.

 Απονοµή Μεταλλίων ΕΛ∆ΥΚΟ-2

Την 7η Νο εµβρίου 2009, ο α περ χό µε νος δκτής της MNTF-E (ΚFΟR11) Τα-

ξί αρ χος  KEITH JONES, α πέ νει µε στο προ σω πι κό του 525 Μ/Κ ΤΠ το µε τάλλιο 

‘’ΝΟRTH ARTICLE 5’’του ΝΑ ΤΟ για τις υ πη ρε σί ες που προ σέ φε ρε το Τάγ µα 

στον Α νατο λι κό Το µέ α α πό α νά πτυ ξής του 15 Ιου νί ου 2009. Η τε λε τή πραγ µα το-

ποι ή θη κε στο στρα τό πε δο «ΡΗ ΓΑΣ ΦΕ ΡΑΙΟΣ» µε κά θε ε πι ση µό τη τα.

 Τε λε τή Α πο κα λυ πτη ρίων Α γάλ µα τος του Με γά λου Α λε ξάν δρου

Την 20η Ο κτω βρί ου 2009, η µέ ρα της ε πε τεί ου α πελευ θε ρώ σε ως 

της πό λε ως των Γιαννιτσών α πό τον Τουρ κι κό Ζυ γό (1912) και η µέ-

ρα της επετείου του Μα κε δο νι κού Αγώνα, έγιναν, µε µία λιτή τελετή, 

τα α πο κα λυ πτήρια του α γάλ µα τος του Με γά λου Α λε ξάν δρου στον 

προ αύ λιο χώ ρο του πνευ µα τι κού κέ ντρου της πόλης.

Τις εκ δη λώ σεις τί µη σαν µε την πα ρου σί α τους ο Μη τρο πο-

λί της Ε δέσ σης, Πέλ λης και Αλ µω πί ας κ.κ. Ιω ήλ, η Υφυ πουρ γός 

ε σω τε ρι κών κα Θε ο δώ ρα Τζά κρη, ο Νοµάρ χης Πέλ λας κ. Μι χα-

ήλ Κα ρα µά νης, ο ∆ή µαρ χος Γιαν νι τσών κ. Νι κό λα ος Πα πανι κο-

λά ου, ο ∆ιοικητής της 34ης Μ/Κ Τα ξιαρ χί ας κ. Γε ώρ γιος Μα κρυ-

γιάν νης και άλ λοι φο ρείς της πό λης.

Το ά γαλ µα εί ναι δω ρε ά του πρώ ην ∆η µάρ χου Γιαν νι τσών κ. Γε ωρ γί ου Η λί δη και φι λο τε χνή θη κε α πό τον καλ λι τέ χνη κ. Ιω άν νη Αλ καί ο. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ∆ραστηριότητες της 10ης ΤΑΞ ΠΖ

Στις 20 Σεπτεµβρίου 2009, ε ορτ άστηκε η ηµέρα «Μνήµης της γε νοκτο νί ας 

των Ελ λή νων της Μι κράς Α σί ας α πό το Τουρ κι κό Κράτος» στην πό λη των Σερ-

ρών, µε τη συµ µε το χή στρα τιω τικής µου σι κής της 10ης ΤΑΞ ΠΖ και τη διάθε ση 

τµή µα τος α πο δό σε ως τι µών α πό το στρατόπεδο «ΚΛΕΙ ΣΑ ΡΗ». Στον ε ορ τα σµό 

πα ρέ στη ο διοικητής της Τα ξιαρ χί ας και α ντιπροσωπεί α στελεχών.

 Εκδηλώσεις «Ανοιχτά Στρατόπεδα»

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε και ε φέτος ο θε σµός «Α νοιχτά Στρα τό-

πε δα» µε τις πύλες των στρατοπέδων, ανά την επικράτεια, να ανοίγουν για τους 

µαθητές και τους πολίτες των περιοχών όπου έλαβε χώρα. Οι ε ντυ πώ σεις που 

α πο κό µι σαν οι ε πι σκέ πτες ή ταν ά ρι στες και ι διαί τε ρα για τους µα θη τές. Εί χαν 

την ευ και ρί α να γνω ρί σουν α πό κο ντά τα ο πλι κά συ στή µα τα, τα υ λι κά και τα 

µέ σα που χρη σι µο ποιεί ο στρα τός, να έρ θουν σε ε πα φή µε το προ σω πι κό των 

Μο νά δων, να ε νη µε ρω θούν για θέ µα τα θη τεί ας και ε παγ γελ µα τι κού προ σα να το λι σµού. Τα σχό λια ή ταν ι διαί τε ρα ευ µε νή, δό θη κε δε η δυ-

να τό τη τα στους ε πι σκέ πτες να γνω ρί σουν ό τι ο στρα τός εκ συγ χρο νί ζε ται, δια θέ τει ι σχυ ρά ο πλι κά συ στή µα τα, δια κα τέ χε ται α πό νέ ες ι δέ ες 

και διά θε ση ε νη µε ρώ σε ως και συ νερ γασί ας µε τις το πι κές γιορ τές και την κοι νω νί α γε νι κά.

 Βράβευση Εθνοφυλάκων στην 98 Α∆ΤΕ

Στα πλαίσια του εορτασµού της ηµέρας των Ε∆ την 21 Νοεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε 

βράβευση Εθνοφυλάκων της 98 Α∆ΤΕ. Στην τελετή που έλαβε χώρα στο στρατόπεδο «ΜΑΥ-

ΡΟΜΙΧΑΛΗ» βραβεύθηκαν από τον διοικητή 98 Α∆ΤΕ Υποστράτηγο Παναγιώτη Τσολακίδη, οι 

3 πρώτοι νικητές του διαγωνισµού βολής εθνοφυλάκων έτους 2009, καθώς και 6 εθνοφύλα-

κες για ενεργό συµµετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Ταγµάτων Εθνοφυλακής.

 Τε λε τή Αλ λαγής ∆ιοι κη τι κής Υ πα γω γής 10ης ΤΑΞ ΠΖ

Την 11η ∆ε κεµ βρί ου 2009, πραγ µα το ποι ή θη κε, στην έ δρα της 10ης Τα ξιαρ χί ας Πε-

ζι κού στις Σέρ ρες, η τε λε τή αλ λα γής διοι κη τι κής υ πα γω γής της Τα ξιαρ χίας α πό το Α΄ 

ΣΣ στο Γ΄ΣΣ/NDC-GR. Την τε λε τή τί µη σαν µε την πα ρου σί α τους ο Υ φυ πουργός Οι κο-

νο µί ας Α ντα γω νι στι κό τη τας και Ναυ τι λί ας κ. Μάρ κος Μπό λα ρης ως εκ πρό σω πος της 

Κυ βέρ νη σης, ο κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος Φρα γκού λης Φρά γκος, κα θώς και οι πο λι τι κές 

και θρη σκευ τι κές αρ χές της πό λε ως.
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 ∆ραστηριότητες της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ “ΡΙΜΙΝΙ”

Στις 21 Σεπτεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε τελετή παράδοσης 

- παραλαβής της σηµαίας του παραρτήµατος νοµού Έβρου του Πανελ-

ληνίου Συνδέσµου Πολεµιστών Εκστρατευτικών Σωµάτων Μ. Ανατολής 

“ΡΙΜΙΝΙΤΩΝ - ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ & ΕΛ ΑΛΑΜΕΪΝ”, στην 3η Μ/Κ ΤΑΞ “ΡΙΜΙΝΙ”. 

Η ιστορική σηµαία του συνδέσµου τοποθετήθηκε στο στρατιωτικό µου-

σείο ∆ιδυµοτείχου.

 Οι Έλληνες Αξιωµατικοί Αριστεύουν στα Σχολεία του Εξωτερικού

Πρώτος σε σειρά κατατάξεως  αποφοίτησε ο Λοχαγός (ΠΖ) Βασίλειος 

Τσαρούχας, Τάξεως ΣΣΕ 1997, ο οποίος συµµετείχε σε εκπαίδευση στο 

προκεχωρηµένο τµήµα Λοχαγών, έτους 2008, των ΗΠΑ. Για την εξαι-

ρετική απόδοσή του στο σχολείο του απονεµήθηκε από το “National 

Infantry Association” και τον Αρχηγό ΠΖ των ΗΠΑ το µετάλλιο του Αγίου 

Μαυρικίου.

Το µετάλλιο του Αγίου Μαυρικίου είναι επίσηµο µε-

τάλλιο του Στρατού των ΗΠΑ, είναι κατηγοριοποιηµένο σε 

πέντε βαθµίδες, εκ των οποίων αυτή της “Peregrinus”. 

Απονέµεται τιµητικά ως ένδειξη αναγνώρισης σε ξένους 

στρατιωτικούς.

Infantry Association” και τον Αρχηγό ΠΖ των ΗΠΑ το µετάλλιο του Αγίου 

Το µετάλλιο του Αγίου Μαυρικίου είναι επίσηµο µε-

τάλλιο του Στρατού των ΗΠΑ, είναι κατηγοριοποιηµένο σε 

πέντε βαθµίδες, εκ των οποίων αυτή της “Peregrinus”. 

 Εκ παί δευ ση Α ξιω µα τι κών στο Σχο λεί ο Εκ προ σώ πων Τύ που στη Σ∆ΙΕΠ

Το Σχο λεί ο Εκ προ σώ πων Τύ που λει τούρ γη σε στη Σχο λή ∆ιοι κή σε ως και Ε πι τε λών στη Θεσ σα λο νί κη, στο Στρα τό πε δο «ΝΤΑ ΛΙ-

ΠΗ», για 3η φο ρά α πό 30 Νο εµβρίου µέ χρι 11 ∆εκεµβρίου 2009. Το σχο λεί ο πα ρα-

κο λού θη σαν α νώ τε ροι α ξιω µα τι κοί του Στρα τού Ξη ράς, οι ο ποί οι κα τά τη διάρ κεια 

της εκ παί δευ σής τους, εί χαν την ευ καιρί α να πραγ µα το ποι ή σουν ε πι σκέ ψεις σε 

ρα διο τη λε ο πτι κούς σταθ µούς και εγκα τα στά σεις ε κτύ πω σης ε φη µε ρί δων. Οι σπου-

δα στές ε νη µε ρώ θη καν α πό διακε κρι µέ νους κα θη γη τές Α νώ τα των Εκ παι δευ τι κών 

Ι δρυ µά των και έ γκρι τους δη µο σιο γρά φους κα θώς και α πό ε ξει δι κευ µέ νους α ξιω-

µα τι κούς των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Σεµινάριο µε Συµµετοχή Αλλοδαπών Αξιωµατικών

Στην έ δρα της ΙΙ Μ/Κ Με ραρ χί ας, διοργανώθηκε σε µι νά ριο µε θέµα 

«LESSONS LEARNED (δι δάγ µα τα) α πό της ε πι χει ρή σεις της KFOR».  ∆ιήρ-

κησε τέσσερις ηµέρες και οι εργασίες ξεκινήσαν την 20η Ο κτωβρί ου 2009. 

Στο εν λόγω σεµινάριο συµ µε τεί χαν Έλληνες αξιωµατικοί  και α ντι προ σω-

πεί α αλ λο δα πών α ξιω µα τι κών α πό Βο σνί α - Ερ ζε γο βί νη και Αί γυ πτο.

Κα τά τη διάρ κεια των ερ γα σιών του σε µι να ρί ου:

 Την πρώ τη η µέ ρα έ λα βε χώ ρα συ ζή τη ση και α νταλ λα γή α πό-

ψε ων και ε µπει ριών σε θέ µα τα που α φο ρούν Ε πι χει ρή σεις Υ πο στή-

ρι ξης Ει ρή νης (ΕΥΕ).

 Τη δεύ τε ρη η µέ ρα πραγ µα το ποι ή θη κε ε πί σκε ψη για ε νη µέ-

ρω ση στο Πο λυεθνι κό Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Ε πι χει ρή σε ων Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης (ΠΚΕ ΕΥΕ) στη Νέ α Σά ντα Κιλ κίς.

 Την τρί τη η µέ ρα πραγ µα το ποι ή θη κε ε πί σκε ψη στον αρ χαιο λο γι κό χώ ρο της Βερ γί νας και στα αρ χαιο λο γι κά µου σεί α Πέλ λας 

και Θεσ σα λο νί κης.

 Επιστηµονικό Σε µι νά ριο στην  Έδρα της 29 ΤΑΞΠΖ

Στο πλαί σιο της συ νερ γα σί ας του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Ε θνι κής Α µύ-

νης µε ε πι στη µο νι κά ι δρύ µα τα, διορ γα νώ θη κε α πό την 29η Τα ξιαρ χί α 

Πε ζι κού, στην αί θου σα πολ λαπλών χρή σε ων της Νο µαρ χί ας Ρο δό πης, 

σε µι νά ριο α πό 2 έ ως 4 Νο εµ βρί ου 2009, µε γενι κή Θε µα το λο γί α «Εγ γύς 

Γε ω πο λι τι κό Πε ρι βάλ λον και Πε ρι φε ρεια κή Α σφά λεια Ση µε ρι νή Κα τά-

στα ση και Προ ο πτι κές», µε ο µι λη τές τους κα θη γη τές της επι στη µο νι κής 

κοι νό τη τας Άγ γε λο Συ ρί γο Ε πίκουρο Κα θη γη τή Πα ντεί ου Πα νε πι στη µί ου, 

Κωνσταντίνο Φί λη ∆ι δά κτωρα Πα νε πι στη µί ου Οξ φόρ δης Συ ντο-

νι στή ΚΕ.Ρ.Ε.Ν.Ε, Χα ράλαµπο Πα πα σω τη ρί ου Α να πληρωτή Κα-

θη γη τή Πα ντεί ου Πα νε πι στη µί ου, Ει ρή νη Χει λά Α να πληρώτρια 

Κα θη γή τρια Πα ντεί ου Πα νε πι στη µί ου και Μά ριο Ευ ρυ βιά δη 

Ε πί κου ρο Κα θη γη τή Πα ντεί ου Πα νε πι στη µί ου. Το σε µι νά ριο 

πα ρα κο λού θη σαν 180 στε λέ χη α πό ό λους του σχη µα τι σµούς 

του ∆΄ ΣΣ κα θώς και α ντι πρό σω ποι των άλ λων κλά δων των 

Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και των Σω µά των Α σφα λεί ας. Πα ρέ στη-

σαν, ε πί σης, ο Στρα τη γός ∆ιοι κη τής ∆΄ΣΣ Α ντι στρά τη γος Σα µπά της Ξι φα ράς, ο Νο µάρ χης Ρο δό πης κ. 

Ά ρης Γιαν να κί δης, ο Πρό ε δρος ∆ιευ ρυ µέ νης Ν.Α.Ρ.Ε. κ. Γε ώρ γιος Μη νό που λος και εκ πρό σω ποι φο ρέ ων της Κο µο τη νής και των ΜΜΕ.

Κωνσταντίνο Φί λη ∆ι δά κτωρα Πα νε πι στη µί ου Οξ φόρ δης Συ ντο-

νι στή ΚΕ.Ρ.Ε.Ν.Ε, Χα ράλαµπο Πα πα σω τη ρί ου Α να πληρωτή Κα-

θη γη τή Πα ντεί ου Πα νε πι στη µί ου, Ει ρή νη Χει λά Α να πληρώτρια 

σαν, ε πί σης, ο Στρα τη γός ∆ιοι κη τής ∆΄ΣΣ Α ντι στρά τη γος Σα µπά της Ξι φα ράς, ο Νο µάρ χης Ρο δό πης κ. 
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 Συ µπόσιο για τη ∆ια χεί ρι ση της Πα γκό σµιας Κρί σης, “Αthena 09”

Α πό τις 30 Σε πτεµ βρί ου έ ως τις 3 Ο κτω βρί ου 2009, πραγ µα τώθηκε το 12ο ε τή σιο συµπόσιο για τη δια χεί ριση της πα γκό σµιας κρί σης, 

το ο ποί ο διορ γα νώ θη κε α πό το ΓΕ Ε ΘΑ υ πό την αι γίδα του Υ πουρ γεί ου 

Ε θνι κής Ά µυ νας.

Το συµπόσιο έ λα βε χώ ρα στο ξε νο δο χεί ο «ΜΕΤROPOLITAN» και δι-

ήρ κη σε τέσ σε ρις η µέ ρες εκ των ο ποί ων η τε λευ ταί α ή ταν α φιε ρω µέ νη 

σε κοι νω νικά και πο λι τι στι κά δρώ µε να.

Στο συµπόσιο πα ρου σιά στη καν νέ ες ι δέ ες, α ντι λή ψεις και προ σεγ γί-

σεις στη διε θνή α γο ρά, που α φο ρούν τον το µέ α δια χεί ρι σης της κρί σης.

Πα ρου σιά ζο ντας στο κοι νό µί α σει ρά α πό ξε χω ρι στές πε ριό δους το 

“Athena ‘09” ε πι κε ντρώ θη κε στην α νάλυ ση της τρέ χου σας α στά θειας 

στο σύ στη µα της διε θνούς διαχεί ρι σης της κρί σης και στη διε ρεύνηση 

α να δυό µε νων µε θό δων για πλη ρέ στε ρη σύ µπρα ξη και ε ξει δί κευ ση.

 H µε ρί δα µε τί τλο «∆ια τρο φή και Υ γεί α»

Στις 30 Ο κτω βρί ου 2009, διορ γα νώ θη κε µε µε-

γά λη ε πι τυ χί α α πό τη Σχο λή Ε φαρ µο γής Υ γειο νο µι-

κού και το Κέ ντρο Προ λη πτι κής Ια τρι κής Στρα τού 

στο αµ φι θέ α τρο του πο λε µι κού µουσεί ου, η µε ρί δα 

µε τί τλο «∆ια τρο φή και Υ γεί α», µε σκο πό την πλη ρο-

φό ρη ση γύ ρω α πό δια τρο φι κά θέ µα τα.

Με γά λος α ριθ µός ε ξαι ρε τι κών ο µι λη τών α πό τον 

α κα δη µα ϊ κό και τον στρα τιωτι κό χώ ρο κα τέ θε σαν τις 

ε πι στη µο νι κές γνώ σεις και την ε µπει ρί α τους σχετι-

κά µε θέ µα τα δια τρο φής. Κα λύ φθη καν διά φο ροι το-

µείς που ά πτο νται της δια τρο φι κής συ µπε ρι φο ράς 

ό πως, η σχέ ση της δια τρο φής µε τα καρ διαγ γεια κά 

νο σή µα τα, το δια βή τη, το άγ χος, την καρ κι νο γέ νε ση, 

τη σκε λε τι κή υ γεί α, την πα χυ σαρ κί α. Ε πί σης, δό θη κε πλη ρο φό ρη ση σχε τι κά µε την ε πί δρα ση των ΜΜΕ στη δια µόρ φω ση της δια τρο φι-

κής συ µπε ρι φο ράς, τις δια τα ρα χές πρό σλη ψης τρο φής, τα γε νε τι κά τρο πο ποι η µέ να τρό φι µα, την α νά γνω ση των ε τι κε τών των τρο φί µων 

κ.λπ. Η η µε ρί δα ά φη σε ά ρι στες ε ντυ πώ σεις στο κοι νό, στο ο ποί ο δό θη κε η ευ και ρία να α να πτύ ξει διά λο γο µε τους ο µι λη τές και να α πα-

ντη θούν πολ λά και ση µαντι κά ε ρω τή µα τα που το α πα σχο λού σαν. Η έ ναρ ξη των ερ γα σιών της η µε ρί δας πραγ µα το ποι ή θη κε α πό τον Β΄ 

Υ παρ χηγό ΓΕΣ, Α ντιστράτηγο ∆η µή τριο Λυ µπέ ρη, ο ο ποί ος κλεί νο ντας την ο µι λί α του ευ χή θηκε τη συ χνό τε ρη πραγ µα το ποί η ση τέ τοιων 

εκ δη λώ σε ων, που α πο σκο πούν στην προ α γω γή της ψυ χο σω µα τι κής υ γεί ας του προ σω πι κού των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύ ντο µη Ι στο ρι κή Α να δρο µή του 
Ό πλου του Μη χα νι κού

Γε νέ θλια ηµε ρο µη νί α του Μη χα νι κού 
Ελ λη νι κού Στρα τού εί ναι η 28η Ιου λί ου 1829. 
Με το υ πό αριθ µό 13559 ∆ιά ταγ µα του πρώ-
του Κυ βερ νή τη της Ελ λά δας Ιω άν νου Κα-
πο δί στρια, που δη µο σιεύ τη κε στη Γε νι κή 
Ε φη µε ρί δα της Ελ λά δας, Φύλ λο 17-8-1829, 
ι δρύ θη κε «το σώ µα ε πί της ο χυ ρω µα τοποιί-
ας και αρ χι τε κτο νι κής α ξιω µα τι κών». Η σύν-
θε ση προ έ βλε πε έ ναν Α ντι συ νταγ µα τάρ χη 
ως Αρ χη γό του Σώ µα τος, έ ναν Ταγ µα τάρχη, 
τέσ σε ρις Λο χα γούς, τρεις Υ πο λο χα γούς και 
ο κτώ ε πι στά τες έρ γων. Πρώ τος αρ χη γός του 
Σώ µα τος αυ τού, που ή ταν χω ρίς στρά τευ µα, 
ο ρί σθη κε ο Γάλ λος Λο χα γός Γκαρ νώ που 
προ ή χθη σε Α ντι συ νταγ µα τάρ χη, τα δε πρώ-
τα στε λέ χη ή ταν έ νας α κό µη Ελ βε τός και 
πέ ντε Έλ λη νες Ι διώ τες Μη χα νι κοί οι ο ποί οι 
κα τά απο νο µή κα τα τά χθη καν στις τά ξεις των 
Α ξιω µα τι κών. Ο πρώ τος Α ξιω µα τι κός του 
Ό πλου ή ταν ο Αν θυ πο λο χα γός Σπυ ρί δων 
Τρι κού πης, ο ο ποί ος ει σή χθη στη σχο λή στις 
4 - 2 -1829 και ε ξήλ θε στις 18 - 8- 1832. Αν 
κά ποιος θα έ πρε πε σή µε ρα να θε ωρη θεί 
ι δρυ τής του Ελ λη νι κού Μη χα νι κού δεν θα 
ή ταν άλ λος α πό τον Θε ό δω ρο Βα λιά νο (Λο χα-
γό Μη χα νι κού του Τσα ρι κού Στρα τού).

Κα τά το διά στη µα 1897-1922, το Μη χα νι-
κό συµ µε τεί χε σε ό λες τις πο λε µι κές ε πι χει-
ρή σεις της πε ριό δου, µε ση µα ντι κή συµ βο-
λή σ’ αυ τές. Ι διαί τε ρα κατά τη Μι κρα σια τι κή 

Εκ στρα τεί α «υ πε ρέ βαλ λε ε αυ τόν», κα θώς 
χά ρη στις υ πε ράνθρω πες προ σπά θειες των 
Μο νά δων του, έ γι νε δυ να τή η προ έ λα ση και 
η ε φο δια στι κή υ πο στή ρι ξη του ΕΣ, σε πε ριο-
χές µε µη δε νι κή (α κό µα και µε µέ τρα της επο-
χής) συ γκοι νω νια κή υ πο δο µή. Την πε ρί ο δο 
1936 - 1940, το Μη χα νι κό συµ µε τεί χε ενερ γά 
στην α µυ ντι κή θω ρά κι ση της χώ ρας µε την 
κα τα σκευ ή των ο χυ ρω µα τι κών έρ γων της 
Γραµ µής Με τα ξά, έρ γων που προ κά λε σαν 
ευ µε νή σχό λια και κρί σεις. Ι διαί τε ρα, το νί σθη-
κε η αρ τιό τη τα της ο χύ ρω σης και κυ ρί ως ο 
ε νερ γη τικός τρό πος διε ξα γω γής της ά µυ νας, 

Ε ορ τα σµός Επε τεί ου  α πό 
την Ί δρυ ση του Ό πλου του Μη χα νι κού

Με α φορ µή τον Ε ορ τα σµό της Ε πε τεί ου 180 χρό νων α πό την Ί δρυ ση του Ό πλου του Μη χα νι κού (ΜΧ), 
πραγ µα το ποι ή θη καν την 18η,19η,20η Νο εµ βρί ου 2009 τρι ή µε ρες ε ορ τα στι κές εκ δη λώ σεις στην έ δρα της 

Σχο λής Μη χα νι κού στο Λου τρά κι.
Την τε λε τή έ ναρ ξης των εκ δη λώ σε ων τί µη σαν µε την πα ρου σί α τους ο Αρ χη γός και ο Β΄ Υ παρ χη γός του 
ΓΕΣ, ο Αρ χη γός της Πυ ρο σβε στι κής Υ πη ρε σί ας, εκ πρό σω ποι της το πι κής αυτο διοί κη σης, κα θη γη τές πα-

νε πι στη µί ων, ε πί τι µοι κα λε σµέ νοι, α ξιω µα τι κοί εν ε νερ γεί α και εν α πο στρα τεί α.
Έ γι νε α πο νο µή τι µη τι κών δια κρί σε ων σε δια κε κρι µέ νους κα θηγη τές πα νε πι στη µί ων και σε α ξιω µα τι κούς για 

την προ σφο ρά τους στο ό πλο του Μη χα νι κού, κα θώς και σε α ξιω µα τι κούς άλ λων ό πλων και Σω µά των.
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η θαυ µά σια ε πι λο γή των θέ σε ων και η τέ λεια 
προ σαρ µο γή των έρ γων στο έ δα φος. Η µορ-
φή της ο χυ ρώ σε ως χα ρα κτη ρί στηκε ως Χρυ-
σός µέ σος ό ρος µε τα ξύ των Γαλ λι κών ο χυ-
ρώ σε ων των άλ λων προ ηγ µένων χω ρών.

Με τά την α πε λευ θέ ρω ση και τη λή ξη 
του εµ φυ λί ου πο λέ µου το Μη χα νικό α νέ λα-
βε την πε ρι συλ λο γή - ε ξου δε τέ ρω ση των 
ε κα το ντά δων χι λιά δων ναρκών και βλη-
µά των πά των προ βο λι κού και όλ µων που 
εί χαν δια σπαρ θεί κα τά τη διάρ κεια των 
συρ ρά ξε ων. Ση µα ντι κό τα τη εί ναι η συ νει-
σφο ρά του Μη χα νι κού στις συµ φο ρές που 
έ πλη ξαν τη χώ ρα κατά τις κα τά και ρούς θε-
ο µη νί ες, ι δί ως δε στους κα τα στρο φι κούς 
σει σµούς της πε ριό δου 1953 - 1999. Ι διαί-
τε ρης ση µα σί ας εί ναι και η προ σφο ρά της 
Στρα τιω τι κής Υ πη ρεσί ας Κα τα σκευ ής Έρ-
γων Α να συ γκρο τή σε ως (ΣΥ ΚΕ Α), µε τις Μι-
κτές Ο µά δες Μη χανη µά των Α να συ γκρο τή-
σε ως (ΜΟ ΜΑ), στην τα χύ τε ρη α να συ γκρό-
τη ση και α νά πτυ ξη ο λό κλη ρης της Ελ λά δας 
α πό το 1957 έ ως το 1992. Τον Α πρί λιο του 
1957, συ γκρο τή θη κε η Στρα τιω τι κή Υ πη ρε-
σί α Κα τα σκευών Έρ γων Α να συ γκρο τή σε-
ως, η ο ποί α µέ σα στην 35χρο νη πο ρεί α της 
ε κτέ λε σε ση µα ντι κό τα το έρ γο.

Α πο στο λή και Ρό λος του
Μη χα νι κού

Ο ρό λος του Μη χα νι κού σε ό λες τις 

σης Ναρ κο πε δί ων Ξη ράς (ΤΕΝ Ξ), το ο ποί ο 
θα πρέ πει να ση µειω θεί ό τι εί ναι η µο να δι κή 
Μο νά δα του Ελ λη νι κού Στρα τού που ε κτε λεί 
πο λε µι κή α πο στο λή σε και ρό ει ρή νης α πό το 
1954, χρό νο που συ γκρο τή θη κε.

Εκ παί δευ ση
Η βα σι κή εκ παί δευ ση των ο πλι τών ΜΧ 

υ λο ποιεί ται στο ΚΕΜ Χ (Ναύ πλιο) και πε ρι-
λαµ βά νει κυ ρί ως βα σι κά α ντι κεί µε να προ-
σαρ µο γής στη στρα τιω τι κή ζω ή. Η ει δι κή 
εκ παί δευ ση των Α ξιω µα τι κών, Υ πα ξιω µα-
τι κών και Ο πλι τών, ε κτός α πό το Ναύ πλιο, 
γί νε ται στη ΣΜΧ (Λου τρά κι), στο ΤΕΝ Ξ (Α θή-
να) και στις Μο νάδες Εκ στρα τεί ας του Ό πλου 
και α να φέ ρε ται κυ ρί ως σε α ντι κεί µε να:

 Ναρ κο πο λέ µου - Κα τα στρο φών
 Γε φυ ρο ποι ί ας (κα τα σκευ ής πλω τών 

και στα θε ρών γε φυ ρών)
 Χει ρι σµό χω µα τουρ γι κών µη χα νη µά-

των (ΜΧ)
 Πα ραλ λα γής, πα ρα πλά νη σης
 Ε κτέ λε ση έρ γων εκ στρα τεί ας
 Εκ παί δευ ση σε θέ µα τα EOD - C-

IED (Ε ξου δε τέ ρω ση Ε κρη κτι κών Μη χα νι-
σµών και Αυ το σχέδι ων Ε κρη κτι κών Μη-
χα νι σµών α ντί στοι χα).

ΣΜΧ

µορ φές ε πι χει ρή σε ων εί ναι διτ τός και πε-
ρι λαµ βά νει την υ πο στή ρι ξη Μά χης και την 
γε νι κή υ πο στή ρι ξη ΜΧ. Μονά δες µά χης ΜΧ 
µά χο νται µα ζί µε Μο νά δες ε λιγ µού πα ρέ χο-
ντας ά µε ση και ταχεί α υ πο στή ρι ξη ΜΧ, ε νώ 
Μο νά δες ΜΧ γε νι κής υ πο στή ρι ξης ερ γά ζο-
νται σε ό λα τα στά δια µιας ε πι χεί ρη σης στη 
ζώ νη µά χης και στη ζώ νη συ γκοι νω νιών, 
παρέ χο ντας υ πο στή ρι ξη µε τη µορ φή κυ ρί-
ως ε πι χει ρη σια κών υ πο δο µών και δικτύ ων 
∆ιοι κη τι κής µέ ρι µνας.

Ε πι τε λού µε νο Έρ γο
Το Μη χα νι κό ε κτός από την κα θα ρά πο-

λε µι κή α πο στο λή του, σε πε ρί ο δο ει ρή νης:
Πα ρέ χει έ να τε ρά στιο έρ γο προς ό φε λος 

του κοι νω νι κού συ νό λου, υ λοποιώ ντας κα-
τά τον πλέ ον χει ρο πια στό τρό πο την κοι νω-
νι κή συ νει σφο ρά του Στρα τού Ξη ράς, ι δί ως 
σε υ πο βαθ µι σµέ νες α κρι τι κές πε ριο χές της 
ε πι κρά τειας αλ λά και συν δρά µο ντας κα τά 
τις θε ο µη νί ες και τις έ κτα κτες α νά γκες άλ-
λες αρ χές και υ πη ρε σί ες, ι σχυ ρο ποιώ ντας 
και το νώ νο ντας το φρό νη µα του Ελ λη νι κού 
λα ού για τις Ένο πλες ∆υ νά µε ις.

Προ σφέ ρει ση µα ντι κή υ πο στή ρι ξη σε ε πι-
χει ρή σεις δια τή ρη σης της ει ρή νης. Εν δει κτι-
κά, σε πε ρι πτώ σεις ό πως αυ τή της Βο σνί ας 
και του Κοσ σό βου, το Μη χα νι κό α σχο λή θη κε 
µε την κα τα σκευ ή έρ γων υ πο δο µής (γέ φυ-
ρες, δρό µους, σχο λεί α κ.ο.κ) και σε µε γά λο 

βαθ µό µε την άρ ση ναρ κών. Κα τά 
την κρί ση στην Αλ βα νί α, α σχο λή-
θη κε κυ ρί ως µε την κα τα σκευ ή 
υ πο δο µών. Ι διαί τε ρα θα πρέπει να 
α να φερ θεί η συ νει σφο ρά, κα τά την 
πα ρού σα πε ρί ο δο , του Μη χα νι κού, 
στην α να πτυ χθεί σα στο Αφ γα νι στάν 
ει ρη νευ τι κή δύ να µη, ό που µε τη 
διά θε ση προσω πι κού και µέ σων 
συµ µε τέ χει ε νερ γά ε πι τε λώ ντας σο-
βα ρό αν θρω πι στι κό έργο.

Πρό σφα τα πα ρα δείγ µα τα της 
γε νι κό τε ρης προ σφο ράς του Μη-
χα νι κού ήταν η α πο στο λή προ σω-
πι κού και υ λι κών στην πλη γεί σα 
α πό το «TSUNAMI» πε ριο χή του 
Μπά ντα Ά τσεχ της Ιν δο νη σί ας και 
η διά θε ση µί ας γέ φυ ρας στις Αλ βα-
νι κές Ε∆ στα πλαί σια ∆ια κρα τι κής 
Συµ φω νί ας.

Θα α πο τε λού σε πα ρά λη ψη να 
µην γί νει α να φο ρά στο ε πι τε λού µε-
νο έρ γο του Τάγ µα τος Εκ κα θά ρι-
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Ε πί ση µη Ε πί σκε ψη Αρ χη γού Γε νι κού Ε πι τε λείου Ε θνι κής Ά µυ νας Αυ στρίας

Α πό 18 έ ως 20 Ο κτω βρί ου 2009, ο Αρ χη γός ΓΕ Ε ΘΑ της Αυ στρί ας, Στρα τη γός 

Edmund Entacher πραγµατοποιήσε επί ση µη ε πί σκε ψη στη χώ ρα µας, ως ε πί ση-

µος προ σκε κληµέ νος του Έλ λη να Αρ χη γού ΓΕ Ε ΘΑ Πτε ράρ χου Ιω άν νη Γιά γκου.

Ο Αρ χη γός ΓΕ Ε ΘΑ της Αυ στρί ας, µε τά την ε πί ση µη υ πο δο χή του στο στρα τό-

πεδο «ΠΑ ΠΑ ΓΟΥ», συνεργάστηκε µε τον Έλ λη να Αρ χη γό ΓΕ Ε ΘΑ ε πί θε µά των 

α µοιβαί ου στρα τιω τι κού εν δια φέ ρο ντος και της προ ο πτι κής πε ραι τέ ρω α νά πτυ-

ξης της στρα τιω τι κής συ νερ γα σί ας µε τα ξύ των δύ ο χω ρών.

Κα τά τη διάρ κεια της πα ρα µο νής του στη χώ ρα µας, ο Αρ χη γός του Γε-

νι κού Ε πιτε λεί ου Ε θνι κής Ά µυ νας της Αυ στρί ας ξεναγήθηκε σε µου σεί α και 

αρ χαιολο γι κούς χώ ρους.

 Ε πί ση µη Ε πί σκε ψη κ. Αρ χη γού ΓΕΣ Αντιστράτηγου 
Φραγκούλη Φράγκου στην Κίνα

Στην Κί να τα ξί δε ψε ο κ. Α/ΓΕΣ στις 9 Νο εµ βρί ου, ύ στε ρα α πό ε πί ση µη 

πρό σκλη ση α πό το Υ πουρ γεί ο Άµυ νας της Κί νας. Την ί δια η µέ ρα συ να ντή-

θη κε µε τον Πρέ σβη της Ελ λά δος στην Κί να κ. Θε ό δω ρο Γε ωρ γα κέ λο, ε νώ 

στις 10 Νο εµ βρί ου τον υ πο δέ χθη κε ο Υ παρ χηγός του Λα ϊ κού Α πε λευ θε ρω-

τι κού Στρα τού Πτέ ραρ χος Ma Xiaotian.

Στις δη λώ σεις τους οι δύ ο α ξιω µα τού χοι α να φέρ θη καν µε θερ µά λό για 

στον αµοι βαί ο σε βα σµό και τη στε νή συ νερ γα σί α των δύ ο χω ρών, που έ χουν 

συµ βά λλει στη δη µιουρ γί α κλί µα τος ε µπι στο σύ νης και φι λί ας στον στρα τιω-

τι κό τοµέ α. «Η Κί να βλέ πει την Ελ λά δα ως έ να α ξιό πι στο σύµ µα χο, και γι’ 

αυ τό το λόγο ε πι θυ µού µε τη δια τή ρη ση και την πε ραι τέ ρω ε νί σχυ ση της συ-

νερ γα σί ας µετα ξύ των δύ ο στρα τιω τι κών δυ-

νά µε ων» τό νι σε ο Κι νέ ζος Στρα τη γός.

Α πό την πλευ ρά του ο Έλ λη νας Αρ χη γός 

ΓΕΣ, α φού α να φέρ θη κε στον αρ χαί ο πολι τι-

σµό των δύ ο χω ρών και τις κοι νές πο λι τι-

στι κές τους α ξί ες, υ πο γράµ µι σε τη ση µα σί α 

της στρα τιω τι κής συ νερ γα σί ας της Ελ λά-

δος µε την Κί να. Τις ε πό µε νες η µέ ρες ο κ. 

Α/ΓΕΣ ε πι σκέ φθη κε τη Στρα τιω τι κή Α κα δη-

µί α ό που συ να ντή θη κε µε τη Στρα τιω τι κή ∆ιοί κη ση στην πό λη Σιάν κα θώς και µε τη ∆ιοί κη ση Φρου ράς Σα γκά ης.

νερ γα σί ας µετα ξύ των δύ ο στρα τιω τι κών δυ-

νά µε ων» τό νι σε ο Κι νέ ζος Στρα τη γός.

ΓΕΣ, α φού α να φέρ θη κε στον αρ χαί ο πολι τι-

σµό των δύ ο χω ρών και τις κοι νές πο λι τι-

στι κές τους α ξί ες, υ πο γράµ µι σε τη ση µα σί α 

Α/ΓΕΣ ε πι σκέ φθη κε τη Στρα τιω τι κή Α κα δη-
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2η Σύνοδος Οµάδας Εργασίας TANGO της FINABEL

Την 2η Σύ νο δο της Ο µά δας Ερ γα σί ας (Ο Ε) TANGO της FINABEL για 

το έτος 2009, οργάνωσε η ∆ιεύ θυν ση ∆όγ µατος του ΓΕΣ. Η σύ νο δος 

έ λα βε χώ ρα στη Θεσ σα λο νίκη α πό 3 έως 6 Νο εµβρίου 2009, στις ε γκα-

τα στά σεις του Γ΄ΣΣ/NDC-GR. Η FINABEL δη µιουρ γήθη κε το 1953 µε 

πρω το βου λί α των Αρ χη γών των στρα τών της Γαλ λί ας, της Ολ λαν δίας, 

του Βελ γί ου και του Λου ξεµ βούρ γου. Στη συ νέ χεια, στην πρω το βου-

λί α αυτή ε ντά χθη καν και άλ λες χώ ρες και σή µε ρα ο θε σµός έ χει α νοί-

ξει για τους στρα τούς ό λων των χω ρών της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης. Η 

χώ ρα µας συµ µε τέ χει στις εργα σί ες της FINABEL α πό το 1996.

Η Ο µά δα Ερ γα σί ας (Ο Ε) TANGO της FINABEL, σύµ φω να µε το κα τα-

στα τι κό, εί ναι ε πι φορ τι σµέ νη µε τη σύ ντα ξη Βα σι κών Με λε τών στην α νά πτυ ξη Ι δε ών (concepts) και ∆ογ µά των, που α φο ρούν στην α ντι-

µε τώ πι ση των σύγ χρο νων και µελ λο ντι κών α παι τή σε ων του στρα τού ξη ράς, στα ο ποί α βα σί ζε ται το έρ γο των άλ λων Ο Ε της FINABEL 

και µε την ερ γα σί α για την α νά πτυ ξη της Γε νι κής Ι δέ ας Ε νερ γεί ας και του Ε πι χει ρη σια κού Ε πιπέ δου του ∆όγ µα τος.

Τις ερ γα σί ες του συ νε δρί ου ά νοι ξε ο ∆ιευθυντής του ΓΕΣ/∆Ι ∆Ο 

Ταξίαρ χος Η λί ας Λε ο ντά ρης ε πι ση µαί νο ντας τη χρη σι µό τητα του έρ-

γου της συ γκε κρι µέ νης ο µά δος αλ λά και των λοι πών ο µά δων της 

FINABEL σ’ ό, τι α φο ρά στην α νά πτυ ξη της α µοι βαί ας κα τα νόη σης 

µε τα ξύ των στε λε χών των στρα τών ξη ράς της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω-

σης αλ λά και στη βελ τί ω ση της δια λει τουρ γι κό τη τας των χερ σαί ων 

δυ νά µε ων γε νι κά. Το πρό γραµ µα του συ νε δρί ου πέ ραν των θε µά-

των της η µε ρή σιας διά τα ξης της σύ σκε ψης, πε ριε λάµ βα νε ε πί σκε-

ψη στο Πο λυε θνι κό Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Ε πι χει ρή σε ων Υ πο στή ρι-

ξης Ει ρή νης (ΠΚΕ ΕΥΕ) και στον αρ χαιο λο γι κό χώ ρο της Βερ γί νας. 

Κα τά τη διάρ κεια του ε πί σηµου δεί πνου που πα ρα τέ θη κε στα µέ λη 

της συ νό δου την 3η Νο εµβρίου 2009, ε πι δό θη κε α πό το ∆ντη της ∆Ι ∆Ο στον Πρό ε δρο της συ νό δου πλα κέ τα µε το έµ βλη µα του ΓΕΣ.

Το κύ ριο α ντι κεί µε νο της σύ σκε ψης ήταν η εκ πό νη ση µε λέ της για τον προσ διο ρι σµό του µελ λο ντι κού επι χει ρη σια κού πε ρι βάλ-

λο ντος, την ε πιρ ρο ή του στις διάφο ρες δυ νά µεις, τον ρό λο των χερ σαί-

ων δυ νά µε ων και τις προ τε ραιό τη τες που πρέ πει να δο θούν σχετι κά 

µε την ε µπλο κή των δυ νά µε ων. Κα τά τη διάρ κεια των ερ γα σιών της 

ο µά δος, πα ρου σιά σθη κε το 2ο προ σχέ διο, το οποί ο συ ζη τήθη κε και 

σχο λιά σθη κε λέ ξη προς λέ ξη α πό τους συ νέ δρους, για να πά ρει την 

ο ρι στι κή του µορ φή και να ο λο κλη ρω θεί. Ε πι πλέ ον, πα ρου σιά σθηκε 

α πό το Προ ε δρεί ο, για σχο λια σµό α πό τα µέ λη, ο λο κλη ρω µέ νη πρό τα-

ση σχετι κά µε τον α παι τού µε νο α ριθ µό και τη διάρ κεια των συ να ντή σε-

ων των δια φόρων Ο Ε της FINABEL.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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2

4

 ∆ιέλευση εµποδίου 
αυτοπεποίθησης “αράπης”

1

3

Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΠ στη Ρεντίνα, διεξάγεται 

σχολείο βασικής εκπαίδευσης καταδροµών, διάρκει-

ας 5 εβδοµάδων. Στους εκπαιδευόµενους διδάσκονται 

θεωρητικά αντικείµενα αλλά και ειδικά όπως:
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∆ιέλευση στίβου ηµερήσιας εκγύµνασης

Θα
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Καταρρίχηση από ελικόπτερο
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

CREVAL από το 595 Α/Μ ΤΠ

Α πό 16 έ ως 18 Σεπτεµβρίου 2009, διε ξήχθη στα πλαί σια της NRF 

- 14 στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Θεσ σα λο νί κης, η α ξιο λόγη ση Μα χη-

τι κής Ε τοι µό τη τας (CREVAL) του 595 Αεροµεταφερόµενο ΤΠ της 71 

Α /Μ ΤΑΞ, µε την πα ρου σί α πα ρα τη ρη τών (monitor officers) α πό το 

ΝΑ ΤΟ Ϊ ΚΟ στρα τη γεί ο της ΜΑ∆ΡΙ ΤΗΣ (CC-LAND MADRID).

Εκπαιδευτικά Σχολεία Σχολής Ειδικών ΄Οπλων Ειδικών ∆υνάµεων

Στις 16 Ο κτωβρίου 2009,  πε ρα τώ θη κε  το σχο λεί ο νε ο το πο θε τη µέ-

νων στε λε χών ΣΕ Ο Ε∆-Ε∆ ΛΟ/ΠΒΧ. Το σχολείο παρακολούθησαν 31 

εκπαιδευόµενοι, οι οποίοι αποφοιτήσαν επιτυχώς, ενώ η διάρ κειά 

του ήταν τέσσερις εβδοµάδες. 

Παράλληλα, στις 23 Ο κτωβρίου 2009, αποφοίτησαν και οι 

25 εκπαιδευόµενοι υπαξιωµατικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν 

το σχο λεί ο µονίµων υπαξ ιωµατικών Στρα τού Ξη ράς διάρ κειας 

δύ ο ε βδο µά δων.
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Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες του 647 Μ/Κ ΤΠ

 Άσκηση Αε ρο δια κο µι δής
Προγραµµατισµένη άσκηση α ε ρο δια κο µι δής πραγ µα το ποι ή θη κε στα 

πλαί σια εκ παί δευ σης της µο νά δας σε α ντι κεί µε να Α΄ Βο η θειών στην 

πε ριο χή ευθύ νης του τάγ µα τος κα τά µή κος του δρο µο λο γί ου RIMBAUD. 

Η άσκη ση πε ριε λάµ βα νε την α ε ρο δια κο µι δή 2 στρα τιω τών του τάγ µα τος, 

προς το στρα τιω τι κό νο σο κο µεί ο της Γαλ λι κής Τα ξιαρ χί ας. Το σε νά ριο προ-

έ βλε πε εµπλο κή ο µά δας του 2ου Μηχανοκίνητου Λό χου ε πί του α νω τέ ρου 

δρο µο λο γί ου µε κα τοί κους των γύ ρω χω ριών, που δια κι νού σαν παρά νο µη 

ξυ λεί α. Κα τά την ε µπλο κή, δύ ο άντρες της ο µά δας τραυ µα τί στη καν βα ριά 

α πό τα πυ ρά των ο πλι σµέ νων λα θρε µπό ρων, 

ε νώ έ νας άλ λος τραυ µα τί στη κε ελα φρά. Ει δο-

ποι ή θη κε ά µε σα ο αξ ιωµατικός της αί θου σας 

ε πι χει ρή σε ων στην έ δρα του τάγ µα τος και 

µε τά ο α ντί στοι χος της αί θου σας ε πι χει ρή σε-

ων της Γαλ λι κής Τα ξιαρ χί ας. Χω ρίς άλ λη κα-

θυ στέ ρη ση δό θη κε ε ντο λή να πε τά ξει προς 

την πε ριο χή της συ µπλο κής έ να ε λι κό πτε ρο 

α πό το Γαλ λι κό στρα τιω τι κό νο σο κοµεί ο και 

έ τσι πε ρι συλ λέ χθη καν οι δύ ο βα ριά τραυ µα-

τι σµέ νοι και µε τα φέρ θηκαν ά µε σα στο νο σο-

κο µεί ο, ε νώ πα ρα σχέ θη καν οι πρώ τες βο ή-

θειες στον τρίτο στρατιώτη. 

 Άσκηση Α ε ροκί νη σης
Άλλη µία ά σκη ση ολοκληρώθηκε από δι µοι ρί α της δυ-

νά µε ως του 2ου Μ/Κ Λό χου του τάγ µα τος, α πό την έ δρα 

του προς την πε ριο χή Ravna Gora. Πρόκειται για άσκηση 

αεροκίνησης, προ κει µέ νου, σύµ φω να µε το σε νά ριο της 

ά σκησης, να α ντι µετω πι στεί απειλή κατά των εγκαταστά-

σεων τη λε πι κοι νω νιών του ΝΑΤΟ και πι θα νή δο λιο φθο ρά 

αυ τών. Η α ε ρο µε τα φο ρά έ γι νε µε ε λι κό πτε ρο του Γαλ λι κού 

Στρα τού και ο λο κλη ρώ θη κε σε 3 κύ µα τα. Α κο λού θως η δι-

µοιρία α φί χθη κε στις ε γκα τα στά σεις τη λε πι κοι νω νιών του 

ΝΑΤΟ και τις α σφά λι σε.

Η ά σκη ση ε κτε λέ στη κε στα πλαί σια της εκ παί δευ σης της 

µο νά δας στο συ γκεκρι µέ νο α ντι κεί µε νο.
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Εκ παί δευση προ σω πι κού της Ε΄ ΜΚ/∆, σε α ντικεί µε να ΡΒΧ πο λέ µου

Στην επόµενη άσκηση όπου συµµετείχε η Ε΄ ΜΚ/∆, συ νεκ παιδεύτηκαν τα στελέχη της µε το 1ο και 2ο ΤΕ ΑΣ.

Σκο πός της συνεκπαίδευσης ή ταν:

 Η συ νερ γα σί α του προ σω πι κού µε τα ελικόπτερα της Α ε ρο πο ρί ας Στρα τού, κα θώς και η ε ξοι κεί ωσή τους µε αυ τά.

 Η γνώ ση των δυ να το τή των - πε ριο ρι σµών των ελικοπτέρων.

 Η ε ξά σκη ση του προ σω πι κού στην ε πι βί βα ση - α πο βίβα ση.

 Η διε ξα γω γή α ε ρο κί νη της ε νέρ γειας.

Εκ παί δευ ση σε α ντι κεί µε να Ραδιοβιοχηµικού Πο λέ µου πραγµατοποίη-

σαν οι άνδρες της Ε΄ Μοίρας Καταδροµών στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της ∆ρά-

µας. Η εκπαίδευση περιελάµβανε πο ρεί α 20 χιλ. και αµέσως µετά βολή.
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Σχο λείο Ε πι θε ω ρη τών - 
Συ νο δών Συν θή κης CFE 
στο ΠΚΕ ΕΥΕ (Κιλκίς) 

Στις 23 Ο κτω βρί ου 2009, ο λο κλη ρώ θηκε 
το Σχο λεί ο Ε πι θε ω ρητών - Συ νο δών συν θή-
κης CFE (Treaty on Conventional Armed 
Forces in Europe) στο ΠΚΕ ΕΥΕ (Πο λυε θνι κό 
Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Ε πι χει ρή σε ων Υ πο στή-
ρι ξης της Ει ρή νης) στο Κιλ κίς.

Στο σχο λεί ο, διάρ κειας 2 ε βδο µά δων, συµ µε-
τείχαν 23 σπου δα στές α πό 11 δια φο ρε τι κά κρά τη 
(Αλ βα νί α, Βέλ γιο, Γερ µα νί α, ∆α νί α, Ηνω µέ νο 
Βα σί λειο, Η νω µέ νες Πο λι τεί ες Α µε ρι κής, Μαυ-
ρο βού νιο, Νορ βη γί α, Πο λωνί α, Σερ βί α και Ελ λά-
δα). Οι σπου δα στές πα ρα κο λού θησαν θε ω ρη τι-
κά α ντι κει µένα, κα τά τα ο ποί α α να πτύσ σο νται 
λε πτο µε ρώς βα σι κά θέ µα τα που α φο ρούν στη 
συν θή κη CFE. Ε πι πλέ ον, οι εκ παι δευό µε νοι 
είχαν την ευ και ρί α, να ε κτε λέ σουν κα θή κο ντα 
Ε πι θε ω ρη τού - Συ νο δού συν θή κης CFE, στα 
πλαί σια δύ ο εκ παι δευ τι κών ε πι θε ω ρή σε ων 
που είχαν προ γραµ µα τι στεί. Κα τά τη διάρ κεια 
της πα ρα µο νής τους στην Ελ λά δα, οι εκ παι-
δευό µε νοι συµµετείχαν σε σει ρά πο λι τι στι κών 
δρα στη ριο τή των και, ε κτός των άλ λων, είχαν 
την ευ και ρί α να ε πι σκε φτούν τον αρ χαιο λο γι-
κό χώ ρο της Βερ γί νας και άλ λα α ξιο θέ α τα.

Γε νι κά Στοι χεί α για Ο Α ΣΕ - 
Συν θή κη CFE

Η δια δι κα σί α ύ φε σης της δε κα ε τί ας 
του 1970 στις σχέ σεις µε τα ξύ του ΝΑ ΤΟ και 
του Συµ φώ νου της Βαρ σο βί ας ο δή γη σε 
το 1975 στην υ πο γρα φή της τε λι κής πρά-
ξης του Ελ σίν κι και τη δη µιουρ γί α της διά-
σκε ψης για την α σφά λεια και συ νεργα σί α 
στην Ευ ρώ πη (∆Α ΣΕ). Το νέ ο κλί µα που 
ε πικρά τη σε στις διε θνείς σχέ σεις, µε τά την 
κα τάρ ρευ ση των κα θε στώ των της Α να το λι-
κής Ευ ρώ πης και τη δη µιουρ γί α των νέ ων 
α νε ξάρ τη των κρα τών α πό τη διά λυ ση της 
τό τε Σο βιε τι κής Ένω σης, ο δή γη σε στη µε-
τα τρο πή της «∆ιά σκε ψης» σε «Ορ γα νι σµό» 
(πλέ ον Ορ γανι σµός για την Α σφά λεια και τη 
Συ νερ γα σί α στην Ευ ρώ πη-Ο Α ΣΕ) το 1995.

Ο Ο Α ΣΕ, έ νας ορ γα νι σµός 56 χω ρών 
σή µε ρα, αν και στε ρού µε νος νο µι κής προ-
σω πι κό τητας, αλ λά ε µπνε ό µε νος πά ντα α πό 
τις Αρ χές της Τε λι κής Πρά ξης του Ελ σίν κι, 
απο τε λεί έ να forum πο λι τι κού δια λό γου σε 

θέ µα τα που άπτο νται τριών δια στά σε ων: της 
διε θνούς α σφά λειας, της πο λι τι κο-στρα τιω-
τι κής, της οι κο νο µι κής - πε ρι βαλ λο ντι κής 
και της αν θρώ πι νης διά στα σης. Το γε γο νός 
ό τι οι α πο φά σεις που λαµ βά νο νται α πό τα 
συµµε τέ χο ντα κρά τη εί ναι πο λι τι κές και ό χι 
νο µικώς δε σµευ τι κές, δεν µειώ νει τη ση µα-
σί α τους και δεν πρέ πει να α φαι ρεί τί πο τε 
α πό την α πο τε λε σµα τι κό τη τά τους. Η χώ ρα 
µας, α πό την ε πο χή του Ελ σίν κι µέ χρι σή-
µε ρα, εκ πλη ρώ νει µε συ νέ πεια τις υ πο χρε-
ώ σεις που α πορ ρέ ουν α πό τα συµ βα τι κά 
κεί µε να που έ χουν εκ πο νη θεί στο πλαί σιο 
∆Α ΣΕ/Ο Α ΣΕ, ε νώ µε ε νερ γό τρό πο συµ µε τέ-
χει στις δρα στη ριό τη τες αυ τού, εί τε αυ τό νο-
µα, εί τε µέ σω της ι διό τη τάς της ως µέ λους 
της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης.

Κο ρυ φαί ος θε σµός του Ο Α ΣΕ εί ναι η 
Προ ε δρί α, η ο ποί α έ χει ε νιαύ σια διάρ κεια 
και α σκεί ται δια του Υ πουρ γού των Ε ξω τε-
ρι κών. Η Ελ λά δα α σκεί την Προ εδρί α κα τά 
το τρέ χον έ τος.

Η πο λι τι κο-στρα τιω τι κή διά στα ση 
του Ο Α ΣΕ

Στη συ νο λι κή προ σέγ γι ση Α σφά λειας 
του Ο Α ΣΕ πε ρι λαµ βά νο νται δε σµεύ σεις των 
συµ µε τε χό ντων κρα τών και µη χα νι σµοί 
που ά πτο νται των πο λι τι κο - στρατιω τι κών 
θε µά των. Η διά στα ση αυ τή στο χεύ ει στην 
ε νί σχυ ση της α σφά λειας, µε την προ ώ θη ση 
της συ νερ γα σί ας και της δια φά νειας µε τα ξύ 
των συµ µε τε χόντων κρα τών. Ει δι κό τε ρα, η 
προ σέγ γι ση αυ τή ε πι χει ρεί ται µέ σω:

 του Φό ρουµ για την Α σφά λεια και 

τη Συ νερ γα σί α (Forum for Security Co-
operation). Κύ ριοι στό χοι του Φό ρουµ α πο τε-
λούν: η συ νερ γα σί α και οι δια πραγ µατεύ σεις 
ε πί ε λέγ χου ε ξο πλι σµών, α φο πλι σµού και 
οι κο δό µη σης α σφά λειας και ε µπι στο σύ νης, 
κα θώς και ε φαρ µο γής συµ φω νη µέ νων ε πί 
τού του µέ τρων. Στα µέ τρα πε ρι λαµ βά νο νται 
η α νταλ λα γή και ε πα λή θευ ση πλη ρο φο ριών 
για τις ένο πλες δυ νά µεις και τις στρα τιω τι-
κές δρα στη ριό τη τες κα θώς και η ε φαρ µογή 
µη χα νι σµών συ νερ γα σί ας µε τα ξύ των συµ-
µε τε χό ντων κρα τών. Η Ελ λά δα συµµε τέ χει 
ε νερ γώς στις ερ γα σί ες του Φό ρουµ, αλ λά 
και στην ε φαρ µο γή των Μέτρων Οι κο δό µη-
σης Ε µπι στο σύ νης, α πό συ στά σε ώς του.

 της Συν θή κης CFE (Treaty on 
Conventional Armed Forces in Europe). Α πο-
τε λεί σύν θε το, νο µι κώς δε σµευ τι κό κεί µε νο 
για την ε γκα θί δρυ ση ι σορ ρο πί ας των συµ βα-
τι κών ∆υ νά µε ων στην Ευ ρώ πη. Η τή ρη ση 
της Συν θή κης πα ρα κο λου θεί ται α πό την Κοι-
νή Συµ βου λευ τι κή Ο µά δα (Joint Consultative 
Group) κα θώς και τε χνι κές ο µά δες.

 της Συνθή κης Α νοι κτών Ου ρα-
νών (Open Skies Treaty). Περι λαµ βά νει 
κα θε στώς πτή σε ων πα ρα τή ρη σης α πό 
ει δι κά α ε ρο σκά φη, ε φο διασµέ να µε ε ξει-
δι κευ µέ να συ στή µα τα πα ρα τή ρη σης. Η 
τή ρη ση της Συν θή κης πα ρακο λου θεί ται 
α πό τη Συµ βου λευ τι κή Ε πι τρο πή Α νοι-
κτών Ου ρα νών (Open Skies Consultative 
Commission). Η Ελ λά δα εί ναι α πό τα ι δρυ-
τι κά µέ λη και συµ µετέ χει µε ει δι κό α ε ρο-
σκά φος στις συ γκε κρι µέ νες πτή σεις.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η λε κτρο πτι κός (Η/Ο) αι σθη τή ρας MARGO-T

Ι στο ρι κά Στοι χεί α
O Στρατός Ξηράς το 2002, µε τά την α να διορ γά νω ση των Μο νά δων Ε πι τή ρη σης, ε νέ τα ξε σε αυ τές σύγ χρονα συ στή µα τα Η/Ο 

αι σθη τή ρων για την ε πι τή ρη ση - α να γνώ ρι ση του πε δί ου της µά χης, τύ που MARGO-T της ε ται ρεί ας THALES. Τα πα ρα πά νω συ στή-
µα τα λει τουρ γούν µε ευ θύ νη του Ό πλου των ∆Β και κα λύ πτουν τις α νά γκες η λε κτρο νι κής ε πι τήρη σης - α να γνώ ρι σης.

Α πο στο λές
Οι Η λε κτρο πτι κοί (Η/Ο) αι σθη τήρες MARGO-T εί ναι έ να ο πλικό σύ στη µα του ο ποί ου τα ε πι χει ρη σια κά χα ρα κτη ρι στι κά και οι 

τε χνο λο γικές δυ να τό τη τες µπο ρούν να χρη σι µο ποι η θούν στις πα ρα κά τω α πο στο λές:
 Ε πι τή ρη σης - Α να γνώ ρι σης
 Συλ λο γής και Με τά δο σης Πλη ρο φοριών

Η λε κτρο πτι κοί Αι σθη τήρες
MARGO-T & MATIS

Με την ε ξέ λι ξη των ο πλι κών συ στη µά των, την αύ ξη ση του βε λη νε κούς τους και την τα χυ κι νη σί α των σύγ-
χρο νων µο νά δων, δη µιουρ γεί ται η α παί τη ση ε πέ κτα σης της πε ριο χής ε πι χει ρη σια κού εν δια φέ ρο ντος του τα-
κτι κού διοι κη τή. Έ να α πό τα σύγ χρο να ο πλι κά συ στή µα τα, τα ο ποί α υ πο στη ρί ζουν τις πα ρα πά νω α παι τή σεις, 

εί ναι ο η λε κτρο πτι κός (Η/Ο) αι σθη τή ρας MARGO-T και η θερ µι κή κά µε ρα χει ρός MATIS.

Ο αι σθη τή ρας ε γκα τε στη μέ νος ε πί ο χή μα τος Hummer
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Θερ µι κή Κά µε ρα Χει ρός MATIS

Το 2006, ο Στρατός Ξηράς προ µη θεύ τη κε α πό την ε ται ρεί α SAGEM D.S τις θερ µι κές 
κά µε ρες χει ρός MATIS.

∆υ να τό τη τες συ στή µα τος
Η θερ µι κή κά µε ρα χει ρός MATIS έ χει σχε δια σθεί για πα ρα τή ρη ση, 

ε ντο πι σµό και α να γνώ ρι ση στό χων τό σο κα τά την η µέ ρα ό σο και κα τά 
τη νύ χτα.

ΓΕΣ/∆∆Β

 Υ πο στή ρι ξης Πυ ρών
 Ε κτί µη σης Κα τα στρο φών
 Υ πο στή ρι ξης Ε πι χει ρή σε ων Έρευ νας και ∆ιά σω σης.

∆υ να τότη τες Συ στήµατος
Συ γκρό τηση Η/Ο Αι σθη τή ρα
MARGO-T
O H/O αι σθη τή ρας MARGO-T α να λύ ε ται στα πα ρα κά τω κύ ρια υ πο συ γκρο τή µα τα:
 Η λε κτρο πτι κή Κε φα λή
 Κον σό λα Ε λέγ χου
 Τρί πο δας.
Χα ρα κτη ρι στι κά Η/Ο Αι σθη τή ρα
MARGO-T
O Η/Ο αι σθη τή ρας MARGO-T εί ναι έ να σύ στη µα το ο ποί ο πα ρέ χει την ει κό να (video) του πε ρι βάλ λο ντος χώ ρου α να λυ µέ νη α πό την 

κά µε ρα (Θερ µι κή κά µε ρα υ πε ρύ θρων ή α πλή TV κά µε ρα η µέ ρας), ό πως και πλη ρο φο ρί ες για τις συ ντε ταγ µέ νες και το εύ ρος του πε δί ου 
ό ρασης (Field of View). Μπο ρεί να χρη σι µο ποι η θεί στο έ δα φος ή εγκα τε στη µέ νος ε πί ο χή µα τος Hummer, πα ρέ χο ντας µί α µέ γιστη α κτί να 
ε πι τή ρη σης στα 20 km.

Υ πο συ γκρο τή μα τα Η/Ο Αι σθη τή ρων MARGO-T Κον σό λα Χει ρι στή H/O αι σθη τή ρα MARGO-T
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το ση µε ρι νό διε θνές πε-
ρι βάλ λον α σφα λεί ας, µε κυ ρί-
αρχους πα ράγοντες την πα γκο-
σµιο ποί η ση, τις α σύµ µε τρες 
α πειλές και τη νέ α τε χνολογί α, 
εµ φανίζε ται  ι διαί τε ρα πο λύ πλο-
κο και α στα θές. Τού το, σε συν-
δυα σµό µε την ε πι τα κτι κή α νά-
γκη για µεί ω ση των δα πα νών, 
που α φο ρούν στρα τιωτικούς 
ε ξο πλισµούς, συν θέ τει έ να 
πο λύπλευ ρο πρό βλη µα και 
α πο τε λεί πρόκλη ση για τις Έ νο-
πλες ∆υ νά µεις (Ε∆), οι ο ποί ες 
ε πι διώ κουν την ε πί τευ ξη της 
µέγιστης ε πι χει ρη σια κής α πο-
τε λε σµα τι κό τη τας µε την διάθε-
ση λι γό τε ρων πόρων.

Η Πο λι τι κή και Στρα τιω-
τι κή Η γε σί α, ε κτι µώ ντας τις 
α πει λές που α ντιµετω πί ζει η χώ ρα, τις 
διε θνείς προ κλή σεις και υ λο ποιώ ντας 
την Πο λι τι κή Ε θνικής Ά µυ νας (ΠΕ Α) και 
την Ε θνι κή Στρα τιω τι κή Στρα τη γι κή (ΕΘ-
ΣΣ), α ποφάσι σε τον µε τα σχη µα τι σµό του 
Β΄ Σώ µα τος Στρα τού, σε έ να Μεί ζο να 
Ε πιχειρη σια κό Σχη µα τι σµό (ΜΕΣ), για 
να ε νεργεί ως ∆ύ να µη Α ντί δρα σης, Ε νί-
σχυσης και Ε φε δρεί ας, ώ στε να α πο τε λεί  
έ να «πο λυερ γα λεί ο» στη φαρέτρα του Αρ-
χι στρατήγου.

Η σύν θε ση του προ σω πι κού α πο τε λεί-
ται σε µε γά λο πο σο στό α πό µονί µους α ξιω-
µα τι κούς και υπα ξιω µα τι κούς κα θώς και 
Ε παγ γελ µα τί ες Ο πλίτες (Ε ΠΟΠ). Η το πο θέ τη-
ση του πα ρα πά νω προ σωπικού στο ΣΣ και η 
γνώ ση ό τι υ πη ρε τεί σε έ ναν α πό τους πλέ ον 
α ξιόµα χους Σχη µα τι σµούς του Στρα τού Ξη-
ράς, συµ βάλ λει στην ε ξύ ψω ση του ηθι κού 
και εί ναι το πλέ ον ση µα ντι κό κίνητρο.

Η ε πι λο γή του προ σω πι κού γί νε ται µε 
τα πλέ ον αυ στη ρά κρι τή ρια και α παιτεί 
ε παγ γελ µα τι κή κα τάρ τι ση και ε ξει δί κευ-

ση, γνώ ση αγ γλικής γλώσ σας και υ ψη-
λό δεί κτη πει θαρ χί ας. Τα πα ρα πά νω, σε 
συν δυα σµό µε την α παιτού µε νη ε µπει ρί α 
α πό συµ µε το χή σε ΕΥΕ και στις δυ νά µεις 
Τα χεί ας Α ντιδρά σε ως του ΝΑ ΤΟ (NATO 
RESPONSE FORCE- NRF), αλ λά και της 
Ε Ε (HELBORG BG), τους κα θι στούν άρ-
τιους ε παγ γελ µα τί ες µε υ ψη λό η θι κό και 
µα χη τική ικανό τη τα.

Η εκ παί δευ ση του προ σω πι κού, υ λο-
ποιεί ται µε σύγ χρο νες και ρε αλιστι κές µε θό-
δους εκ παι δεύ σε ως, πά ντο τε σύµ φω να µε 
τις Γε νι κές Ο δηγίες Εκ παιδεύ σε ως (ΓΟ Ε) 
του Στρα τού Ξη ράς. Επι διώ κε ται και ε πι τυγ-
χά νε ται  η µε γά λη συµ µε το χή ορ γα νι κών 
τµη µά των ή µονάδων σε διε θνείς α σκή σεις 
και δρα στη ριό τη τες, κα θώς και η φοίτη ση 
µο νί µων στε λε χών σε σχο λεί α του ε ξω τε-
ρι κού. Πλέ ον τού του, ι διαίτερη έµ φα ση 
δί δε ται στην α ξιο ποί η ση των προ σό ντων 
και του γνω στι κού ε πι πέ δου των υ πη ρε τού-
ντων στο Σώ µα οπλι τών θη τεί ας, έ τσι ώ στε 
να µε τα τρέ πει σε πρά ξη τις θε ω ρη τι κές των 

γνώ σεις και, πα ράλ λη λα, το 
προ σω πι κό αυ τό να α πο κτά την 
πο λύ τι µη εµπει ρί α που α παι τεί 
η α γο ρά ερ γα σί ας για τη µε τά 
τη στράτευ ση ε παγ γελµα τι κή 
του α πο κα τά στα ση. 

Ο ε ξο πλι σµός των Σχη µα τι-
σµών του Β΄ ΣΣ εί ναι α πό τους 
πλέ ον σύγχρο νους, προ σαρ-
µο σµέ νος στα χα ρα κτη ρι στι κά 
και τις ι διαι τε ρό τητες ε νός ε κά-
στου, α νά λο γα µε τις α να τι θέ µε-
νες α πο στο λές. Τα ο πλι κά συ-
στήµατα του ΣΣ δύ ναν ται να εκ-
πέµ ψουν ό γκο πυ ρός τα χέ ως 
και µε ακρί βεια. Τα συ στήµατα 
ε πι κοι νω νιών και ε λέγ χου 
του πε δί ου της µά χης (Σ∆ΕΠ), 
εί ναι νέ ας τεχνο λο γί ας, κα λύ-
πτο ντας τις επι χει ρη σιακές 

α παι τή σεις του συ νό λου των σύγ χρο νων 
επιχει ρή σε ων.

 Ό µως, θα πρέ πει να µνη µο νεύ σω και 
το κοι νω νι κό - πο λι τι στι κό έργο, που προ-
σφέ ρει το Σώ µα Στρα τού, στο µέ τρο του 
δυ να τού, α φού λό γω θέσεων (έ δρας ) των 
Σχη µα τι σµών, φύ σε ως των Μο νά δων του 
και των α ε ρο πο ρι κών - ναυ τι κών µέσων 
που δια θέ τει, συν δρά µει πα νελ λα δι κά, 
στα πλαίσια του προ γράµ µα τος κοι νω νι-
κής προσφοράς των Ε∆.

Τε λειώ νο ντας, θέ λω να ε ξά ρω τις ά ο-
κνες προ σπά θειες του στρα τιωτικού και πο-
λι τι κού προ σω πι κού που υ πη ρε τεί στο Σώ-
µα Στρα τού, το οποί ο προ σφέρει τις υ πη ρε-
σί ες του α γόγ γυ στα και εί ναι ο θεµε λιώ δης 
λί θος για κά θε επιτυ χί α, και να δια βε βαιώ-
σω ό τι το Β΄ ΣΣ µπο ρεί να α να λά βει και να 
φέ ρει σε πέ ρας µε ε πι τυ χί α το σύ νο λο των 
απο στο λών που του έ χουν ανατε θεί, και 
να δι καιώ σει την Πο λιτι κή και Στρα τιω τι κή 
Η γε σί α για την ε πιλογή, την ε µπι στοσύνη 
και τον ρό λο, που του έ χει α να θέ σει.

Χαι ρε τι σµός ∆ιοικητή Β’ ΣΣ
Α πο τε λεί ι διαί τε ρη τι µή, για το προ σω πι κό του Β΄ Σώ µα τος Στρα τού, η ε πι λο γή της πα ρου σιά σε ώς του στο 
κύ ριο άρ θρο του πα ρό ντος τεύχους, για τί δί νε ται η ευ καιρί α να σας εκ θέ σου µε την α πο στο λή, τις δρα στη ριό-
τη τες και το έρ γο που ε πι τε λεί το ΣΣ, το ο ποί ο εί ναι πολύ πλευ ρο, πο λυ σύν θε το και δεν πε ριο ρί ζε ται µό νο στα 

ε θνι κά πλαίσια, αλ λά ε πε κτεί νε ται και πέ ραν των συ νό ρων της Ελ λη νι κής Επικρά τειας.

Α ντγος Σπυ ρί δων Ε. Παπαδά κης
Διοικητής 
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Β΄ Σώµα Στρατού
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ι στο ρι κά Στοι χεία
Το Β΄ Σώ µα Στρα τού (Β΄ ΣΣ) συ γκρο τή θη κε στην Α θή να στις 17 Αυγού στου 1913 και το ∆ε κέµβριο του ι δί ου έ τους, α να διορ γα-

νώ θη κε και ε γκα τα στάθη κε στην Πά τρα. Έ λα βε µέ ρος στον Α΄ Πα γκό σµιο Πό λε µο και η συµ µε το χή του στο “Μακεδονι κό Μέ τω πο”, 
µε τις συµ µα χι κές δυ νά µεις της Α ΝΤΑ ΝΤ, ή ταν κα θο ρι στική, συµ βάλ λο ντας α πο φα σι στι κά στη συµ µα χι κή νίκη, α φού α πε τέ λε σε την 
“αιχ µή του δό ρα τος” στις διε ξα χθεί σες ε πι χειρήσεις.

Έ λα βε µέ ρος στη Μι κρα σια τική εκ στρα τεί α. Α να συ γκρο τήθηκε στις 7 Σε πτεµ βρί ου 1922 στην Α να το λι κή Μα κε δο νί α και ε ντά-
χθη κε στη Στρα τιά Έ βρου.

Η 28η Ο κτω βρί ου 1940, βρί σκει το Β΄ ΣΣ να α ντι µε τω πί ζει την Ι ταλική ε πί θε ση, δε χό µε νο τον κύ ριο ό γκο των Ι τα λι κών δυ νά µε-
ων στην περιοχή ευθύνης του. Πριν συ µπληρω θεί ο τρί τος µή νας α πό την έναρ ξη του πο λέ µου, οι έ νο πλες δυ νά µεις της χώρας 
µας εί χαν κα τα λά βει ο λό κλη ρο σχε δόν το χώ ρο της Βο ρεί ου Η πεί ρου, µε το Β΄ ΣΣ να δί νει ση µα ντι κούς και νι κη φό ρους αγώνες 
φθάνο ντας στις αρ χές Μαρ τί ου 1941, µέ χρι το Πό γρα δετ ς και τη Χειµάρα στην Α δρια τι κή. 

Με τά την κα το χή α νασυ γκρο τή θη κε στη Λά ρι σα και συµ µετεί χε στις ε πι χει ρή σεις κα τά την πε ρί ο δο του εµ φυ λί ου πο λέ µου 1946 
- 1949, µε τά τη λή ξη του ο ποί ου ε γκα τα στά θη κε στην Κο ζά νη.

Το Εκ στρα τευ τι κό Σώµα Ελ λά δας (ΕΚ ΣΕ) στην Κο ρέ α αποτε λού νταν κυ ρί ως από µο νά δες του Β΄ ΣΣ. Α πό τις 30 ∆ε κεµ βρί ου 
1950 µέχρι τις 27 Ιου λί ου 1953, το ΕΚ ΣΕ λαµ βά νει µέ ρος σε πολ λές µά χες, στις οποί ες δια κρί νεται ι διαί τε ρα, κερ δί ζο ντας πολ λές 
τι µη τι κές δια κρί σεις.

Το Β΄ ΣΣ πα ρέ µει νε στην Κο ζά νη µέ χρι τον Ιού λιο του 1962, και ακολού θως µε τε γκα τα στά θη κε στη Βέ ροια, ό που και πα ρα µέ νει 
µέ χρι και σή µε ρα. 

Α πό την 1η Ια νουα ρί ου 1998, το Β΄ ΣΣ, υ πό την νέ α του δο µή, δεν έ χει πε ριο χή ευθύ νης και α πο τε λεί τη δύ να µη ά µε σης α ντί δρα-
σης του Ελ λη νι κού Στρα τού και τη στρα τη γι κή ε φε δρεί α του ΓΕ Ε ΘΑ.

Α πό 1η Ιουλί ου 2002, το Β΄ ΣΣ λει τουρ γεί ως ∆ια κλα δι κό Στρα τη γεί ο και το ∆ε κέµ βριο του ι δί ου έ τους µε το νο µά σθη κε σε Στρατη-
γεί ο ∆υ νά µε ων Α ντί δρασης, Ε νί σχυ σης, Ε φε δρεί ας [Σ∆Α Ε Ε (Β΄ ΣΣ)]. 

Α πό 19 Ιουλί ου 2005, κα ταρ γεί ται α πό ∆ια κλα δι κό Στρατηγεί ο και µε το νο µά ζε ται και πά λι Β΄ ΣΣ και α πό 26 Σεπτεµβρίου 2005,  
λει τουργεί ως Μεί ζον Ε πι χει ρη σιακός Σχη µα τισµός υ πό την Ε πι χει ρη σια κή ∆ιοίκηση του Αρχηγού ΓΕ Ε ΘΑ και υπό την διοι κη τι κή 
διοί κη ση του ΓΕΣ.

Το έµ βλη µα του Β΄ ΣΣ πα ρι στά την α σπί δα του πο λε µι στή της αρ χαί ας Σπάρ της µε δύ ο δια σταυ ρού µε να δό-
ρατα, τις γνω στές µα κε δονικές σά ρι σες, και στην κορυφή του εµβλήµατος φέρει τη γνωστή ευχή - προτροπή 
της Σπαρτιάτισσας µάνας:

«Ή ΤΑΝ Ή Ε ΠΙ ΤΑΣ»
 Ή ΝΑ ΦΕ ΡΕΙΣ ΠΙ ΣΩ ΤΗΝ Α ΣΠΙ ∆Α ΩΣ ΝΙ ΚΗ ΤΗΣ Ή ΝΑ ΣΕ ΦΕ ΡΟΥΝ ΝΕ ΚΡΟ Ε ΠΙ ΤΗΣ Α ΣΠΙ ∆ΟΣ
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Β΄ Σώµα Στρατού ...ο µοναδικός Επιχειρησιακός Σχηµατισµός 
που δύνα ται να µε τα φέ ρε ται και να α να πτύσ σε ται τα χέ ως µε α ε ροπορι κά και ναυ τι κά µέσα µε τους Σχηµα-
τισµούς που υπάγονται οργανικά σ’αυτόν, ό χι µό νο στο σύ νο λο του Ελ λα δι κού χώ ρου, στα πλαί σια υλο ποί η-
σης των Ε θνι κών Σχε δί ων, αλ λά και στο ε ξω τε ρι κό στα πλαί σια των συµ µα χι κών υ πο χρε ώ σε ων της χώ ρας 
µε διε ξα γω γή Ε πι χειρή σε ων Υποστή ρι ξης Ει ρή νης (ΕΥΕ), καθώς και στην Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση µε συµ µε το χή 
στους νέ ους Ευ ρωπα ϊ κούς Σχη µα τι σµούς Μάχης ( Battle Groups).
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Ο ρει νό α γώ να και ρί ψεις Α λε ξι πτω τι-
στών

 ΤΑΜ Σ ει δι κών α γώ νων και α νορ θό-
δο ξου πο λέ µου

 ΤΑΜ Σ Αµ φί βιων - α ε ρο κι νή των (Α/ΚΝ) 
ε πι χει ρήσεων.

Ι διαί τε ρη βα ρύ τη τα έ χει δο θεί στην 
ε πι χει ρη σια κή εκπαί δευση και συ νεκπαί-
δευ ση, µε µέ σα ό λων των Κλά δων των Ε νό-
πλων ∆υ νά µε ων.

Εκ παί δευ ση Στε λε χών
Το ΓΕΣ, δεί χνο ντας ι διαί τε ρη βα ρύ-

τη τα στην εκ παί δευση του στρα τιω τι κού 
προ σω πι κού στον α γώ να εντός κα τοι κη-
µέ νων τό πων, έ χει α να θέ σει στο Σ. Στρα-
τού την εκ παί δευ ση όλων των αξιωµατι-
κών του Στρατού Ξη ράς, εκ µε ταλ λευό-
µε νο τη µε γάλη ε µπει ρί α των στε λε χών 
του στο εί δος αυ τό της εκ παί δευ σης. Για 
το σκο πό αυ τό, λει τουρ γούν, µε µέ ρι µνα 
των Σχηµα τι σµών του Σ. Στρα τού, 4 σχο-
λεί α το χρό νο, για την εκ παί δευ ση των 
αξιωµατικών που ε κτε λούν τα κα θή κο-
ντα του ∆ιοικητή Λό χου - Ίλης - Πυρο-
βολαρχίας.

Για την εκ παί δευ ση των στε λε χών 
του, το Σώ µα Στρατού ορ γανώνει, στην 
Πτέ ρυ γα Εκ παί δευ σης Τµη µά των Τα χεί-
ας Α ντί δρα σης (ΠΕΤ ΤΑ) στη Βέ ροια, τη 
λει τουρ γί α σχο λεί ων, µε α πο στο λή να 
διε ξά γει υ ψη λή θε ω ρη τι κή και πρα κτι κή 
εκ παί δευ ση, προ σαρ µο σµέ νη στις ι διαι-
τερότη τες και τις απο στο λές του Β΄ ΣΣ στο 
σύγ χρονο ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον.

Για την α να βάθ µι ση και προ σαρ µο γή 
της πα ρε χόµε νης εκ παί δευσης στε λε χών 
στα µέ σα σύγ χρο νης τε χνο λο γί ας (πλη ρο-
φο ρι κή, προ σο µοί ω ση, πο λε µι κά παί γνια 
κ.λπ.), λει τουρ γεί στα θε ρό κέντρο εκ παί-
δευσης - προ σο µοί ω σης του πολεµικού 
παι γνί ου (Π.Π.) «ΙΑ ΝΟΣ» στην έ δρα του 
Β΄ ΣΣ, µε δυ να τότη τα:

 Προ σο µοί ω σης σε ε πι χει ρη σια κό 
πε ρι βάλ λον, για την εκ παί δευ ση και α ξιο-
λό γη ση διοι κή σε ων κλι µα κί ου τα κτι κού 
συ γκρο τήµατος και µέ χρι το επί πε δο της 
τα ξιαρ χί ας

 Ε ξοι κεί ω σης στε λε χών στη χρή ση 
και α ξιο ποί η ση της σύγχρο νης τε χνο λο γί ας.

Ε πι πλέ ον των α νω τέ ρω, πραγ µα το-
ποιού νται στο Σ. Στρα τού µεγάλος α ριθ-
µός σχο λεί ων στε λε χών και στρα τεύ σι-
µων ο πλι τών.

Εκ παί δευ ση στον Α γώνα ε ντός Κα τοι κη µέ νου Τό που
Πραγ µα τοποι ή θη-

κε α πό 16 µέ χρι 20 
Νο εµ βρί ου 2009, η 
διε ξα γω γή σχο λεί ου 
«Εκ παι δευ τών στον 
Α γώ να ε ντός Κα τοι-
κη µέ νου Τό που», στο 
πε δί ο α σκή σε ων «Α στι-
κού Πε ρι βάλ λο ντος». 
Το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο 
Στρα τού ορ γά νω σε 
την εκ παί δευ ση µέ σω 
του Β΄ ΣΣ και µε τα ξύ 
άλ λων πε ριε λάµ βα νε α ντι κεί µε να ό πως: τεχνι κές ει σό δου σε κτή ριο (κα ταρ ρί χη ση α πό την ο ρο φή, εί σο-
δος α πό πα ρά θυρο, κ.λπ.), τε χνι κές εκ κα θά ρι σης κτη ρί ου, α πό δύ να µη ε πι πέ δου ο µά δας, τε χνι κές κα τά-
λη ψης δια δο χι κών οι κη µά των α πό δύ να µη ε πι πέ δου δι µοι ρί ας και προ ε τοι µα σί α κτη ρί ου για ά µυ να.

να προ σο µοιά ζει στις πραγµα τι κές συν θή-
κες των ε πι χει ρή σε ων.

Ε πι δί ω ξη εί ναι η προ σαρ µο γή τό σο 
της εκ παί δευ σης όσο και των τα κτι κών 
α σκή σε ων µε τά στρα τευ µά των (ΤΑΜ Σ) 
στις ε πι χει ρη σιακές α πο στο λές των Μο-
νά δων του. Ό λη δε η φι λο σο φί α της εκ-
παίδευ σης βα σίζεται στο τρί πτυ χο:

 Φυ σι κή κα τά στα ση
 Σκο πευ τι κή ι κα νό τη τα - βο λές
 Γνώ ση ει δι κό τη τας.
Ο ρι σµέ να α πό τα α ντι κεί µε να ε πι χει ρη-

σια κής εκ παί δευ σης που πραγ µατοποιού-
νται στις Μο νά δες-Α νεξάρ τη τες Υ πο µο νά-
δες του Σώµατος εί ναι: 

 Βο λές, η µέ ρα και νύ κτα, µε ό λες 
τις και ρι κές συν θή κες, µε ό λα τα ό πλα 
και µέ σα, ό πως τυ φέ κια, α ντια ε ρο πο ρι κά 
(Α/Α) ό πλα, άρ µατα, πυ ρο βό λα, ε πιθετι κά 
ε λι κό πτε ρα (EE/Π), τα χύπλο α σκά φη.

 ΤΑΜ Σ ό λων των κλι µα κί ων µε 
πραγ µα τι κά πυ ρά.

 Κα τα στρο φές
 ∆ο λιο φθο ρές
 Συ νεκ παί δευ ση µε ε λι κό πτε ρα της 

1ης ΤΑ ΞΑΣ, µε αερο σκά φη της ΠΑ και µε 
πλοί α του ΠΝ

 ∆ια βί ω ση σε χιο νο σκε πείς πε ριο χές
 Θα λάσ σια και αµ φί βια εκ παί δευ ση

Α πο στο λή
Το Β  ́ΣΣ αποτελεί την ε φε δρεί α του ΓΕ Ε ΘΑ.
 Έ χει ε τοι µό τη τα α µέ σου ε πεµ βά-

σε ως ή διά θε σης δυ νάµεων υ πέρ των 
ε µπρός Μει ζό νων Ε πι χει ρη σια κών Σχη-
µα τι σµών (ΜΕΣ), α νάλο γα µε την ε πι-
κρατού σα τα κτι κή κα τά στα ση.

 Τη ρεί ε τοι µό τη τα συµ µε το χής στην 
ε φαρ µο γή των Εν δεχό µε νων - Ει δι κών Σχε δί-
ων που α πορ ρέ ουν α πό την ε θνι κή σχε δί α ση.

 ∆ια θέ τει τα α πα ραί τη τα α ε ρο πο ρι-
κά µέ σα (Ε λι κό πτε ρα), για την εκτέ λε ση 
µε τα φο ρών στα πλαί σια των ε πι χει ρη-
σια κών α ναγκών, και προ ω θεί στους 
Χώ ρους Συ γκε ντρώ σε ως (ΧΣ), µε τά α πό 
δια τα γή του Α/ΓΕ Ε ΘΑ ή Αρ χι στρατή γου, 
τα Ε πι θε τι κά Ε λι κό πτε ρα (Ε Ε/Π) που προ-
βλέπο νται α πό την ε θνι κή σχε δί α ση, και 
τα θέ τει υ πό τον Ε πι χει ρη σιακό Έ λεγ χο 
των ε µπρός Σχη µα τισµών.

 Λαµβάνει ό λα τα α πα ραί τη τα µέ τρα 
εσω τε ρι κής α σφα λεί ας των ε γκα τα στά σε-
ων και µο νά δων του, κα θώς και α ντι µετώ-
πι σης α σύµ µετρων α πει λών κατ’ αυτών.

Εκ παίδευ ση
Η ε πι χει ρη σιακή εκ παί δευ ση του προ-

σω πι κού α πο τε λεί τον πρώτι στο στό χο 
του Β΄ ΣΣ και ε κτε λεί ται κα τά τρό πο που 



29



30 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 9

Για την εκ παί δευ ση του προ σω πι-
κού, των σχη µα τι σµών και Μονά δων του 
Στρα τού Ξη ράς σε α ντι κεί µε να Ει ρη νευ-
τι κών Α πο στο λών και Α γώ να ε ντός Κα-
τοι κηµένων Τόπων, χρη σι µο ποιεί ται το 
Στρα τό πε δο «Λγου ΠΑ ΠΑ ∆Α ΚΗ» στο ∆ρο-
σά το Κιλ κίς, ως Ει δι κό Κέ ντρο Εκ παί δευ-
σης Α γώ νων ε ντός Κα τοι κη µέ νων Τό πων 
και Ει ρη νευτι κών Α πο στο λών, το γνω στό 
ΕΚΕ Α ΚΤΕ Α, το οποί ο λει τουρ γεί µε µέ ρι-
µνα του Σ. Στρα τού.

Ε θνι κές ∆ια κλα δι κές A σκή σεις-
Ε θνι κές Α σκή σεις Σχη µατισµών

Το Σώ µα Στρα τού συµ µε τέ χει στο σύ-
νο λο των Ε θνι κών ∆ια κλαδικών Α σκή σε-
ων, που πραγ µα το ποιού νται κά θε χρό νο, 
υ πό τύ που Τα κτι κών Α σκή σε ων Μετά 
Στρα τευ µά των (ΤΑΜ Σ) ή Τα κτι κών Α σκή-
σε ων Ά νευ Στρα τευ µά των (ΤΑ ΑΣ), κα τά 
τις ο ποί ες διε ξά γο νται ό λων των ει δών 
οι ε πι χει ρή σεις, ε πι θε τι κές, α µυ ντι κές ει-
δικές (αµ φί βιες, α ε ρο κί νη τες, α ε ραποβα-
τι κές, κα τα δρο µι κές, ανορ θό δο ξου πο λέ-
µου κ.λπ.), µε α ντι κει µε νι κό σκοπό:

 Την εκ παί δευ ση των ε πι τε λών του 
στις δια δικα σί ες ε λέγ χου και διεύθυν σης 
των ε πι χει ρή σε ων

 Τη δια τή ρη ση της µα χη τι κής ι κα νό-
τη τας του προσω πι κού του

 Την εξά σκη ση στις δια δι κα σί ες 
υ πο στή ρι ξης των Μο νά δων σε θέµατα 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

 Τον έ λεγ χο των µέ σων και δια δι-
κα σιών του συ στήµα τος ΠΒΧ ά µυ νας, και 
την ε ξά σκη ση στην α ντι µε τώ πι ση µό λυν-
σης του πεδί ου της µά χης µε βιολο γι κές 
- χη µι κές ου σί ες. 

Η πραγ µα το ποί η ση της ε πι χει ρη σια-
κής εκ παί δευσης, µε τρό πο ρε α λι στι κό, 
και η µε γά λη συµ µε το χή των Σχη µα-
τι σµών - Μονά δων του Σ. Στρα τού σε 
α σκή σεις, έ χει ως α πο τέ λε σµα την ά ρι-
στη εκ παίδευ ση του προ σω πι κού του και 
την προ α γω γή της ε πι χει ρη σια κής ι κανό-
τη τος των Επι τε λεί ων και των Μο νά δων 
του Σώµα τος Στρα τού, για την αντι µε τώ-
πι ση τυ χόν δη µιουρ γού µε νης δυ σµε νούς 
κατα στά σε ως α πό τις διε θνείς ε ξε λί ξεις 
στο εγ γύς και ευ ρύτε ρο πε ρι βάλ λον της 
χώ ρας µας, για τη διαχεί ρι ση κρί σε ων 
και α πο τε λε σµα τι κής α ντί δρασης σε τα-
χέ ως ε πι δει νού µε νες κα τα στά σεις µε ε πί-

δει ξη α πο τρε πτι κής ι σχύος και τέλος,  για 
τη συ νερ γα σί α και συ ντο νι σµό µε τους άλ-
λους Κλάδους των Ε∆, στη µε γα λύ τε ρη 
δυ να τή έ κτα ση.

∆ιε θνείς ∆ρα στη ριό τη τες 

Στα πλαί σια των διε θνών υ πο χρε ώ σε-
ων της πα τρίδας µας, το Σ. Στρα τού έ χει 
α να λά βει και ε µπλέ κε ται σε διά φο ρες 
διε θνείς δρα στη ριότη τες, ό πως σε Ε πι-
χει ρήσεις Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης α νά τον 
κό σµο, α πο στολή Συν δέ σµων-Πα ρα τη ρη-
τών σε διά φο ρα κρά τη στα πλαίσια του 
ΝΑ ΤΟ, του Ο Η Ε και της Ε Ε, ε πάν δρω ση 
µε ε πι τε λείς πο λυε θνι κών Στρατη γεί ων 
και συµ µε το χή µε δυ νά µεις σε πο λυε-
θνι κές Τα ξιαρ χί ες και δυ νά µεις τα χεί ας 
αντί δρα σης, συµ µετοχή σε πο λυε θνικές 
συ νεκ παι δεύ σεις, κα θώς ε πί σης και α πο-
στο λή στελεχών του για εκ παί δευ ση σε 
διά φο ρα σχο λεί α.

Την πα ρού σα πε ρί ο δο, εί ναι α νε πτυγ-
µέ νες στρα τιω τι κές δυνά µεις της χώ ρας 
µας για Ε πι χει ρήσεις Υ πο στή ρι ξης Ει-
ρήνης στο Κο συφοπέ διο, στο Αφ γα νι στάν 
και στη Βο σνί α, οι ο ποί ες, συ νερ γα ζό µε-
νες µε τις υπόλοι πες διε θνείς δυ νά µεις 
και ορ γα νώ σεις, προ σπα θούν να α πο κα-
τα στήσουν την τά ξη και να βο η θή σουν 
στην α νά πτυ ξη της πε ριο χής και στην 
βελτί ωση των συν θη κών δια βί ω σης του 
πλη θυ σµού.

Υ πάρ χουν στρα τιω τικοί πα ρα τη ρη τές 
σε κρά τη ό πως η Γεωρ γί α, το Σου δάν, ο 
Λί βα νος, το Τσι µπου τί και η ∆υ τι κή Σα-
χάρα στα πλαί σια της Ε Ε και του Ο Η Ε. 

Το Σώ µα Στρα τού, την πε ρί ο δο αυ τή, 
δια θέ τει στην Πο λυε θνική Τα ξιαρ χί α Ν.Α. 
Ευ ρώ πης (SEEBRIG) έ να Μ/Κ ΤΠ και τµή-
µα τα της 71 Α/Μ ΤΑΞ, που δια τί θε νται στη 
∆ύ να µη Α ντί δρα σης ΝΑΤΟ και τε λούν σε 
ΝΑ ΤΟ ϊ κή προ ε τοι µα σί α.

Υ πάρ χουν σε ε ξέ λι ξη συ νεκ παι δεύ-
σεις µε ξέ να κρά τη ό πως η Μ. Βρετα νί α, 
η Γαλ λί α, η Αυ στρί α, η Ι τα λί α, η Σερ βί α, το 
Μαυ ρο βού νιο, η Ρω σί α, οι ο ποί ες πραγ-
µα το ποιού νται τό σο στην Ελ λά δα ό σο και 
στο Ε ξωτερικό.

Η χώ ρα µας συµ µε τέ χει, ε πί σης, µε 
στρα τιω τι κές δυ νά µεις σε διά φο ρες διε-
θνείς α σκήσεις στο ε ξω τε ρι κό.

Στε λέ χη του Σ. Στρα τού, σε ό λη τη 
διάρ κεια του έ τους, εκ παιδεύ ο νται σε σχο-

λεί α του ΝΑ ΤΟ SHAPE στο Oberamergau 
της Γερµα νί ας και στην α ε ρο πο ρι κή βά-
ση Chievres στη Mons του Βελ γί ου.

Κοι νω νι κή Προ σφο ρά
Το Σ. Στρα τού, στα πλαί σια την κοι-

νω νι κής προ σφοράς προς τις το πι κές 
κοι νω νί ες ό που ε δρεύ ουν ή δρα στη ριο-
ποιού νται οι δυνάµεις του, µε τέ χει µε 
συν δρο µή σε υ λι κά και προ σωπι κό, σε 
διά φο ρους το µείς. Εν δεικτι κά α να φέ ρο-
νται τα πα ρα κά τω.

 Πα ρα χώ ρη ση µη χα νη µά των µη-
χα νι κού για βελ τιώ σεις ο δι κού δι κτύ ου, 
διευ θε τή σεις προ σβά σε ων, βελ τί ωση 
α γω γών α πο στράγ γισης υ δά των

 Ε θε λο ντι κή αι µο δοσί α
 ∆ιά θε ση Ια τρών και φαρ µα κευ τι-

κού υ λι κού σε α ποµακρυ σµέ νες πε ριο-
χές και µι κρο νή σους

 ∆ια νο µή αν θρω πι στι κής βο ή θειας 
(ρού χα, τρό φι µα, παιγνί δια) σε χω ριά στο πλαί-
σιο της ε νί σχυ σης της το πι κής κοι νω νί ας

 ∆ιά θε ση των στρα τιω τι κών λε-
σχών σε τρί τους για τη διορ γά νω ση µη 
κερ δο σκο πι κών εκ δη λώ σε ων

 ∆ιά θε ση των στρα τιω τι κών µου-
σι κών για την κά λυ ψη εκδη λώ σε ων 
θρη σκευ τι κού χα ρα κτή ρα στις το πι κές 
Μη τρο πό λεις και συνοδεί α µου σι κών εκ-
δη λώ σε ων κοι νω φε λούς χα ρα κτή ρα των 
δή µων, νο µαρ χιών

 Ε πι σκέ ψεις, µα θη τών σε Α/∆ και 
στρα τό πε δα του Β΄ Σ.Στρα τού

 Συν δρο µή σε προ σω πι κό και µέ σα 
για τη διορ γά νω ση ∆ιε θνών Α θλη τι κών 
∆ρα στη ριο τή των

 Πα ρα θέ σεις γευ µά των σε γη ρο κο-
µεί α και σε ι δρύ µα τα κοι νω νι κής πρό-
νοιας

 Συν δρο µή σε µέ σα και προ σω πι κό 
στην πυ ρο σβεστι κή υ πη ρε σί α για τις κα-
τα σβέ σεις πυρ κα γιών, δια νοί ξεις ζω νών 
πυ ρα σφαλεί ας.

Σε ε τή σια βά ση το κό στος της κοι νω-
νι κής προ σφο ράς του Β΄ Σ. Στρα τού ξε-
περ νά τα 130.000€, χω ρίς να µπο ρεί να 
υ πο λο γι σθεί το κό στος των υ λι κών που 
συ γκε ντρώ νε ται µε πρω το βου λί α και 
συν δρο µή των στελεχών του Σώ µα τος, 
τα ο ποί α δια νέ µο νται δω ρε άν σε σχολεί α, 
νο σο κο µεί α, ι δρύ µα τα και σε ι διαί τε ρες 
κοινω νι κές ο µά δες.

Β΄ ΣΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Το σύ νο λο των δρα στη ριο τή των 
του ΣΣ α πο σκο πεί στην ε παύ ξηση 

των µέ τρων α σφα λεί ας, στην 
α να βάθ µι ση της ε πι χει ρη σια κής 

εκπαι δεύ σε ως και ε πι χει ρη σια κής 
ε τοι µό τη τας, και στη διατήρη ση 

σε υ ψη λό ε πί πε δο της δια θε-
σι µό τη τας των πά σης φύ σε ως 

ο πλι κών συ στη µά των, µέσων και 
υ λι κών. Το ΣΣ δύ να ται σή µε ρα να 
σχεδιά ζει και να διε ξά γει συµ βατι-
κές, ει δι κές και δια κλα δι κές ε πι-
χειρή σεις, ο που δή πο τε α παι τη θεί, 
σε ε θνι κό ή διε θνές περι βάλ λον, 
και σε πε ριό δους ε ντά σε ως, κρί-

σε ως και πολέ µου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι ε πι χει ρή σεις Στρα τιω τι κής 
Ελεύ θε ρης Πτώ σης χα ρα κτη ρί-
ζο νται γε νι κά α πό πτή σεις πά νω 
ή δί πλα α πό τον ΑΝ ΣΚ και α παι-
τούν γρή γο ρη και µυ στι κή διείσ-
δυ ση µέ σα σε πε ριο χές ό που οι 
συν θή κες κα θι στούν α πα γο ρευ τι-
κή τη διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε ων 
µε α λε ξί πτω το στα τι κού ι µά ντα. 
Κα τά τη σχε δί α ση ε πι χει ρή σε ων, 
α παι τεί ται συ νερ γα σί α µε τις 
απα ραί τη τες υ πη ρε σί ες και διευ-
θύν σεις ώ στε να πα ρε µπο δί σουν 
τον ε χθρό να χρη σι µο ποι ή σει τα 
µέ σα Α/Α ά µυ νας που δια θέ τει. 
Οι α λε ξι πτω τι στές µπορούν να συ-
γκε ντρω θούν στον α έ ρα και να 
προ σγειω θούν ό λοι µα ζί στη πε-
ριο χή του στό χου, συ νε χί ζο ντας 
την α πο στο λή τους. Σκο πός τους 
εί ναι η συλ λο γή πλη ρο φο ριών, 
η ορ γά νω ση µελ λο ντι κών α ε ρα-
πο βα τι κών ε πι χει ρή σε ων, κα θώς 
και η υ πο στή ρι ξη και κα τεύ θυν-
ση πτη τι κών µέ σων.

Ε λεύθε ρη Πτώ ση α πόΕ λεύθε ρη Πτώ ση α πόΕ λεύθε ρη Πτώ ση α πόΕ λεύθε ρη Πτώ ση α πόΕ λεύθε ρη Πτώ ση α πόΕ λεύθε ρη Πτώ ση α πόΕ λεύθε ρη Πτώ ση α πό
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Ό σον α φο ρά τα πλε ο νεκτή µα τα της 
Στρα τιω τι κής Ε λεύ θε ρης Πτώ σης α πό Με-
γά λα Ύ ψη, θα µπο ρού σα µε να α να φέ ρου-
µε ως πιο ση µα ντι κά τα πα ρα κά τω:

 ∆ιείσ δυ ση σε ε χθρι κές πε ριο χές, 
ό που η εί σο δος α πό χα µη λό ύ ψος εί ναι 
πρα κτι κά α δύ να τη λό γω των ε πί γειων 
ε χθρι κών πυ ρών

 Α κρί βεια στη προ σγεί ω ση σε ΖΡ µι-
κρών δια στά σε ων

 Ά µε ση συ γκέ ντρω ση στο έ δα φος 
της οµά δας που ε πι χει ρεί

 ∆υνατότητα πραγµατοποίησης σε 
περιο χές ό που η χα µη λή πτή ση των πτη-
τι κών µέ σων α πα γο ρεύ ε ται, εί ναι α να-
σφαλής ή δεν έ χει πρα κτι κή α ξί α

 Ταυ τό χρο νη προ σγεί ω ση σε δια-
φο ρετι κά ση µεί α ε ντός της πε ριο χής του 
ΑΝ ΣΚ

 Αύξηση της επιβιωσιµότητας του 
πτη τι κού µέ σου, α φού το ση µεί ο α φέ σε-
ως των α λε ξι πτω τι στών µπο ρεί να βρί-
σκεται σε σχε τι κά µε γά λη α πό στα ση α πό 
την ε χθρι κή πε ριο χή

 Μυ στι κή διείσ δυ ση για την ε πι τυ-
χία της α πο στο λής.

 Το Σχο λεί ο Ε λεύ θε ρης Πτώ σης α πό 
Με γά λα Ύψη διε ξά γε ται στη Σχο λή Α λε ξι-
πτω τι στών, η ο ποί α ε δρεύ ει στην πα ρα λί α 
Α σπρο πύρ γου Ατ τι κής. Το εκ παι δευ τι κό 
προ σω πι κό της Σχο λής εί ναι υ πεύ θυ-
νο για την άρ τια και ά ρι στη εκ παί δευ ση 
των στε λε χών των Ει δι κών ∆υ νά µε ων 
στη Στρα τιω τι κή Ελεύ θε ρη Πτώ ση πρω-
τί στως, και µε τέ πει τα στην Ελεύ θε ρη 
Πτώ ση α πό Με γά λα Ύ ψη. Για να πα ρα-
κο λου θή σει κανείς την εκ παί δευ ση στη 
στρα τιω τι κή Ε λεύ θε ρη πτώ ση α πό µε γά-
λα ύ ψη πρέ πει να έ χει στην κα το χή του 
ι σχύ ου σα “Κάρ τα Εκ παί δευ σης στη Φυ-
σιο λο γί α της Πτή σης” α φού έ χει πε ρά σει 
µε ε πι τυ χί α ε ξέ τα ση σε θά λα µο χα µη λής 
πί ε σης, κα θώς και να έ χει ε κτε λέ σει τον 
α παι τού µε νο α ριθ µό αλ µά των Ελεύθε ρης 
Πτώ σης σύµ φω να µε τον ορ γα νι σµό της 
Σχο λής Α λε ξι πτω τι στών.

Για την ε κτέ λε ση ε νός άλ µα τος Ελεύ-
θε ρης Πτώ σης α πό Με γά λα Ύ ψη α παι-
τούνται τα πα ρα κά τω υ λι κά:

 Ε πι χει ρη σια κός ε ξο πλι σµός
 Α το µι κός φόρ τος
 Κρά νος ΕΠ.ΜΥ.
 Υ ψό µε τρο 30.000ft
 GPS

 Γυ ρο σκο πι κή πυ ξί δα
 Κον σό λα πα ρο χής ο ξυ γό νου ι κα νή 

να υ πο στη ρί ζει ό λο το τµή µα ΕΠ για πτή-
σεις µε γά λης χρο νι κής διάρκειας

 Μά σκες και α το µι κές συ σκευές 
ο ξυγό νου για τους α λε ξι πτω τι στές µε τά 
την α πο σύν δε ση α πό την κον σό λα ο ξυ-
γόνου

 Κα τάλ λη λη έν δυ ση λό γω του ι σχυ-
ρού ψύ χους σε µε γάλο υ ψό µε τρο.

Ο α λε ξι πτω τι στής µπο ρεί να ε κτε λέ-
σει άλ µα α πό το ύ ψος των 5.000ft έ ως 
35.000ft και να ε νερ γο ποι ή σει το α λε ξί-
πτω τό του από το ύ ψος των 3.500ft έ ως 
25.000ft. Υ πάρ χουν δύ ο τε χνι κές για την 
ε κτέ λε ση αλ µά των α πό µε γά λο ύ ψος, α νά-
λο γα µε το εί δος της ε πι χεί ρη σης:

 Με γά λο ύ ψος - χα µη λό ά νοιγ µα 
(HALO) και

 Με γά λο ύ ψος - υ ψη λό ά νοιγ µα 
(HAHO).

Στην τε χνι κή “HALO”, ο α λε ξι πτω τι-
στής ε νερ γο ποιεί το α λε ξίπτω τό του µε τά 
α πό έ να χρο νι κό διά στη µα ε λεύ θε ρης 
πτώ σης, που κυ µαί νε ται α νά λο γα µε το 
ύ ψος ρί ψε ως. Η τεχνική αυτή µπο ρεί επί-
σης να χρη σι µο ποι η θεί για τη ρί ψη ε φο-
δί ων, ε ξο πλι σµού και προ σω πι κού ό ταν 
το α ε ρο σκά φος δύ να ται να πε τά ξει πά νω 
α πό την ε χθρι κή πε ριο χή χω ρίς να δια τρέ-
χει κίν δυ νο α πό ε χθρι κά πυ ρά.

Στην τε χνι κή “Η Α Η Ο”, ο  αλεξιπτωτιστής 

ε νερ γο ποιεί το α λεξί πτω τό του µό λις µε ρι-
κά δευ τε ρό λε πτα µε τά την έ ξο δό του α πό 
το α ε ρο σκάφος και χρη σι µο ποιεί ται για τη 
ρί ψη προ σω πι κού ό ταν η πτή ση πά νω α πό 
την ε χθρι κή πε ριο χή δεν εί ναι δυ να τή. Με 
την τε χνι κή αυ τή, το α ε ρο σκά φος και το 
προ σω πι κό δεν γί νε ται α ντι λη πτό α πό τον 
ε χθρό, µε α πο τέ λε σµα να ε πι τυγχά νε ται 
αιφ νι δια σµός κα θώς α πο φεύ γε ται η ο πτι κή 
ε πα φή και κά θε εί δους θό ρυ βος. Ό ταν η 
ο µά δα ε νερ γο ποι ή σει τα α λε ξί πτω τά της, ο 
ε πι κε φα λής έ χει την κύ ρια ευ θύ νη για την 
κα θο δή γη ση της ο µά δας χρη σι µο ποιώ ντας 
βο η θή µατα πλο ή γη σης (πυ ξί δα - GPS).Τα 
υ πό λοι πα µέ λη της ο µά δας δια τη ρούν τη 
σχε τι κή τα χύ τη τα πτή σης και τη θέ ση τους 
ως προς τον ε πι κε φα λής. Κά τω α πό συν θή-
κες πε ριο ρι σµέ νης ο ρα τότη τας, ό πως κα τά 
το πέ ρα σµα µέ σα α πό συν νε φο, δια τη ρεί 
στα θε ρό α ζι µού θιο µε την βο ή θεια της πυ ξί-
δας, µέ χρι να α να κτή σει ο πτι κή ε πα φή µε το 
σχη µατι σµό. Με αυ τόν τον τρό πο ε πι τυγ χά-
νε ται η συ νο χή της ο µά δας ώ στε να φτά σει 
αυ τού σια στο ε πι θυ µη τό ση µεί ο προ σγεί ω-
σης και να ε κτε λέ σει την α πο στολή της.

Εί ναι ση µα ντι κό να α να φερ θεί ό τι 
κατά τις ε πι χει ρή σεις Ε λεύ θε ρης Πτώ σης 
α πό Με γά λα Ύ ψη, έ χουν πα ρα τη ρη θεί δια-
τα ρα χές στη υ γεί α των συµ µε τε χό ντων, 
µε α πο τέ λε σµα να κρί νε ται α να γκαία η 
πα ρου σί α κα τάλ λη λα εκ παι δευ µέ νου ια-
τρι κού προ σω πι κού. Με ρι κές α πό τις πιο 
ση µα ντι κές εί ναι:

 Υ πο ξί α
 Υ πε ρο ξυ γό νο ση
 Νό σος α πο συ µπί ε σης 
 Ρή ξη α κου στι κού τυ µπά νου 
 ∆ερ µα το πά θειες
 ∆ια τα ρα χή κε ντρι κού νευ ρι κού συ-

στή µα τος
 Πνιγ µός.
To τε λευ ταί ο Σχο λεί ο πραγ µα το ποι ή-

θη κε Ιού λιο - Αύ γου στο 2009 στη Σχο λή 
Α λε ξι πτω τι στών.

 Ά ξια λό γου εί ναι η ά ρι στη συ νερ γα-
σί α µε την Πο λε µι κή Α ερο πο ρί α, η ο ποί α 
υ πο στή ρι ξε µε υ λι κά, προ σω πι κό και µέ-
σα τη Σχο λή Α λε ξιπτω τι στών.

Το Σχο λεί ο Στρα τιω τι κής Ε λεύ θε ρης 
Πτώ σης α πό Με γά λα Ύ ψη έ χει πολ λά να 
προ σφέ ρει σε αυ τούς που θα το πα ρα κο-
λου θή σουν, πέ ρα α πό τις γνώ σεις πά νω 
στο α ντι κεί µε νο του α λε ξι πτωτι σµού. 

ΓΕΣ/∆Ε∆
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...σε γε μί ζει αυ το πε ποί θη ση, 

σε ε ξοι κειώ νει με τον τρό πο σκέ ψης, 

σχε δί α σης, ορ γά νω σης και υ λο ποί η σης της 

εκ παί δευ σης και των ε πι χει ρή σε ων. 
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Στρα τιω τι κό Μου σείο Οχυ ρού Νυµ φαίας
Τo Στρα τιω τι κό Μου σεί ο του ο χυ ρού της Νυµ φαί ας βρί σκε ται κο ντά στο ο µώ νυµο χωριό και 

α πο τε λεί µα ζί µε τα Μου σεί α των ο χυ ρών Ρού πελ, Λίσ σε και Ι στί µπε η µια ξεχω ρι στή κα τη γο-
ρί α µε ι διά ζο ντα χα ρα κτηριστι κά. Στο σύ νο λό τους οι µου σεια κοί αυ τοί χώ ροι έ χουν δια µορ-

φω θεί µέ σα στα α ντί στοι χα ο χυ ρά και απευ θύ νο νται κυ ρί ως σε ειδι κευ µέ νους ε πι σκέ πτες και 
ε πι στή µο νες, κα θώς α πο τε λούν ανα πό σπα στο τµή µα της ι στο ρί ας του Β΄ Πα γκο σµί ου Πο λέ µου. 

Η δια µόρ φω σή τους µέ σα στις στο ές των οχυρών προσ δί δει α µε σότητα στην ι στο ρι κή µνή µη 
και τα κα θι στά ι διαί τε ρα ε πι βλη τι κά.
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Το Στρα τιω τι κό Μουσεί ο του 
ο χυ ρού της Νυµ φαί ας εί ναι α πό 
τα πλέ ον πρόσφα τα του εί δους 
αυ τού, κα θώς ο λο κλη ρώ θη κε 
το 2000 και ε κτείνεται σε µια 
ε πι σκέ ψι µη στο ά και έ ναν ε σω-
τε ρι κό θά λα µο του ο χυ ρού. Βα-
σι κός στόχος της έκ θε σής του 
είναι, α φε νός, η πα ρου σί α ση 
εκ θε µά των που α φο ρούν στη 
γερ µα νι κή επίθε ση το 1941 και, 
α φε τέ ρου, ο προ ϊ δε α σµός του 
ε πι σκέ πτη για τις συν θή κες ζω-
ής των α µυ νο µέ νων σε τέ τοια 
συγκρο τή µα τα.

Στον ε ξω τε ρι κό χώ ρο των ε γκα τα στά-
σε ων έ χει α νε γερ θεί µνη µεί ο µά χης, όπου 
εί ναι χα ραγ µέ να τα ο νό µα τα των ε πτά πε-
σό ντων του ο χυ ρού κα τά τη διάρ κεια της 
α ντί στασης της 6ης και 7ης Α πρι λί ου 1941. 
Τη στε γα σµέ νη εί σο δο του µου σεια κού 
χώ ρου κοσµεί µπρού τζι νη προ το µή του 
Ταγ µα τάρ χη Πε ζι κού Α λέ ξαν δρου Ανα γνω-
στού, ∆ιοικη τή του ο χυ ρού. Κα τά µή κος 
της στο άς έ χουν α να κα τα σκευα στεί και 
λει τουρ γούν ως διοράµα τα το γρα φεί ο του 
λο χα γού, του ε πι λο χί α και το ια τρεί ο του 
ο χυ ρού. Με τη χρήση ο µοιω µά των και την 
πλή ρη α πο κα τά στα ση των δωµα τί ων στην 
προ η γού µε νη κατά στα σή τους ε πι τυγ χά-
νεται η α να βί ω ση των συν θη κών διαβίω-

σης των υ πε ρα σπιστών του οχυρού.
Τα κει µή λια ε κτί θε νται σε έ ναν ευ ρύ-

χω ρο θά λα µο της στο άς. Στη µί α πλευ ρά 
του θαλά µου πα ρου σιά ζε ται πλού σιο φω το-
γρα φι κό υλι κό. Α πεικονί ζο νται προ σω πι κό-
τη τες της ε πο χής, ό πως οι Πρω θυπουρ γοί 
Ιω άν νης Με τα ξάς και Α λέ ξαν δρος Κο ρυ ζής, 
οι Α ντιστρά τη γοι Α λέ ξαν δρος Πα πά γος και 
Κων στα ντίνος Μπα κό που λος, ο χυ ρω µα τι κά 
έργα και δε κά δες στιγ µιό τυ πα των ε χθρο-
πρα ξιών. Πα ρα τί θε νται ε πι πλέ ον και α ντί-
γρα φα εφη µε ρί δων που α να φέ ρο νται στην 
ά µυ να του ο χυ ρού, κα θώς και α πο σπά σµα-
τα διαταγών.

Στην άλ λη πλευ ρά του θα λά µου κυ-
ριαρ χούν οι προ θή κες των κει µηλί ων. 

Στη µεσαί α προ θή κη πα ρα-
τί θε νται δείγ µα τα α τοµι κού 
κυ ρί ως ο πλι σµού των δύ ο 
στρα τών και, συγκε κρι µέ να, 
πι στό λια, τυ φέ κια, α ρα βί δες, 
αυ τό µα τα και ξιφολόγ χες, 
ε νώ στη βά ση της προ θή-
κης στέ κουν έ να πο λυ βό λο 
MG42 και έ να ο πλο πο λυ βό-
λο Hotchkiss. Α µέ σως µετά 
α κο λου θούν οι βι τρί νες ιµα-
τι σµού, οι ο ποί ες πα ρου σιά-
ζουν α πό έ ναν Έλ λη να και 
έ να Γερ µα νό α ξιω µατι κό 
και ο πλί τη α ντί στοι χα. Η πα-
ρου σί α ση των στο λών εί ναι 
πλήρης, κα θώς συ µπε ρι λαµ-
βά νει φόρ το εκ στρα τεί ας, 

α  ν τ ι α σ φ υ -
ξ ι ο  γ ό  ν ε ς 
µά σκες, ση-
µαί ες και πα-
ρά ση µα. Πλά ι 
στις βι τρί νες 
ιµατι σµού πα-
ρα τί θε νται κορ-
νί ζες µε σει ρές 
ελ λη νικών και 
γερ µα νι κών µε-
ταλ λί ων, ε νώ 
δύ ο χάλ κι νες 
ε πι γρα φές µας 
µε τα φέ ρουν την 
ι στορική έ ρευ να 
και την α ντί λη ψη 
των η µε ρών από 
τις δύ ο α ντι µα χό-
µε νες πλευ ρές: 
η µί α περιλαµ βά-

νει τµή µα τα α πό το βι βλί ο του Γερ µα-
νού κα θη γη τή Πα νε πι στηµί ου Heinz A. 
Richter και η άλ λη α πό το η µε ρο λό γιο του 
Αν θυ πί α τρου Γε ωρ γί ου Πατρι νέ λη.

Μέ σα στο θά λα µο υ πάρ χει, ε πί σης, ε νε-
πί γρα φη πλά κα µε τα ο νο µα τε πώ νυ µα των 
πεσό ντων µα χη τών, συ νο δευό µε νη α πό φω-
το γρα φί α του διοικη τή τους. Ο ε πι σκέ πτης 
έ χει τη δυνα τό τη τα, τέ λος, να πλη ρο φο ρη-
θεί για τη διε ξα γω γή της µά χης µέσα α πό 
ε γκα τε στη µέ νο ο πτι κο α κουστι κό σύ στη µα, 
το ο ποί ο πα ρου σιά ζει τη µά χη, τις κι νή σεις 
των ε πι τι θέµενων και τις θέ σεις ά µυ νας, 
ε νώ µπο ρεί ταυ τό χρο να να ε νη µε ρώ νεται 
για τα ι στο ρι κά γεγονό τα.

Το Στρα τιω τι κό Μουσεί ο του 
ο χυ ρού της Νυµ φαί ας εί ναι α πό 
τα πλέ ον πρόσφα τα του εί δους 
αυ τού, κα θώς ο λο κλη ρώ θη κε 
το 2000 και ε κτείνεται σε µια 

Στον ε ξω τε ρι κό χώ ρο των ε γκα τα στά- σης των υ πε ρα σπιστών του οχυρού.

πλήρης, κα θώς συ µπε ρι λαµ-
βά νει φόρ το εκ στρα τεί ας, 

στις βι τρί νες 
ιµατι σµού πα-
ρα τί θε νται κορ-
νί ζες µε σει ρές 
ελ λη νικών και 
γερ µα νι κών µε-
ταλ λί ων, ε νώ 
δύ ο χάλ κι νες 
ε πι γρα φές µας 
µε τα φέ ρουν την 
ι στορική έ ρευ να 
και την α ντί λη ψη 
των η µε ρών από 
τις δύ ο α ντι µα χό-
µε νες πλευ ρές: 
η µί α περιλαµ βά-
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Η Μά χη του Ο χυ ρού της Νυµ φαίας

Το ο χυ ρό της Νυµ φαί ας εί ναι το τε λευ ταί ο προς την α να-
το λή συ γκρό τη µα της Γραµµής Με τα ξά και βρίσκε ται βό-
ρεια του ο µώ νυ µου χωριού, στο ύ ψω µα 510, δε καπέ ντε 

χι λιό µε τρα βό ρεια της Κο µο τη νής.
Απο τε λεί ένα πε ρί κλει στο σύ νο λο µε τρί α στε γα νά 
συ γκρο τή µα τα, ε πτά µε µο νω µέ να πολυ βο λεί α και συ-
µπλη ρώ νε ται µε ε νερ γη τι κά σκέπα στρα και ε ξό δους 

για τον ε φο δια σµό και την ε κτέ λε ση α ντε πι θέ σε ων.

Α λέ ξαν δρος Α να γνω στός

Γεν νή θη κε το 1892 στον Ά γιο ∆η µήτριο Αι τω λο α καρ-

να νί ας. Κατατά χθη κε στο Σώµα Μο νί µων Υ πα ξιω µα τι-

κών και υ πη ρέ τη σε σε διά φο ρες ε νερ γές θέ σεις του 

Ελληνικού Στρατού.

Έ χο ντας το Βαθ µό του Ταγ µα τάρ χη α νέ λα βε τη διοί κη-

ση του οχυρού της Νυµ φαί ας τον Α πρί λιο του 1940 

κα τά τη διάρ κεια του Ελ λη νο ϊταλι κού Πο λέ µου. Προ-

ε τοί µα σε ό σο το δυ να τό κα λύ τε ρα την ά µυ να του ο χυ-

ρού πα ρά τις ελλεί ψεις στα έρ γα και σε ο πλισµό.

Τι µή θη κε µε πολ λά πα ρά ση µα και µε τάλλια για την 

προ σφο ρά του στον Ελ λη νι κό Στρα τό. Α πο στρα τεύ θη-

κε το 1948 και πέθα νε το 1970.

∆ευ τε ρεύ ουσες κα τα σκευές 
συ µπλη ρώ νουν το συ γκρό τη µα 
του οχυ ρού, το ο ποί ο έ χει καταφύ-
για µή κους 910 µέ τρων και υπό-
γειες στο ές συ γκοι νω νί ας µή κους 
1.190 µέτρων.

Την 1η Μαρ τί ου του 1941, προ-
σχώ ρη σε στον Ά ξο να και η Βουλ-
γα ρί α µε τά τη δε λεαστι κή υ πό σχε-
ση των Γερ µα νών ό τι θα της πα ρα-
χω ρούνταν ο λό κλη ρη η Α να το λι κή 
Μα κε δο νί α και η ∆υ τι κή Θρά κη. 
Έ τσι, στις 2 Μαρ τί ου σι γερ µα νι κές 
δυνά µεις άρ χι σαν να ει σέρ χο νται 
στο βουλ γα ρι κό έ δα φος και στις 
9 Μαρ τί ου οι ε µπροσθοφυ λα κές 
της 164ης και 5Ο ής Με ραρ χί ας Πε-
ζι κού, που α πο τε λού σαν το ΧΧΧ 
Σώµα Στρα τού, εί χαν φθά σει χω-
ρίς ι διαί τε ρα ε µπό δια στα ελ λη νο-
βουλ γαρικά σύ νο ρα.

Α πο στο λή της 5Ο ής Με ραρ χί ας 

ΜΟΥΣΕΙΑ
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Νυµ φαί α Ρο δό πης (17 Χι λιό µε τρα α πό την Κο µο τη νή)

Τηλ.: 2531054402

∆ευτέρα - Σάββατο: 09:00 - 14:30

Κυριακή: 09:00 - 13:30

Εί σο δος µε τά α πό έ γκρι ση.

Πρό σβα ση σε ά το µα µε ει δι κές α νά γκες

29η ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΙΑ ΠΕ ΖΙ ΚΟΥ / 2ο Επι τε λι κό Γρα φεί ο

Πεζικού ή ταν να προ ε λάσει στον ά ξο να 
Κίρ τζα λι - Νυµ φαί α - Κο µο τη νή. Οι γερ µα-
νι κές δυ νά µεις διέ θεταν συ ντρι πτι κή υ πε-
ρο χή, ή ταν εξο πλι σµέ νες µε σύγχρο να 
πο λε µι κά µέ σα και τις υ πο στή ρι ζαν ι σχυ-
ρές α ε ρο πο ρι κές δυνά µεις. Στην α µυ ντι-
κή το πο θε σί α της Νυµ φαί ας οι ελληνικές 
δυνά µεις που προ ο ρί ζο νταν να α ντιµε τω-
πί σουν τη γερ µα νι κή ει σβο λή ή ταν µό νο 
δύ ο λόχοι προ κά λυ ψης και η φρου ρά του 
ο χυ ρού, την ο ποί α αποτε λού σαν 14 α ξιω-
µα τι κοί και 364 οπλί τες.

Η γερ µα νι κή ε πί θε ση εκ δη λώ θη κε 
τα χα ρά µα τα της 6ης Α πρι λί ου 1941. Τα 
τµήµα τα προ κά λυ ψης συ µπτύ χθη καν ε πι-
βρα δύ νο ντας τον ε χθρό, σύµ φω να µε το 
υ φι στά µε νο σχέ διο. Το ο χυ ρό Νυµ φαί α 
δέ χθη κε τα χα ράµα τα δρα στι κά πυ ρά πυ-
ρο βο λι κού στις θυρίδες και στις ε ξό δους 
α πό α πό στα ση 600 έ ως 1500 µέ τρων και 
εί χε πε ρι κυ κλω θεί το µε ση µέ ρι της ί διας 
µέ ρας. Οι προ σπά θειες των Γερ µα νών 
να α νε βούν στην ε πιφάνεια του ο χυ ρού 
α να χαι τί στη καν α πό τα δρα στι κά πυρά 
των α µυ νο µέ νων. Το σφυροκό πη µα του 
ο χυ ρού, τό σο α πό το µε γα λύ τε ρο µέ ρος 
του πυ ρο βο λι κού που ανή κε στο ΧΧΧ Σώ-

µα Στρα τού ό σο και α πό την α ε ρο πο ρί α, 
συ νε χί σθη κε µε την ί δια έντα ση µέχρι 
τις βρα δι νές ώ ρες. Στις 7 Α πρι λί ου του 
1941, ο α γώ νας συ νε χί σθη κε µε την ί δια 
σφο δρό τη τα. Τα γερµα νι κά τµή µα τα, στο 
µε τα ξύ, πα ρέ καµ ψαν το οχυ ρό Νυµ φαί α 
και στη διάρ κεια της νύ χτας, την 6η προς 
7η Α πρι λί ου, έφτα σαν στην Κο µο τη νή.

Το ο χυ ρό της Νυµ φαί-
ας, αν και ή ταν α πο µο-
νω µέ νο σε µια πε ριο χή 
ε λεγ χό µε νη α πόλυτα α πό 
τους Γερ µα νούς, συνέχι ζε 
να α ντι στέ κε ται. Το βρά δυ 
της 7ης Α πρι λί ου, ύ στε ρα 
α πό κα ται γι στι κά πυ ρά συ-
στοι χιών του πυ ρο βο λι κού 
ε να ντί ον των θυ ρί δων του 
οχυρού και την κα τα στρο-
φή των ορ γά νων πυ ρός 
και των εξό δων του, οι 
Γερ µα νοί κα τόρθω σαν να 
α νέλ θουν στην ε πι φά νειά 
του. Παρ’ ό λα αυ τά η φρου-
ρά του ο χυ ρού συνέχι σε να 
α µύ νε ται µέ χρι τα µε σά νυ-
χτα, ο πό τε υ πο χρε ώ θη κε 
να συν θηκο λο γή σει, α φού 
εί χε δη µιουρ γη θεί α πο πνι-
κτι κή ατµό σφαι ρα στο ε σω-
τε ρι κό του α πό α σφυ ξιο γό-
να και κα πνο γό να α έ ρια 
που έ ριξαν οι Γερ µα νοί µέ-
σα α πό τις κα τε στραµ µένες 
θυ ρίδες των πο λυ βο λεί ων. 

Έ τσι, ο ∆ιοι κη τής του ο χυ ρού Ταγ µα τάρ-
χης Αλέξαν δρος Α να γνω στός το παρέδω-
σε στις 24:00 της 7ης προς 8η Α πρι λί ου 1941 
και µε τά α πό συ νεν νό η ση µε τους διοικη-
τές των λό χων του. Οι α πώ λειες των Ελ λή-
νων κα τά το δι ή µε ρο α γώ να ή ταν 7 νε κροί 
και 23 τραυ µα τί ες, ε νώ των Γερµα νών 
200 νε κροί και 1.500 τραυ µα τί ες.

29 ΤΑΞΠΖ
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η πα ραγ γε λί α για την α γο ρά των πι-

στο λιών Bergmann - Bayard για τον 

Ελ λη νι κό Στρα τό υ πο βλή θη κε µε τά τη 

λή ξη του Β΄ Βαλ κα νι κού Πο λέ µου και συ γκε κρι µέ να το 1913, χω-

ρίς ό µως να α πο κλεί ε ται και το εν δε χό µε νο να εί χε γί νει πε ρί το 1910 και 

αυ τά να χρη σι µο ποι ή θη καν α κό µη και κα τά τη διάρ κεια των Βαλ κα νι κών 

Πο λέ µων. Η πα ρα πά νω προ µή θεια εί ναι πο λύ πι θα νό να µην υ λο ποι ή θη κε 

στο σύ νο λό της, λό γω της γερ µα νι κής ει σβο λής στο Βέλ γιο (χώ ρα κα τα σκευ ής των πι στο λιών). Πά ντως, το 

ό πλο πρέ πει να χρη σι µο ποι ή θη κε, έ στω και πε ριο ρι σµέ να, α πό τον Ελ λη νι κό Στρα τό. Προ ο ρι ζό ταν προ φα νώς 

για τους α ξιω µα τι κούς και η ε πί ση µη ο νο µα σί α του ή ταν «Πι στό λι Bayard», ε νώ έ πα ψε να χρη σι µο ποιεί ται πι-

θα νό τα τα µε τά τη Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α.

Το ό πλο σχε διά στη κε α πό τον Θί ο ντορ Μπέρ γκµαν (Theodore Bergmann) στις αρ χές του 19ου αιώ να και άρ χι-

σε να κα τα σκευά ζε ται µε την ο νο µα σί α «Mars». Το 1907, τα δι καιώ µα τα κα τα σκευ ής του ό πλου α πο κτή θη καν α πό 

τον Πά ι περ (Pieper) και η ο νο µα σί α του άλ λα ξε σε Bergmann - Bayard M1908, ε νώ έ γι ναν και ο ρι σµέ νες τρο πο ποι ή σεις στο αρ χι κό 

σχέ διο. Το πι στό λι (ως Mars) υ ιο θε τή θη κε το 1905 α πό την Ι σπα νί α, ε νώ οι πα ρα δό σεις του ό πλου συ νε χί στη καν και µε τά το 1907, µε 

την ο νο µα σί α πλέ ον Bergmann - Bayard, M1908. Το 1911, το πι στό λι υ ιο θε τή θη κε και α πό τη ∆α νί α, ε νώ η πα ρα γω γή του τερ µα τί στη-

κε το 1914. Το 1922, η ∆α νι κή Κυ βέρ νη ση κα τα σκεύ α σε α ριθ µό ό πλων του ί διου τύ που µε µι κρές τρο πο ποι ή σεις και τε λι κά έ πα ψε 

να τα χρη σι µο ποιεί µε τά το Β΄ Πα γκό σµιο Πό λε µο. Στα πλε ο νε κτή µα τα του ό πλου συ µπε ρι λαµ βά νε ται το ι σχυ ρό φυ σίγ γιό του.

Λει τουρ γία - Α να γνώ ρι ση
Το ό πλο εί ναι η µιαυ τό µα το, λει τουρ γεί µε το σύ στη µα βρα χεί ας ο πι σθο δρό µη σης και φέ ρει σκαν δά λη α πλής ε νέρ γειας και 

ε ξω τε ρι κή σφύ ρα. Η θέ ση του µο νής στή λης γε µι στή ρα βρί σκε ται ε µπρός α πό τη σκαν δά λη και ο α να στο λέ ας του βρί σκε ται στο 
ε σω τε ρι κό του υ πο φυ λα κτή ρα της σκαν δά λης. Στο α ρι στε ρό µέ ρος του σκε λε τού και πά νω α πό τη σκαν δά λη υ πάρ χουν οι α κό λου-
θες ε πι ση µάν σεις: «ANCIENS ETABLISSEMENTS PIEPER/HERSTAL - LIEGE / BERGMANN’S PATENT» κα θώς και «BREVETE. / 
S.G.D.G.». Ο α ριθ µός µη τρώ ου του ό πλου βρί σκε ται στην α ρι στε ρή πλευ ρά του σκε λε τού, ε µπρός α πό τη σφύ ρα.

Bergmann - Bayard, M1908

Μή κος: 250 mm

Μή κος κά νης: 102 mm 

Βά ρος (ά δειο): 1,015 kgr

Τρο φο δο σί α: Γε µι στή ρας 6 φυ σιγ γί ων

Ρα βδώ σεις: 6 α ρι στε ρό στρο φες 

Φυ σίγ γιο: 9 mm Bergmann - Bayard 

Αρ χ. τα χύ τη τα: 395 m/s

Κα τα σκευα στής: Anciens Etablissements Pieper

Πιστόλι Bergmann - Bayard, M1908

λή ξη του Β΄ Βαλ κα νι κού Πο λέ µου και συ γκε κρι µέ να το 1913, χω-

ρίς ό µως να α πο κλεί ε ται και το εν δε χό µε νο να εί χε γί νει πε ρί το 1910 και 

αυ τά να χρη σι µο ποι ή θη καν α κό µη και κα τά τη διάρ κεια των Βαλ κα νι κών 

Πο λέ µων. Η πα ρα πά νω προ µή θεια εί ναι πο λύ πι θα νό να µην υ λο ποι ή θη κε 

στο σύ νο λό της, λό γω της γερ µα νι κής ει σβο λής στο Βέλ γιο (χώ ρα κα τα σκευ ής των πι στο λιών). Πά ντως, το 

ό πλο πρέ πει να χρη σι µο ποι ή θη κε, έ στω και πε ριο ρι σµέ να, α πό τον Ελ λη νι κό Στρα τό. Προ ο ρι ζό ταν προ φα νώς 

για τους α ξιω µα τι κούς και η ε πί ση µη ο νο µα σί α του ή ταν «Πι στό λι Bayard», ε νώ έ πα ψε να χρη σι µο ποιεί ται πι-

θα νό τα τα µε τά τη Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α.

Το ό πλο σχε διά στη κε α πό τον Θί ο ντορ Μπέρ γκµαν (Theodore Bergmann) στις αρ χές του 19ου αιώ να και άρ χι-

σε να κα τα σκευά ζε ται µε την ο νο µα σί α «Mars». Το 1907, τα δι καιώ µα τα κα τα σκευ ής του ό πλου α πο κτή θη καν α πό 
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Κα τά τη διάρ κεια του Α΄ Πα γκο σµί ου Πο λέ µου, τα στρα τιω τι κά τµή µα τα της Κυ βέρ νη σης Ε θνι κής Α µύ νης ε φο διά στη καν α πό το 

Γαλ λι κό Στρα τό µε πι στό λια Ruby. Αυ τά αρ γό τε ρα συ µπε ρι λή φθη καν στο α πό θε µα του Ελ λη νι κού Στρα τού, στον ο ποί ο πα ρέ µει ναν 

σε χρή ση µέ χρι και το Β΄ Πα γκό σµιο Πό λε µο. Φέ ρο νταν πι θα νό τα τα α πό τους α ξιω µα τι κούς και στην Ελ λά δα ή ταν πε ρισ σό τε ρο 

γνω στά µε τις ο νο µα σί ες «Μαρ τιάν», «Ρου µπύ» ή «αυ τό µα το πι στό λι των 7,65».

Το 1914, η ι σπα νι κή ε ται ρί α Gabilondo y Urresti άρ χι σε την πα ρα-

γω γή του πι στο λιού Ruby, ε νώ το 1915, υ πο γρά φη κε σύµ βα ση για 

πα ρα γω γή του πα ρα πά νω ό πλου για λο γα ρια σµό του Γαλ λι κού Στρα-

τού. Αρ χι κά, η συµ φω νί α προ έ βλε πε την κα τα σκευ ή 10.000 ό πλων το 

µή να, στη συ νέ χεια ό µως α παι τή θη κε η αύ ξη ση της πα ρα γω γής στα 30.000 

πι στό λια µη νιαί ως. Η µι κρή ε ται ρί α που εί χε αρ χι κά α να λά βει την κα τα σκευ ή, α δυ να τού σε να 

εκ πλη ρώ σει τη σύµ βα ση και έ τσι α πο φα σί στη κε µέ ρος των ό πλων να πα ρά γο νται α πό άλ λες 

ε ται ρί ες, µε την Gabilondo, ω στό σο, να δια τη ρεί τον έ λεγ χο της πα ρα γω γής. Ι διαι τέ ρως α πό την ε πο χή που και ο 

Ι τα λι κός Στρα τός πα ρήγ γει λε πο σό τη τες του ό πλου, η κα τά στα ση ξέ φυ γε α πό τον έ λεγ χο µε α πο τέ λε σµα να κα τα-

σκευά ζο νται α πό διά φο ρες ε ται ρί ες α κό µη και πα νο µοιό τυ πα ό πλα, µε δια φο ρε τι κή ό µως ο νο µα σί α. Η πα ρα γω γή 

του ό πλου µε το ό νο µα Ruby τερ µα τί στη κε το 1919, συ νε χί στη κε ό µως µε άλ λα ο νό µα τα α πό διά φο ρες ε ται ρί ες και 

ο ρι στι κά στα µά τη σε κα τά τη δε κα ε τί α του 1930, µε συ νο λι κή πα ρα γω γή πε ρί τα 250.000 πι στό λια. Η έ ρευ να για α ντι-

κα τά στα ση του ό πλου α πό το Γαλ λι κό Στρα τό ξε κί νη σε µε τά τον Α΄ Πα γκό σµιο Πό λε µο και τε λι κά το ό πλο α πο σύρ θη κε το 1939. 

Λει τουρ γία - Α να γνώ ρι ση
Το Ruby εί ναι η µιαυ τό µα το πι στό λι, λει τουρ γεί µε το σύ στη µα της α πλής ο πι σθο δρό µη σης και έ χει σκαν δά λη α πλής ε νέρ γειας. 

Ο µο νής στή λης γε µι στή ρας α πε λευ θε ρώ νε ται α πό ά γκι στρο στο κά τω µέ ρος της λα βής, ε νώ η σφύ ρα του ό πλου εί ναι ε σω τε ρι κή. 
Ο µο χλός α σφα λεί ας αρ χι κά βρι σκό ταν στο πί σω α ρι στε ρό µέ ρος του ό πλου, αρ κε τοί υ πο κα τα σκευα στές ό µως τον το πο θε τού σαν 
στο α ρι στε ρό µέ ρος πά νω α πό τη σκαν δά λη, µε σκο πό την α πλο ποί η ση της πα ρα γω γής. Ο πα ρα πά νω µο χλός λει τουρ γεί και ως 
α να στο λέ ας του ο λι σθη τή ρα, για τη λύ ση του πι στο λιού. Στο α ρι στε ρό µέ ρος του ο λι σθη τή ρα, α να γρά φε ται η ε ται ρί α κα τα σκευ ής, το 
δια µέ τρη µα και ο α ριθ µός σει ράς του ό πλου, ε νώ ο τε λευ ταί ος α να γρά φε ται και στο σκε λε τό ε πά νω και ε µπρός α πό την σκαν δά λη. 
Σε ο ρι σµέ να ό πλα, στο πί σω δε ξιό µέ ρος του σκε λε τού, υ πάρ χουν χα ραγ µέ να τα αρ χι κά γράµ µα τα της ε ται ρί ας κα τα σκευ ής τους.

Ruby

Μή κος: 152 mm

Μή κος κά νης: 82 mm 

Βά ρος (ά δειο): 0,785 kgr

Τρο φο δο σί α: Γε µι στή ρας 9 φυ σιγ γί ων

Ρα βδώ σεις: 6 α ρι στε ρό στρο φες 

Φυ σίγ γιο: 7,65 mm Browning

Αρ χ. τα χύ τη τα: 300 m/s

Κα τα σκευα στής: Gabilondo y Urresti

Πιστόλι Ruby

µή να, στη συ νέ χεια ό µως α παι τή θη κε η αύ ξη ση της πα ρα γω γής στα 30.000 

πι στό λια µη νιαί ως. Η µι κρή ε ται ρί α που εί χε αρ χι κά α να λά βει την κα τα σκευ ή, α δυ να τού σε να 

εκ πλη ρώ σει τη σύµ βα ση και έ τσι α πο φα σί στη κε µέ ρος των ό πλων να πα ρά γο νται α πό άλ λες 

ε ται ρί ες, µε την Gabilondo, ω στό σο, να δια τη ρεί τον έ λεγ χο της πα ρα γω γής. Ι διαι τέ ρως α πό την ε πο χή που και ο 

Ι τα λι κός Στρα τός πα ρήγ γει λε πο σό τη τες του ό πλου, η κα τά στα ση ξέ φυ γε α πό τον έ λεγ χο µε α πο τέ λε σµα να κα τα-

σκευά ζο νται α πό διά φο ρες ε ται ρί ες α κό µη και πα νο µοιό τυ πα ό πλα, µε δια φο ρε τι κή ό µως ο νο µα σί α. Η πα ρα γω γή 

του ό πλου µε το ό νο µα Ruby τερ µα τί στη κε το 1919, συ νε χί στη κε ό µως µε άλ λα ο νό µα τα α πό διά φο ρες ε ται ρί ες και 

ο ρι στι κά στα µά τη σε κα τά τη δε κα ε τί α του 1930, µε συ νο λι κή πα ρα γω γή πε ρί τα 250.000 πι στό λια. Η έ ρευ να για α ντι-
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Την 20η Ο κτωβρίου 2009, πραγ µα το ποι-
ή θη κε στο αµ φι θέ α τρο ΓΕ Ε ΘΑ ε νηµε ρω τι-
κή διά λε ξη µε θέ µα «Η εν σω µά τω ση της 
διά στα σης του φύ λου στις Ελ ληνι κές Ε∆». 
Με τη διά λε ξη γί νε ται α να φο ρά στο θε σµό 
των έν στο λων γυ ναι κών ό πως έ χει δια µορ-
φω θεί µέ χρι σή µε ρα στις Ελ λη νι κές Ε∆.

Η διά λε ξη α πο φα σί σθη κε προ κει µέ νου 
να ε νη µε ρω θεί το προ σω πι κό των Ε πιτε λεί-
ων για τις α ντι κει µε νι κές δυ σκο λί ες στην 
πλή ρη εν σω µά τω ση των γυ ναι κών στις Ε∆ 
µε τις ι σχύ ου σες κοι νω νι κές και οι κο γε νεια-
κές δο µές. Α πο τελεί α να γκαιό τη τα η αλ λα γή 
της κουλ τού ρας και νο ο τρο πί ας ως προς το 

ρό λο των έν στο λων γυ ναι κών, ώ στε να προ-
λαµ βά νε ται ο ποια δή πο τε µορ φή διά κρι σης 
µε τα ξύ των δύ ο φύ λων. Τα στε λέ χη των Ε∆ 
α παι τεί ται να εί ναι συ νει δη το ποι η µέ να για το 
ρό λο που κα λού νται να α να λά βουν µε την εί-
σο δό τους στο στράτευ µα και προς τού το θα 
πρέ πει οι ευ θύ νες και οι υ πο χρε ώ σεις να εί-
ναι σαφείς και χω ρίς δια κρί σεις φύ λου.

Στό χος της διά λε ξης εί ναι η διευ κρί νη ση 
και α νά λυ ση των ό ρων που α φο ρούν στο θέ-
µα της έν νοιας του φύ λου, κα θώς και η κα-
τα γρα φή των α πό ψε ων που α φορούν στην 
εν σω µά τω ση της διά στα σης του φύ λου στις 
ελ λη νι κές Ε∆ στο µέλ λον. Οι ό ροι που α να-
λύ θη καν ή ταν: «φύ λο», «ι σό τη τα φύ λων», 
«εν σω µά τω ση της έν νοιας φύ λου (Gender 
mainstreaming)», οι οποί οι χρη σι µο ποιού-
νται κα θη µε ρι νά και πολ λές φο ρές και η χρή-

ση τους προ κα λεί 
λαν θα σµέ να συ µπε-
ρά σµα τα.

Ει δι κό τε ρα, µε 
τον ό ρο «φύ λο» γί-
νεται α να φο ρά στις 
κοι νω νι κές δια φο-
ρές και σχέ σεις 
µε τα ξύ αν δρών και 
γυ ναι κών. Το φύ λο 
ε νός α τό µου κα τα-

νο εί ται µέ σω της κοι νω νι κο ποί η σης και 
ε πηρε ά ζε ται ά µε σα α πό την κουλ τού ρα της 
κοι νω νί ας στην ο ποί α α νή κει το ά το µο.

Ο ό ρος «Ι σό τη τα φύ λων» α να φέ ρε ται 
στα ί σα δι καιώ µα τα, ευ θύ νες και ευ και ρί ες 
για άν δρες, γυ ναί κες, κο ρί τσια και α γό ρια.

Τέ λος, ο ό ρος «Gender mainstreaming» 
(εν σω µά τω ση της έν νοιας φύ λου) ανα φέ ρε-
ται στη δια δι κα σί α α ξιο λό γη σης για τις γυ ναί-
κες και τους άν δρες κάθε σχε δια σµέ νης δρά-
σης, συ µπε ρι λαµ βα νο µέ νης της νο µο θε σί ας, 
πο λι τι κής ή προ γραµ µά των σε κά θε θέ µα σε 
κά θε ε πί πε δο. Ε πι πλέ ον, στη διά λε ξη υ πο-
γραµ µί σθη κε η ση µασί α που α πο δί δε ται α πό 
την Η γε σί α στην εν σω µά τω ση των γυ ναι κών 
σε ση µαντι κούς το µείς ό πως: ο ε πι χει ρη σια-
κός σχε δια σµός και ε πι χει ρή σεις, η έ νταξη 
των στε λε χών στις Ε∆, η ποιό τη τα ζω ής και 

το νο µι κό πλαί σιο για θέ µα τα ισό τη τας.
Η διά λε ξη πραγ µα το ποι ή θη κε α πό στε λέ-

χη του Γρα φεί ου Ι σό τη τας του ΓΕ Ε ΘΑ.

Πλη ρο φο ρια κά Στοι χεί α
του Γρα φεί ου Ι σό τη τας

Το «Γρα φεί ο Ι σό τη τας», που ορ γα νι κά 
α νή κει στη ΓΕ Ε ΘΑ/∆Α∆ (∆ιεύ θυν ση Αν θρω-
πί νου ∆υ να µι κού), συ στά θη κε µε α πο στο λή 
την εν σω µά τω ση και ε φαρ µο γή της αρ χής 
της ι σό τη τας των φύ λων στις Ε∆ σε ό λα τα 
υ πη ρε σια κά ε πί πε δα ερ γα σίας του στρα τιω-
τι κού προ σω πι κού. Έ χει ε πι φορ τι στεί µε το 
σχε δια σµό της πολι τι κής ι σό τη τας στις Ε∆, 
ση µα το δο τώ ντας την ε φαρ µο γή ε κεί νων 
των µέ τρων τα ο ποί α θα συµ βά λλουν στην 
αλ λα γή νο ο τρο πί ας των στε λε χών, ώ στε η 
ε πι χει ρη σια κή ε τοι µό τη τα των Ε∆ να βα σί ζε-
ται στο σύ νο λο των στε λε χών, α νε ξαρ τή τως 
φύ λου. Με ρι µνά για την α πα λοι φή δια κρί σε-
ων που βα σί ζο νται στο φύ λο, σε ζη τή µα τα 
δια χεί ρι σης αν θρώ πι νου δυ να µι κού, εκ παί-
δευ σης, ε πι χει ρή σεων, ε ξέ λι ξης και προ α-
γω γών, ε νώ ταυ τό χρο να συ νερ γά ζε ται µε 
τις ∆ιευ θύν σεις του ΓΕ Ε ΘΑ κα θώς και µε τα 
α ντί στοι χα γρα φεί α ι σό τη τας του Υ ΠΕ ΘΑ και 
των τριών Κλά δων των Ε∆, ώ στε να δια σφα-
λί ζο νται οι αρ χές της ι σό τη τας των φύλων 
ε πί των εν λό γω το µέ ων.

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ

Ενη µε ρω τι κή ∆ιά λε ξη µε Θέµα:
«Η Εν σω µά τω ση της ∆ιά στα σης του Φύ λου στις Ελ λη νι κές Ένοπλες ∆υνάµεις»
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Εξέλιξη Θεµάτων Α.Ο.Ο.Α.

 Άρχισε και συνεχίζεται η διανοµή των 28 διαµερισµάτων του 34ου Οικοδοµικού Προγράµµατος στην πολυκατοικία της ΛΑΡΙΣΑΣ. 
 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης διάθεσης για το 35ο Στεγαστικό Πρόγραµµα διανοµής εκατό (100) στεγαστικών δα-

νείων. Πίνακας των δικαιούχων καθώς και των επιλαχόντων του Προγράµµατος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισµού 
(www. aooa-mod.gr) και έχει σταλεί στις Μονάδες - Υπηρεσίες των Ε∆, στις Ενώσεις - Παραρτήµατα Αποστράτων Αξκών (ΣΞ - ΠΝ 
- ΠΑ) και στον έντυπο τύπο αυτών. 

 Μέχρι τώρα έχουν διανεµηθεί 50 υπόγειες και 23 υπαίθριες θέσεις στάθµευσης έναντι 132 και 184 αντίστοιχα από το 20ο 
Στεγαστικό πρόγραµµα. Η διανοµή των υπολοίπων συνεχίζεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 Αναµένεται η αποδοχή των κοινόχρηστων χώρων της έκτασης στη Ν. ΧΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ από τον οικείο ∆ήµο. Στη 
συνέχεια, θα ενηµερωθεί ο φάκελος περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει ήδη υποβληθεί στο πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα περαιτέ-
ρω (έγκριση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.).

 Ολοκληρώθηκε η υποβολή δηλώσεων συµµετοχής για το 36ο Στεγαστικό Πρόγραµµα διανοµής εκατό (100) στεγαστικών 
δανείων. Ήδη συντάσσεται η σχετική εισήγηση έγκρισης από το ∆Σ.

 Ολοκληρώθηκε η πραγµατοποίηση γαιοέρευνας στη θέση «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ» ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Τα υποβληθέντα αποτελέσµατα θα 
ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της σχετικής µελέτης. Ήδη έχει εγκριθεί από το ∆Σ η σχετική προµελέτη.

 Άρχισε η σύνταξη της µελέτης για την κατασκευή πολυκατοικίας στον οικισµό ΠΑΠΑΓΟΥ σε οικόπεδο που περιήλθε στη 
κυριότητα του Οργανισµού, αφού προηγουµένως παρουσιάσθηκε στο ∆Σ/ΑΟΟΑ η προµελέτη η οποία και εγκρίθηκε. 

 Κατά το αναφερόµενο χρονικό διάστηµα δεν υπήρξε καµία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υποβληθείσα αλληλογραφία στο πρώην 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για τη διάλυση της ΖΑΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ. 

 ∆ηµοσιεύθηκε η διακήρυξη του ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την αγορά οικοπέδων για ανέγερση κατοικιών κατόπιν µειοδο-
τικού διαγωνισµού στην περιοχή ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ. Η παραπάνω ανακοίνωση έχει αναρτηθεί 
και στην ιστοσελίδα του Οργανισµού. 

 Υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΓΕΣ/∆ΥΠΟ η διακήρυξη του διαγωνισµού που πρόκειται να διενεργηθεί για την ανέγερση 
πολυκατοικίας στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 

 Άρχισε η διαδικασία για τη δηµιουργία καταλόγου των µελών του Οργανισµού, στον οποίο θα περιέχονται στοιχεία (κινητό 
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο), ώστε να είναι δυνατή και άµεση η ηλεκτρονική ενηµέρωση σε προσωπικό 
επίπεδο, ζητήθηκε δε από τα µέλη η υποβολή των στοιχείων σε εθελοντική βάση. 

Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται από το Γραφείο Ενηµέρωσης τηλ. 210 6577401 και 
από την ιστοσελίδα του Οργανισµού (www. aοοa-mod.gr)

Πρόγραµµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Υ λο ποιεί ται α πό το Υ πουργεί ο Ε θνι κής Ά µυ νας για το έ τος 2009-2010 το Πρό γραµ µα Ε παγ-

γελ µα τι κού Προ σα νατο λι σµού για τα τέ κνα του στρα τιω τι κού και πο λι τι κού προ σω πι κού που 
υ πηρε τούν σ’ αυ τό. Το Πρό γραµ µα Ε παγ γελ µα τι κού Προ σα να το λι σµού α πο βλέ πει στη δη µιουρ-
γί α των κα τάλ λη λων προ ϋ πο θέ σε ων, ώ στε η α πό φα ση του µα θη τή να εί ναι η πλέ ον ορθή για 
το ε παγ γελ µα τι κό του µέλ λον. Ο ση µα ντι κό τε ρος στό χος της συ γκε κρι µέ νης δια δι κα σί ας εί ναι 
η δέ σµευση και η προ σπά θεια του α τό µου για την α ξιο ποί η ση των δυ να το τή των που έ χει ή 
θα α να κα λύ ψει µε την ο λο κλή ρω ση του προ γράµ µα τος Ε παγ γελ µα τι κού Προσα να το λι σµού. Ο 
Ε παγ γελ µα τι κός Προ σα να το λι σµός εί ναι συ νάρ τη ση πολ λών πα ρα γό ντων τόσο α το µι κών ό σο 
και κοι νω νι κών. Η πλη θώ ρα των ε πι λο γών της σύγ χρο νης κοινω νί ας και η α βε βαιό τη τα για το 
µέλ λον κα θι στούν α κό µη πιο ε πι τα κτι κή την α νά γκη για συ νε χή και µα κρο πρό θε σµο σχε δια σµό, 
την ί δια στιγ µή που η ανα βο λή ή µη λή ψη α πό φα σης συ νε πά γε ται α πώ λεια πο λύ τι µου χρό νου 
για την κα ριέ ρα του α τό µου.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η κα τά θλι ψη, σε ό λες τις µορ φές της, α πα ντά ται συ χνό τα τα σε πλη θυ σµούς η λι κιω µέ-
νων, θε ω ρεί ται δε σαν ε τε ρο γε νής κα τά στα ση που προ κύ πτει ως α πο τέ λε σµα ε πί δρα σης 
δια φό ρων κοι νω νι κών, ψυ χο λο γι κών και βιο λο γι κών πα ρα γό ντων.

Σε πολ λές ε πι δη µιο λο γι κές έ ρευ νες, η κα τα θλι πτι κή συ µπτω µα το λο γί α στους η λι κιω µέ-
νους εί ναι ε ξαι ρε τι κά συ χνή, ε νώ η νο ση ρό τη τα α πό κα τά θλι ψη (ως ψυ χια τρι κή ο ντό τη τα) 
εί ναι ί ση ή και χα µη λό τε ρη α πό αυ τή το γε νι κού πληθυ σµού. Βέ βαια, έ χουν ε πι ση µαν θεί 
και µε γά λες δια κυ µάν σεις α πό έ ρευ να σε έ ρευ να. Πρό σφα τες µε λέ τες ε κτι µούν γε νι κά ό τι 
η ε πι κρά τη ση της µεί ζο νος κα τα θλι πτι κής δια τα ρα χής µε τα ξύ των η λι κιω µέ νων εί ναι πε ρί-
που 3%, ε νώ η ε πι κρά τη ση του συ νό λου των κα τα θλι πτι κών δια τα ρα χών φτά νει το 15%.

Οι η λι κιω µέ νες γυ ναί κες εµ φα νί ζουν συ χνό τε ρα κα τα θλι πτι κή συ µπτω µα τολο γί α έ να-
ντι των αν δρών. Ε κτι µά ται ό τι 60-70% των η λι κιω µέ νων α τό µων δεν έ χουν ζη τή σει πο τέ 
ψυ χια τρι κή βο ή θεια, ε νώ 60% των η λι κιω µέ νων που ζή τη σαν βο ήθεια α πό τον οι κο γε-
νεια κό τους για τρό, εί τε πα ρέ µει ναν α διά γνω στοι εί τε υπο θε ρα πεύ τη καν (α νε παρ κής δο-
σο λο γί α α ντι κα τα θλι πτι κών φαρ µά κων).

∆ιά φο ροι ψυ χο κοι νω νι κοί πα ρά γο ντες, ό πως το πέν θος, η µο να ξιά, η χη ρεί α, η α πο-
χώ ρη ση α πό ε παγ γελ µα τι κές ή και κοι νω νι κές δρα στη ριό τη τες, οι κο νοµι κοί λό γοι µπο-
ρούν να λει τουρ γή σουν ως ε κλυ τι κοί πα ρά γο ντες, ο δη γώ ντας σε άλ λο τε άλ λου βαθ µού 
κα τα θλι πτι κές κα τα στά σεις. Η πα ρου σί α ποι κί λων σω µα τι κών νό σων έ χει συ σχε τι στεί 
ά µε σα ή έµ µε σα µε την α νά πτυ ξη κα τα θλι πτι κής συ µπτω µα το λο γί ας σε η λι κιω µέ νους. 
Έ τσι έ χουν ε νο χο ποι η θεί πολ λές νευ ρο λο γι κές πα θή σεις, ό πως η νό σος του Alzheimer, 
η νό σος του Parkinson, οι ε γκε φα λο αγ γειακές πα θή σεις, η νό σος του Huntington κ.λπ.

Οι δο µι κές και λει τουρ γι κές αλ λα γές του ε γκε φά λου, που πα ρα τη ρού νται σε η λι κιω-
µέ νους, έ χει υ πο στη ρι χθεί ό τι συµ βάλ λουν στην «ευα λω τό τη τα» ως προς την εµ φά νι ση 
κα τα θλι πτι κής συ µπτω µα το λο γί ας.

Η κα τά θλι ψη των η λι κιω µέ νων έ χει ι διαί τε ρη κλι νι κή - φαι νο µε νο λο γι κή έκφρα ση. 
Έ τσι συ χνό τε ρα, οι η λι κιω µέ νοι κα τα θλι πτι κοί εµ φα νί ζουν α ϋ πνί α, ανη συ χί α, ευε ρε θι στό-
τη τα, υ πο χον δρια κά ε νο χλή µα τα, πα ρα λη ρη τι κές ι δέ ες, γνω σια κή δυ σλει τουρ γί α, ε νώ 
σπα νιό τε ρα εµ φα νί ζουν κα τα θλι πτι κό συ ναίσθη µα και εκ φρα ζό µε νο αυ το κτο νι κό ι δε α-
σµό. Έ τσι, α πό πολ λούς, χα ρα κτη ρίζε ται η κα τά θλι ψη του η λι κιω µέ νου ως «ά τυ πη» η 
«συ γκα λυµ µέ νη» κα τά θλι ψη.

Συ χνή εί ναι η συν νο ση ρό τη τα της κα τά θλι ψης του η λι κιω µέ νου µε άλ λες ψυχι κές 
δια τα ρα χές, ό πως η υ πο χον δρί α ση, οι δια τα ρα χές του ύ πνου, οι ι δε ο ψυχα να γκα στι κές 
δια τα ρα χές, οι φο βί ες, ο αλ κο ο λι σµός κ.λπ.

Εί ναι γνω στή η στε νή σχέ ση της κα τά θλι ψης µε τις αυ το κτο νι κές συ µπε ρι φορές (αυ το-
κτο νί α, α πό πει ρα αυ το κτο νί ας), ό σο και το γε γο νός ό τι οι υ ψη λό τεροι δεί κτες αυ το κτο νιών 
α πα ντούν σε κα τα θλι πτι κά ά το µα η λι κί ας µε γα λύτε ρης των 65 ε τών (κυ ρί ως άν δρες).

Η θε ρα πευ τι κή α ντι µε τώ πι ση της κα τά θλι ψης του η λι κιω µέ νου δε δια φέ ρει ου σια στι-
κά α πό τη θε ρα πεί α της κα τά θλι ψης των νε ό τε ρων α τό µων. Έ τσι, ε φαρµό ζο νται θε ρα πεί-
ες βιο λο γι κού τύ που (α ντι κα τα θλιτ πτι κά φάρ µα κα) ή και ψυ χο λο γι κού τύ που (υ πο στη ρι-
κτι κή, γνω σια κή - συ µπε ρι φο ρι κή ψυ χο θε ρα πεί α κ.λπ.). Ο πλέ ον α πο τε λε σµα τι κός τρό-
πος θε ρα πεί ας θε ω ρεί ται ο συν δυα σµός της βιο λο γι κής θε ρα πεί ας µε την ψυ χο θε ρα πεί α, 
ε φό σον πλη ρού νται οι κα τάλ λη λες προ ϋ πο θέ σεις.

Η έ γκαι ρη α να γνώ ρι ση και διά γνω ση των συ µπτω µά των κα τα θλι πτι κών κα ταστά σε-
ων ό πως και οι κα τάλ λη λοι χει ρι σµοί για την ε ξι σορ ρό πη ση ε κλυ τι κών πα ρα γό ντων εί ναι 
α πό τους πιο ε πι τυ χείς τρό πους πρό λη ψης και α ντι µε τώπι σης της κα τά θλι ψης σε η λι κιω-
µέ να ά το µα.

ΓΕΣ/∆ΥΓ

ΚΑ ΤΑ ΘΛΙ ΨΗ σε υ πε ρή λι κες
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συµµετοχή της 71 Α/Μ ΤΑΞ στην Επιτήρηση Πυρόπληκτων Περιοχών 

Η 71 Α ε ρο µε τα φε ρό µενη Τα ξιαρ χία συ νέ βα λε α πο φα σι στι κά στην ε πι τή ρη ση, 

στον έ λεγ χο πε ριο χών ανα ζω πύ ρω σης ε στιών και εν συ νε χεί α στην α πο κα τά στα ση 

των ζη µιών του ο δικού δα σι κού δι κτύ ου που προ κλή θη καν α πό τις ε κτε τα µέ νες 

πυρ κα γιές στη ΒΑ Ατ τι κή, α πό τον Αύγουστο του 2009, µε συ νο λι κή δύ να µη 401 

αν δρών και 4 Μη χα νη µά των Μηχανικού.

Συγκεκριµένα συνέβαλαν το 596 Α/Μ ΤΠ µε 238 άνδρες και µε ε νισχύσεις από το 

595 Α/Μ ΤΠ µε δύ να µη 90 ανδρών, το 71 Α/Μ ΛΜΧ µε δύ να µη 73 ά ντρες και 4 Μη χα νή µα τα 

Μηχανικού, 2 προ ω θη τές γαιών, 1 ι σο πε δω τή γαιών και 1 φορ τω τή - εκ σκα φέ α τά φρων.

Οι παραπάνω Μο νά δες πα ρέ µει ναν στη ΒΑ Ατ τι κή, το 596 Α/Μ ΤΠ: α πό 24 Αυγούστου έ ως 1 Σεπτεµβρίου 2009, ο Λό χος του 595 

Α/Μ ΤΠ: α πό 24 έ ως 28 Αυγούστου 2009,  ο 71 Α/Μ ΛΜΧ: α πό 24 Αυγούστου έ ως 4 Σεπτεµβρίου 2009.

Ανθρωπιστική Βοήθεια από το 525 Μ/Κ ΤΠ

Στις 3 Σε πτεµβρί ου 2009, στα πλαί σια της πα ρο χής φι λαν θρω πι κής βο ή θειας 

προς τους κα τοί κους της πε ριο χής, πραγ µα το ποι ή θη κε α πό το 525 Μ/Κ ΤΠ δω ρε ά 

φαρ µά κων στο νο σο κο µεί ο του Urosevac. Συ νο λι κά δό θη καν 12 κου τιά µε φάρ µα-

κα γε νι κής ια τρι κής α πό τον ∆ιοι κη τή της Μο νά δας, πα ρου σί α των το πι κών µέ σων 

µα ζι κής ε νη µέ ρω σης. Τα φάρ µα κα µε τα φέρ θη καν µε µέ σα της Μονά δας και πα ρα-

δό θη καν στη διοίκηση του Νο σο κο µεί ου.

Κοινωνική Προσφορά από την 1η ΤΑΞ Κ∆-ΑΛ

Στις 24 και 30 Σε πτεµ βρί ου 2009, στα πλαί σια της ε θε λο ντι κής προ σφο ράς, πραγ-

µα το ποι ή θη κε στο Στρατόπεδο «Α ντγου Γ. Κα τσά νη», αι µο δο σί α α πό προ σω πι κό 

του Επι τε λεί ου της 1ης ΤΑΞ Κ∆-ΑΛ, ∆΄ Μ.Κ/∆ και 14Λ∆Β, µε την υ πο στή ρι ξη του 

Τµή µα τος Αι µο δο σί ας του Ιπ πο κρά τειου Νοσο κο µεί ου Θεσσαλονί κης.

Στα πλαί σια  διεξα γω γής, της ΤΑΜ Σ «ΖΕΥΣ - 2009», στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της 

Ρο δό πης, α πό 2 έως 11 Νο εµβρίου 2009, πραγ µα το ποι ή θη καν ε πι σκέ ψεις σε σχο-

λεί α και ∆η µο τι κά ∆ια µε ρί σµα τα, κα τά τις ο ποί ες δια νε µή θη καν δώ ρα στα παι διά 

και πα ρα σχέ θη κε ιατρι κή βο ή θεια στον το πι κό πλη θυ σµό.
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στρατιωτικοί Αγώνες “ευ αγωνίζεσθαι”

Στις 22 Σεπτεµβρίου 2009, στο πλαίσιο καλλιέργειας στρατιωτικού 

πνεύµατος και αναπτύξεως του αισθήµατος του “ευ αγωνίζεσθαι”, πραγµα-

τοποιήθηκε η διεξαγωγή στρατιωτικών αθλητικών αγώνων µε την παρου-

σία του ∆ιοικητή της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγου Στυλιανού Νάση, του ∆ιοι-

κητή του ∆΄ ΣΣ Αντιστράτηγου Σαµπάτη Ξιφαρά, του ∆ιοικητή της XVI M/K 

ΜΠ Υποστράτηγου Ανδρέα Ματζάκου, του Βουλευτή Έβρου κ. Κυριάκου 

Γεροντόπουλου, του Έπαρχου Β. Έβρου κ. Πολυχρόνη Αντωνιάδη και του 

∆ηµάρχου ∆ιδυµοτείχου κ. Χρήστου Τοκαµάνη, στο πλαίσιο της Μεραρχίας, 

στα αγωνίσµατα ρίψη χειροβοµβίδας, µεταφορά τραυµατία 100 µ., δρόµος 

εκστρατείας 400 µ., διελκυστίνδα.

Α γώ νες Πά λης Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα λεί ας

Η πό λη του Αγ. Νι κο λά ου Λα σι θί ου ε πι λέ χθη κε προ κει µέ νου να φι λο-

ξε νή σει τους α γώ νες Πά λης των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και των Σω µά των 

Α σφα λεί ας, για το έ τος 2009. Οι α γώ νες πραγ µα το ποι ή θη καν στις 25 και 

26 Σε πτεµ βρί ου και η διορ γά νω σή τους εί χε α να τε θεί στο Αρ χη γεί ο του 

Πυ ρο σβε στι κού Σώ µα τος.

Οι α θλη τές του Στρατού Ξηράς πραγ µα το ποί η σαν α ξιό λο γες εµ φα νί-

σεις και διακρίθηκαν κατακτώντας τις πρώτες θέσεις σε όλες σχεδόν τις 

κατηγορίες. Συ γκε κρι µέ να, στην Ελληνορωµαϊκή Πάλη ο Απόστολος Μα-

νουηλίδης κα τέ κτη σε το χρυ σό µε τάλ λιο στην κα τη γο ρί α των 60 κι λών, 

ε νώ ο Κωνσταντίνος Σταύρος στην ίδια κα τη γο ρί α το χάλκινο µετάλλιο. 

Στην κατηγορία των 66 κιλών, ο Χριστόφορος Κατουρτζίδης διακρίθηκε στην τρίτη θέση. Στα 74 και 96 κιλά, το χάλκινο µετάλλιο 

κατέκτησαν ο Ευστάθιος ∆ηµητρίου και ο Χρήστος Κότσιρας  αντίστοιχα, και τέλος ο Αντώνης Βουσουρέλης διακρίθηκε στη δεύτερη 

θέση µε το αργυρό µετάλλιο, στα 120 κιλά. Στους αγώνες της Ελεύθερης Πάλης, στην κατηγορία των 60 κιλών, το χρυσό και αργυρό 

µετάλλιο κατέκτησαν ο Μιχάλης Ογκανεσίδης και ο Βαγγέλης Κεχβαϊδης, αντίστοιχα. Στην κατηγορία των 74 κιλών, διακρίθηκε ο 

Κωνσταντίνος Καραθανάσης µε το χρυσό µετάλλιο και στην κατηγορία των 84 κιλών, ο Κωνσταντίνος Αλιόσετσκιν µε το χάλκινο 

µετάλλιο. Στην κατηγορία των 96 κιλών, το χάλκινο µετάλλιο µοιράστηκαν οι Χαράλαµπος Παπαδόπουλος και Γιώργος Μανουηλίδης. 

Τέλος, στα 120 κιλά το χάλκινο µετάλλιο πήρε ο Γιάννης Παπαδόπουλος.

Η λή ξη των α γώ νων έ φε ρε τους α θλη τές του Στρατού Ξηράς να κα τα λαµ βά νουν την πρώτη θέ ση στην ο µα δι κή βαθ µο λο γί α.

Τους α γώ νες τί µη σαν µε την πα ρου σί α τους οι το πι κές πο λι τι κές και στρα τιω τι κές αρ χές, α ντι προ σω πεί ες α ξιω µα τι κών, υ πα ξιω µα τι-

κών, ο πλι τών α πό τους κλά δους των Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και των Σω µά των Α σφα λεί ας, κα θώς και πλή θος κό σµου.
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Α γώ νες Υ δα το σφαί ρι σης Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα λεί ας

Στην πό λη της Πά τρας, διε ξή χθη στις 19 και 20 Σε πτεµ βρί-

ου, η τε λι κή φά ση των α γώ νων Υ δα το σφαί ρι σης των Ε νό πλων 

∆υ νά µε ων και των Σω µά των Α σφα λεί ας, για το έ τος 2009, ε νώ 

η προ κρι µα τι κή φά ση εί χε διε ξα χθεί νω ρί τε ρα στις 14 και 16 Σε-

πτεµ βρί ου 2009 στο κο λυµ βη τή ριο του Α γί ου Κο σµά Ατ τι κής.

Η διορ γά νω ση των α γώ νων α να τέ θη κε στο Γε νι κό Ε πι τε-

λεί ο Ναυ τι κού.

Η α ντι προ σω πευ τι κή ο µά δα του Στρατού Ξηράς έλαβε µέ-

ρος στη διοργάνωση, πραγ µα το ποιώντας ε ξαι ρε τι κή εµ φά νι ση 

κα τά τη διάρ κεια της προ κρι µα τι κής φά σης, δεν προ κρίθηκε 

όµως στους τε λι κούς αγώνες της διορ γά νω σης.

Έτσι, στην τελική φάση κα λύ τε ρη α να δεί χθη κε η ο µά δα του Λι µε νι κού Σώ µα τος, η ο ποί α ε πι κρά τη σε στον τε λι κό της α ξιό µα χης 

ο µά δας του Πυ ρο σβε στι κού Σώ µα τος. Την Τρί τη θέ ση κα τέ κτη σε η ο µά δα της Ελ λη νι κής Α στυ νο µί ας.

Α γώ νες Κο λύµ βη σης Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα λεί ας

Το δι ή µε ρο 17 και 18 Ο κτω βρί ου, έγιναν οι πα-

νελ λή νιοι τε λι κοί α γώ νες κο λύµβη σης των Ε νό πλων 

∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα λεί ας στο ∆η µο τι κό Κο-

λυµ βητή ριο Άρ τας.

Στους α γώ νες πήραν µέ ρος συ νο λι κά 100 α θλη τές, 

α πό τους ο ποί ους οι 20 ήταν ε πί λε κτοι της Κύ πρου. 

∆ί πλα στους µε γά λους Έλ λη νες και Κύ πριους 

κολυµ βη τές α γω νί στηκσν και οι πέ ντε κα λύ τε-

ροι κο λυµ βη τές και κο λυµ βή τριες της Άρ τας. Τη 

διορ γά νω ση του πρω τα θλή µα τος είχε το Α νώ τα το 

Συµβού λιο Α θλη τι σµού Ε νό πλων ∆υ νά µε ων (Α ΣΑ-

Ε∆). Συν διορ γα νω τές εί ναι ο ∆ή µος Αρ ταί ων και η 

Νο µαρ χια κή Αυ το διοί κη ση Άρ τας, ε νώ ση µα ντι κή 

για τη διε ξαγω γή των α γώ νων εί ναι η συµ βο λή 

του διοι κη τή του ΚΕΥΓ. Τους α γώ νες τί µη σαν µε 

την πα ρου σί α τους οι το πι κές πο λι τι κές και στρα-

τιω τι κές αρ χές, κα θώς και πλή θους κό σµου.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Α γώ νες Άρσης Βαρών Ε νό πλων ∆υ νά µε ων και Σω µά των Α σφα λεί ας

Από 31 Οκτωβρίου έως 1η Νοεµβρίου 2009, στο κλειστό γυµναστήριο άρσης 

βαρών Αγίου Κοσµά, πραγµατοποιήθηκαν οι αγώνες άρσης βαρών Ενόπλων ∆υνά-

µεων και Σωµάτων Ασφαλείας, υπό την εποπτεία του ΑΣΑΕ∆ και µε την οργάνωση 

του Ε.Ο.Α.Β. Στην κατηγορία των 69 κιλών, το χρυσό µετάλλιο κατέκτησε ο Παναγι-

ώτης Κατσουλίδης, στα 77 κιλά το χρυσό µετάλλιο πήρε ο Βλαδίµηρος Λαζαρίδης 

και στα 85 κιλά την πρώτη θέση µοιράστηκαν ο Αναστάσιος Κούσης και ο ∆ηµήτρης 

Πρέντης. Στην τελική κατάταξη, η αντιπροσωπευτική οµάδα του Στρατού Ξηράς κα-

τέλαβε την πρώτη θέση µε 51 βαθµούς και οι οµάδες της ΕΛ.ΑΣ και της Πολεµικής 

Αεροπορίας τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Α γώ νες Πε το σφαί ρι σης Αν δρών και Γυναικών Ε ∆ και ΣΑ

Στις 22 και 23 Σεπτεµ βρί ου 2009, στο κλει στό γυ µνα στή ριο Πα πά γου, πραγ µα το ποι-

ή θη κε η προ κρι µα τι κή φά ση των α γώ νων Πε το σφαί ρι σης Ανδρών των Ε νό πλων ∆υ νά-

µε ων και των Σω µά των Α σφα λεί ας για το έ τος 2009, ε νώ η η µι τε λι κή και τε λι κή φά ση 

στις 26 και 27 Σε πτεµ βρί ου στο Ρέ θυ µνο Κρή της. Η διορ γά νω σή τους εί χε α να τε θεί στο 

Λι µε νι κό Σώ µα. Κα λύ τε ρη α να δεί χθη κε η ο µά δα του Πυ ρο σβε στι κού Σώ µα τος, η ο ποί α 

ε πι κρά τη σε στον τε λι κό της ο µά δας του Λι µε νι κού Σώ µα τος, ενώ την τρί τη θέ ση κα τέ-

κτη σε η ο µά δα του Στρα τού Ξη ράς.  Οι αγώνες πετοσφαίρισης γυναικών διεξήχθησαν 

από 2 έως 8 Νοεµβρίου 2009. Οι αγώνες της προκριµατικής φάσης ολοκληρώθηκαν στο 

κλειστό γυµναστήριο Κερατσινίου και οι ηµιτελικοί και τελικοί στο Μοσχάτο. Η οµάδα 

του Στρατού Ξηράς έχασε στον µικρό τελικό από την Ελληνική Αστυνοµία και στην τελική κατάταξη πήρε την τέταρτη θέση.

27ο “Σπάρ τα θλον”

Το Σάβ βα το 26 Σε πτεµβρί ου 2009, ο λο κλη ρώ θη κε το 27ο “Σπάρ τα θλον”, στο ο ποί ο συµ-

µε τεί χαν 317 α θλη τές και α θλή τριες α πό 33 χώ ρες. Ανάµεσά τους και διακεκριµένοι αθλη-

τές των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.

Ο α γώ νας έ γι νε στη δια δρο µή Α θή να - Σπάρ τη, α πό στα ση 246 χλµ, στα χνά ρια του ηµε-

ρο δρό µου της αρ χαιό τη τας Φει δι πί δη, που το 490 π.χ, πριν τη µά χη του Μα ρα θώνα, ό πως 

ε ξι στο ρεί ο Η ρό δο τος, έ τρε ξε α πό την Α θή να στη Σπάρ τη µέ σα σε µί α η µέ ρα για να ζη τή σει 

βο ή θεια µπρο στά στον κίν δυ νο των Περ σών.

Πρώ τος στην τε λι κή κα τά τα ξη ή ταν ο Ιά πω νας Ριό τσι Σε κί για.
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Αθλη τι κοί A γώ νες Στρα τιω τι κών Σχο λών (ΣΣΕ)
Ελ λά δος - Τουρ κί ας

Α πό τις 19 έ ως τις 25 Ο κτω βρί ου 2009, πραγ µα το ποι ή θη κε ε πί ση µη ε πί σκε-

ψη της Στρα τιω τι κής Σχο λής Ευελ πί δων (ΣΣΕ) στην Τουρ κι κή Στρα τιω τι κή Α κα-

δη µί α (Kara Harp Okulu), στο πλαί σιο των Μέ τρων Οι-

κο δό µη σης Ε µπι στο σύ νης (Μ.Ο.Ε) µε τα ξύ των δύ ο 

χω ρών. Σ’ αυ τή συµ µε τεί χαν ο ∆ιοι κη τής της 

Σχο λής Υ πο στράτη γος Σταύ ρος Κου τρής, τέσ-

σε ρις Α ξιω µα τι κοί, τέσ σε ρις Κα θη γη τές και εί-

κοσι πέ ντε Ευέλ πι δες. Το πρό γραµ µα προ έ βλε πε την 

πραγ µα το ποί η ση  α θλη τι κών  δρα στη ριο-

τή των. Για την υ λο ποί η σή τους δη-

µιουρ γή θη καν µι κτές ο µά δες 

από Έλ λη νες και Τούρ κους 

Ευέλ πι δες στα α θλή µα τα της 

κα λα θο σφαί ρι σης, της πε το σφαί ρι-

σης, της κο λύµ βη σης και της ξι φα σκί ας. 

Κα τά τους α γώ νες ε πι κρά τη σε ά ρι στο α γω νι στι κό 

πνεύ µα, φί λα θλο φρό νη µα και ά ρι στη συ νερ-

γα σί α µε τα ξύ των Ευελ πί δων των δύ ο χω-

ρών. Ε πί σης, πραγ µα το ποι ή θη καν ε πι σκέ ψεις σε 

α ξιο θέ α τα της Ά γκυ ρας και της Κων στα ντι νού πο λης. 

ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ



ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Ο θε σµός του Ε πι τε λεί ου εί ναι πολύ πα λιός. ∆η µιουρ γή θη κε 
στην αρ χαί α Ελ λά δα, ό ταν αυ ξή θηκαν και ορ γα νώ θη καν οι στρα-
τιω τι κές δυ νά µεις, ι διαί τε ρα στην ε πο χή του Φιλίπ που και του 
Με γά λου Α λε ξάν δρου.

Η ι δέ α συ γκρό τη σης τα κτι κού στρα τού στη Νε ό τε ρη Ελ λά δα γεν-
νή θη κε για πρώ τη φο ρά στις αρ χές της Ελ λη νι κής Ε πα νά στα σης του 
1821. Μέ χρι τό τε, κα νέ να οργα νω µέ νο στρα τιω τι κό τµή µα δεν υ πήρ-
χε. Ο α γώ νας για την ε θνι κή α νε ξαρ τησί α γι νό ταν α πό ά τα κτα σώ µα-
τα, α πο τε λού µε να κυ ρί ως α πό ο µά δες κλε φτών και αρ µα το λών µε 
ε πι κε φα λής ε µπει ρο πό λε µους ο πλαρ χη γούς.

Πρώ τος ο Α λέ ξαν δρος Υ ψη λά ντης, το Μάρτιο του 1821, συ γκρό-
τη σε στο Ιά σιο της Μολ δα βί ας τον γνω στό Ιε ρό Λό χο α πό έ να τάγ µα 
Πε ζι κού (500 ά ντρες), 200 ιπ πείς και µί α πυ ρο βο λαρ χί α (4 πυ ρο βό-
λα). Έ να χρόνο αρ γό τε ρα, τον Α πρί λιο του 1822, θε σπί στη κε µε νό µο 
η σύ στα ση τα κτι κού στρατού.

Το 1833, συ στά θη κε Σώ µα Γε νι κών Ε πι τε λών, µε α πο στο λή του 
τη διε ξα γω γή της Ε πι τε λι κής Υ πη ρε σί ας του Στρα τού. 

Το 1877, συ γκρο τή θη κε για πρώ τη φο ρά το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο 
Στρα τού, το ο ποί ο α πο τέ λε σε την πρώ τη ορ γα νω µέ νη ε πι τελι κή 
υ πη ρε σί α του Υ πουρ γεί ου Στρα τιω τι κών. Τρί α χρό νια, ό µως, αρ-
γό τε ρα και πριν α κό µη αυ τό ορ γα νω θεί πλή ρως και λει τουρ γή σει 
κα νο νι κά, κα ταρ γή θηκε. Στη θέ ση του συ στά θη κε το Γρα φεί ο Ε πι-
τε λι κής Υ πη ρε σί ας του Υ πουρ γεί ου Στρα τιω τι κών. Συγ χρό νως µε 
την κα τάρ γη ση του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρατού, κα ταρ γή θη κε και 
το Σώ µα Γε νι κών Ε πι τε λών.

Το 1904, το Ε πι τε λεί ο της Γε νι κής ∆ιοί κη σης Στρα τού, που εί χε 
συ στα θεί για πρώ τη φο ρά το 1900, α να διορ γα νώ θη κε σε «Γε νι κό 
Ε πι τε λεί ο της Γε νι κής ∆ιοί κη σης Στρα τού» µε ση µα ντι κά αυ ξη µέ νες 
αρ µο διό τη τες, ε νώ η ∆ιεύ θυν ση Ε πι τε λικής Υ πη ρε σί ας του Υ πουρ-
γεί ου Στρα τιω τι κών πε ριο ρί στη κε σε «Τµή µα» αρ µό διο να ει ση γεί-
ται στο Υ πουρ γεί ο τις προ τά σεις της Γε νι κής ∆ιοί κη σης Στρα τού. 
Συγ χρό νως, α να συ στά θη κε και το Σώ µα Γε νι κών Ε πι τε λών, µε α πο-
στο λή τη διε ξα γω γή της ε πι τε λι κής Υ πη ρε σί ας του Στρα τού. ∆η λα δή, 
έ γι νε έ να σοβα ρό τα το ορ γα νω τι κό άλ µα, που άρ χι σε το 1900 και ο λο-
κλη ρώ θη κε το 1904, για τί για πρώ τη φο ρά θε σπί στη κε στο Στρα τό 
πλή ρως ορ γα νω µέ νο ε πι τε λι κό όρ γα νο, αρ µό διο για την ορ γά νω ση 
των πο λε µι κών δυ νά µε ων, την προ πα ρα σκευ ή της ε πι στρά τευ σης, 
την α µυ ντι κή ε νί σχυ ση της χώ ρας και ό λα τα άλ λα συ να φή θέ µα τα.

Το 1909, µε τά τη στρα τιω τι κή ε πα νά στα ση, κα ταρ γή θη καν η Γε-
νι κή ∆ιοί κη ση του Στρα τού, το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο της και το Σώ µα 
Γε νι κών Ε πι τε λών, ε νώ ι δρύ θηκε η Ε πι τε λι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού 

Η Ι στο ρία του ΓΕ Σ
Το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού εί ναι το α νώ τα το ιε-
ραρ χι κά κλι µά κιο του Στρα τού Ξη ράς και το όρ γα-
νο ε κεί νο το ο ποί ο βο η θά τον Υ πουρ γό Ε θνι κής 
Άµυ νας στην ε νά σκη ση των κα θη κό ντων του και 
στην υ λο ποί η ση της πο λι τι κής ε θνι κής ά µυ νας που 

χα ρά ζει η Κυ βέρ νη ση.



υ πό το Υ πουρ γεί ο Στρα τιω τι κών, η ο ποί α µε διά φο ρες πα ραλ λα γές, 
πα ρέ µει νε µέ χρι τον Ιού λιο του 1923, ο πό τε µε το νο µά στη κε σε Γε νι-
κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού, τί τλο που δια τη ρεί µέ χρι σή µε ρα.

Το έ τος 1936, έ γι νε νέ α α να διορ γά νω ση του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου 
Στρα τού, µε σκοπό τη βελ τί ω ση της λει τουρ γί ας του και την κα λύ τε ρη 
διε ξα γω γή της ε πι τελι κής υ πη ρε σί ας.

Με την κή ρυ ξη του Ελ λη νο ϊ τα λι κού Πο λέ µου στις 28 Ο κτω βρί-
ου 1940 και την α νά θεση της Αρ χη γί ας του Στρα τού Ξη ράς στον 
Α ντι στρά τη γο Α λέ ξαν δρο Πα πά γο, µέχρι τό τε Αρ χη γό του Γε νι κού 
Ε πι τε λεί ου Στρα τού, συ γκρο τή θη κε Γε νι κό Στρα τη γεί ο, το ο ποί ο 
ε γκα τα στά θη κε α πό την ί δια η µέ ρα στο Ξε νο δο χεί ο «Με γά λη Βρε τά-
νια» στο κέ ντρο της Α θή νας (Πλα τεί α Συ ντάγ µα τος). Σχε δόν το σύ νο-
λο των α ξιω µα τι κών του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού ε πάν δρω σε 
τα Ε πι τε λι κά Γρα φεί α του Γε νι κού Στρα τη γεί ου.

Το ∆ε κέµ βριο του 1945, κα θο ρί στη κε νέ α ορ γά νω ση του Υ πουρ-
γεί ου Στρα τιω τι κών και του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού, η ο ποί α 
τρο πο ποι ή θη κε τρί α χρό νια αρ γό τε ρα. Το 1950, ο πό τε και συ στά θη-
κε για πρώ τη φο ρά το Υ πουρ γεί ο Ε θνι κής Άµυ νας (Υ ΠΕ ΘΑ), έ γι νε και 
νέ α τρο πο ποί η ση της ορ γά νω σης του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού. 
Τα τρί α πο λε µι κά υ πουρ γεί α Στρα τιω τι κών, Ναυτι κών και Α ε ρο πο-
ρί ας, µε το νο µά στη καν α ντί στοι χα σε υ φυ πουρ γεί α και ε ντά χθη καν 
σ’ αυ τό. ∆ύ ο χρό νια µε τά, τα υ φυ πουρ γεί α µε τέ πε σαν σε Κλά δους 
των ΄Ε νο πλων ∆υ νά µε ων και ο ρί στη κε έ νας µό νο υ φυ πουρ γός.

Στις 18 ∆ε κεµ βρί ου 1968, το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Ε θνι κής Ά µυ νας 
µε το νο µά στη κε σε Αρ χη γεί ο Έ νο πλων ∆υ νά µε ων (Α Ε∆), ε νώ τα Γε-
νι κά Ε πι τε λεί α Στρα τού, Ναυ τι κού και Α ε ρο πο ρί ας σε Αρ χη γεί α και 
υ πή χθη σαν διοι κη τι κά στο Αρ χη γεί ο Ε νόπλων ∆υ νά µε ων.

Το κα θε στώς αυ τό διήρ κε σε µέ χρι την 1η Αυ γού στου 1977, ό ταν 
ε πα νήλ θαν οι πα λιές ο νο µα σί ες τους και τα Γε νι κά Ε πι τε λεί α Στρα-
τού, Ναυ τι κού και Α ε ρο πο ρίας έ γι ναν και πά λι αυ το τε λή, υ πα γό µε-
να στο Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Ε θνι κής Ά µυνας µό νο για τον συ ντο νι σµό 
των µε τα ξύ τους ε νερ γειών.

Τον Φε βρουά ριο του 1995, α να προσ διο ρί στη καν µε νό µο η ορ-
γά νω ση και η λει τουργί α του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά µυ νας, κα θώς 
ε πί σης η διοί κη ση και ο έ λεγ χος των Ε νόπλων ∆υ νά µε ων.

υ πό το Υ πουρ γεί ο Στρα τιω τι κών, η ο ποί α µε διά φο ρες πα ραλ λα γές, 

Το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού στε γά ζε ται σ’ έ να ι διό µορ φο, ο γκώ δες, αλ λά µε γα λο πρε πές κτή ριο, που βρί σκε ται στα ό ρια 

της πε ριο χής Ελ λη νο ρώ σων και των ∆ή µων Νέ ου Ψυ χι κού και Πα πά γου. Στο ί διο κτή ριο στε γά ζο νται ε πί σης ό λες οι υ πη-

ρε σί ες του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά µυ νας και των Γε νι κών Ε πι τε λεί ων Ε θνι κής Ά µυ νας, Ναυ τι κού και Α ε ρο πο ρί ας, ε νώ η 

ση µε ρι νή του ο νο µα σί α εί ναι «Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ ΝΑΣ».
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Ι στο ρι κό Κτη ρια κού Συ γκρο τή µα τος του ΓΕΣΙ στο ρι κό Κτη ρια κού Συ γκρο τή µα τος του ΓΕΣ
Η α νέ γερ ση του κτη ρί ου ό που στε γά ζε ται το ΓΕΣ σή µε ρα, 

άρ χι σε την 1η Ο κτω βρί ου 1951, µε την ε πί βλε ψη της 731 ∆ιεύ-
θυν σης Έρ γων Μη χα νι κού (731 ∆ΕΜ)

Το 1952, α πο φα σί στη κε η α ξιο ποί η ση τµή µα τος της αρ χι κής 
µε λέ της και η α νέ γερ ση νο σο κο µεί ου δια κο σί ων µό νο κλι νών. 
Ω στό σο, έ να χρό νο αρ γό τε ρα, άρ χι σε να καλ λιερ γεί ται νέ α σκέ-
ψη, για τη χρη σι µο ποί η ση του κτη ρια κού συ γκρο τή µα τος για τη 
στέ γα ση του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού, το ο ποί ο πριν και κα τά 
τον πό λε µο του 1940 στε γα ζό ταν στον ε πά νω ό ρο φο των πα λιών 
α να κτό ρων (ση µε ρι νή Βου λή των Ελ λή νων) και µε τά τον πό λε µο 
σε ε νοι κια ζό µε νο κτή ριο στην ο δό Πα νε πι στη µί ου και Κριε ζώ-
του. Ε κεί, στε γά ζο νταν ο Αρ χη γός, οι Α΄ και Β΄ Υ παρ χη γοί και τα 
ε πι τε λι κά γραφεί α. Τα υ πό λοι πα γρα φεί α και οι διευ θύν σεις στε-
γά ζο νταν σε άλ λα ε νοι κιαζό µε να κτή ρια στη γύ ρω πε ριο χή.

Έ τσι τον Ια νουά ριο του 1954, α πο φα σί στη κε η µε τα τρο πή του κτη-
ρί ου σε Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού, µε προ ο πτι κή ε πέ κτα σής του για 
τη στέ γα ση αρ γό τε ρα και των άλ λων Γε νι κών Ε πι τε λεί ων, καθώς και 
των γρα φεί ων του Υ πουρ γού και του Υ φυ πουρ γού Ε θνι κής Ά µυ νας.

Την 1η Α πρι λί ου 1955, τε λεί ω σε η α νέ γερ ση του τµή µα τος 
δυ τι κά του κε ντρι κού κλι µα κο στα σί ου και στις 22 Μα ΐ ου έ γι-
νε η ε γκα τά στα ση των πρώ των κλι µα κί ων του Γε νι κού Ε πι τε-
λεί ου Στρα τού. Στις 16 Νο εµ βρί ου του ί διου έ τους, τε λεί ω σε 
και το άλ λο µι σό του κτη ρί ου, στο ο ποί ο ε γκα τα στά θη καν και 
οι υ πό λοι πες υ πη ρε σί ες του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού.

Τον Α πρί λιο του 1961, σε νέ α πτέ ρυ γα που κα τα σκευά στη κε την 
πε ρί ο δο ε κεί νη, µε τα φέρ θη κε το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Α ε ρο πο ρί ας µε 
ό λες τις υ πη ρε σί ες του. Το έ τος 1969, άρ χι σε η ερ γα σί α α νέ γερ σης 
της πτέ ρυ γας του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Ναυ τι κού, η ο ποί α τε λεί ω σε 
το 1972 ο πό τε και ε γκα τα στά θη κε αυ τό µε ό λες τις υπη ρε σί ες του.

Το 1974, ο λο κλη ρώ θη κε η α νέ γερ ση Ιε ρού Να ού, που 
ο νο µά στη κε «Πα να γί α Πα ντά νασσα» και η µνή µη της ε ορ τά-
ζε ται στις 8 Σε πτεµ βρί ου.

Κείµενο: ΓΕΣ/∆ΙΣ
Φωτογραφίες: Ιστορικό Αρχείο ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Πληρωµένοι... δολοφόνοι. 2. Χωρίς υγρασία, στεγνοί - Υγρό µε... οµάδες - 
Πολλαπλό... γελά. 3. Παλιά βιβλιογραφική προστακτική (αρχ.) - Μια πρόθεση 
- Ο µικρότερος θετικός ακέραιος. 4. Μαυρίζει και από... απόγνωση - ∆ιστα-
κτικοί το λένε συχνά - Συµπλέκει προτάσεις. 5. Σύµφωνα µε το θεϊκό νόµο 
- Κοίτες χειµάρρων. 6. Επίπεδος, οµαλός - Ιδανικό... τέλος. 7. Μέρη του... 
όλου - Φτερωτά δίποδα - Πλακουτσωτή µύτη έχει (θηλ.). 8. Αναντικατάστατο 
το µητρικό - Προστατεύουν αρχαίες πόλεις - Ο οποίος (αρχ.). 9. Ειρηνικό... 
δέντρο - Μέσα στο... ποτό βρίσκονται - Υποθετικός σύνδεσµος. 10. Αθόρυ-
βη... τοµή - Η σουρβιά (αρχ.) - Ασκούνται και... διπλωµατικές. 11. ∆εν είναι 
οι... απατεώνες - Αρχή... νωχέλειας - Το ακούνε συχνά τα... µικρά παιδιά. 12. 
Παροµοίωση εκφράζει - Γίνεται στο... πι και φι.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ακούνε πολλές... αµαρτίες. 2. Εκεί... βρέχει για τον αδιάφορο - Μονολεκτική 
πρόσκληση - Αρχαίο νόµισµα. 3. Έγιναν... καπνός αυτοί - Πρώτα στη... λεπτοµέρεια 
- Αθόρυβοι... τόνοι. 4. Λίγο... λίγο - Αγώνες χωρίς νικητές. 5. Προτρεπτικό µόριο 
- Ελληνικό... 16 - Θεραπευτικό µέσο (αρχ.). 6. Περισσότερο, επιπλέον - Χαµένο... 
φωνήεν - Περιέχονται στον... τόκο. 7. Έθνος, φυλή - Αν τυχόν (ιδιωµ.) - Πλέον, 
ήδη. 8. Σύµφωνο του αλφαβήτου - Μια ώρα διαρκούν αυτοί. 9. Αναφέρονται κι 
αυτές οι ανάγκες - Φτάνει και σ’ αυτό... ο κόµπος. 10. ∆ωρικό... την - Άλλη τόση 
τη συµπληρώνει - Μπορεί να είναι και... αβλαβή. 11. Μένουν απρόσβλητοι απ’ 
τη φωτιά - Εταιρικά αρχικά. 12. Τα’ χει η... ανέχεια - Κάτι απ’ το... κάτι - Σταθερό, 
αµετακίνητο. 13. Φλύαρος, φαφλατάς (µτφ.) - Ο σκόρος (αρχ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σ’ αυτό το σταυρόλεξο
θα βρείτε ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ. ∆εν υπάρχουν ούτε λέξεις 

που έχουν ξενική προέλευση, ούτε εγκυκλοπαιδικοί όροι.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ
1 - ∆, 2 - Ω, 3 - Ν, 4 -Η, 5 - Σ (∆ΩΝΗΣ)
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4ΜΑΤΙΙΣΩΣΚΑΙ

5ΟΟΣΙΟΡΕΜΑΤΑ

6ΛΕΙΟΣΑΙΣΙΟΡ

7ΟΛΠΤΗΝΑΣΙΜΗ

8ΓΑΛΑΤΕΙΧΗΟΣ

9ΗΕΛΙΑΟΤΑΝ

10ΤΜΟΑΠΙΕΣΕΙΣ

11ΕΝΤΙΜΟΙΝΩΜΗ

12ΣΑΝΑΚΑΡΙΑΙΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ

1. Ποια είναι η χώρα καταγωγής του προπονητή ποδοσφαίρου Μιρτσέα 
Λουτσέσκου;
Α. Ολλανδία
Μ. Πολωνία
∆. Ρουµανία

2. Ποια οµάδα κατάκτησε το κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης στο 
µπάσκετ το 1993;
Ω. Άρης
Ε. Ολυµπιακός
Ψ. Παναθηναϊκός

3. Ποιος αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδας στο σκάκι την περίοδο 
1991-92;
Ρ. Κοφίδης
Ν. Κοτρωνιάς
Φ. Σκέµπρης

4. Ποια οµάδα αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας στο ποδόσφαιρο το 
1993;
∆. Π.Α.Ο.Κ.
Η. Α.Ε.Κ.
Γ. Ηρακλής

5. Σε ποια οµάδα αγωνιζόταν πριν τον Ολυµπιακό ο µπασκετµπολίστας 
Μίλαν Τόµιτς;
Σ. Ραντνίσκι
Ψ. Ατλάντα
Ν. Παρτιζάν

Τοποθετώντας τα γράµµατα των σωστών απαντήσεων στα αντίστοιχα 
τετράγωνα της παρακάτω σκάρας, θα σχηµατιστεί το επώνυµο ενός 

ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.
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