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Διανέμεται Δωρεάν

Με ι διαί τε ρη λα μπρό τη τα ε ορ τά στη κε στις 4 Δε κεμ βρί ου σε ό λες τις Μο νά-

δες του Πυ ρο βο λι κού η μνή μη της Προ στά τι δος του Ό πλου Με γα λο μάρ-

τυ ρος Α γί ας Βαρ βά ρας. Ως Προ στάτι δα του Πυ ρο βο λι κού στον Ελ λη νι κό 

Στρα τό κα θιε ρώ θη κε α πό το 1829, ό ταν γιορτά στη κε πρώ τη φο ρά στο 

Ναύ πλιο, στο στρα τό πε δο του μό λις συ γκρο τη μέ νου «Τάγ μα τος Πυ ρο βο-

λη τών», ό πως ο νο μα ζό ταν τό τε.

Κα τά την διάρ κεια των εκ δη λώ σε ων προ σφέρ θη καν οι πα ρα δο σια κοί λου-

κουμά δες με κο νιάκ, ό πως α κρι βώς έ γι νε και κα τά τον πρώ το ε ορ τα σμό, 

ο πό τε κα θιε ρώ θη κε το ω ραί ο αυ τό έ θι μο.
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Α ξιω μα τικοί, υ πα ξιω μα τι κοί, 
στρα τιώ τες και πο λι τι κό προ σω

πι κό του Στρα τού Ξη ράς 
Για το νέ ο έ τος σας εύ χο μαι α πό 

βά θους καρ δί ας μέ σω και της 
α ξιό λο γης αυ τής έκ δο σης χρό

νια πολ λά, υ γεί α και πρό ο δο για 
σας και τις οι κο γέ νειές σας.

Στο έ τος που πέ ρα σε, δώ σα τε τον κα λύτε ρό σας ε αυ τό για την ε ξυ πη ρέ τη ση των ε θνι κών μας συμ φε ρό ντων και τη 
διασφά λι ση της α σφά λειας των Ελ λή νων πο λι τών, ό σο και τη διε θνή ει ρή νη και στα θε ρό τη τα, βελ τιώ νο ντας την α πο τε λε
σμα τι κό τη τα και την ι σχύ των Ε νό πλων μας Δυ νά με ων. 

Και το 200� η προ σφο ρά του στρα τιω τι κού και πολι τι κού προ σω πι κού των Ε νό πλων Δυ νάμε ων στην πα τρί δα και το 
κοι νω νι κό σύ νο λο ή ταν σπου δαία. Με τη σκλη ρή σας ερ γα σί α, το υ ψη λό αί σθη μα ευ θύ νης και την αυ στη ρή προ σήλω σή 
σας στο κα θή κον, α ντα πο κρι θή κα τε στην ε μπι στο σύ νη, με την ο ποί α σας πε ρι βάλ λει ο Ελ λη νι κός λα ός.

Σας ευ χα ρι στώ και πά λι για τις με γάλες προσπά θειες που κα τα βάλ λε τε και θέλω να σας δια βε βαιώ σω ό τι η βελ τί ω ση 
των συν θη κών για το προ σω πι κό των Ε νό πλων Δυ νά με ων πα ρα μέ νει βα σι κή προ τε ραιό τη τα της πολι τι κής του Υ πουρ γεί
ου Ε θνι κής Ά μυ νας. Έ μπρα κτη α πό δει ξη του με γά λου ενδια φέ ρο ντος της πο λι τι κής η γε σί ας του Υ ΠΕ ΘΑ εί ναι η προ ώ θη
ση, ως ο φεί λαμε, του νέ ου μι σθο λο γί ου των στρα τιω τι κών, που βελ τιώ νει την οι κο νο μι κή τους κα τά στα ση. Και δεν στα μα
τού με ε δώ, για τί για μας προ έ χει ο άν θρω πος.

Ε πι πλέ ον, α να βαθ μί ζο ντας τις υ πη ρεσί ες, τη λει τουρ γί α και τις υ πο δο μές μας, πά ντο τε σε κα θε στώς δια φά νειας και 
νο μι μό τη τας και ε πεν δύ ο ντας πε ρισ σό τε ρα στον αν θρώ πι νο πα ρά γο ντα, υπη ρε τού με ό λοι μα ζί το δη μό σιο συμ φέ ρον, 
ε μπνέ ου με αίσθη μα α σφά λειας στους Έλ λη νες πο λί τες και συμ βάλ λουμε στην πα γκό σμια ει ρή νη.

Στο ση με ρι νό πε ρι βάλ λον υ ψη λών α παιτή σε ων και υ πο χρε ώ σε ων κά τω α πό συν θή κες πο λύ πλο κων γε ω πο λι τι κών πα
ραγό ντων ε νι σχύ ου με την α μυ ντι κή ι κα νό τη τα και την α πο τρε πτι κή ι σχύ της χώ ρας μας. Ερ γα ζό μα στε, για την στα θε ρό τη τα 
στην πε ριο χή, την ε κτό νω ση και ει ρη νι κή διευ θέ τη ση των πε ρι φε ρεια κών συ γκρού σε ων και τη δια τή ρη ση της στρα τιω τι κής 
ι σορ ρο πί ας. Οι σύγ χρο νες και ευέ λι κτες Έ νο πλες Δυ νά μεις μας εί ναι ι κα νές να ε κτε λέ σουν με ε πι τυ χί α τις α πο στο λές τους 
σε ε θνι κό ή δια συμ μα χι κό ε πί πε δο, αλ λά και έ τοι μες να συν δρά μουν στην αντι με τώ πι ση φυ σι κών κα τα στρο φών και γε νι κά 
ε κτά κτων κα τα στά σε ων του πλη θυ σμού, ι διαί τε ρα των πα ρα με θο ρί ων πε ριο χών.

Συ νε χί ζου με την κοι νή μας προ σπά θεια και τη νέ α χρο νιά και εύ χο μαι το 2008 να εί ναι έ τος ει ρή νης και δη μιουρ γί ας για ό λους. 

Ευχές του κ.Υ πουρ γού Ε θνι κής 
Ά μυ νας για το Νέος Έτος

Ευάγγελος Μεϊμαράκης
Υπουργός Εθνικής Άμυνας



2 Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8 Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8 

Η ε ορ τή των Χρι στουγέν νων χα ρα κτη ρί ζε ται α πό τους Πα τέ ρες της Εκ κλη σί ας, ως η Μη τρό πο λη των ε ορ τών, α φού α πό αυ τή γεν νή θη καν ό λες 
οι άλ λες ε ορ τές, των γε γο νό των της ε πί γης πα ρου σί ας του Κυ ρί ου. «Εορ τή γαρ ην πε ρι φα νής η πά ντας συ νά γου σα και Μητρό πο λις», ό πως λέ ει 
ο Αγ. Ιω άν νης ο Χρυ σό στο μος.

Το γε γονός της Θεί ας Ε ναν θρω πή σε ως έδω σε τη δυ να τό τη τα στον άν θρω πο να α νέ βει στον ου ρα νό και έ τσι να γί νει έ νας ε πί γειος άγ γε λος, έ νας ου ρά νιος άν-
θρω πος. Έ δω σε την δυ να τότη τα στον άν θρω πο να βρει τον χα μέ νο δρό μο και να επι στρέ ψει στην θέ ση για την ο ποί α και εί χε πλα σθεί. Μέ σα α πό το γε γο νός 
της Γεν νή σε ως του Θε αν θρώ που Χριστού, έρ χε ται να α πο κα τα στα θεί η δια σα λευ θεί σα τά ξη στις σχέσεις του Θε ού με τον άν θρω πο, του αν θρώ που με τη φύ ση, 
του αν θρώ που με τον άν θρω πο. Έρ χε ται το Θεί ο βρέ φος να φέ ρει στον κό σμο ό λο χω ρίς δια κρί σεις και ε ξαι ρέ σεις, την α λή θεια, την α γά πη και την ει ρή νη. Τρεις 
λέ ξεις που α πο κα λύ πτουν το μέγε θος της α γά πης του Θε ού, αλ λά και την α ξί α και ση μα σί α που έ χουν αυτές οι λέ ξεις ό ταν εν σαρ κώ νο νται στο πρό σω πο του 
Θε ού και α ξιο ποιού νται κα τάλ λη λα από τον α γω νι ζό με νο άν θρω πο, προ κει μέ νου να κερ δί σει μια ζω ή, ό πως την έ πλα σε και δη μιούρ γη σε ο Θε ός.

Με την Γέν νη ση του Χρι στού ο πα ρά δει σος ά νοι ξε. Τα σύ μπα ντα α γάλλο νται α πό την α προσ δό κη τη εί σο δο του τέ λειου και αιώ νιου Θε ού στο ι στορι κό 
γί γνε σθαι. Τα ά νω με τα κά τω συ νε ορ τά ζουν και συ νο μι λούν. Οι άγγε λοι κοι νω νούν με τους αν θρώ πους και οι άν θρω ποι διαλέ γο νται ά φο βα με τους 
αγ γέ λους. Η φύ ση υ πο τάσ σε ται, αλ λά και υ πο δει κνύ ει το Θεί ο βρέ φος, «Τον Πα λαιόν των η με ρών», τον Κύ ριον της δό ξης. Το σπή λαιο γίνε ται ου ρα νός. 
Η αν θρω πό τη τα προ σφέ ρει στο σχέ διο της Θεί ας Οι κο νο μί ας και σω τη ρί ας, «Παρ θέ νον α γνή» και όλα αυ τά γί νο νται, για να αρ χί σει μια νέ α πο ρεί α, 
έ να νέ ο ξε κί νη μα ο άν θρω πος στον κό σμο που ζει, ερ γά ζε ται και κι νεί ται. Κα λεί ται σε μια α γα πη τι κή συ νά ντη ση και προ σέγ γι ση με Αυτόν, που άγ γε λοι 
και άν θρω ποι, ο ρα τά και α ό ρα τα, δο ξο λο γούν και ψάλ λουν, «∆ό ξα εν Υ ψί στοις Θε ώ και ε πί γης ει ρή νη, εν αν θρώ ποις ευ δο κί α».

Μέ σα α πό τη με γά λη αυ τή ε ορ τή, ό που τα πά ντα γύ ρω μας γιορ τά ζουν, μας κα λεί η Α γί α Εκ κλησί α, να γιορ τά σου με πραγ μα τι κά και α λη θι νά και να 
ευ φρανθού με αυ τή την η μέ ρα, ως την η μέ ρα της δι κής μας σω τή ριας, προ ό δου και γέν νη σης. Παρ’ ό λες τις προ τρο πές, ο ση με ρι νός άνθρωπος, δυ σκο λεύ ε ται 
να κα τα νο ή σει αυ τή τη με γά λη ε ορ τή, αλ λά και την αλ λα γή που συ ντε λέ στη κε α πό το γε γο νός αυτό. Η Γέν νη ση του Κυ ρί ου, δυ στυ χώς πολ λές φο ρές, μας α φή νει 
α συ γκί νη τους και ξέ νους προς την πραγμα τι κό τη τα. Την πε ριο ρί ζου με μό νο στο ε πι φα νεια κό, κο σμι κό και ε ορ τα στικό πνεύ μα, α γνο ώ ντας και α διαφο ρώ ντας για την 
πνευ μα τική προ έ κτα ση. Μέ νου με σε κα τα στά σεις ψεύ τι κες και υ ποκρι τι κές, οι ο ποί ες γε μί ζουν με υ πο κα τά στα τα τις ψυ χές μας, χω ρίς ό μως να δί δουν πραγ μα τι κό 
νό η μα και χα ρά σε αυ τά που κά νου με, ξε χνώ ντας τα αλη θι νά μη νύ μα τα που μας δί νει η Εναν θρώ πι ση του Χρι στού. Ζού με με υ ποκα τά στα τα ό πως τα προ-
σφέ ρουν ό λοι ε κεί νοι, που θέλουν να μας α πο μα κρύ νουν α πό το φ τω χι κό σπή λαιο της Βη θλε έμ. Μας ο δη γούν στις φω τι σμέ νες και στο λι σμέ νες βι τρί νες, ό που 
κυ ριαρ χούν τα γέ λια των αν θρώ πων, που στην πραγ μα τι κό τη τα δεν εί ναι α λη θι νά, α φού τα προ βλή μα τα που τους α πα σχο λούν τους κρα τούν ε γκλω βι σμέ νους, 
χω ρίς να χαί ρο νται έ στω και λί γο αυ τά τα ο ποί α βλέ πουν, χω ρίς να απο λαμ βά νουν έ στω και με ρι κώς την χα ρά, που οι ί διοι προ ε τοί μα σαν και ορ γά νω σαν.

Σ την ε πο χή που ζού με, α κού με διά φο ρες ι δε ο λο γί ες που αμ φι σβη τούν το Χρι στο κε ντρι κό ε ορ τα σμό των Χρι στου γέν νων και προ τεί νουν άλ λα πρό τυπα, υ λι στι-
κά, ευ δαι μο νι στικά και ψυ χα γω γι κά. Ε μείς οι Ορ θό δο ξοι Έλ λη νες με την μα κραί ω νη ι στο ρί α, παρά δο ση, α ξί ες και πί στη, πα γι δευό μα στε 
σ’αυ τά, έ στω και προς στιγ μή α ναζη τώ ντας το νέ ο που θα εί ναι ω ραί ο.

Το και νούρ γιο, το αιώ νιο και το νέ ο, έρ χε ται α πό το σπή λαιο της Βη θλε έμ, έρχε ται α πό την προ σω πι κή 
συ νά ντη ση με τον Χρι στό. Έρ χε ται α πό την πο ρεί α μας προς Αυ τόν που φω τί ζει τα βή μα τα, τις σκέ ψεις και 
τα έρ γα μας, με το φως του το αιώ νιο. Έρ χε ται α πό Ε κεί νον που δί νει ζω ή, προ σφέ ρει αι σιο δο ξί α και χα ρά, 

για να προ χω ρού με μπρο στά και να ε πι τε λού με ό λα ε κεί να, που προ ά γουν το αν θρώ πι νο πρό σω-
πο και κα λυ τε ρεύ ουν τις σχέ σεις μας με το Θε ό, τον άνθρω πο και τη φύ ση. Το αιώ νιο και το νέ ο 
που α να ζη τού με, έρ χε ται α πό την λύτρω ση, που προ σφέ ρει ο Χρι στός μας, μια λύ τρω ση α λη θι νή 
και πραγ μα τι κή. Μί α λέ ξη τό σο δυ να τή και ι σχυ ρή, μέ σα στον τό σο δυ να τό και ι σχυ ρό αλ λά και 
μικρό κό σμο μας. Μί α λέ ξη που θα α ντι κα τα στή σει τα λά θη και τις α τέ λειες του πα ρελ θό ντος 
και θα προ σφέ ρει μί α νέ α γέν νη ση, νέ ων α να νε ω μέ νων προ σώ πων.

Η Γέν νη ση του Κυ ρί ου, αυ τό το κο σμο ϊ στο ρι κό γε γο νός που ση μά δε ψε την ιστο ρί α και τη ζω ή του αν-
θρώ που, δεν πρέ πει να μας α φή νει α διά φο ρους. Χρειάζε ται να υ περ βού με την θνη τό τη τα μας και να 
α νέ βου με στους ου ρα νούς. ∆εν πρέ πει να α γνο ή σου με τη σπου δαιό τη τα αυ τού του γε γο νό τος, ε πει δή πραγ-
ματο ποι ή θη κε μα κριά α πό τη δη μο σιό τη τα σε έ να α πλό και τα πει νό σπή λαιο. Ο Κύριος α να μέ νει να 
γεν νη θεί στην καρ διά του κά θε αν θρώ που χω ρι στά και σε όλους μα ζί. Μας κα λεί να α να κα λύ ψου με 
την α γά πη. Μας κα λεί να α νοί ξου με την πόρ τα της ψυ χής, για να έλ θει «ε ντός η μών» και να μεί νει «εις 
αιώ να αιώ νος». Έ τσι α νοί γο νται νέ ες προ ο πτι κές, νέ ες δυ να τό τη τες, για τον άν θρω πο και την πο ρεί α του 
στο πα ρόν και στο μέλ λον. Έ τσι η α γά πη, η α λή θεια και η ει ρήνη, θα κερ δί σουν χώ ρο στις ψυ χές των αν-

θρώ πων, γι νό με νοι συ γκλη ρο νό μοι της Βα σι λεί ας του Θε ού και κά το χοι ου ρα νί ων και α πεί ρων α γα θών.
ΓΕΕΘΑ/ΔΘΡ

«∆ό ξα εν Υ ψί στοις Θε ώ και ε πί γης ει ρή νη,
εν αν θρώ ποις ευ δο κί α»
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Α ξιω μα τικοί, Υ πα ξιω μα τι κοί, 
Στρα τιώ τες, Ναύ τες, Σμη νί τες και 
Πο λι τι κό Προ σω πι κό των Ε νό
πλων Δυ νά με ων.

Η προ σή λω σή σας στο κα
θήκον, το υ ψη λό αί σθη μα της ευ
θύ νης που ε πι δεί ξα τε α πο τε λούν 
τις ι κα νές και α να γκαί ες συν θή κες 
που ση μα το δο τούν την α ντα πό
κρι ση στην ε μπι στο σύνη που σας 
πε ρι βάλ λει ο Ελ λη νι κός Λα ός.

Η πα τρί δα μας α πο τε λεί ση μεί ο α να φο ράς 3 δια φο ρε τι κών Η πεί
ρων και ποι κίλων πο λι τι σμών. Η πα ρα πά νω ι διαί τε ρη γε ω στρα τη γι
κή ση μα σί α που α πο δί δεται στον Ελ λη νι κό χώ ρο κα θι στά α να γκαί α 
την α μυ ντι κή της ε τοι μό τη τα αλ λά ταυ τό χρο να  ό πως ε πι βάλ λε ται 
α πό τον πο λι τι σμό και τη δε δη λω μέ νη ε πιθυ μί α μας  α πο τε λεί δύ
να μη Ει ρή νης, Α σφά λειας και Στα θε ρό τη τας στην ευρύ τε ρη πε ριο χή 
των Βαλ κα νί ων και της Α να το λι κής Με σο γεί ου. Κα τά συ νέ πεια, η α ντί
δρα ση της πα τρί δας μας στις ε ξε λί ξεις στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή δεν εί
ναι α πλά α ντα να κλα στι κή αλ λά προ η γεί ται αυ τών με τη δια μόρ φω ση 
της κατάλ λη λης πο λι τι κής που στη ρί ζε ται στο μα κρο πρό θε σμο προ
γραμ μα τι σμό. Η με θο δευ μέ νη ερ γα σί α, ο αλ λη λο σε βα σμός, η συ
νερ γα σί α ό λων των αρ μό διων φορέ ων για την ε πί τευ ξη του κοι νού 
στό χου σε συν δυα σμό με την πα ρο χή των κατάλ λη λων κι νή τρων, τη 
βελ τί ω ση των υ πο δο μών και της ποιό τη τας ζω ής για το προ σω πι κό 
των Ε νό πλων Δυ νά με ων δί δο ντας έμ φα ση στον αν θρώ πι νο πα ρά
γοντα α πο τε λούν τα ε χέγ γυα της υ λο ποί η σης των στό χων μας.

Η προ σπά θεια ε πί τευ ξης των στό χων μας δεν πρέ πει να εί ναι 
στα τι κή. Σί γουρα υ πήρ ξε με γά λη α να γνώ ρι ση α πό τη Στρα τιω τι κή 
και Πο λι τι κή η γε σί α α φενός και α φε τέ ρου α πό την κοι νω νί α, κα θό
σον το έρ γο της κοι νω νι κής προ σφοράς υ πήρ ξε ση μα ντι κό, ου σιώ
δες και ή ταν πλή ρως α πο δε κτό α πό την κοι νω νί α. Η προ σπά θεια 
πρέ πει να εί ναι συ νε χής και με αυ ξή με νη έ ντα ση α φού η ε σω τερι κή 
ε νί σχυ ση που ε πι τε λεί ται σε ό λο το προ σω πι κό α πό την ε πί τευ ξη 
των στό χων μας, δη μιουρ γούν σε ό λους την α νά γκη για κα τα βο λή 
αυ ξη μέ νης προ σπάθειας για την α ντα πό κρι ση στις δη μιουρ γη θεί
σες α παι τή σεις για την υ λοποί η ση των ποι κί λων στό χων μας.

Για το ε πι τε λε σθέν μέ χρι σή με ρα έρ γο, α ξί ζει η α να γνώ ρι
ση σε ό λους και η από δο ση συγ χα ρη τη ρί ων.

Η ε πι τυ χί α εί ναι μο νό δρο μος.
Η αλ λη λε πί δρα ση της Πο λι τι κής Η γε σί ας με το προ σω πι κό των 

Ε νό πλων Δυ νάμε ων θα συ νε χί σει να υ φί στα ται και στο νέ ο έ τος στη
ρι ζό με νη στην α μοι βαί α κα τα νό η ση και στην ε μπι στο σύ νη. Θα συ νε
χί σει να α πο τε λεί σχέ ση ε ποι κο δομη τι κή και δυ να μι κή ώ στε το νέ ο 
έ τος να α πο τε λεί έ τος ει ρή νης και προ ό δου με υ γεί α και ευ τυ χί α.

Κων στα ντί νος Αν. Τασού λας
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Ευχές των κ.κ.Υφυ πουρ γών
Α ξιω μα τι κοί, υ πα ξιωμα τι κοί, 

στρα τεύ σι μοι και πο λι τι κό προ σω
πι κό του Στρα τού Ξη ράς

Αι σθά νο μαι ι διαί τε ρη τι μή που 
ο ρίστη κα μέ λος της με γά λης οι κο
γέ νειας των Ε νό πλων Δυ νά με ων. 
Ω στό σο, με διακα τέ χει και αί σθη μα 
ευ θύ νης, η υ πο χρέ ω ση να ερ γα
στώ και να α ντα πο κρι θώ με ε πάρ
κεια στα κα θή κο ντά μου. 

Η χώ ρα μας, η πιο α νε πτυγ μέ
νη δύ να μη της πε ριο χής που ε ντάσ σε ται, ε δώ και δε κα ε τί ες, στον 
Ο.Η.Ε, την Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση και το Βο ρειο α τλα ντι κό Σύμ φω νο 
(ΝΑ ΤΟ), αλ λά και σε ό λους τους πε ρι φε ρεια κούς ορ γα νι σμούς, 
έ χει α να λά βει έναν ι διαί τε ρα ση μα ντι κό, ό σο και δύ σκο λο ρό λο.

Δεν α ντι δρά α πλώς α ντα να κλα στι κά στις ε ξε λί ξεις στα Βαλ
κά νια, την «πυ ρι τι δα πο θή κη» της Ευ ρώ πης στο πα ρελ θόν, αλ
λά προσπα θεί να προ η γεί ται αυ τών. 

Μό νι μη πυ ξί δα μας εί ναι η ε πι δί ω ξη της Ει ρή νης, της Α σφά
λειας, της Στα θε ρό τη τας και της Ευ η με ρί ας στην ευ ρύ τε ρη πε
ριο χή της ΝΑ Ευ ρώ πης.

Ο ελ λη νι κός Λα ός, δια χρο νι κά α φο σιωμέ νος στα πο λύ τι μα α γα θά 
της ε λευ θε ρί ας και της ει ρή νης, πι στεύ ει βα θύ τατα στον ει λι κρι νή διά
λο γο και στο σε βα σμό των υ φι στα μέ νων συν θη κών και συνό ρων.

Ό μως, ε πει δή ε πι θυ μεί να αι σθά νε ται α πο λύ τως α σφα λής, 
ε πεν δύ ει α πό το υστέ ρη μά του μέ σω των ι σχυ ρών Ε νό πλων Δυ
νά με ων στη στα θε ρό τη τα και ό χι στον πό λε μο.

Δια τη ρώ ντας ι σχυ ρή α πο τρε πτι κή δύ να μη, ι κα νή να α ντι
με τω πίσει με ε πι τυ χί α ο ποια δή πο τε α πει λή, διευ κο λύ νε ται η 
ά σκη ση α πο τε λε σματι κής ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής, ε φό σον εί ναι 
τοις πά σι πα ρα δε κτό ό τι δε νο είται σχε δια σμός α μυ ντι κής πο
λι τι κής, που να μην υ πη ρε τεί ή να μην υ πη ρε τείται στε νά α πό 
την ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή. 

Σας ευ χα ρι στώ, λοι πόν, θερ μά για τις με γά λες προ σπά θειες 
που κα τα βάλ λε τε, που δί νε τε καθη με ρι νά τον κα λύ τε ρο σας ε αυ τό 
για την προ ά σπι ση και ε ξυ πη ρέ τη ση των ε θνι κών μας συμ φε ρό
ντων. Για τον ά ψο γο ε παγ γελ μα τι σμό με τον ο ποί ο ε πι τε λεί τε το 
έρ γο σας μέ σα στα πλαί σια της υ ψη λής ε τοιμό τη τας που α παι τεί 
η α πο στο λή σας.

Ως Πο λι τι κή Η γε σί α του Υ πουργεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας εί μα στε 
δί πλα σας σε αυ τή την α πο στο λή. Δεν εί στε μόνοι. Εί μα στε συ νο
δοι πό ροι και ό λοι μα ζί υ πη ρε τού με κοι νούς στό χους και ιδα νι κά.

Για το 2008 εύ χο μαι να εί ναι έ τος ει ρή νης, δη μιουρ γί ας και 
προ σω πι κής ευ τυχί ας, κα θώς και κά θε ε πι τυ χί α στο ε νη με ρω τι κό 
πε ριο δι κό «Στρα τός και Ε νημέ ρω ση».

Γιάν νης Πλα κιω τά κης
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
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Α ξιω μα τικοί, Υ πα ξιω μα τι κοί, στρα τιώ τες, εθνοφύλακες
και πο λι τι κό προ σω πι κό του Στρα τού Ξη ράς.

Με την ευ και ρί α του νέ ου έ τους, θα ή θε λα να ευ χη θώ ο λό ψυ χα σε
ε σάς και στις οι κο γέ νειες σας, Χρό νια Πολ λά με υ γεί α και πρό ο δο.

Το 200� α πο τέ λε σε έ τος υ λο ποι ή σε ως των α πο φά σε ων της η γε σί ας του Στρα τού Ξη ράς που ε πι κε ντρώ νο νταν στον με τα
σχη μα τι σμό του σε έ ναν σύγ χρο νο ευέ λι κτο, τα χέ ως α να πτυσ σό με νο, ε ξο πλι σμέ νο με σύγ χρο να ο πλι κά συ στή μα τα και κυ ρί ως, 
ά ρι στα εκ παι δευ μέ νο, Στρα τό.

Οι προτε ραιό τη τες που τέ θη καν α φο ρού σαν στην α σφά λεια προσω πι κού και ε γκα τα στά σε ων, στη ρε α λι στι κή εκπαί δευ ση, 
στη συ ντή ρη ση υ λι κών και μέσων στην ε παύ ξη ση της Ε πι χει ρη σια κής Ε τοι μό τη τας των Μονά δων.

Στο πα ρα πά νω πλαί σιο, το σύ νο λο του προ σω πι κού του Στρα τού Ξη ράς κα τέ βα λε το μέ γιστο των προ σπα θειών του για να 
α ντα πο κρι θεί στις α παι τή σεις του σύγ χρονου πο λυ διά στα του πε ρι βάλ λο ντος. Το υ ψη λό ε πί πε δο ε πι χει ρη σια κής ε τοι μό τη τας 
πι στο ποι ή θη κε στις διε ξα χθεί σες α σκή σεις, και στις α ξιο λο γή σεις που άρ χι σαν να υ λο ποιού νται  το έ τος αυ τό με τη νέ α τους 
μορ φή. Στον το μέ α αυ τό υ πήρ ξαν ου σιώ δεις αλ λα γές. Πι στεύ ω ό τι η υ λο ποί η ση ε νός α πό λυ τα α ντι κει με νι κού συ στή μα τος αξιο
λό γη σης τό σο σε ο μα δι κό αλ λά πε ρισ σό τε ρο σε α το μι κό ε πίπε δο, συμ βάλ λει στην ποιο τι κή α να βάθ μι ση του Στρατού Ξη ράς.

Το έ τος αυ τό, ση μα ντι κή ή ταν η συ νει σφο ρά του Στρα τού Ξη ράς και στο κοι νω νι κό σύ νολο. Αν και το έρ γο αυ τό έ γι νε κυ ρί ως ευ ρέ ως 
γνω στό και εκτι μή θη κε α πό τις το πι κές κοι νω νί ες, λό γω της α ρω γής που πα ρεί χε και συ νε χί ζει να πα ρέ χει στις πυ ρό πλη κτες πε ριο χές, 
η προ σφο ρά του Στρα τού ε κτεί νε ται σε ό λο το εύ ρος του ελ λαδι κού χώ ρου, και πε ρι λαμ βά νει πο λυε πί πε δες δρα στη ριό τη τες, ό πως η 
συμ βο λή στη προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος και η πα ρο χή ποικιλόμορφης συν δρο μής σε α πο μα κρυ σμέ νες πε ριο χές της χώ ρας.

Πα ράλ λη λα, συ νε χί σθη καν οι προ σπά θειες για τη βελ τί ω ση της ποιό τη τας της ζω ής και των συν θη κών δια βί ω σης του προ
σω πι κού και ε λή φθη σαν μια σει ρά κοι νω νι κών μέ τρων που ά πτο νται της κα θημε ρι νό τη τας των στε λε χών.

Σή με ρα, είμαι πεπει σμέ νος, ό τι ο Στρα τός Ξη ράς εί ναι ι κα νός να α ντα πο κρι θεί στις σύγ χρο νες α παι τή σεις, ως α ξιό πι στη δύ
να μη α πο τρο πής και ά με σης α ντί δρα σης και έ χει τη δυ να τό τη τα να κα λύ ψει τις διε θνείς υ ποχρε ώ σεις της χώ ρας, α πο τε λώ ντας 
μέ σο άσκη σης της Ε θνι κής Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής.

Το έρ γο που ε πι τε λέ σθη κε ή ταν έργο συλ λο γι κό. Για το λό γο αυ τό σας α ξί ζουν συγ χα ρη τή ρια. Η Πο λι τι κή και Στρα τιω τι κή 
η γε σί α α πο δει κνύ ει με το έ μπρα κτο εν δια φέ ρον της, την α να γνώ ρι ση για τη προ σπά θεια που κα τε βλή θη.

Για το έ τος 2008 θα α παι τη θεί να εργα σθού με με την ί δια ζέ ση, με το ί διο εν δια φέ ρον, ώ στε να ε μπε δω θούν ό σα ε πι τύ χα με 
και να βελ τιώ σου με την α πο τε λε σμα τι κό τη τα και την ι σχύ του Στρα τού Ξη ράς.

Το έ τος 2008 πρέ πει ό λοι μα ζί και ο κα θέ νας α το μι κά να θέ σου με στό χους φι λό δο ξους, αλ λά πα ράλ λη λα υ λο ποι ή σι μους, 
στό χους που θα μας κά νουν υ πε ρή φα νους για τα επι τεύγ μα τά μας. Στό χους ε παγ γελ μα τι κούς αλ λά και οι κο γε νεια κούς, κα θώς 
πι στεύ ω ό τι οι δύ ο αυ τοί στό χοι πρέ πει να συμ βα δί ζουν.

Α τε νί ζω το 2008 με την αι σιο δο ξί α που μου ε πι τρέ πε τε ε σείς, άν δρες και γυ ναί κες του Στρα τού Ξη ράς ως έ τος ει ρή νης, προ
ό δου και δη μιουρ γί ας και εύ χο μαι κα λή ε πι τυ χί α στο έρ γο σας.

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης
          Αρχηγός

Ευχές κ.Αρχηγού 
ΓΕΣ για το Νέος 

Έτος
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

� Η μέ ρα Ε νό πλων Δυ νά με ων
Η 21η Νο εμ βρί ου κά θε έ τους, κα θιε ρώ θη κε ως η μέ ρα γιορ τής των Ε νό πλων Δυ νά με ων. Η μέ ρα γιορ τής των Ει σο δί ων της Πα να

γί ας μας, της Υ πε ρα γί ας Θε ο τό κου, της Υ περ μά χου Στρα τη γού, που με την ευ λο γί α 
της, οι Έλ λη νες έ γρα ψαν λα μπρές σε λί δες δό ξας και η ρω ι σμού σε ό λα τα πε δί α των 
μα χών. Οι α γώ νες μας ή ταν πά ντο τε με α ντι πάλους δυ να τό τε ρους και πο λυ πλη θέ
στε ρους. Πά ντα στο πα ρελ θόν ο Έλ λη νας συνδύ α ζε τη μά χη για την ε λευ θε ρί α με 
τη δύ να μη και τη χά ρη του Θε ού.

Στους βυ ζα ντι νούς χρό νους η Πα να γί α εθε ω ρεί το η “Υ πέρ μα χος Στρα τη γός”, η 
προ στά τι δα και η α ρω γός του έ θνους, σε ό λους τους α γώ νες του. Ο μα χη τής υ πε ρα
σπι στής της «Βα σι λεύ ου σας» και ο πο λε μι στής ή ρω ας του έ πους του 1940, συ χνά 
έ βλε πε το ό ρα μα της Θε ο τό κου, να του δί δει κου ρά γιο και δύ να μη στην α ντι με τώ πι ση 
των πο λύ πο λυ πλη θέστε ρων α ντι πά λων. Αλ λά α κό μα και στο μέλ λον, ε άν κλη θούν οι 
Έ νο πλες Δυ νά μεις να υ πε ρα σπί σουν την πα τρί δα μας, η με γά λη χά ρη της, θα εί ναι ο 
ο δη γός για την ε λευ θε ρί α του λα ού και την α κε ραιό τη τα των ε δα φών μας.

21 Νο εμ βρί ου. Η μέ ρα γιορ τής των Ε νό πλων Δυ νά με ων της χώ ρας μας, η μέ
ρα γιορ τής για τα στρα τευ μέ να νιά τα του λα ού μας, η μέ ρα γιορ τής για το πα ρόν 
και το μέλ λον του τό που μας. Τι μού με σή με ρα ό λους ε κεί νους, που με το αί μα 
τους και την α γά πη προς την πα τρί δα, ε ξα σφά λι σαν την ε λευ θε ρί α και την ύ παρ
ξη της χώ ρας μας. Τι μού με τους α γώ νες των Ε νό πλων Δυ νά με ων, οι ο ποί ες 
έ γρα ψαν χρυ σές σε λί δες δό ξας, στη διάρ κεια της μα κραί ω νης ι στο ρί ας μας.

Στο πλαί σιο αυ τό πραγ μα το ποι ή θη καν πα νελ λα δι κά με ι διαί τε ρη λα μπρό τη τα 
ε ορ τα στι κές εκ δη λώ σεις πα ρου σί α των θρη σκευ τι κών, πο λι τι κών και στρα τιω τι
κών αρ χών κα θώς και πλή θος κό σμου.

� Ο Α/ΓΕΣ Βουλ γα ρί ας στην Ελ λά δα

Το διά στη μα α πό 02 έ ως 04 Ο κτω βρί ου 200�, πραγ μα το ποί η σε ε πί ση
μη ε πί σκε ψη στην χώ ρα μας ο κ. Αρ χηγός του Βουλ γα ρι κού Γε νι κού Ε πι τε
λεί ου Στρα τού Α ντι στρά τη γος Ivan Dobrev, προσκε κλη μέ νος του κ. Αρ χη γού 
ΓΕΣ Α ντι στρά τη γου Δη μη τρί ου Βούλ γα ρη, ό που είχε συ νο μι λί ες με την Πο
λι τι κή η γε σί α του Υ ΠΕ ΘΑ, την στρα τιω τι κή η γε σί α του ΓΕ Ε ΘΑ και του ΓΕΣ, 
για θέ μα τα που α φο ρούν τους δύ ο στρα τούς. Ε κτός των άλλων το πρό γραμ
μα του πε ρι λάμ βα νε ε πί σκε ψη στο Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Τε θωρα κι σμέ νων 
(ΚΕΤ Θ), ό που ε νη με ρώ θη κε για την α πο στο λή και τις δρα στη ριό τητες του 
κέ ντρου. Κα τά τη διάρ κεια της πα ρα μο νής του στη χώ ρα μας, ο Αρ χη γός 
ΓΕΣ της Βουλ γα ρί ας εί χε την ευ και ρί α να ε πι σκε φθεί και να ξε να γη θεί σε 
μου σεί α και αρ χαιο λο γι κούς χώ ρους. 

� Ο κ. Α/ΓΕΣ στην Ι σπανί α

Το διά στη μα 13 έ ως 15 Νο εμβρί ου 200�, ο κ. Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος 
Δη μή τριος Βούλ γα ρης, συμ με τεί χε στην 1η Σύ νο δο Αρ χη γών Στρα τού 
του ΝΑ ΤΟ (Land Commanders Conference), η ο ποί α διε ξή χθη στην Μα
δρί τη της Ι σπα νί ας, με τη συμ με το χή κρα τών PfP, Με σο γεια κού Δια λό γου 
και Πρω το βου λί ας της Κων στα ντι νού πο λης.
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� Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού σε Διεθνείς Συνεργασίες
Από 8 έως 18 Οκτωβρίου 200� πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη 

Γερμανία, από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού Αντγο 
Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο και τον Τχη (ΠΒ) Γεώργιο Σκαλτσογιάννη, 
Ιστορικό της ΓΕΣ/ΔΙΣ, μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Ερευνών 
Στρατιωτικής Ιστορίας της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, με σκοπό την αμοι
βαία ενημέρωση επί θεμάτων στρατιωτικής ιστορίας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις παρακάτω επισκέψεις:
î στη Γερμανική Υπηρεσία Ιστορίας στο Potsdam και ενημερώσεις σχετικές 

με το συγγραφικό και εκδοτικό έργο της Υπηρεσίας,
î στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων στο Freiburg με ενημερώσεις 

σχετικές με το τηρούμενο αρχειακό υλικό,
î στο Δήμο Gorlitz, ο οποίος τηρεί όλο το αρχειακό υλικό του ελληνικού Δ΄ΣΣ 

που έζησε την αιχμαλωσία κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1916  1919).
Το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς επικεντρώθηκε τόσο στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του Ινστιτούτου Ερευνών Στρα

τιωτικής Ιστορίας, όσο και στην απόκτηση αρχειακού υλικού για την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδιαίτερα για την περίοδο 
της γερμανοβουλγαρικής κατοχής της Α. Μακεδονίας (19161919), την παραμονή του Δ΄ ΣΣ σε αιχμαλωσία στο Gorlitz και για τη δρά
ση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (19411944). Μετά το πέρας των επισκέψεων έγι
νε ενημέρωση του Πρέσβη της Ελλάδας στο Βερολίνο, ο οποίος ενθάρρυνε τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών.

� 89η Επέτειος διάσπασης του Μακεδονικού Μετώπου
Με κάθε επισημότητα, όπως άλλωστε αρμόζει, εορτάστηκε στο Διασυμμαχικό 
Μνημείο του Πολυκάστρου την 30 Σεπτεμβρίου 200�, ημέρα Κυριακή και ώρα 
11:00, η 89η επέτειος της διασπάσεως του Μακεδονικού Μετώπου κατά τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην τελετή παραβρέθηκαν  ελληνικές και ξένες διπλω
ματικές και στρατιωτικές αντιπροσωπείες, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπι
κής Αυτοδιοίκησης και αντιπροσωπείες όλων των σχολείων της περιοχής.

Το διασυμμαχικό μνημείο του Πολυκάστρου κατασκευάστηκε το διά
στημα 19�519�� με πρωτοβουλία του στρατηγού Δημητρίου Δεμέστι
χα και ομόφωνη απόφαση των πέντε συμμαχικών χωρών (Γαλλίας, Μ. 
Βρετανίας, Ιταλίας, Σερβίας και Ελλάδας). Στο χώρο του μνημείου έχουν 
τοποθετηθεί κατά τα έτη 1992 με 2000 τιμητικά οι προτομές των τότε (1915
1918) πρωθυπουργών των πέντε χωρών, με πρωτοβουλία τους. Στο μνημείο 

τιμώνται 55.000 πεσόντες στο Μακεδονικό μέτωπο, στρατιωτικοί των συμμαχικών χωρών κατά τον Α΄ΠΠ.

ΓΕΣ/7οΕΓ

� Ο ελληνισμός γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου 1940
Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε και φέτος η εθνική επέτειος της «28ης Οκτω
βρίου» στο γεωφυσικό και ιστορικό χώρο από το Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, 
όπου αποτέλεσε και το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ελληνοιτα
λικού πολέμου 1940. Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετείχε το προσωπικό 

του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αργυρο
κάστρου, με αντιπροσωπεία στελεχών. Οι 
εορταστικές εκδηλώσεις εκτός των άλλων, 
περιελάμβαναν επιμνημόσυνη δέηση στο 
Κοιμητήριο των πεσόντων στρατιωτικών 
του Ελληνοιταλικού πολέμου 1940 στο αλ
βανικό μέτωπο.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Η ε πι τα κτι κή α νά γκη για την α πό κτη
ση ε νός τρο χο φό ρου ΤΘ ο χή μα τος α πό 
τον Ελ λη νι κό Στρα τό προέ κυ ψε ό ταν για 
πρώ τη φο ρά κλή θη κε να συμ με τέ χει σε 
ει ρη νευ τι κές α πο στολές ε κτός των συ νό
ρων και συ γκε κρι μέ να στις ε πι χει ρή σεις 
IFOR, και ALBA, στη Βο σνί α και στην 
Αλ βα νί α, α ντί στοιχα.

Κα τά την ε κτέ λε ση των α νω τέ ρω ε πι
χει ρή σε ων έ γι νε α ντι λη πτό ό τι το ΤΟ ΜΠ 
Μ113 ή ταν α κα τάλ λη λο και ι διαί τε
ρα δα πα νη ρό για την ε κτέ λε
ση α πο στο λών, ό πως 
η συ νο δεί α φα
λαγ γών, 
η 

α νά λη ψη ε λέγ χου κυ κλο φο ρί ας, η α να γνώ
ρι ση πε ριοχών κ.λ.π. Α πό τη συ νερ γα σί α 
γαλ λι κών και ελ λη νι κών δυ νά με ων σε αυ
τές τις ε πι χει ρή σεις α πο κτή θη κε η ε μπει ρί α 
και η ε κτί μη ση α πό ελ λη νι κής πλευ ράς, για 
τα χα ρα κτη ρι στι κά και τις δυ να τό τη τες του 
εν λό γω ο χή μα τος.

Σε μί α ει δι κή συμ φω νί α με τα ξύ των 
ε πι τε λεί ων των δύ ο χω ρών, πα ρα χω ρή θη
καν το 199� στον Ελ λη νι κό Στρα τό 13 ο χή
μα τα VBL, α πό την πα ραγγε λί α του Γαλ
λι κού Στρα τού για ο χή μα τα της βα σι κής 
έκ δο σης με το κο ντό πλαί σιο. Ε πρό κει το 

Το τε θω ρα κι σμέ νο ό χη μα α να
γνω ρί σε ως VBL εί ναι γαλ λι κής 
προ έ λευ σης και κα τα σκευ ής και 
κα τα σκευά ζε ται α πό την ε ται
ρεία “PANHARD ET LEVAS
SOR”. Το 1985 ύ στε ρα α πό πο
λύ μη νη α ξιο λό γη ση, ο Γαλ λι κός 
Στρα τός το ε νέ τα ξε στη δύ να μή 
του και χρη σι μο ποι ή θη κε ε πι χει
ρη σια κά, αρ χι κά στο Λί βα νο, και 
κα τόπιν σε ό λες τις α πο στο λές 
της Γαλ λι κής Δύ να μης Τα χεί ας 
Ε πεμ βά σε ως (IFOR, ALBA, 
SOMALIA, KFOR κ.λ.π).

Τεθωρακισμένο Όχημα 
Αναγνωρίσεως VBL
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αρ χι κά για ο χή μα τα της α ντιαρ μα τι κής έκ
δο σης, με ε κτοξευ τή MILAN και πο λυ βό λο 
12,� χιλ. τα ο ποί α με τά α πό τα χύ ρυθ μη 
εκ παί δευ ση του προ σω πι κού προ ω θή θη
καν στην Ελ λη νι κή Δύ να μη Βο σνί ας (ΕΛ
ΔΥΒ) και στην Ελ λη νι κή Δύ να μη Αλ βα νί ας 
(ΕΛ ΔΑΛ). Α κο λού θη σαν κα τό πιν διαδο χι
κές πα ραγ γε λί ες, το 1998 και το 1999 για 
άλ λα 14 και 23 ο χή μα τα, α ντί στοι χα.

Πε ρι γρα φή - Δυ να τό τη τες 
Το σκά φος του VBL εί ναι κα τα σκευα

σμέ νο α πό συ γκολ λη μέ να τμή μα τα χάλυ
βα υ ψη λής α ντο χής, το πά χος των ο ποί ων 
κυ μαί νε ται α πό 5 έ ως 11,5 χιλ. Το α μάξω
μα πα ρέ χει ε λα φρά θω ρά κι ση ε πι πέ δου 2 
της STANAG 4569 (πυ ρομα χι κά �,62 χιλ. 
x 39 API και πυ ρο βο λικού 155 mm σε 80 
μ.) και το δά πε δο θω ρά κι ση ε πι πέ δου 1 
της ί διας STANAG (χει ρο βομ βί δες, μι κρές 
νάρ κες κα τά προ σω πι κό).

Ε πι χει ρη σιακές Δυ να τό τη τες
Οι εκ δό σεις του τε θωρα κι σμέ νου ο χή

μα τος VBL που δια θέ τει το Ελ λη νι κός Στρα
τό εί ναι οι πα ρα κά τω:

î Διοι κη τι κά με πο λυ βό λο �,62 χιλ.
î Α να γνω ρι στι κά με πο λυ βό λο 12,� 

χιλ. ή πο λυ βό λο βομ βί δων
î Φο ρείς α ντιαρ μα τι κών ό πλων MI

LAN (τα ο χή μα τα που εί ναι φο ρείς α ντιαρ

μα τι κών ό πλων MILAN έ χουν 
κο ντό με τα ξό νιο με α πο τέ λε
σμα το συ νο λι κό μή κος τους 
να α νέρ χε ται σε 3,8�μ.)

Το ό χη μα VBL έ χει τη δυ
να τό τη τα κί νη σης σε ο ποια δή
ποτε μορ φο λο γί α ε δά φους, 
διέ λευ σης ε μπο δί ων και 
πλεύ σε ως ε ντός υ δά τι νων 
κωλυ μά των. Πα ρέ χε ται προ
στα σί α στο προ σω πι κό λό γω 
της θω ρά κι σης και έ χει αυ
ξη μέ νη δυ να τό τη τα χρή σης 
ποι κι λί ας ό πλων και ε κτέ λε
σης πολ λα πλών α ποστο λών, 
ό πως α σφά λειας, α να γνώ ρι
σης, συ νο δεί ας, συν δέ σμου, 
ρα διο βιο χη μικού πο λέ μου με 
ει δι κές συ σκευές α νί χνευ σης, 
ε λέγ χου κυ κλο φο ρί ας κλπ.

Ο Ελ λη νι κός Στρα τός δια
θέ τει 242, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νου και ε νός 
εκ παι δευτι κού, ε λα φρά Τε θω ρα κι σμέ να ο χή
μα τα α να γνω ρί σε ως VBL (φο ρείς α ντιαρ μα
τι κών MILAN  πο λυ βό λου βομ βί δων 40 χιλ. 
 πο λυ βό λου 0,50), τα ο ποί α έ χουν κα τα νε
μη θεί κα τά βά ση σε Μο νά δες του Ελ ληνι
κού Στρα τού, ο ρι σμέ νος α ριθ μός α πό αυ τά 
χρη σι μο ποιεί ται με ε πι τυ χί α σε ει ρη νευ τι κές 
α πο στο λές (ΚΟΣ ΣΟ ΒΟ, ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ).

ΓΕΣ/ΔΠΖ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
î Πλήρωμα: 2  3
î Κίνηση: 4 X 4
î Βάρος μάχης: 3.990 kg
î Μήκος: 3,8�μ.  4,085μ.
î Πλάτος: 2,02μ.
î Ύψος: 2,14μ.
î Μέγιστη ταχύτητα οδού: 95 χλμ.
    την ώρα 
î Μέγιστη ταχύτητα (επί ύδατος): 4,5
    χλμ. την ώρα
î Αυτονομία (με εφεδρικά κάνιστρα): 600
    χλμ. (800 χιλ)
î Ανάβαση: 50%
î Πλευρική κλήση: 30%
î Διέλευση τάφρου: 0,5 μ.
î Κινητήρας: PEUGEOT XD 3T 4
    κύλινδρος diesel 95 HP/4150 στρ.
î Σύστημα NBC: Ναι
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Αρ χη Λει τουρ γίας
Ο ε ρευ νη τής VMH3CS, χρη σι μο ποιεί 

ως αρ χή λει τουρ γί ας τη χρο νι κή με τά δο ση 
παλ μών. Η κε φα λή του ε ρευ νη τή δη μιουρ
γεί μα γνη τι κό πε δί ο παλ μι κά εκ πε μπό με νο 
και λαμ βά νει ως ε πι στρο φή ο ποια δή πο τε 
αλ λοί ω σή του, που προ κα λεί ται α πό την 
πα ρου σί α με ταλ λι κού α ντι κει μέ νου.

Α κο λού θως γί νε ται η ψη φια κή ε πε
ξερ γα σί α σή μα τος, που κα τα λή γει σε μια 
σει ρά α πό «εν δεί ξεις στό χου», τις ο ποί ες 
λαμ βά νει ο χει ρι στής, α ντι λαμ βα νό με νος 
έ τσι την ύ παρ ξη κά ποιου με ταλ λι κού α ντι
κει μέ νου.

Δυ να τότη τες - Πε ριο ρι σμοί
Ο ε ρευ νη τής VALLON VMH3CS εί ναι 

σχε δια σμέ νος για τον ε ντο πι σμό με ταλ λι
κών α ντι κει μέ νων. Μπο ρεί να ε ντο πί σει 
α κό μα και μη με ταλ λι κά πυ ρο μα χι κά, τα 
ο ποί α πε ριέ χουν σε κά ποιο α πό τα μέ ρη 
τους μι κρή πο σό τη τα με τάλ λου.

Ε πι πλέ ον λει τουρ γεί κα νο νι κά σε ι σχυ
ρά μα γνη τι κά ε δά φη ό πως μα γνη τί της, 
λα τε ρί της και ο ρυ κτό μάγ μα, δυ να τό τη τα 
που δεν έ χουν ε ρευ νη τές προ η γού με νης 
γε νιάς.

Εί ναι πλή ρως α διά βρο χος και λει τουρ
γεί κα νο νι κά σε γλυ κό ή αλ μυ ρό νε ρό, μέ
χρι βά θους 1,5 μέ τρων.

Ο ε ρευ νη τής δεν ε ντο πί ζει μη με ταλ
λι κά α ντι κεί με να. Ε πί σης πρέ πει να χρη
σι μο ποιεί ται υ πό προ ϋ πο θέ σεις ό που 
υ πάρ χουν πυ ρο μα χι κά ε νερ γο ποιού με να 
μα γνη τι κά. Ε φό σον οι α παι τού με νες προ ϋ
πο θέ σεις δεν πλη ρού νται εί ναι πι θα νόν τα 
εν λό γω πυ ρο μα χι κά να ε κρα γούν λαμ βά
νο ντας το σή μα του ε ρευ νη τή.

Ό ταν ερ γά ζο νται πλέ ον του ε νός ε ρευ
νη τή στην ί δια πε ριο χή, πρέ πει να α πέ χουν 
με τα ξύ τους πά νω α πό 2 μέ τρα, προ κει μέ
νου το σή μα του ε νός να μην πα ρεμ βά λει 
τον άλ λο.

Τε χνι κά Δε δο μένα
Ο ε ρευ νη τής α πο τε λεί ται α πό τα πα ρα

κά τω α πάρ τια:
î Η λε κτρο νι κή μο νά δα με στή ριγ μα 

βρα χί ο να και θή κη μπα τα ριών.
î Χει ρο λα βή με κομ βί α ε λέγ χου.
î Κε φα λή έ ρευ νας με τη λε σκο πι κή 

ρά βδο που συν δέ ε ται στην η λε κτρο νι κή 
Μο νά δα.

Ε ρευ νη τής 
VALLON 

VMH-3CS
Οι ε ρευ νη τές α πο τε λούν ει δι κό ε ξο πλι σμό, 
α πα ραί τη το για την α πο τε λε σμα τι κό τε ρη 
α νί χνευ ση και ε ντο πι σμό ναρ κών και πά
σης μορ φής πυ ρο μα χι κών που βρί σκο
νται θαμ μέ να στο έ δα φος. Συ νή θως 
χρη σι μο ποιού νται α πό τμή μα τα Μη
χα νι κού, τα ο ποί α α να λαμ βά νουν 
α πο στο λές διά σπα σης ή άρ σης 
ναρ κο πε δί ων και γε νι κά εκ κα θα ρί σε
ως του ε δά φους α πό ERW (Explo
sives Remnants of War), εί ναι 
δυ να τόν ό μως να ε ξο πλί
σουν και μο νά δες άλ λων 
Ό πλων ή Σω μά των, 
οι ο ποί ες 

μπο ρεί να α να λά βουν πα ρό μοια α πο στο λή έ στω και για αυ το προ
στα σί α.
Στα πλαί σια της κά λυ ψης των α να γκών του Μη χα νι κού το ΓΕΣ προ
χώ ρη σε με τά α πό διε θνή δη μό σιο δια γω νι σμό, στην προ μή θεια νέ
ων ε ρευ νη τών της Γερ μα νι κής ε ται ρεί ας VALLON και συ γκε κρι μέ να 
του μο ντέ λου VMH3CS.
Οι ε ρευ νη τές κα τα σκευά ζο νται ε ξο λο κλή ρου στις ε γκα τα στά σεις της 
ε ται ρεί ας στη Γερ μα νί α και με τά την ο λο κλή ρω ση τε χνι κού ε λέγ χου 
σε ε γκα τα στά σεις του ΕΣ, πα ρα δί δο νται στις μο νά δες.
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î Μπα τα ρί ες (κα νο νι κές ή NiMH).
Ε πι πρό σθε τα στη συλ λο γή του πε ρι

λαμ βά νο νται:
î Σκλη ρή θή κη με τα φο ράς με βαλ βί δα 

ε κτό νω σης.
î Σα κί διο με τα φο ράς.
î Δο κι μα στι κό κομ μά τι.
î Εγ χει ρί δια.
î Φορ τι στής μπα τα ριών πολ λα πλών 

πη γών.
î Α διά βρο χο α κου στι κό κε φα λής.
Προ αι ρε τι κά μπο ρούν να χρησι μο ποι

η θούν:
î Κε φα λή έ ρευ νας UXO.
î Ρά βδος έ ρευ νας.
Ο ΕΣ μα ζί με τους ε ρευ νη τές προ μη θεύ

τη κε α ριθ μό ρά βδων έ ρευ νας και κε φα λών 
έ ρευ νας UXO, οι ο ποί ες χρη σι μο ποιού νται 
σε ει δι κές ε φαρ μο γές.

Μέ σω θή ρας RS232 γί νε ται α να βάθ μι
ση του λο γι σμι κού του ε ρευ νη τή και σύν δε
ση με Η/Υ, στον ο ποί ο μέ σω ει δι κού προ

γράμ μα τος μπο ρεί να γί νει ε πε ξερ γα σί α 
ό λων των στοι χεί ων που α πο κά λυ ψε ο 
ε ρευ νη τής κα τά την έ ρευ να.

Τα κτι κή 
Χρη σι μο ποίηση

Για τον χει ρι σμό του ε ρευ νη
τή α παι τεί ται 1 άν δρας. Ο χει ρι
στής του VMH3CS σα ρώ νει το 
έ δα φος προ χω ρώ ντας ώ στε να 

ε λέγ χει διά δρο μο 
προ σω πι κού με 
πλά τος ό σο κα θο

ρί ζε ται στα εγχει
ρίδια εκστρατεί
ας του Ελληνι
κού Στρατού. Η 
τα χύ τη τα σά ρω

σης ό πως προ α
να φέρ θη κε εί ναι 0,2 

 1,5 μ/δλπ. Με γα λύ τε ρη ή μι κρό τε ρη 
τα χύ τη τα σά ρω σης μπο ρεί να ε πι φέ ρει μη 
ε ντο πι σμό με ταλ λι κού α ντι κει μέ νου.

Με τον ε ντο πι σμό με ταλ λι κού α ντι κει μέ
νου ο ε ρευ νη τής ει δο ποιεί τον χει ρι στή με 
τους ε ξής τρό πους:

î Με η χη τι κό σή μα.
î Με δό νη ση.
î Με α φή α ριθ μού LED σε ει δι κή κλί

μα κα.
Α ξί ζει να α να φερ θεί ό τι υ πάρ χει πλή

ρης ε ναλ λα ξι μό τη τα, με τα ξύ των τρό πων 
ει δο ποί η σης και ο χει ρι στής μπο ρεί να ε πι
λέ ξει έ ναν, δύ ο ή και τους τρεις, ώ στε να 
ε πι τύ χει το βέλ τι στο γι΄ αυ τόν συν δυα σμό.

Ο τρό πος λει τουρ γί ας του ε ρευ νη τή 
ε πι τρέ πει τον α κρι βή ε ντο πι σμό του ευ ρή
μα τος (pin pointing), ά με σα, ε νώ με ε ρευ
νη τές πα λαιό τε ρης γε νιάς α παι τού νταν η 
ε φαρ μο γή ει δι κών τε χνι κών προ κει μέ νου 
να ε πι τευ χθεί α κρι βής ε ντο πι σμός (π.χ. 
«σταύ ρω μα»).

Και στους τρεις τρό πους ει δο ποί η σης 
που δια θέ τει ο ε ρευ νη τής, για ε ντο πι σμό 

με ταλ λι κού α ντι κει μέ
νου (α κου στι κό, δό νη ση 
και ο πτι κό μέ σω LED) 
η έ ντα ση αυ ξά νει ό σο 
πλη σιά ζου με το εύ ρη μα 
και μειώ νε ται ό σο α πο
μα κρυ νό μα στε.

Ο χει ρι στής έ χει 
ε πί σης τις ε ξής δυ να τό
τη τες:

î Αυ ξο μεί ω ση της ευαι σθη σί ας, ώ στε 
να ε ντο πί ζο νται μι κρό τε ρα ή βα θύ τε ρα θαμ
μέ να με ταλ λι κά α ντι κεί με να.

î Ι σο στάθ μι ση ε δά φους, ώ στε σε μα
γνη τι κό έ δα φος ή έ δα φος με πολ λά με ταλ λι
κά μι κρά α ντι κεί με να (πρό κες κτλ.) να α πο
κλεί ο νται οι ψευ δείς συ να γερ μοί, δη λα δή ο 
ε ρευ νη τής να μην δί νει σή μα ε ντο πι σμού σε 
μι κρούς στό χους. Με αυ τό τον τρό πο ε πι τα
χύ νε ται η έ ρευ να. Εί ναι προ φα νές ό τι για την 
χρη σι μο ποί η ση της δυ να τό τη τας ι σο στάθ μι
σης, ό σον α φο ρά τον α πο κλει σμό μι κρών 
α ντι κει μέ νων, ο χει ρι στής πρέ πει να εί ναι 
ε ξαι ρε τι κά έ μπει ρος και να δια θέ τει πλη ρο φο
ρί ες για τα πυ ρο μα χι κά που υ πάρ χουν στην 
πε ριο χή έ ρευ νας, κα θώς και γνώ ση του τι σή
μα αυ τά δί νουν ό ταν ε ντο πι στούν.

î Α κρι βή κα θο ρι σμό του πε ρι γράμ μα
τος του με ταλ λι κού α ντι κει μέ νου που έ χει 
ε ντο πι στεί.

î Δυ να τό τη τα δια χω ρι σμού δύ ο ευ ρη μά
των τα ο ποί α βρί σκο νται το έ να κο ντά στο άλ
λο. Έ τσι δεν ε κλαμ βά νο νται ως έ να με ταλ λι
κό α ντι κεί με νο αλ λά ως δύ ο δια κρι τά με τα ξύ 
τους. Αυ τή η δυ να τό τη τα δεν εί ναι δια θέ σι μη 
σε ε ρευ νη τές προ η γού με νης γε νιάς.

Με την έ ναρ ξη της λει τουρ γί ας ο ε ρευ νη
τής ε κτε λεί αυ το έ λεγ χο και ει δο ποιεί τον χει
ρι στή σε πε ρί πτω ση που υ πάρ χει κά ποια 
βλά βη.

Πρέ πει να το νι στεί ό τι δεν μπο ρεί να 
δο θεί τυ πο ποι η μέ νο βά θος ε ντο πι σμού, 
α φού αυ τό ε ξαρ τά ται ά με σα α πό 3 πα ρα μέ
τρους που έ χουν να κά νουν με το πε ρι βάλ
λον ό που διε ξά γε ται η έ ρευ να:

î Την πε ριε κτι κό τη τά του ευ ρή μα τος 
σε μέ ταλ λο.

î Το βά θος του.
î Τη σύ στα ση του ε δά φους.
Η αύ ξη ση της α ντί λη ψης του χει ρι στή, 

ώ στε να δια πι στώ νει αν πρό κει ται για εύ ρη
μα, κα θώς και το μέ γε θός του και το βά θος 
στο ο ποί ο βρί σκε ται, ε πι τυγ χά νε ται μό νο 
με την α πό κτη ση ε μπει ρί ας στη χρή ση του 
ε ρευ νη τή. 

Ο ε ρευ νη τής VALLON VMH3CS, εν σω
μα τώ νει την τε λευ ταί α λέ ξη της τε χνο λο γί ας 
των ε ρευ νη τών με τά δο σης παλ μών.

Πα ρέ χει δε δυ να τό τη τες που δεν ή ταν 
μέ χρι σή με ρα δια θέ σι μες στους ε ρευ νη τές 
του ΕΣ. Αυ τές έ χουν ως α πο τέ λε σμα, τη 
με γα λύ τε ρη α σφά λεια για το προ σω πι κό, 
την ε πι τά χυν ση της έ ρευ νας και την πα ρο
χή σα φέ στε ρης ει κό νας ό σον α φο ρά κά θε 
εύ ρη μα.

ΤΕΝΞ

Τεχνικά Χα ρα κτη ρι στι κά
î Βά ρος ε ρευ νη τή έ τοι μου προς χρή ση:           2,9 κι λά
î Βά ρος σα κι δί ου με τα φο ράς με τον ε ρευ νη τή:           5,5 κι λά
î Βά ρος πλή ρους συ σκευα σί ας (με σκλη ρή θή κη):         12,5 κι λά
î Τρο φο δο σί α: 4Χ1,5 V κα νο νι κές μπα τα ρί ες ή 4 Χ1,24 V NiMH
î Διάρ κεια ζω ής μπα τα ριών                                                     : 40 ώ ρες
î Τα χύ τη τα έ ρευ νας (σά ρω σης):   0,2  1,5 μ/δλπ
î Θερ μο κρα σί α λει τουρ γί ας:        32  60 οC
î Θερ μο κρα σί α α πο θή κευ σης:        55  �5 οC
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Οι ρα διο ε πι κοι νω νί ες μέ σω δο ρυφό ρων 
εί ναι το α πο τέ λε σμα των ε ρευ νών στον το μέ α 
των ε πι κοι νω νιών με σκοπό την ε πί τευ ξη ζεύ
ξε ων με γά λων α πο στά σε ων ευ ρεί ας κά λυ
ψης και αυ ξη μέ νων δυ να το τή των πα ρο χής 
υ πη ρε σιών με το μι κρό τε ρο δυ να τό κό στος.

Ο πρώ τος τη λε πι κοι νω νια κός δορυ φό
ρος (Early Bird) τέ θη κε σε λει τουρ γί α το 1965 
και εί χε πε ριο ρι σμέ νες δυ να τό τη τες ε πι κοι νω
νί ας (μό νο τη λε φω νί α) και υ ψη λό κό στος λει
τουρ γί ας. Σή με ρα δε κά δες τη λε πι κοι νω νια κοί 
δο ρυ φόροι προ σφέ ρουν πλή θος υ πη ρε σιών 
(ή χο, ει κό να, δε δο μέ να) και στη ρί ζο νται στην 
ψη φια κή με τά δο ση σή μα τος. Έ τσι ο χρή στης 
μπο ρεί να α πο λαμ βά νει υ ψη λής ποιό τη τας 
ε πι κοι νω νί α με χα μη λό κό στος. Οι δο ρυ φο
ρι κές ε πι κοι νω νί ες πα ρέ χουν έ να ση μα ντι κό 
συ μπλή ρω μα στις ε πί γειες κι νη τές ε πι κοι νω
νια κές υ πη ρε σί ες, κα θό σον πα ρέ χουν πρό
σβα ση σε α πο μο νω νό με νες πε ριο χές, στις 
οποί ες η πα ρο χή πα ρό μοιων υ πη ρε σιών 
εί ναι οι κο νο μι κά α σύμ φο ρη.

Είδη Δο ρυ φο ρι κών Συ στη μά των
Α να λό γως του ύ ψους, μέ σα στην 

α τμόσφαι ρα της Γης, στο ο ποί ο α να πτύσ
σο νται και λει τουρ γούν οι δο ρυ φό ροι, τα 

δο ρυ φο ρι κά συ στή μα τα δια κρί νο νται σε:
î LEO (low earth orbit), χα μη λής τρο

χιάς α πό �00 έ ως 5000km
î ΜΕ Ο (medium earth orbit), μέ σης 

τρο χιάς α πό 10000 έ ως 20000km και
î GEO (geostatic earth orbit), γε ω στα

τι κά σε τρο χιά ύ ψους 35880km πά νω α πό 
τον Ι ση με ρι νό.

 Οι δο ρυ φό ροι που χρη σι μο ποιούν χα
μη λό τε ρη τρο χιά α πό τη γε ω στα τι κή δεν 
έ χουν πλέ ον στα θε ρή θέ ση στον ο ρίζο ντα 
κα θώς κι νού νται με τα χύ τη τα με γα λύ τε ρη 
της γω νια κής τα χύ τη τας της Γης, με α πο
τέ λε σμα να α παι τού νται πολ λοί δο ρυ φό ροι 
σε α κο λου θί α προ κειμέ νου να κα λυ φθεί 
μια δε δο μέ νη πε ριο χή.

 Α ντί θε τα, οι γε ω στα τι κοί δο ρυ φόροι κι
νού νται με τα χύ τη τα 11040 km/h, ώ στε να 
μέ νουν στα θε ροί πά νω α πό το ί διο ση μεί ο 
της Γης. Κά θε γε ω στα τι κός δο ρυ φό ρος κα
λύ πτει έ ναν ο ρί ζο ντα 120ο, έ τσι ώ στε με 
τρεις τέτοιους δο ρυ φό ρους να κα λύ πτε ται 
ό λη η ε πι φά νεια της Γης.

Τε χνι κά Χα ρα κτη ρι στικά
î Οι πε ριο χές συ χνο τή των στις ο ποί

ες λει τουρ γούν τα σύγ χρο να δο ρυ φο ρι κά 

συ στή μα τα εί ναι:
� VHF (30300 MHz)
� UHF (3003000 MHz)
� SHF (330 GHz)
� EHF (30300 GHz)
î Οι χρη σι μο ποιού με νες τε χνι κές δια

μόρ φω σης του σή μα τος που με τα δί δουν, 
εί ναι:

� FDMA (Πολ λα πλή Πρό σβα ση με 
Διαί ρε ση Συ χνό τη τας) Β3

� ΤDMA (Πολ λα πλή Πρό σβα ση με 
Διαί ρε ση Xρό νου)

� CDMA (Πολ λα πλή Πρό σβα ση με 
Διαί ρε ση Κώ δι κα)

Υ πο στη ρι ζό με νες Ε φαρ μογές
î Με τά δο ση πλη ρο φο ριών
î β. Σύν δε ση Δι κτύ ων Υ πο λο γι στών
î Κι νη τές Υ πη ρε σί ες Τη λε πι κοι νωνί ας
î Ψη φια κά Δί κτυα Ο λο κλη ρω μέ νων 

Υ πη ρε σιών Ευ ρεί ας Ζώ νης

Πα ρε χό με νες Υ πη ρε σίες
î Με τά δο ση φω νής (voice)
î Με τά δο ση δε δο μέ νων (data)
î Τη λε ο μοιο τυ πί α (fax)
î Με τα φο ρά video

Δο ρυ φο ρι κές Ε πι κοι νω νίες
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ε ξέ λι ξη της τε χνο λο γί ας σε 
συν δυα σμό με το σύγ χρο νο 
πε δί ο της μά χης, στο ο ποί ο 
κα λού νται να ε πι χει ρή σουν 
οι Έ νο πλες Δυ νά μεις, κα θώς 
και το με γά λο εύ ρος των α πο
στά σε ων στο ο ποί ο ε νερ γούν, 
προ βά λλουν ε πι τα κτι κή την 
α νά γκη για ε πι κοι νω νί ες με γά
λων α ποστά σε ων α νε ξαρ τή τως 
της γε ω γρα φι κής ι διο μορ φί ας 
του ε δά φους.



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 1313

î Υ πο στή ρι ξη IP τη λε φω νί ας
î Α να με τά δο ση
î Ε ξα κρί βω ση πη γής εκ πο μπής

Πλε ο νε κτή μα τα Δο ρυ φο ρικών 
Ε πι κοι νω νιών

î Οι δο ρυ φο ρι κές ε πι κοι νω νί ες πα
ρέχουν το πλε ο νέ κτη μα της ευ ρεί ας κα λύ
ψε ως που ε πι τρέ πει την ε πι κοι νω νί α α πό 
ο ποιο δή πο τε ση μεί ο της Γης χω ρίς αυ τή 
να ε ξαρ τά ται α πό την ε θνι κή επι κοι νω νια
κή υ πο δο μή.

î Οι πα ρα δο σια κοί ε πι κοι νω νια κοί 
ασυρ μα τι κοί φο ρείς των πε ριο χών HF, 
VHF και UHF πα ρου σιά ζουν μειο νε κτή μα
τα δια δό σε ως τα ο ποί α ο δη γούν στον πε
ριο ρι σμό των δυ να το τή των τους.

î Συ γκρι τι κά, οι δο ρυ φο ρι κές ε πι κοι
νω νί ες πα ρέ χουν με γά λη δια θε σι μό τη τα 
αν λη φθεί υ πό ψη και το με γά λο εύρος 
συ χνο τή των και χω ρη τι κό τη τας που δια θέ
τουν.

î Χα ρα κτη ρι στι κά πλε ο νε κτή μα τα των 
δο ρυ φο ρι κών ε πι κοι νω νιών εί ναι:

� Υ ψη λή αντι πα ρεμ βο λι κή προ στα σί α.
� Δια σύν δεση σε ο ποιο δή πο τε γε ω

γρα φι κό ση μεί ο χω ρίς την ύ παρ ξη άλ λων 
ε πί γειων τηλε πι κοι νω νια κών υ πο δο μών.

� Με γά λη δια θε σι μό τη τα.
� Υ ψη λή α ξιο πι στί α.
� Μι κρό κόστος συ ντή ρη σης κα τά τη 

διάρ κεια ζω ής των συ σκευών.
� Ε λά χιστη ε πάν δρω ση α πό προ σω

πι κό.
� Α παί τη ση ε ξαι ρε τι κών δυ να το τή των 

του ε χθρού για πα ρεμ βο λή δο ρυ φό ρου 
στη γαιο στα τι κή τρο χιά.

� Το υ λι κό για την υ πο στή ρι ξη των 
δο ρυ φο ρι κών ε πι κοι νω νιών στο έ δα φος 
α παι τεί ε λά χι στο χρό νο ε γκα τα στά σε ως 
συ γκρι νό με νο με άλ λα συ στή μα τα ο πτι κής 
ε πα φής (LOS) που α παι τούν τε ρά στια υ πο
δο μή για τη λει τουρ γί α τους.

� Λει τουργί α κα τά τη διάρ κεια κι νή σε ων.
� Λει τουρ γί α που δεν ε πη ρε ά ζε ται α πό 

τη δια μόρ φω ση του ε δά φους.
� Ε λά χι στη προσβο λή α πό τα α πο

τε λέ σμα τα της πυ ρη νι κής ε κρή ξε ως που 
λαμ βά νει χώ ρα ε κτός της α τμό σφαι ρας κυ
ρί ως στην πε ριο χή συ χνο τή των EHF (30
300 GHz).

� Δια σύν δε ση με χρή στες που βρί σκο
νται σε Ε πίγεια, Θα λάσ σια και Ε να έ ρια μέ

σα με τα φο ράς
� Α ξιό πι στο και Α σφα λές αυ το δύ να μα 

ή και σε συνδυα σμό με άλ λες τε χνο λο γί ες 
α σφα λεί ας ε πι κοι νω νιών.

� Εύ κο λα ε πε κτά σι μο σε με γά λο α ριθ
μό χρη στών και μι κρό κό στος ε πέ κτα σης.

Δο ρυ φο ρι κά Συ στή μα τα του
Ελ λη νι κού Στρα τού

î Κι νη τοί Δο ρυ φο ρι κοί Σταθμοί VSAT
Η τε χνο λο γί α VSAT (very small aper

tute terminal) εί ναι μί α ι διαί τε ρη μορ φή δο
ρυ φο ρι κής ε πι κοι νωνί ας που πή ρε το ό νο
μά της α πό το ό τι οι τερ μα τι κοί σταθ μοί 
ε δά φους χρη σιμο ποιούν κε ραί ες μι κρών 
δια στά σε ων και χα μη λού κό στους. Ε πι τρέ
πει την αξιό πι στη με τά δο ση δε δο μέ νων 
μέ σω δο ρυ φό ρου με χρή ση πα ρα βο λι κών 
κε ραιών δια μέ τρου 0,6 έ ως 1,8 μ.

Τα συ στή μα τα VSAT που χρη σι μο
ποιού νται α πό τον Ελ λη νι κό Στρα τό α πο
τε λού νται α πό:

� Κλω βό
� Τη λε πι κοι νω νια κές συ σκευές:
� Συ γκρό τη μα κι νού με νης πα ρα βο λι

κής κε ραί ας
� Ε λε γκτής κε ραί ας
� Πο μπο δέ κτηςΕ νι σχυ τής
� Δια μορ φω τής/Α πο δια μορ φω τής 

(MODEM)
� Πο λυ πλέ κτης
� Σύ στη μα προσ διο ρι σμού θέ σης (GPS/

PPS)
� Κρυ πτο συ σκευ ή
î Φο ρη τά Δο ρυ φο ρι κά Τερ μα τι κά
Τα φο ρη τά δο ρυ φο ρι κά τερ μα τι κά που 

έχει προ μη θευ τεί ο Ελ λη νι κός Στρα τός 
για κά λυ ψη των ε πι κοι νω νια κών α ναγκών 
του έ χουν δυ να τό τη τες με τα φο ράς φω νής 
(voice), δε δομέ νων (data) και τη λε ο μοιο
τυ πί ας (fax). Α πο τε λού νται α πό την κε ντρι
κή μο νά δα και την κε ραί α η ο ποί α εί ναι εν
σω ματω μέ νη στη συ σκευ ή. Οι τύ ποι των 
δο ρυ φο ρι κών τερ μα τι κών εί ναι οι κά τω θι:

� INMARSATB
� INMARSATC
� INMARSAT MiniM
� INMARSAT M4
� IRIDIUM

Προ ο πτι κές
Ο Στρα τός Ξη ράς στα πλαί σια των 

συ νεχώς αυ ξα νό με νων ε πι χει ρη σια κών 
και ε πι κοι νω νια κών α παι τή σε ων, ε ξε τά
ζει την προ μή θεια ε πι πλέ ον δο ρυ φο ρι
κών συ στη μά των, σύγ χρο νης τε χνο λο γί
ας και πα ρο χής νέ ων υ πη ρε σιών.

ΓΕΣ/ΔΔΒ
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Ε ξο μοιω τές Α/Κ Πυ ρο βό λων
PzH 2000 GR

Το Α/Κ πυρο βό λο PzH 2000 GR α πο τε λεί ό, τι πιο σύγ χρο νο, σε πα γκό σμιο ε πί πε δο, ο πλι κό σύ στη
μα για το πυ ρο βο λι κό μά χης, συν δυά ζο ντας με τον κα λύ τε ρο τρό πο ευ κι νη σία, τα χυ βο λί α, α κρί βεια 
και υ ψη λό βαθ μό ε πι βιω σι μό τη τας στο σύγ χρο νο πε δί ο της μά χης.
Ό πως εί ναι εύ κο λα α ντι λη πτό, οι α νάγκες και οι α παι τή σεις για την εκ παί δευ ση του προ σω πι κού 
που τo υ πη ρε τεί, εί ναι τε ρά στιες κα θώς εί ναι ο πλι κό σύστη μα υ ψη λής τε χνο λο γί ας με με γά λο α ριθ μό 
υ πο συ στη μά των και με πλή ρως αυτο μα το ποι η μέ νες δια δι κα σί ες. Για τους λό γους αυ τούς εν δεί κνυ
ται η ευ ρεί α χρή ση ε ξο μοιω τών στην εκ παί δευ ση του προ σω πι κού, ό πως άλ λω στε συμ βαίνει με ό λα 
τα ο πλι κά συ στή μα τα υ ψη λής τε χνο λο γί ας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τύ ποι Ε ξο μοιω τών του Α/Κ πυ ρο-
βό λου PzH 2000 GR

Δια τί θε νται οι πα ρα κά τω τύ ποι ε ξο
μοιω τών:

î Ε ξο μοιω τής Πύρ γου Α/Κ πυ ρο
βόλου PzH 2000 GR.

î Eξο μοιω τής Σκά φους  Ο δή γη σης 
A/K πυ ρο βό λου PzH 2000 GR.

î Ε ξο μοιω τής Συ στή μα τος Ε λέγ χου 
Πυ ρός (ΑCCSGR) του Α/Κ πυ ρο βό λου 
PzH 2000 GR.

Ε ξο μοιω τής πύρ γου Α/Κ πυ ρο βό-
λου PzH 2000 GR

Εί ναι τριών τύ πων (VARIANT 1,2,3) 
α νά λο γα με το που εί ναι ε γκα τε στη μέ νοι 
και χρη σι μο ποιού νται για την εκ παί δευ ση 
και α ξιο λό γη ση των στοι χεί ων των Α/Κ πυ
ρο βό λων PzH 2000 GR. Α να λυ τι κό τε ρα:

Ε ξο μοιω τής VARIANT 1
Πρό κει ται για έ να πλή ρως λει τουρ γικό 

πύρ γο Α/Κ πυρ/λου PzH 2000 GR ε γκα
τε στη μέ νο σε στα θε ρή βά ση, με «κο ντό» 
σω λή να (short barell) και ο ο ποί ος ε ξο μοιώ
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Όψεις εξομοιωτή πύργου Α/Κ πυροβόλου PzH 2000 GR τύπου VARRIANT 1

Σχεδιάγραμμα εξομοιωτή VARRIANT 2

νει όλες τις λειτουργίες του πυροβόλου με 
αυτόματη, ημιαυτόματη και χειροκίνητη 
λειτουργία, φόρτωση πυρομαχικών και 
εκτέλεση βολών με εκπαιδευτικά βλήματα 
(εικονικά).

Ο εξομοιωτής VARRIANT 1 είναι εφο
διασμένος με το ίδιο λογισμικό που χρησι
μοποιείται και στον Η/Υ του Α/Κ πυροβόλου 
PzH 2000 GR ενώ είναι εξοπλισμένος με 
πλήρες σύστημα ενδοεπικοινωνίας τύπου 
WISPR καθώς και σταθμό ασυρμάτου TRC
9200 για φωνητική και ψηφιακή επικοινωνία 
με τον εκπαιδευτή.
Ο εξομοιωτής VARRIANT 1 αποτελείται 
από:

î Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Εκπαι
δεύσεως:

Από την κεντρική Μονάδα Ελέγχου Εκ
παιδεύσεως, ο εκπαιδευτής παρακολουθεί 
όλες τις ενέργειες που εκτελεί το στοιχείο 
που εκπαιδεύεται. Όλες οι ενέργειες του στοι
χείου καταγράφονται σ΄ αυτή, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η ανάλυση της ορθότητας της 
αντίδρασης του στοιχείου σε κάθε πιθανό 
σενάριο ή η επεξήγηση τυχόν λανθασμέ

νων ενεργειών του στοιχείου προς αποφυγή 
επαναλήψεώς τους. Ο Εκπαιδευτής μπορεί 
οποιαδήποτε στιγμή να επέμβει στις ενέρ
γειες που εκτελεί το στοιχείο και να εξομοιώ
σει όλες τις δυνατές καταστάσεις  σενάρια 
που είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει το στοι
χείο στο πεδίο της μάχης καθώς και να προ
σομοιώσει όλα τα είδη των βλαβών, όλων 
των υποσυστημάτων του πύργου, προκειμέ
νου να εκπαιδεύσει το προσωπικό.

î Εκπαιδευτικό Σωλήνα (Short 
Barell):

Είναι ένας σωλήνας διαμετρήματος 
155χιλ. ο οποίος είναι πολύ μικρότερος σε 
μήκος από τον κανονικό και χρησιμοποιεί
ται για να «βάλλονται» τα εκπαιδευτικά βλή
ματα τα οποία συλλέγονται στο μηχανισμό 
αφαίρεσης βλημάτων που είναι στο στόμιο 
του σωλήνα απ΄ όπου και αφαιρούνται.

î Σύστημα αυτομάτου γεμίσεως πυρο
μαχικών:

Είναι ακριβώς όπως και το πραγματικό 
πλην όμως διαχειρίζεται μόνο πυρομαχικά 
εκπαιδεύσεως.

Εξομοιωτής VARIANT 2
Πρόκειται στην ουσία για ένα εξομοιω

τή τύπου VARRIANT 1 εγκατεστημένο σε 
πραγματικό σκάφος πυροβόλου PzH 2000 
GR, γεγονός που παρέχει και τη δυνατότη
τα κίνησης στον εξομοιωτή. 

Εξομοιωτής VARIANT 3
Είναι το λογισμικό του Εξομοιωτή το 

οποίο εγκαθίσταται σε κανονικό πυροβόλο 
PzH 2000 GR παράλληλα με το επιχειρη
σιακό λογισμό που «τρέχει» ο Η/Υ του πυ
ροβόλου και εξομοιώνει όλες τις λειτουργί
ες  διαδικασίες του πυροβόλου μόνο σε 
αυτόματη λειτουργία (δηλαδή όχι ημιαυτό
ματη και χειροκίνητη) με τη διαφορά ότι 
δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης εκπαιδευτι
κών βλημάτων . Ο συγκεκριμένος εξομοιω
τής (στην ουσία πρόκειται για εφαρμογή 
Η/Υ) μπορεί να «φορτώνεται» σε διαφορε
τικό πυροβόλο, κάθε φορά, με πολύ απλές 
διαδικασίες.

 
Εξομοιωτής σκάφους - οδήγησης 

Α/Κ πυροβόλου PzH 2000 GR 
Πρόκειται για πλήρες  κανονικό σκά

φος πυροβόλου PzH 2000 GR, το οποίο 
φέρει ειδικά διασκευασμένο πύργο 3 θέσε
ων με παράθυρα για περιμετρική ορατότη
τα των εκπαιδευτών και χρησιμοποιείται 
για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση 
των ΟΔΑ/Κ πυροβόλου PzH 2000 GR.

Έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις και τε
χνικά χαρακτηριστικά με το πυροβόλο PzH 
2000 GR. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά 
βαρίδια σε συγκεκριμένα σημεία του σκά
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φους, για προσομοίωση του βάρους του 
πραγματικού οχήματος (κλάση 60), καθώς 
και εικονικό σωλήνα ίδιων διαστάσεων με 
τον κανονικό, για εκπαίδευση  εξοικείωση 
των εκπαιδευομένων στην οδήγηση του 
πυροβόλου με σωλήνα μεγάλων διαστάσε
ων (52 διαμετρήματα).

Από τον πύργο, ο εκπαιδευτής έχει πλή
ρη έλεγχο του οχήματος και του οδηγού που 
εκπαιδεύεται. Διαθέτει τα βασικά χειριστήρια 
και όργανα που έχει και ο οδηγός και μπο
ρεί να παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια 
του εκπαιδευομένου είτε δίνοντάς του οδηγί
ες, είτε διορθώνοντας τυχόν λάθη στους χειρι
σμούς, είτε ακόμη και ανάληψης του πλήρους 
ελέγχου του οχήματος, παρακάμπτοντας τον 
οδηγό, για αποφυγή ατυχημάτων.

Εξομοιωτής Συστήματος Ελέγχου 
Πυρός (ΑCCS-GR) του Α/Κ Πυρο-

βόλου PzH 2000 GR 
To ΑCCSGR (Artillery Command and 

Control System) είναι το σύστημα για την 
τακτική διεύθυνση των πυρών των πυρο
βόλων PzH 2000 GR. Eίναι εγκατεστημέ
νο σε Η/Υ τύπου COMMANDER σε ΤΟΜΠ 
Μ5��Α2. Η τεχνική διεύθυνση των πυρών, 
δηλαδή ο υπολογισμός των στοιχείων βο
λής, γίνεται από τον βλητικό Η/Υ του κάθε 
πυροβόλου PzH 2000 GR.

Για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των 
στελεχών αλλά και των οπλιτών με ειδικό
τητα ΤΕΒΠΑΡ, διατίθεται ο εξομοιωτής του 
συστήματος, ο οποίος στην ουσία είναι το 
λογισμικό του ACCSGR εγκατεστημένο 

σε αριθμό Η/Υ πολιτικού τύπου, σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα εκπαιδεύσεως, οι 
οποίοι συνδέονται μεταξύ τους σε δίκτυο 
και με τη χρήση Σ/Α TRC9200 υλοποιού
νται τα φωνητικά και ψηφιακά δίκτυα βολής 
μέχρι και το επίπεδο του Ουλαμού. Mε τον 
τρόπο αυτό χωρίς να καταπονούνται τα 
οχήματα (KΔΠ και Πυροβόλα) και με ελά
χιστο κόστος, εκπαιδεύεται το προσωπικό 
σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για 
την εκτέλεση του τακτικού ελέγχου πυρός.

Με τη διάταξη αυτή του εξομοιωτή του 
ACCS-GR, ο εκπαιδευτής δύναται να :

î Έχει την πλήρη εικόνα των ενεργειών 
των εκπαιδευομένων σε όλες τις διαδικασί
ες: Διαχείριση πυρκών, εισαγωγή μετεωρο
λογικών δελτίων, διαθέσιμα πυρ/λα, προκα
λύπτοντες όγκους, μέτρα συντονισμού και 
ελέγχου πυρών υποστήριξης, βεληνεκή, 
διαχείριση όλων των δεδομένων των στό
χων όπως είδος μέγεθος βαθμός προστασί
ας, επιθυμητά αποτελέσματα κτλ.

î Παρεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή για 
να διορθώνει τυχόν λάθη ή να δημιουργεί 
 αλλάζει συνεχώς τα δεδομένα σε όλα τα 
πιθανά σενάρια, προσομοιάζοντας έτσι τις 
συνθήκες οι οποίες θα μεταβάλλονται πολύ 
γρήγορα στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.

î Εκπαιδεύει και αξιολογεί το προσωπι
κό στην εκτέλεση των διαδικασιών βολών 
με ειδικά πυρομαχικά (βλήματα καπνογό
να, φωτιστικά, βομβιδοφόρα, SMArt κτλ).

ΓΕΣ/ΔΠΒ
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Το σύ στη μα ε ξο μοί ω σης πε ρι λαμ βά νει 
έ να το πι κό δί κτυο Ethernet α πο τε λού με νο 
α πό 30 υ πο λο γι στές INTEL PENTIUM 4, 
στους ο ποί ους έ χει ε γκα τα στα θεί το α πα ραί
τη το λο γισμι κό και το ο ποί ο προ σο μοιώ νει 
τον πί να κα ε λέγ χου πυ ρός (FCP) του ε κτο
ξευ τή Μ2�0 που δια θέ τει η Μοί ρα MLRS. 
Ο έ λεγ χος των εκ παι δευο μέ νων πραγ μα
το ποιεί ται μέ σω 2 ε πι πλέ ον η λε κτρο νι κών 
υ πο λο γι στών στους ο ποί ους έ χει ε γκα τα
στα θεί το α πα ραί τη το λο γι σμι κό και με το 
ο ποί ο μπο ρεί ο εκ παιδευ τής να προ σο μοιώ
νει στους υ πο λο γι στές διά φο ρα ε πει σό δια, 
κα λύ πτο ντας ό λο το φά σμα των κα τα στά σε
ων που μπο ρεί να συ να ντή σει ο πυ ρο βο λη
τής κα τά τις ε πι χει ρή σεις (ε κτέ λε ση βο λών 
με ό λα τα εί δη ρου κε τών και πυ ραύ λων, 
με τα κι νή σεις, δυ σλει τουρ γί ες κλπ). Κα τά τη 
διάρ κεια της ε κτέ λε σης των δια φό ρων ε πει
σο δί ων, ο εκ παι δευ τής έ χει τη δυ να τό τη τα 
να βλέ πει τα σφάλ ματα που γί νο νται α πό 
κά θε εκ παι δευό με νο σε πραγ μα τι κό χρό νο, 

μπο ρεί δε να ε πεμ βαί νει ά με σα κά νο ντας 
την εκ παί δευ ση πιο ου σια στι κή.

Μια α κό μα δυ να τό τη τα του συ στή μα τος 
ε ξο μοί ω σης α πο τε λεί η σύν δε ση του ή δη 
το πι κού δι κτύ ου (το πο θε τώ ντας α ντί στοι χο 
λο γι σμι κό και hardware, τα ο ποί α διατί θε
νται στον εκ παι δευ τή) με τον υ πο λο γι στή 
(LCU) του Κέ ντρου Διευ θύν σε ως Πυρός. 
Αυ τό πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα συ νεκ παί δευ
σης των Τε χνι κών Βο η θών Πα ρα τη ρη τών 
και των Υ πη ρε τών MLRS με α νταλ λα γή μη
νυ μά των με τα ξύ LCU και FCP σε πραγ μα
τι κό χρό νο, κα θιστώ ντας την εκ παί δευ ση 
πλή ρως ρε α λι στι κή.

Τα πλε ο νε κτή μα τα της χρή σης του 
ε ξο μοιω τή MLRS (RFCPT) θα μπο ρού-
σαν να συ νο ψι στούν ως ε ξής:

î Ε λα χι στο ποί η ση της κα ταπό νη σης 
του ε πι χει ρη σια κού υ λι κού και ει δι κό τε ρα 
των ε κτο ξευ τών Μ2�0. Οι ε κτο ξευ τές χρη
σι μο ποιού νται πλέ ον μό νο κα τά το τε λι κό 
στά διο της εκ παι δεύ σε ως με τη διε ξα γω γή τα

κτι κών α σκή σε ων 
στα πλαί σια της 
Μοί ρας. Το γε γο
νός αυ τό δε, έ χει 
συμ βάλ ει ου σια
στι κά στη μεί ω ση 
των βλα βών  του 
υ λι κού.

î Ταυ τό χρο
νη εκ παί δευ ση 
με γά λου α ριθ μού 
εκ παι δευο μένων 
(μέ χρι 30) α νε ξαρ
τή τως των και ρι
κών συν θη κών.

î Δυ να τό τη τα πα ράλ λη λης εκ παί δευ
σης και συ νερ γα σί ας με τα ξύ Υ πη ρε τών 
MLRS και Τε χνι κών Βο η θών Πα ρατη ρη
τών, γε γο νός που κα θι στά την εκ παί δευ ση 
ρε α λι στι κή.

î Δυ να τό τη τα ά με σου ε λέγ χου των εκ
παι δευο μέ νων α πό τον εκ παι δευ τή, ο ο ποί
ος μπο ρεί να ε πεμ βαί νει και να διορ θώ νει 
ο ποιο δή πο τε λά θος ή δυ σλει τουρ γί α.

î Συ ντή ρη ση  βελ τί ω ση του ε πι
πέ δου εκ παί δευ σης των στε λε χών, είτε 
μέ σω των σχο λεί ων των νε ο το πο θε τη
μέ νων στο σύ στη μα που ορ γα νώ νο νται 
σε ε τή σια βά ση, εί τε για την πραγ μα το
ποί η ση της προ χω ρη μέ νης εκ παί δευ σης 
των Ε ΠΟΠ, εί τε α κό μη και σε α το μι κό 
ε πί πε δο κα θώς δύ να νται τα στε λέ χη να 
εκ παι δεύ ο νται με μο νω μέ να στον ε λεύ θε
ρο χρό νο τους.

Σαν ε πι στέ γα σμα θα μπο ρού σε να 
ανα φερ θεί ό τι η χρη σι μο ποί η ση του 
ε ξο μοιω τή MLRS τα 3 χρό νια που έ χει 
ε γκα τα στα θεί στη Μοί ρα, έ χει συμβάλ ει 
στην άρ τια εκ παί δευ ση των στε λε χών 
και ο πλι τών της Μο νά δας, κα θιστώ ντας 
αυ τούς και κα τά συ νέ πει α και τη Μοί ρα 
MLRS α πό λυ τα έ τοι μους για ανά λη ψη 
της ο ποια δή πο τε ε πι χει ρη σια κής α πο στο
λής. Η α ξιο ποί η ση του συ στήμα τος τό σο 
στο πα ρελ θόν ό σο και στο πα ρόν και 
μέλ λον, εί ναι σί γου ρο ό τι προ σφέ ρει και 
θα ε ξα κο λου θεί να προ σφέ ρει συ γκρι τι κά 
πλε ο νε κτή μα τα στη Μο νά δα, η ο ποί α θα 
δια θέ τει πλή ρως κα ταρ τι σμέ νο προ σω πι
κό, α να δει κνύ ο ντας τη Μοί ρα MLRS στην 
κο ρυ φή του Ελ λη νι κού Πυ ρο βο λι κού.

1ο ΣΠΒ MLRS 

Αί θου σα Ε ξο μοιω τών
MLRS

Στα πλαί σια διε ξα γω γής της σύγ χρο νης εκ παί δευ σης, η 
194 Μοί ρα Πολ λα πλών Ε κτο ξευτών Πυ ραύ λων (MLRS) 

δια θέ τει τον ε ξο μοιω τή MLRS (RFCPT) ο ο ποί ος έ χει 
ε γκα τα στα θεί σε κα τάλ λη λα δια μορ φω μέ νη αί θου σα 

α πό το Σε πτέμ βριο του 2004.
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Η α νά γκη δια τή ρη σης δυ νά με ων 
ε φε δρεί ας ε πι βάλ λε ται α πό ι στο ρι κούς, 
οι κο νο μι κούς και ου σια στι κούς λό γους, 
κα θώς:

î Δεν υ πήρ ξε ευ ρεί ας κλί μα κας 
σύ γκρου ση τον 20ο αιώ να που να μην 
κλή θη καν στα δια κά να συμ με τά σχουν 
δυ νά μεις ε φε δρεί ας των χω ρών που ε νε
πλά κη σαν.

î Η χώ ρα μας δεν εί ναι σε θέ ση για 
οι κο νο μι κούς κυ ρί ως λό γους να δια τηρεί 
σε ε τοι μό τη τα το σύ νο λο της δύ να μης 
που α να γκαιεί για α ντι με τώ πι ση μιας ή 
πολ λα πλών α πει λών.

Η ορ γα νω τι κή δο μή των φο ρέ ων ε πι
στρά τευ σης πε ρι λαμ βά νει:

î Την Διεύ θυν ση Ε πι στρα τεύ σεως 
του ΓΕΣ, α πό το 1988 στη θέ ση του 
πρώ ην 6ου Ε πι τε λι κού Γρα φεί ου.

î Τις Ε πι στρα τεύ ου σες Με γά λες 
Μο νά δες.

î Τις Μο νά δες Ε πι στρα τεύ σε ως, 
διε σπαρ μέ νες σε ό λη την ε πι κρά τεια, οι 
οποί ες ε κτε λούν το κυ ρί ως ε πι στρα τευ
τι κό έρ γο.

Σε κά θε Μο νά δα Ε πι στρα τεύ σε ως, 
α νά λο γα με τη θέ ση της, τον πλη θυ σμό 
της πε ριο χής και τις γε ω γρα φι κές ι διαι τε
ρό τη τες, έ χει α να τε θεί η πα ρα κο λούθη
ση της ε φε δρεί ας ε νός ε πι στρα τευ τι
κού δια με ρί σμα τος (Νο μού ή α ριθ μού 
νο μών) και το έρ γο της συ γκρό τη σης 
 ε νερ γο ποί η σης α ριθ μού Μο νά δων 
Α ποστο λής Συ μπλη ρώ σε ως (ΑΣ)  Ε πι
στρα ρευό με νες Μο νά δες (ΕΜ).

Μη χα νορ γά νωση 
Φο ρέ ων Ε πι στρα τεύ σε ως
Μέ χρι το 19�8 το σύ στημα ε πι στρά

Ε πι στρά τευ ση
Το σύγχρονο πεδίο μάχης με οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολο
γίας, απαιτεί χειριστές με ειδικές γνώσεις, που να τις ανανεώνουν 
χρονικά με μετεκπαίδευση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

τευ σης ή ταν χει ρο γρα φι κό. Το 1980 με τά 
α πό δο κι μα στι κή λει τουρ γία δύ ο ε τών, 
τέ θη κε σε ε φαρ μο γή το μη χα νο γρα φι κό 
(Μ/Γ) σύ στη μα της Ε πι στρά τευ σης σε 
ό λη την Ελ λά δα. Ει δι κό τε ρα:

î Στη Διεύ θυν ση Ε πι στρα τεύ σε ως 
του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου λει τουρ γεί η 
κε ντρι κή υ πη ρε σί α μη χα νο γρά φη σης 
η ο ποί α συ νερ γά ζε ται δι κτυα κά, α νταλ
λάσ σο ντας αρ χεί α, με τις α νά την ε πι
κρά τεια ε πι στρα τεύ ου σες αρ χές.

î Η Μ/Γ ε φαρ μο γή της Διεύ θυν σης 
Ε πι στρα τεύ σε ως α νταλ λάσ σει δε δο μέ
να και με λοι πά ο λο κλη ρω μέ να πλη ρο
φο ρια κά συ στή μα τα άλ λων υ πουρ γεί ων 
και υ πη ρε σιών.

Δια δι κα σί α Υ λο ποι ή σε ως 
Ε πιστρά τευ σης

Ο σκο πός της ε πι στρά τευ σης εί ναι η 
α νά κλη ση  κα τά τα ξη και το πο θέ τη ση των 
ε φέ δρων προ κει μέ νου να γί νει δυ να τή η 
με τά πτω ση των Μο νά δων στην πο λε μι κή 
τους σύν θε ση και ορ γά νωση.

Ει δι κό τε ρα για την χώ ρα μας το νέ ο 
δια μορ φω θέν πε ρι βάλ λον α σφα λεί ας, σε 
συν δυα σμό με την α πει λή α πό α να το λάς, 
την πι θα νό τη τα εκ δή λω σης α σύμ με τρων 
α πει λών ι διαί τε ρα με τά την αλ λη λέγ γυα 
στά ση που τη ρεί η χώ ρα μας με τις υ πό
λοι πες δυτι κές χώ ρες στον α γώ να κα τά 
της τρο μο κρα τί ας, α παι τεί τη δια τή ρη ση 
ε φε δρεί ας σε αυ ξη μέ νο βαθ μό ε τοι μό τη
τας και συ στη μα τι κή χρη σι μο ποί η σή της.

Με βά ση το ι σχύ ον θε σμι κό πλαί σιο η 
ε φε δρεί α του Στρα τού Ξη ράς πε ρι λαμ βά
νει ό λους τους εκπαι δευό με νους και κα τά 
το νό μο υ πο κεί με νους σε ε πι στρά τευ ση 
ε φέ δρους, όπως πα ρα κά τω:

î Α ξιω μα τι κούς  Μο νί μους Υ πα ξιω
μα τι κούς μέ χρι κα τα λή ψε ώς τους από τον 
ε κά στο τε και κα τά πε ρί πτω ση προ βλε πό

με νο ό ριο η λι κί ας.
î Ο πλί τες μέ χρι τη συ μπλή ρω ση του 

45 έ τους η λι κί ας τους.
Οι έ φε δροι το πο θε τού νται στις Μο νά

δες μη χα νο γρα φι κά α πό τη Διεύ θυνση Ε πι
στρα τεύ σε ως του ΓΕΣ α νά λο γα τον τό πο 
δια μο νής, την ει δι κό τη τα και το βαθ μό.

Το σύ νο λο της ε φε δρεί ας του Στρα τού 
Ξη ράς σε Α ξιω μα τι κούς και ο πλίτες α νέρ χε
ται σε 1.300.000, δια κρί νε ται σε Α’ σει ρά ε φε
δρεί ας και σε Β’ σει ρά εφε δρεί ας, α νά λο γα 
με την η λι κί α των ε ντε ταγ μέ νων ε φέ δρων.

Ε παύ ξη ση Ε πι χει ρη σια κής
Ε τοι μό τη τας της Ε φε δρεί ας
Ο εκ συγ χρο νι σμός και η νέ α δο μή δυ νά

με ων α παι τούν την υ ιο θέ τη ση μιας νέ ας πο λι
τι κής ό σον α φο ρά στη σύν θε ση, την ορ γά νω
ση και την εκ παί δευ ση των ε φέ δρων. Με ά ξο
να τα πα ρα πά νω η Διεύ θυν ση Ε πι στρα τεύ σε
ως του ΓΕΣ, ε πε ξερ γά ζε ται τη βελ τί ω ση του 
συ στή μα τος που διέ πει την ε πι στρά τευ ση σε 
ό λους τους το μείς. Α να λυ τι κό τε ρα:

î Νέ α Μη χα νο γρα φι κή Ε φαρ μο γή.
Α πό το 2006 βρί σκε ται σε ε ξέ λι ξη η 

α νά πτυ ξη νέ ας ε ξε λιγ μέ νης μη χα νο γρα φι
κής ε φαρ μο γής πλήρως αυ το μα το ποι η μέ
νης που α να μέ νε ται να α ντι κα τα στή σει την 
υ πάρ χου σα από το 2008.

î Νέ α Κα τηγο ριο ποί η ση Ε φε δρεί ας
Ο ρό λος των δυ νά με ων ε φε δρεί ας στις 

μελ λο ντι κές Έ νο πλες Δυνά μεις, εί ναι σα φώς 
μι κρό τε ρος α ριθ μη τι κά και θα χρεια σθεί να 
δη μιουρ γηθεί δε ξα με νή ε φέ δρων υ ψη λής εκ
παί δευ σης και ε τοι μό τη τας, ι κα νών να ε πέμ
βουν ά με σα ό που και ό πο τε α παι τη θεί.

Υ πό το πρί σμα των προ α να φερ θέ ντων 
ή δη βρί σκε ται σε ε πε ξερ γα σί α η υλο ποί η ση 
μέ τρων δη μιουρ γί ας ε φε δρι κών δυ νά με ων 
με κύ ρια χα ρα κτη ρι στικά την ευε λι ξί α και 
δυ να τό τη τα ά με σης α ντί δρα σης.

ΓΕΣ/ΔΕΣ
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ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δραστηριότητες
Μονάδων

Φώτο 1: Βολή ΑΤ TOW επί Μ901Α1 ITV

Φώτο 2: Εκπαιδευτική βολή εθνοφυλάκων

Φώτο 3: Πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά 
στο ΠΒ Σουφλίου από την 50 ΤΑΞΠΖ

Φώτο 4: Εκπαίδευση στον εξομοιωτή οδήγησης 
LEO2 HEL

Φώτο 5: Εκπαίδευση τεχνικών σπουδαστών
της ΣΜΥ.

Φώτο 1

Φώτο 2 Φώτο 4

Φώτο 4Φώτο 4 Φώτο 5Φώτο 3
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Φώτο 6: Τάξη όλμων 81 χιλ. ΑΤ MILAN 

Φώτο 7: Νυχτερινή μηχανοδήγηση ΤΟΜΠ Μ113 
με νυχτερινή διόπτρα

Φώτο 8: Βολή G3A3 με προσωπίδα 
RBX COBRA

Φώτο 9: Σχολείο σκοπευτών όλμων

Φώτο 10:  Βολή πολυβόλου βομβίδων 
GMG 40 χιλ.

ΓΕΣ/7οΕΓ

Φώτο 6

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10

Φώτο 11
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Α νοι κτά Στρα τό πε δα

Με τά τις ε πι τυ χη μέ νες εκδη λώ σεις 
«Α νοι κτά Στρα τό πε δα» το έ τος 2006, ο 
θε σμός συ νε χί σθη κε και το έ τος 200� 
με την ορ γά νω ση α νά λο γων εκ δη λώ σε
ων σε ό λους σχε δόν τους Σχη μα τι σμούς 
του Στρα τού Ξη ράς. Οι εκ δη λώ σεις αυ
τές α πο σκο πούν στην εν δυ νά μω ση των 
δε σμών με τα ξύ της κοι νω νί ας και των 
Ε νό πλων Δυ νά με ων, στην ε νη μέ ρω ση 
του κοι νού για τις δρα στη ριό τη τες και το 
ε πι τε λού με νο α πό αυ τές έρ γο, κα θώς και 
στην προ βο λή του στρα τιω τι κού ε παγ γέλ
μα τος, με α πώ τε ρο σκο πό την ποιοτι κή 
α να βάθ μι ση του προ σλαμ βα νό με νου 
προ σω πι κού. Ο Θε σμός «Α νοι κτά Στρα
τό πε δα» στο χεύ ει ει δι κό τε ρα στην ε πα
φή και ε ξοι κεί ω ση του Έλ λη να πο λίτη 
και ι διαί τε ρα των νέ ων με το στρά τευ μα, 
στην ε μπέ δω ση αι σθή μα τος α σφάλειας 
στους κα τοί κους των το πι κών κοι νω νιών, 
κα θώς και στην ε νί σχυ ση της ε μπι στο σύ
νης προς τις Έ νο πλες Δυ νά μεις.

Κα τά τη διάρ κεια των πα ρα πά νω εκ δη
λώ σε ων το κοι νό εί χε την ευκαι ρί α να ε νη
με ρω θεί για την α πο στο λή και τις δρα στη
ριό τη τες των Σχη μα τι σμών, να γνω ρί σει 
α πό κο ντά τα διά φο ρα ο πλικά συ στή μα τα 
και τα μέ σα  υ λι κά που χρη σι μο ποιεί ο 
Στρα τός, να έρ θει σε επα φή με το κα τώ τε
ρο προ σω πι κό των Μο νά δων και να ε νη
με ρω θεί σε θέ μα τα θητεί ας και ε παγ γελ
μα τι κού προ σα να το λι σμού. Τα σχό λια του 
κοι νού και των τοπι κών μέ σων ε νη μέ ρω
σης, ή ταν ι διαί τε ρα ευ με νή, με κυ ρί αρ χη 
ε ντύ πω ση 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 χεται α πό νέ ες ι δέ ες και διά θε ση ε νη
μέ ρω σης και συ νερ γα σί ας με τις το πι κές 
αρ χές και την κοι νω νί α γε νι κό τε ρα.

ΓΕΣ/7οΕΓ
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«ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ 200�» 
Πραγ μα το ποι ή θη κε στις 19 Ο κτωβρί ου 200�, η τε λι κή φά ση 

των ΤΑΜ Σ «ΑΙ ΣΙΟΣ ΟΙΩ ΝΟΣ », πα ρου σί α κ.Α/ΓΕΣ Α ντι στρα τή
γου Δη μη τρί ου Βούλ γα ρη, του Δκτη 1ης Στρα τιάς Α ντιστρα τή γου 
κ. Παύ λου Για γκού λη και του Δκτη Δ΄ΣΣ Α ντι στρατή γου κ. Πέ τρου 
Τσα λι κί δη, στη Πε ριο χή Ευ θύ νης της 31ης Μ/Κ Τα ξιαρχί ας. Σκο
πός της α σκή σε ως ή ταν η συμ με το χή των Διοική σε ων, Ε πι τε
λεί ων και Μο νά δων στη σχε δί α ση και διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε ων, 
ε νερ γο ποί η ση και κι νη το ποί η ση των Μο νά δων και των Στρα τη γεί
ων, α νά πτυ ξη και λει τουρ γί α των Στρα τη γεί ων και Σταθ μών Διοι
κή σε ως, δια τή ρη ση, προ α γω γή και βελ τί ω ση της μα χη τι κής ι κα
νό τη τας σε τα κτι κό ε πί πε δο και με γι στο ποί η ση της συ νερ γα σί ας 
με τα ξύ Μο νά δων Ό πλων  Σω μά των υ πό συν θή κες σύγ χρο νου 
πο λέμου. Κα τά τη διε ξα γω γή της α σκή σε ως ε ξε τά στη καν ό λες οι 
φά σεις του α γώ να.

«ΧΑ ΛΥ ΒΔΙ ΝΟΣ ΘΩ ΡΑ ΚΑΣ & 
ΚΑ ΤΑ ΠΕΛ ΤΗΣ 200�» 

Α πό 30 Ο κτ 200� έ ως 02 Νο ε 200� διεξή χθη στην πε ριο χή Κιλ κίς 
η ά σκη ση«ΧΑ ΛΥ ΒΔΙ ΝΟΣ ΘΩ ΡΑ ΚΑΣ». Οι κ.κ Α/ΓΕΣ Α ντι στρά τη γος 
Δη μή τριος Βούλ γα ρης, ο Δκτης 1ης Στρα τιάς Α ντι στρά τη γος κ. Παύ
λος Για γκού λης και οι Δκτες Α΄Β΄Γ΄ και Δ΄ΣΣ καθώς και α ντι προ σω
πεί α στε λε χών πα ρα κο λού θη σαν την 1 Νο εμ βρί ου 200�, τη τε λι κή 
φά ση της ΤΑΜ Σ, στο πε δί ο α σκή σε ων «Α ΣΚΟΥ ΠΡΟ ΦΗ ΤΗ».

Η πα ρα πά νω ά σκη ση διε ξή χθη συγ χρό νως με την ΤΑΜ Σ «ΚΑ
ΤΑ ΠΕΛ ΤΗΣ 200�», κα τά την ο ποί α α να πτύσ σο νται οι Μο νά δες και 
Διοι κή σεις του Πυ ρο βο λι κού, με σκοπό τον έ λεγ χο της τα κτι κής του 
πυ ρο βο λι κού κα θώς και της α ξιο πι στίας των πυ ρο βό λων με βο λές.

«NOBLE MIDAS 200�» 
Α πό 2� Σε πτεμ βρί ου έ ως 12 Ο κτω βρί ου 200� διε ξή χθη στην 

πε ριο χή της Α δρια τι κής και της Κρο α τί ας, η πο λυε θνική ά σκη ση 
αμ φί βιων ε πι χει ρή σε ων «NOBLE MIDAS 200�» στα πλαί σια της 
NRF, με συμ με το χή δυνά με ων α πό Ελ λά δα, Τουρ κί α, Ολ λαν δί α, 
Βουλ γα ρί α, Νορ βη γί α, Ρου μα νί α, Γερ μανί α, Ι σπα νί α, Ι τα λί α και 
την Γαλ λί α. Από πλευ ράς του Στρα τού Ξη ράς συμ με τεί χε μί α Δι
μοι ρί α του 521 Τάγ μα τος Πε ζο ναυτών, της 32 Τα ξιαρ χί ας Πε ζο
ναυ τών. Α πό τους λοι πούς κλά δους συμ με τείχαν 1 Αρ μα τα γω γό, 
1 ΤΠΚ, 1 Φρε γά τα (SNMG2), 1 Ναρ κο θη ρευ τι κό (SNMCMG2), 8 
F16 & 2 F 4. Συ νο λι κά συμ με τεί χαν 8.500 ά το μα α πό ό λες τις 
χώ ρες, ε νώ πα ρα τη ρη τές της ά σκη σης ή ταν α ξιω μα τι κοί α πό τον 
Κα να δά και την Κρο α τί α. Σκο πός της α σκή σε ως, ή ταν η πι στο ποί
η ση της NRF 10, και η πα ρο χή δια λει τουργι κής εκ παί δευ σης στις 
δυνά μεις της, κα θώς ε πί σης και σε δυ νά μεις που δεν α νή κουν σε 
αυ τή (δυ νάμεις PFP).

ΓΕΣ/7οΕΓ

Ασκήσεις
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

24 Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8 

Τον Α πρί λιο του 1945 ι δρύ ε ται το πρώ το 
Ει δι κό Κέ ντρο Εκ παί δευσης Ο πλι τών Πυ ρο
βο λι κού (Ε ΚΕ ΟΠ) στη Μα γού λα Ε λευ σί νας, 
το ο ποί ο την ί δια χρο νιά με τα φέ ρε ται στη Θή
βα. Το 1946 συ γκρο τεί ται στην Νέ α Πέ ρα μο, 
άλ λο Κέ ντρο Πυ ρο βο λι κού με την ο νο μα σί α 
Σύ νταγ μα Υ πο δο χής Πυ ρο βο λι κού (ΣΥΠ), το 
ο ποί ο το ί διο έ τος με το νομά ζε ται σε Κέ ντρο 
Εκ παι δεύ σε ως Πυ ρο βο λι κού. Το 1955 με τα
φέ ρε ται στη Θή βα και συγ χω νεύ ε ται με το 
Ε ΚΕ ΟΠ. Το 1965 το Ε ΚΕ ΟΠ με το νομά ζε ται 
σε 185 Ο μά δα Πυ ρο βο λι κού Μά χης (ΟΠ Μ) 
και εν συ νε χεί α, το 19�1 με το νο μά ζε ται σε 
Κέντρο Εκ παι δεύ σε ως Πυ ρο βο λι κού, ό που 
και πα ρα μέ νει μέ χρι σήμε ρα ε ντός του Στρα
το πέ δου “Υ πτγου Δημ. Ψαρ ρού”.

«Σε χώ μα τα πο τι σμέ να με Ι στορί α 
και Δό ξα»

Το ΚΕΠ Β, βρί σκε ται στις νό τιες πα ρυ φές 
της ι στο ρι κής πό λε ως των Θη βών, πρωτεύ

ου σας της ο μώ νυ μης ε παρ χί ας. Η Θή βα 
ι δρύ θη κε από τον Κάδ μο, ο ο ποί ος της έ δω
σε το ό νο μα της θρυ λι κής πρω τεύ ου σας της 
Αι γύ πτου. Κα τά τη Μυ κη να ϊ κή Ε πο χή, αλ λά 
και αρ γό τε ρα κα τά τη Βυ ζα ντι νή, η Θή βα α πο
τελεί το λα μπρό τε ρο κέ ντρο της Βοιω τί ας. Με 
αυ τή σχετί ζο νται ο Διό νυ σος, ο Η ρα κλής, ο 
Πίν δαρος, ο Ε πα μει νών δας, ο Πε λοπί δας.

…Με τα δί δο ντας τις «γνώ σεις»
Το ΚΕΠ Β α να λαμ βά νει το δύ σκολο έρ γο 

της με τα μόρ φω σης του νε α ρού έ φη βου σε 
ά ξιο και πει θαρ χη μέ νο πυ ροβο λη τή, ι κα νό 
να α ντα πο κρι θεί στις με τέ πει τα α παι τή σεις 
των μο νά δων και του σύγ χρο νου ε πι χει ρη σια
κού πε ρι βάλ λο ντος. Στα πρώ τα βή μα τα της 
στρα τιω τι κής του ζω ής τον προ μη θεύ ει με τα 
κα τάλ λη λα ε φό δια των βα σι κών γνώ σε ων τα 
ο ποί α του πα ρέ χουν τις στα θε ρές βά σεις, ό χι 
μό νο στα πλαί σια των Στρατιω τι κών του υ πο
χρε ώ σε ων, αλ λά και της με τέ πει τα πο λι τι κής 
του ζω ής. Με την ει σα γω γή του θε σμού των 
ΕΠ.ΟΠ στον Ελ λη νικό Στρα τό, το ΚΕΠ Β κα
λεί ται να δια δρα μα τί σει έ να νέ ο, ε πι πρό σθε το 
και πο λύ ση μα ντι κό ρό λο, δη λα δή, μέ σα σε 
πε ρί ο δο 14 ε βδο μά δων κα λεί ται να με τα δώ
σει τη στρα τιω τι κή πει θαρ χί α, τις γνώ σεις και 
τη σι γου ριά του ε παγ γελ μα τί α στους άν δρες 
και μά λι στα πρό σφα τα και στις γυ ναί κες 
Ε παγ γελ μα τί ες Ο πλίτες του Πυ ρο βο λι κού.

Α πο στο λή του ΚΕΠ Β
Να εκ παι δεύ σει Αν θλγους, Μον. Υπ ξκούς 

σε βα σι κά α ντι κεί με να του ό πλου, ό χι μό νο 
θε ω ρη τι κά, αλ λά και πρακτι κά, πα ρέ χο ντας 
σ’ αυ τούς τις βά σεις για τη με τέ πει τα ε ξέ λι ξη 

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού
«Δε ξα με νή Η ρώ ων Πυ ρο βο λη τών»

Το ΚΕΠΒ αποτελεί την κοιτίδα αρχικής εκπαίδευσης στο πυροβολικό. 
Σε αυτό εκπαιδεύονται Αξιωματικοί, Μον. Υπαξιωματικοί και οπλίτες 
(ΕΠ.ΟΠ  κληρωτοί).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Υ πτγος Δη μή τριος Ψαρ ρός
Γεν νή θη κε το 1893 στο Χρυ σό της επαρ χί ας Παρ νασ σί δας του νο μού Φω κί δας. 

Το 1913 κα τε τά γη στο Πε δι νό Πυ ρο βο λικό και στη συ νέ χεια ει σή χθη στη Στρα τιω τι κή 
Σχο λή Ευελ πί δων. Φοί τη σε στην Α νώ τε ρη Σχο λή Πο λέ μου ό που και δί δα ξε για μια 
διε τί α. Πή ρε μέ ρος στο Μακε δο νι κό Μέ τω πο κα τά τον Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, με τεί
χε στην εκ στρα τεί α της Ου κρα νί ας, στη Μι κρα σια τι κή Εκ στρα τεί α, και στους α γώ νες 
194044. Το Μά ιο του 1942 ί δρυ σε τον πρώ το πυ ρή να Ευ ζώ νων και άρ χι σε ε ντα τι κή 
δρά ση κα τά των κα τακτη τών. Δο λο φο νή θη κε την 1�η Α πρι λί ου 1944.
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τους. Επί σης εκ παι δεύ ει νεοσύλλεκτους ο πλί
τες, Ε ΠΟΠ στη βα σι κή εκ παί δευση, στην εκ
παίδευση μα χη τού, κα θώς στην ει δι κή εκ παί
δευ ση ο δη γού, ό πως τού το κα θο ρί ζε ται α πό 
δια τα γές του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού. Ει
δι κό τε ρα η εκ παί δευ ση πραγ μα το ποιεί ται:

Για τους Μον. Αν θλγους ΣΣΕ στη μη χα νο
δή γη ση Α/Κ πυ ρο βό λων και ο χη μά των. Τους 
Μον. Υπ ξκους ΣΜΥ στα α ντι κεί με να τε χνι κή 
 τα κτι κή πυ ρο βολι κού μά χης, μη χα νο δή γη
ση, α ε ρά μυ να. Τους Ε ΠΟΠ  νε ο σύλ λε κτους 
ο πλί τες στη βα σι κή εκ παί δευση, στην εκ παί
δευ ση του “Σχο λεί ου Μα χη τού”, ως και στην 
εκ παί δευ ση μη χα νο δή γη σης ο χη μά των.

Τα πε δί α βο λής, ο στί βος μά χης, και οι 
στί βοι ο δη γή σε ως, κα λύ πτουν τις α νάγκες 
βασικής και ει δι κής εκ παι δεύ σε ως, ε νώ 
αυτή ο λο κλη ρώ νε ται σε ει δι κά δια μορ φω
μέ νες αί θου σες εκ παι δεύ σε ως.

Οργά νω ση
Το ΚΕΠ Β, εί ναι Διοί κηση Πυ ρο βο λι κού 

ε πι πέ δου Τα ξιαρ χί ας.
Εί ναι Ορ γανω μέ νο σε:
î Διοί κη ση και Ε πι τε λεί ο
î Δνση Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας (ΔΔΜ)
î 1η Μοί ρα Ε ΚΕ
î 2η, 3η, 4η Μοί ρες Βα σι κής Εκ παί δευ

σης ΚΕΝ  Ε ΚΕ
î Πυ ρο βο λαρ χί α Διοι κή σε ως

Σύγ χρο νες ε γκα τα στά σεις
διαβί ω σης

Οι εκ παι δευό μενοι δια μέ νουν σε 5 κτι
ρια κά συ γκρο τή μα τα (4 Μοι ρών και της 
πυροβολαρ χί ας διοικήσε ως), που πα ρέ χουν 
τις α παι τού με νες α νέ σεις, ε ξα σφα λί ζο ντας 
συν θή κες δια βί ω σης που σέ βο νται τις α νά
γκες τους. Οι νέ οι πυ ρο βο λη τές έ χουν τη δυ
να τό τη τα με τά την εκ παίδευ σή τους να α πο
λαμ βά νουν σε έ να ευ χά ρι στο πε ρι βάλ λον, 
ά ρι στης ποιό τητας γεύ μα τα στις σύγ χρο νες 
ε γκα τα στά σεις των 3 συ γκρο τη μά των μα γει

ρί ων  ε στια το ρί ων. Οι λοιπές ε γκα τα στά σεις 
αμ βλύ νουν το έρ γο της Διοί κη σης και πα ρέ
χουν στο προσω πι κό υ ψη λού ε πι πέ δου διευ
κο λύν σεις ό πως:

î Το υ πάρ χον ιατρεί ο του ΚΕΠ Β, που 
α να και νί στη κε πρό σφα τα και ε ξο πλί στη κε 
με σύγχρο νη ο δο ντια τρι κή μο νά δα. Δια θέ τει 
ε πί σης α ναρ ρω τή ριο, που κα λύ πτει ε παρ
κώς τις ανάγκες του ΚΕΠ Β, δε δο μέ νης της 
συ χνής και πλή ρους πα ρα κο λού θησης των 
νε ο συλ λέ κτων στα πρώ τα τους στρα τιω τι κά 
βή μα τα.

î Το αρ το ποιεί ο, με τα σύγ χρο να ε ξο
πλι σμέ να μη χα νή μα τά του πα ρά γει α ρίστης 
ποιό τη τας και υ ψη λών προ δια γρα φών ψω μί 
1500 με ρί δων η με ρη σί ως και

î Το συ γκρό τη μα των συγ χρό νων 
πλυ ντη ρί ων, σι δε ρω τη ρί ων και στε γνω
τη ρίων, που ε ξυ πη ρε τούν η με ρη σί ως τις 
α νά γκες 100150 α τό μων.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι α πό το 199� φι λο ξε
νεί ται ε ντός του Στρα το πέ δου του ΚΕΠ Β και η 
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θη βών, ό που 
σι τί ζο νται κα θη με ρι νά τα στελέ χη του ΚΕΠ Β και 
πραγ μα το ποιού νται ψυ χα γω γικές εκ δη λώ σεις.

Πέ ραν των άλ λων ε ντός του ΚΕΠ Β, σε 
υ παί θριο δια μορ φω μέ νο χώ ρο λει τουρ γεί 
μου σεί ο, ό που το προ σω πι κό ή οι ε πι σκέ
πτες έρ χο νται σε ε πα φή με πυ ρο βό λα πα
λαιό τε ρων ε πο χών που συ νέ βαλαν α πο φα σι
στι κά στις μά χες και τους η ρω ι κούς α γώ νες 
του Έ θνους. Ο τό πος αυ τός α πο τε λεί χώρο 
έν δο ξης μνή μης για τους πα λαιό τε ρους και 

δευ ση ο δη γού, ό πως τού το κα θο ρί ζε ται α πό 

δή γη ση Α/Κ πυ ρο βό λων και ο χη μά των. Τους 
Μον. Υπ ξκους ΣΜΥ στα α ντι κεί με να τε χνι κή 

πη γή πλη ρο φό ρη σης αλ λά και έμπνευ σης 
για τους νε ό τε ρους πυ ρο βο λη τές.

Το χώρο του στρατοπέδου τέ λος, στο λί ζει 
το πα ρεκ κλή σι της Α γί ας Βαρ βά ρας, της προ
στά τι δας του Πυ ρο βο λι κού, της ο ποί ας η μορ
φή κο σμεί και προ στα τεύ ει τα πυ ρο βό λα μας.

Τα υ πάρ χο ντα 3 με γά λα κέ ντρα ψυχα
γω γί ας μο νά δας (ΚΨΜ) και η αί θου σα 
του δια δι κτύ ου (INTERNET), ε ξο πλι σμέ να 
με σύγ χρο να μέ σα (τη λε ο ρά σεις, δο ρυ φο
ρι κά προ γράμ μα τα, η χο συ στή μα τα, κλπ) 
σε συν δυα σμό με τις αθλη τι κές ε γκα τα στά
σεις, ό πως γή πε δα κα λα θο σφαί ρι σης και 
πετο σφαί ρι σης και κλει στό γυ μνα στή ριο, 
προ σφέ ρουν την ευ και ρί α στους εκ παι δευό
με νους να ξε φύ γουν α πό την έ ντα ση της εκ
παί δευ σης, να ψυ χα γω γη θούν, να δια σκε
δά σουν και να ε κτο νω θούν ευ χά ρι στα.

… α γκα λιά ζο ντας και
υ πη ρε τώ ντας την κοι νω νί α

Πο λύ τι μη ή ταν και εί ναι η προ σφο ρά 
του ΚΕΠ Β στην α ντι με τώ πι ση των κα τα
στρο φι κών πυρ κα γιών, ως και πλημ μυ
ρών και λοι πών θε ο μη νιών, για την ευ ρύ
τε ρη πε ριο χή των Νο μών Βοιω τί ας, Φω
κί δας και Εύ βοιας. Πολ λές ή ταν οι φο ρές 
που τμή μα τα α πό το ΚΕΠ Β συ νέ δραμαν 
στις προ σπά θειες κα τά σβε σης των πυρ κα
γιών, της ε πι τή ρη σης των κα μέ νων ε κτά
σε ων, ό πως ε πί σης και βο η θώ ντας τους 
κα τοί κους της το πι κής κοι νω νί ας.

ΚΕΠΒ
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Το έμ βλη μα φέ ρε ται ε πί α σπι δί ου, το ο ποί ο α πει κο νί ζει δυο δια σταυ ρού με
να πυ ρο βό λα με έ να κα τευ θυ νό μενο βλή μα, σε κά θε τη θέ ση, έ τοι μο προς 
ε κτό ξευ ση. Η πα ρα πά νω σύν θε ση α πει κονί ζει τη δια χρο νι κή σύν δε ση του 
χθες (πα λαιό τε ρα πυ ρο βό λα) με το σή με ρα (κατευ θυ νό με να βλή μα τα).
Στην κο ρυ φή του α σπι δί ου α να γρά φε ται το αρ χαιο ελ ληνι κό ρη τό ″Ι σχύς δια της 

Γνώ σε ως″, το ο ποί ο συμ βο λί ζει τον τε χνι κό χα ρα κτή ρα του Όπλου του Πυ ρο βο λι κού και δί δει το μή
νυ μα ό τι η απόκτη ση των α παι του μέ νων γνώ σε ων α πο τε λεί το με γα λύ τε ρο συ ντελεστή ι σχύ ος.
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Οι Ει δι κές Δυ νά μεις εί ναι κα τε ξο χήν ε πι θε τι κές δυ νά μεις. Συ γκρο τή θη καν το 194� και α πο τε λούν συ νέ
χεια του “Ιε ρού Λό χου”, ο ο ποί ος κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου πο λέμη σε στη Μέ ση 
Α να το λή και στο Αι γαί ο Πέ λα γος. Συ νέ βα λε τα μέ γι στα στην α πελευ θέ ρω ση της πα τρί δας μας. Έ δω

σαν το πα ρόν και συμ με τεί χαν έ κτο τε, σε όλους τους α γώ νες και πο λε μι κές ε μπλο κές του έ θνους μας. 
Α πο τε λού νται α πό μο νά δες ο ρει νών, αμ φι βί ων κα τα δρο μών και α λε ξι πτω τιστών. Το προ σω πι κό των Ει

δι κών Δυ νά με ων ε πι λέ γε ται κα ταρ χήν ε φό σον ξε περά σει συ γκε κρι μέ να ψυ χι κά, σω μα τι κά, πνευ μα τι κά 
ό ρια και με τά την ε πι τυ χή α πο φοί τη σή του α πό τα σχο λεί α εκ παί δευ σης των Ει δι κών Δυ νά με ων. 

Εκ παι δεύ ε ται συ νε χώς σε α ντι κεί με να ο ρει νού α γώ να, δια βί ω σης, α νορ θό δοξου πο λέ μου, αμ φι βί ων 
ε νερ γειών, α ε ρα πο βα τι κών και α ε ρο κί νη των ε πι χειρή σε ων, ο ρει νού α γώ να, α γώ να σε δυ σμε νείς και
ρι κές συν θή κες. Συ νερ γά ζε ται στε νά με ό λους τους κλά δους των ΕΔ και εκ με ταλ λεύ ε ται ό λα τα μέ σα 

(α ε ρο πλά να, ελικόπτερα, αεροσκάφη, τεθωρακισμένα και πυροβολικό). Η εκ παί δευ ση εί ναι σκλη ρή και 
στη ρί ζε ται στην φι λοσο φί α “Εκ παι δεύ σου ό πως θα πο λε μή σεις”. Κέ ντρα εκ παι δεύ σε ως εί ναι το Κέντρο 

Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων στην Ν. Πέ ρα μο, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου 
Πολέμου στην Ρε ντί να Θεσ σα λο νί κης, η Σχολή Αλεξιπτωτιστών στον Α σπρό

πυρ γο Ατ τι κής και το ΚΕ Ο ΑΧ στον 
Ό λυ μπο.

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού 
Αγώνα και Χιονοδρομιών
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Θέ ση και Γε ω γρα φι κά Στοι χεία
Ο Ό λυ μπος βρί σκε ται στην Βορειοανα

τολική πλευ ρά της Θεσ σα λί ας στα σύ νο ρα 
των Νο μών Λά ρι σας και Πιε ρί ας. Έ χει 36 κο
ρυ φές πά νω α πό 2.000 μ., με ρι κές α πό τις 
ο ποί ες είναι: Στε φά νι 2.909 μ., Σκά λα 2.866 
μ., Σκο λειό 2.911 μ., Αγ. Α ντώ νιος 2.815 μ. 
με ψη λό τε ρη την κο ρυφή Μύ τι κας 2.91� μ. 
Το ό ρος Ό λυ μπος α πο τε λεί ται α πό έ ναν κυ
κλι κό ο ρει νό ό γκο με έ κτα ση 500 km2 πε ρί
που, με μέ ση διά με τρο 25 km και πε ρί με τρο 
80 km. Α πό τη χα ρά δρα Μαυ ρό λογ γος που 
βρί σκε ται στην α να το λι κή πλευρά, πη γά ζει 
ο πο τα μός Ε νι πέ ας που εκ βάλ λει στον Θερ
μα ϊ κό Κόλ πο. Η πε ριο χή του Ο λύ μπου εί ναι 
ε ντε ταγ μέ νη στο πρό γραμ μα NATURA και 
προ στα τεύ ε ται ως πε ριο χή ι διαί τε ρου φυ
σι κού κά λους. Στο Στρατόπεδο φθά νου με 
ο δι κώς α πό τη Λά ρι σα (α πό τον Τύρ να βο) 
ή την Κα τε ρί νη (α πό τη Διάβαση Α γί ου Δη
μη τρί ου) μέ σω Ο λυ μπιά δος και Σπαρ μού.

Το ΚΕ Ο ΑΧ βρί σκε ται στην πε ριο χή 
Βρυ σο πού λες του Ο λύ μπου και συ γκε κρι
μέ να στη θέ ση Νί κη σε υ ψό με τρο 1.820 μ. 
Οι ε γκα τα στά σεις του, συ νο λικής ε κτά σε

ως 100 στρεμ μά των, α νή κουν στο Τα μεί ο 
Ε θνι κής Ά μυ νας (ΤΕ ΘΑ). Η ό λη πε ριο χή εί
ναι χα ρα κτη ρι σμέ νη ως Ε θνι κός Δρυ μός.

Ι στο ρι κά Στοι χεί α
Το ΚΕ Ο ΑΧ λει τουρ γού σε στο Σέ λι Βερ

μί ου μέ χρι το 1960 με την ε πω νυ μί α Κέ
ντρο Εκ παι δεύ σε ως Χιο νο δρό μων (ΚΕΧ). 
Το 1960 ε γκα τα στά θη κε στο πα ρόν στρα
τό πεδο που ε πο νο μά στη κε Στρδο Τχη 
(ΠΒ) Πα παρ ρό δου Ιω άν νη. Η ο νο μα σί α 
αυ τή του Στρδου α πο τε λεί ε λά χι στη έν
δει ξη τι μής προς τον αν δρεί ο ι δρυ τή του 
1ου Τάγ μα τος Χιο νο δρό μων που έ πε σε 

η ρω ι κά μα χό μενος στις 15 Α πρι λί ου 
του 1941, ως Δκτής Μοί ρας Πυ

ρο βο λι κού στα υ ψώ μα τα 
Δι σπυ λί ου νο τί ως 

της λί μνης Κα
στο ριάς, 

στον ε πι βρα δυ ντι κό α γώ να κα τά τη Γερ
μα νική προ έ λα ση, χω ρίς να υ πο χω ρή σει 
πα ρά τη σχε τι κή δια τα γή.

Ορ γά νω ση και Αποστολή του 
ΚΕΟΑΧ

Το Κέ ντρο, λει τουρ γεί υ πό την ευ θύ νη 
της Διευ θύν σε ως Ει δικών Δυ νά με ων.

Η εκ παί δευ ση στε λε χών των Ει δι κών 
Δυ νά με ων, κα θώς και άλ λων ό πλων και 
κλά δων των Ε νό πλων Δυ νά με ων στην 
τε χνι κή των χιο νο δρο μιών, στη δια βί ωση 
και δρά ση στις χιο νο σκε πείς πε ριο χές.

Εκ παίδευ ση
Στο Κέ ντρο εκ παι δεύ ο νται, 

στε λέ χη των Ει δι κών 
Δυ νά με ων, στε λέ
χη ε ταί ρων 
Ό πλων 

Κα τά την πο λυε τή λει τουρ γί α του το Κέ ντρο εκ παί δευ σε και συ νε χί ζει να εκ παι
δεύ ει πλή θος στε λε χών και ο πλι τών των Ει δι κών Δυ νά με ων, κα θώς και 

των υ πο λοί πων Κλά δων των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σω μά των 
Α σφα λεί ας στον ο ρει νό α γώ να, στη δια βί ω ση και τον 
α γώ να στα χιό νια και στη διά σω ση προ σω πι κού. 

Λό γω θέ σε ως και συν θη κών, το έρ γο του 
ΚΕ Ο ΑΧ εί ναι ι διαί τε ρα δύ σκο λο. 
Η συ ντή ρη ση των ε γκα τα στά σε ων 

και των υ λι κών γί νε ται με λε πτο
μέρεια και εί ναι συ νε χής, διό τι ο ποιο δή

πο τε α σή μα ντο πρό βλη μα σε αυ τές τις συν θή κες, μπο ρεί να έχει 
απρόβλεπτες συνέπειες.

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού 
Αγώνα και Χιονοδρομιών

... με σύμμαχο το βουνό και τον παγωμένο άνεμο

2�

η ρω ι κά μα χό μενος στις 15 Α πρι λί ου 
του 1941, ως Δκτής Μοί ρας Πυ

ρο βο λι κού στα υ ψώ μα τα 
Δι σπυ λί ου νο τί ως 

της λί μνης Κα
στο ριάς, 

Εκ παίδευ ση
Στο Κέ ντρο εκ παι δεύ ο νται, 

στε λέ χη των Ει δι κών 
Δυ νά με ων, στε λέ
χη ε ταί ρων 
Ό πλων 
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και Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας και στελέχη Ενό
πλων Δυνάμεων Ξένων Χωρών.

Η χειμερινή εκπαιδευτική περίοδος 
διαρκεί 4 μήνες, από Δεκέμβριο έως Απρί
λιο κάθε έτους.

Η εκπαίδευση του χιονοδρόμου, στο 
ΚΕΟΑΧ, είναι επίπονη, απαιτητική, αλλά 
εξαιρετικά εποικοδομητική. Προβλέπει 
διαβίωση και αγώνα στο χιόνι, ημέρα και 
νύχτα και παροχή βασικών γνώσεων χιο
νοδρομίας. Δεν διακόπτεται κατά τις αργί
ες και εορτές.

Ο χιονοδρόμος μαθαίνει, να μην φοβά
ται τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξοι
κειώνεται μ΄ αυτές, τις χρησιμοποιεί, διαθέ
τοντας και τον κατάλληλο εξοπλισμό, προς 
όφελος της εκτέλεσης της αποστολής του. 
Μαθαίνει να επιβιώνει και να μάχεται στο 
βουνό έχοντας σύμμαχο το χιόνι και τον 
παγωμένο άνεμο.

Εγκαταστάσεις
Το Κέντρο διαθέτει ξύλινους οικίσκους 

για τη στέγαση του μόνιμου προσωπικού και 
των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, υπόστεγα 

οχημάτων και Ειδικών μηχανημάτων καθώς 
και αποθήκες γενικού και χιονοδρομικού υλι
κού, Οι εγκαταστάσεις αυτές προσφέρουν 
άνετη διαμονή στους εκπαιδευόμενους και 
το μόνιμο προσωπικό λειτουργίας του Κέ
ντρου και υποστηρίζουν την εκπαίδευση.

Για την εκπαίδευση του προσωπικού 
στο σκί, το Κέντρο διαθέτει τρείς πίστες. 
Μία πίστα αρχαρίων, μήκους 80 μέτρων, η 
οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις 
του στρατοπέδου και δύο πίστες καταβά
σεως συνολικού μήκους 2 χλμ. οι οποίες 
βρίσκονται βορείως του στρατοπέδου σε 
υψόμετρο 1.900 έως 2.500 μ.

Στον χώρο των πιστών υπάρχουν δύο ξύ
λινα σαλέ χωρητικότητας 20  30 ατόμων το 
κάθε ένα. Σε υψόμετρο 2.500 μ. στο τέλος της 
άνω πίστας λειτουργεί καταφύγιο ανάγκης.

Το Κέντρο διαθέτει οχήματα για τη με
ταφορά προσωπικού και υλικών και ειδικά 
μηχανήματα RATRAK, SNOWMOBILE.

Οδηγίες προς Επισκέπτες
ΚΕΟΑΧ

Το ΚΕΟΑΧ είναι δυνατό να δεχθεί επι
σκέπτες ανάλογα με τις δραστηριότητες 
και υποχρεώσεις που θα έχει το συγκεκρι
μένο χρονικό διάστημα. Οι αιτήσεις υπο
βάλλονται στο ΓΕΣ/ΔΕΔ.

Ο κάθε επισκέπτης οφείλει να αντιλη
φθεί ότι βρίσκεται σε στρατιωτικό χώρο και 
να σεβαστεί την ιδιαιτερότητά του. Παρακά
τω παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και 
γενικές οδηγίες.

Γενικές Οδηγίες για
Χιονοσκεπείς Περιοχές

Ο επισκέπτης χιονοσκεπών πε
ριοχών μεγάλου υψομέτρου όπως είναι ο 
Όλυμπος, πρέπει να είναι υγιής με καλή 
φυσική κατάσταση, για την αποφυγή ανα
πνευστικών προβλημάτων τα οποία καθί
στανται επικίνδυνα για την ασφάλειά του. 
Η επίσκεψη σε τέτοιες περιοχές πρέπει 
να είναι στα πλαίσια ομάδος, το λιγότερο 
δύο ατόμων, από τα οποία το ένα να είναι 
έμπειρο σε γνώσεις διαβίωσης και κινήσε
ως σε χιονοσκεπείς περιοχές.

Ο εξοπλισμός σε υλικά πρέπει να εί
ναι ο κατάλληλος για χιονοσκεπείς περιο
χές μεγάλου υψομέτρου. Στον εξοπλισμό 
θα πρέπει να φέρει μαζί του τα ακόλουθα 
υλικά  εφόδια:
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î Ι μα τι σμό τριών στρω μά των (μο νω τι
κό, α ντια νε μι κό και α διά βρο χο στρώ μα).

î Υ πο δή μα τα ο ρει βα τι κού τύπου.
î Γά ντια. 
î Γυα λιά η λί ου.
î Κά λυμ μα Κε φα λής.
Ο ο ρει βά της  ε πι σκέ πτης ο ο ποί ος 

ε πι σκέ πτε ται τον Ό λυ μπο ο φεί λει να έχει 
μα ζί του α σύρ μα το με τις συ χνό τη τες εκ πο
μπής S.O.S.

Γε νι κές Ο δη γίες για Χα μη λές
Θερ μο κρα σίες

Οι χιο νο σκε πείς πε ριο χές με γά λου 
υ ψο μέ τρου, χα ρα κτη ρί ζο νται α πό χα μηλές 
θερ μο κρα σί ες και δυ να τούς α νέ μους κα τά 
το με γα λύ τε ρο διά στη μα της ημέ ρας, με 
έ ξαρ ση των πα ρα πά νω φαι νό με νων κα τά 
την διάρ κεια της νύ κτας.

Η πα ρα μο νή για με γά λο χρο νι κό διά στη
μα σε χα μη λές θερ μο κρα σί ες ε γκυ μο νεί κιν δύ
νους ό πως υ πο θερ μί α και κρυο πα γή μα τα.

Ε πί σης η έκ θε ση των ο φθαλ μών χω
ρίς προ στα σί α στις α να κλώ με νες α πό το 
χιό νι η λια κές α κτί νες μπο ρεί να δη μιουρ γή
σει προ σω ρι νή τύ φλω ση.

Πα ρε χό με νες Ευ κο λίες στο
ΚΕ Ο ΑΧ

Δια νυ κτέ ρευ ση πα ρέ χε ται μό νο 
σε ο μά δες (συλ λό γους) και με τά α πό 
έ γκριση της Διευ θύν σε ως Ει δι κών Δυ
νά με ων. Για το λό γο αυ τό πα ρέ χε ται το 
ι σό γειο του «κα τα φυ γί ου». Ο χώ ρος εί ναι 
ε νιαί ος και δια θέ τει 30 κλί νες στρα τιωτι
κού τύ που με στρώ μα τα και λου τρό.

Ο ε πι σκέ πτης πρέ πει να φέ ρει μα ζί 
του τα εί δη δια τρο φής του, κα θό σον δεν 
υ πάρ χει δυ να τό τη τα πα ρο χής φα γη τού.

Στο χώ ρο του ΚΨΜ ο ε πι σκέ πτης έ χει τη 
δυ να τό τη τα για την α γο ρά α γα θών, ό πως ρο
φη μά των, α να μνη στι κών ει δών κ.λπ.

Το Κέ ντρο έ χει δυ να τό τη τα παρο χής 
μό νο Α΄ Βο η θειών με τον στρα τιω τι κό ια
τρό. Ά το μα με ια τρι κά προ βλή ματα, πριν 
α πο φα σί σουν ε πί σκε ψη στο ΚΕ Ο ΑΧ, πρέ
πει να λαμ βά νουν υ πό ψη τις απρό βλε πτες 
και ρι κές συν θή κες και τα δύ σβα τα δρο μο
λό για, που κα θι στούν τις δια κο μι δές δύ σκο
λες και πολ λές φο ρές α δύ να τες.

Υ πο χρε ώ σεις Φι λοξε νού με νων
Ο η με ρή σιος ε πι σκέ πτης ο φεί λει να κα

τα θέ σει για λό γους α σφα λεί ας 
τα στοι χεί α του στην πύ λη του 
Στρατοπέδου. Οφεί λει να έ χει 
α πο χω ρή σει πριν τη δύ ση του 
η λί ου. Ε φό σον έ χει έ γκρι ση για 
δια νυ κτέ ρευ ση ο φεί λει να πα ρα
δώ σει τους χώ ρους τους ο ποί
ους χρη σι μοποί η σε στην κα τά
στα ση που τους πα ρέ λα βε α πό 
πλευ ράς λει τουρ γι κό τη τας και 
κα θα ριό τη τας. Δεν ε πι τρέ πε ται 
η ε πί σκε ψη χώ ρων του Στρα
τοπέδου πλην του κατα φυ γί ου, 
των ε στια το ρί ων Αξ κών και των 
lift. Οι ε πι σκέ πτες ο φεί λουν να 
ε νη με ρώ νουν τον αρ χη γό της 
ο μά δας τους και τη Διοί κη ση 
του Κέ ντρου για ο ποια δή πο τε 
ξε χω ρι στή κί νη ση ή ε νέρ γεια 
ε κτός ο μάδας. Τις νυ κτε ρι νές 
ώ ρες δεν εν δεί κνυ ται η α πο μά
κρυν ση α πό το κα τα φύ γιο.

Οι κα τα δρο μείς εί μα στε σί
γου ροι, ό τι οι μελ λο ντι κοί φι λο ξε νού με νοί μας 
εί ναι λά τρεις της ο μορ φιάς του βου νού με α νε
πτυγ μέ νο το σε βα σμό προς το φυ σι κό το πί ο, 
το ο ποί ο και φρο ντί ζουν, ώ στε να δια τη ρεί ται 
κα θα ρό. Ε πί σης κρί νε ται σκό πι μο να υ πεν θυ
μιηθεί ό τι α πα γο ρεύ ε ται αυ στη ρώς η κο πή 
και η κλο πή ε λά του ή άλ λου δέν δρου στους 
ε θνι κούς Δρυ μούς, κα θώς και η ε κτρο πή α πό 
υ φι στά με να δρο μο λό για. Ό λη η πε ριο χή του 
Ο λύ μπου έ χει ε ντα χθεί στο ευ ρω πα ϊ κό δί κτυο 
προ στα τευο μένων πε ριο χών Natura 2000.

Ο ε πι σκέ πτης ο φεί λει πριν την επί σκε
ψή του να έ χει μα ζί του την α στυ νο μι κή 
του ταυ τό τη τα, ε άν η ε πί σκε ψή του εί ναι 
η με ρή σια. Για ε πί σκε ψη με γα λύ τε ρης 
διάρ κειας εί ναι α πα ραί τητη η έ γκρι ση του 
ΓΕΣ/ΔΕΔ. Για την πα ρο χή ε γκρί σε ως α πό 
το ΓΕΣ/ΔΕΔ εί ναι α παραί τη τη η υ πο βο λή 
στη Διεύθυνση των πα ρα κά τω στοι χεί ων:

î Ο νο μα σί α Συλ λό γου. Να εγ γρά φε
ται και η έ γκρι ση του Πρω το δι κεί ου.

î Αρ χη γός ο μά δας.
î Ο νο μα τε πώ νυ μα με λών με στοι χεί α 

ταυ τό τη τας.
Με την ά φι ξη στο Κέ ντρο πρέ πει να 

προ σκο μί ζο νται Υ πεύ θυ νες Δη λώ σεις από 
ό λους, για μη έ γερ ση α παι τή σε ων σε βά
ρος της Στρα τιω τι κής Υ πη ρε σί ας σε πε ρί
πτω ση α τυ χή μα τος.

ΓΕΣ/ΔΕΔ
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Πυροτεχνουργός
το πρώτο λάθος είναι και το τελευταίο

Δε χρειά ζε ται να α να λύ σει κα νείς την έν νοια πυ ρο τεχνουρ
γός (E.O.D. Explosive Ordnance Disposal, ο νο μα σί α στη 
Διε θνή ο ρο λο γί α). Με την πρώ τη σκέ ψη, μάς έρ χε ται στο 
μυα λό κά τι το ε πι κίν δυ νο. 

 Ο πυ ρο τε χνουρ γός πριν α πό κά θε 
α πο στο λή γνω ρί ζει πο λύ κα λά πού πη γαί
νει, ό πως πο λύ κα λά γνω ρί ζει ότι, την ώ ρα 
της ε πέμ βα σης εί ναι μό νος με το χρό νο, τον 
κίν δυ νο και το Θε ό. Γι’ αυ τόν, ο τρό πος της 
δου λειάς έ γι νε και τρό πος ζω ής του. Σε μί α τέ
τοια ε πιλο γή ε παγ γέλ μα τος πρέ πει κα νείς να 
εί ναι ξε κά θα ρος και α πο φα σι σμέ νος για τις 
δυ σκο λί ες που θα συ να ντή σει. Πρέ πει να εί
ναι α πο φα σι σμέ νος να ερ γα στεί σκλη ρά για 
να μά θει, να δια κρι θεί και να ε πι βιώ σει.

Ι στο ρι κά στοι χεί α 
 Α πό την ε πο χή του Βυ ζα ντί ου ο ρό λος 

του πυ ρο τε χνουρ γού ή ταν κα θο ρι στι κός, 
α φού πριν α πό κά θε μά χη ή ταν αυ τός που 
προ ε τοί μα ζε το ‘’Υ γρό Πυρ’’. Στα με τα γε νέ
στε ρα χρό νια και με τά το Δεύ τε ρο Πα γκό σμιο 
Πό λε μο, με τα χι λιά δες μη ε κρα γέ ντα πυ ρο
μα χι κά στον Ελ λα δι κό χώ ρο (Γερμα νι κής, Ι τα
λι κής και Αγ γλι κής προ έ λευ σης), η σύ στα ση 
και η χρή ση ο μά δων πυ ρο τε χνουρ γών έ γι νε 
ε πι τα κτι κή α νά γκη, ως α να πό σπα στο κομ μά
τι των ε πιχει ρή σε ων.

 Το με γα λύ τε ρο πρό βλη μα με το πέ ρας 
του Δευ τέ ρου Πα γκο σμί ου Πο λέ μου ήταν, 
ε κτός των μη ε κρα γέ ντων πυ ρο μα χι κών, οι 
Αγ γλι κές και Γερ μα νι κές Βόμβες α ε ρο πο ρί

ας, γνω στές στη Διε θνή ο ρο λο γί α ως “UXB”. 
Το πο σο στό θυ μά των κα τά την α νεύ ρε ση 
και προ σπά θεια ε ξου δε τέ ρω σής τους, ή ταν 
υ ψη λό, τό σο α πό την πλευ ρά των πο λι τών, 
που μη έχο ντας την α πα ραί τη τη γνώ ση με τα
κι νού σαν και πε ριερ γά ζο νταν αυ τές τις βόμ
βες, ό σο και α πό την πλευ ρά των πυ ρο τε
χνουρ γών. Λαμ βά νο ντας υ πό ψη τα στοι χεί α 
αυ τά, έ γι νε σύ ντο μα προ φα νής η α νά γκη για 
την ε ξει δι κευ μένη κα τάρ τι σή τους. 

 
Α ποστολή

Οι α πο στο λές που ε κτε λούν οι Πυ ρο τε
χνουρ γοί του Σώ μα τος Υ λι κού Πο λέ μου, 
στα πλαίσια της ει δι κό τη τάς τους εί ναι οι 
πα ρα κά τω:

î Η ε ξου δε τέ ρω ση των πά σης φύ σε
ως ε γκα τε σπαρ μέ νων ε γκατα λε λειμ μέ νων 
πυ ρο μα χι κών (βλή μα τα πα ντός εί δους, 
κα τά λοι πα δια φό ρων πο λέ μων, νάρ κες ξη
ράς, βόμ βες α ε ρο πο ρί ας, κα θώς και πυ ρο
μα χι κά Ναυ τι κού, όπως νάρ κες θα λάσ σης, 
τορ πί λες, βόμ βες βυ θού, τα ο ποί α έ χουν 
ξε βρα στεί στην ξη ρά).

î Έ ρευ να, ε ξου δε τέ ρω ση και κα τα στρο
φή Αυ το σχε δί ων Ε κρη κτι κών Μη χανι σμών 
(Α ΕΜ). Οι πυ ρο τε χνουρ γοί του Στρα τού Ξη
ράς α πό το έ τος 1995 έ χουν α πο δεσμευ τεί 
α πό τα κα θή κο ντα της ε ξου δε τέ ρω σης  Α ΕΜ 
και ο ρό λος τους έ χει ε πι κε ντρω θεί στην ε ξου
δε τέ ρω ση κα τα στρο φή Α ΕΜ μό νο ε ντός 
στρατιω τι κών πε ριο χών σε ε πι χει ρή σεις και 
ει ρη νευ τι κές α πο στο λές και πα γι δευμέ νων 
πυ ρο μα χι κών ε ντός και ε κτός κα τοι κη μέ νων 
πε ριο χών.

î Ε πέμ βα ση, α φό πλι ση, ε ξουδε τέ ρω

Οι πυ ρο τε χνουρ γοί του Στρα τού Ξη ράς δια κρί νο νται α πό το ει  δικό δια κρι τ ι  κό, 
το ο ποί ο φέ ρε ται στη στο λή και κα θιε ρώ θη κε α πό το έ τος 2007. Στο σή μα α πει κο-
νί ζο νται:  ο πύ ραυ λος (σύγ χρο να πυ ρο μα χι κά), η α σπί δα (μέ τρα α σφα λεί ας που 
λαμ βά νο νται κα τά την ε ξου δε τέ ρω ση), οι κε ραυ νοί (την ε λεγ χό με νη έ κρη ξη) και 
οι δάφ νες (ε πι τυ χί α της α πο στο λής). 



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 31 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ση και κα τα στρο φή των ει δι κών πυ ρο μα
χι κών (πυ ραύ λων και κα τευ θυνό με νων 
βλη μά των), τα ο ποί α α πέ τυ χαν στην πυ ρο
δό τη ση.

î Ε πέμ βα ση, α φό πλι ση, ε ξου δε τέ ρω
ση και κα τα στρο φή χη μι κών πυ ρο μα χικών.

î Κα τα στρο φή ό λων των μη ε κρα
γέ ντων πυ ρο μα χι κών με γά λου δια με τρή
ματος στα πε δί α Βο λών και Α σκή σε ων.

î Πα ρα λα βή, ε να πο θή κευ ση, συ ντή
ρη ση, α να σκευ ή κα θώς και λει τουρ γικό 
έ λεγ χο ό λων των πυ ρο μα χι κών του Στρα
τού Ξη ράς, για τη σω στή συ ντή ρη ση και 
αύ ξη ση του ο ρί ου ζω ής και λει τουρ γί ας 
τους.

Για να φέ ρουν σε πέ ρας την α πο στο λή 
τους, οι πυ ρο τε χνουργοί χρη σι μο ποιούν 
κά θε προ σφε ρό με νο α πό την τε χνο λο γί α 
μέ σο και υ λι κό ε φαρ μό ζο ντας α σφα λείς 
με θό δους ε ξου δε τέ ρω σης, ώ στε να ε ξα λει
φθεί ο ά μεσος κίν δυ νος ή να υ πάρ ξουν σε 
πε ρί πτω ση έ κρη ξης ό σον το δυ να τόν λι γό
τε ρες α πώ λειες.

Το κυ ριό τε ρο α πό τα ει δι κά υ λι κά που 
χρη σι μο ποιούν οι πυ ρο τε χνουρ γοί στις 
ε ξου δε τε ρώ σεις εί ναι, η ει δι κή στο λή προ
στα σί ας, που σκοπό έ χει να τους προ στα
τέ ψει α πό τις συ νέ πειες της μη ε λεγ χό με
νης έ κρη ξης. Εί ναι κα τα σκευα σμέ νη α πό 
ει δι κή α ρα μι δι κή ί να (Υ λι κό κα τα σκευ ής 
των Kevlar) και α λε ξί σφαι ρες πλά κες που 
προ στα τεύ ουν το χρήστη α πό τα θραύ σμα
τα τα ο ποί α ε κτο ξεύ ο νται κα τά 
την έ κρη ξη.

Το δυ σκο λό τε

ρο ση μεί ο κα τά τις ε ξου δε τε ρώ σεις έ γκει
ται στο γε γο νός, ό τι σε κά θε πε ρί πτωση ο 
πυ ρο τε χνουρ γός πρέ πει να σκέ πτε ται και 
να λει τουρ γεί α ντί στρο φα α πό τον τρό πο 
λει τουρ γί ας του κά θε πυ ρο μα χι κού ή των 
αυ το σχέ διων πυ ρο μα χικών. Α πό την α ντί
στρο φη αυ τή κα τεύ θυν ση σκέ ψης, ο πυ ρο
τε χνουρ γός μα θαί νει να α ντι με τω πί ζει τα 
ε κρη κτι κά σαν ε χθρό, σαν έ να εν δυ νά μει 
κίν δυ νο, που μπο ρεί α πό λε πτό σε λε πτό 
να ε πι τε θεί. 

Ι διαί τερα πρέ πει να α να φερ θεί η με γά
λη προ σφο ρά των 25 πυ ρο τε χνουρ γών 
του Στρα τού Ξη ράς (Σώ μα τος Υ λι κού Πο
λέ μου), κα τά την πε ρί ο δο των Ο.Α 2004. 
Ο πό τε, ό λες οι ομά δες πυ ρο τε χνουρ γών σε 
συ νερ γα σί α με τις α ντί στοι χες ο μά δες της 
Ελ ληνι κής Α στυ νο μί ας, εγ γυ ή θη καν και ε ξα
σφά λι σαν, με συ νε χή ε πα γρύ πνη ση και με 
α μεί ω το πνεύ μα υ πευ θυ νό τη τας, την α σφά
λεια των α θλη τών και των πο λι τών.

Εκπαίδευση
Η εκ παί δευ ση των πυ ρο τε χνουρ γών, 

στο Ε σω τε ρι κό και Ε ξω τε ρι κό, εί ναι συ
νε χής, καθ’ ό λη τη διάρ κεια της κα ριέ ρας 
τους, κα θό σον τα πυ ρο μα χι κά κα θη με ρι νά 
ε ξε λίσ σο νται γί νονται πιο πο λύ πλο κα και 
συ νε πώς οι τρό ποι και τα μέ σα ε ξου δε τέ
ρω σής τους δια φο ρο ποιού νται.

Η βα σι κή εκ παί δευ ση των πυ ρο τε χνουρ
γών, που διαρ κεί 24 ε βδομά δες, έ χει δια κλα
δι κό χα ρα κτή ρα κα θόσον συμ με τέ χουν και 

α ντί στοι χοι του ΓΕΝ και του ΓΕ Α, γί νε ται 
δε στις ε γκατα στά σεις της 695 ΑΒ Π 

(Στυ λί δα Φθιώ τι δας).
Α πό το έ τος 2006, κα θιε

ρώ θη κε πραγ μα το ποί η ση 
στο ΚΕΥ ε τή σιων δια κλα δι
κών ε ξει δι κευ μέ νών σε μι να
ρί ων (διάρ κειας 5 η με ρών), 
με σκο πό την ε νη μέ ρω
ση, πλη ρο φό ρη ση και 

εκ παί δευ ση των πυ ρο
τε χνουρ γών στα νέ α 

πυ ρο μα χι κά και τρό
πους ε ξου δε τέ ρω
σης. Στα υ πόψη 
σε μι νά ρια συμ με
τέ χουν και στε λέ
χη α πό το ΓΕΝ, 

ΓΕ Α, Ε ΛΑΣ και ΛΣ. 
ΓΕΣ/ΔΥΠ

Η προ σφο ρά των πυ ρο τε χνουρ-
γών α πο φέ ρει στην υ πη ρε σία ση μα-
ντι κό ε πι χει ρη σια κό και οι κο νο μι κό 
ό φε λος, ε νώ ε πι πρό σθε τα προ ωθεί 
το κοι νω νι κό έρ γο του ΓΕΣ, με την 
α ρω γή σε πε ρι πτώ σεις α νεύ ρε σης, 
ε ξουδε τέ ρω σης και κα τα στρο φής 
ε γκα τε σπαρ μέ νων πυ ρο μα χι κών 
ε ντός και ε κτός κα τοι κη μέ νων πε-
ριο χών, με την α πο δέ σμευ ση ι διω-
τι κών και δη μό σιων χώ ρων, αυ ξά-
νο ντας έτσι την αί σθη ση ε μπι στο σύ-
νης του Ελ λη νι κού Λα ού προς τις 
Έ νοπλες Δυ νά μεις.
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Το ΧΗΣ μέ χρι το Μάρ τιο του 19�2 
ή ταν ε γκα τε στη μέ νο στο στρα τό πε δο 
“ΠΑ ΠΑΔΟ ΓΚΩΝA”, στο Γου δί, και στη 
συ νέ χεια με τε γκα τα στά θη κε στη ση με
ρι νή του θέ ση στο στρα τό πε δο “ΣΧΟΥ 
ΜΑΓ ΓΙΩ ΡΟΥ”, στον Πει ραιά. 

Πα ρού σα δρα στη ριό τη τα & 
Α πο στο λή 

Η α πο στο λή του ΧΗΣ εί ναι :
î Φυσι κο χη μι κός έ λεγ χος των υ λι

κών και ε φο δί ων του Στρα τού Ξη ράς 
προς δια πίστω ση ή ε ξα κρί βω ση:

� Ότι πλη ρούν τις προ δια γρα φές ή 
τους ό ρους ποιό τη τας, που πε ρι λαμ βά
νο νται στους δια γω νι σμούς, στις συμ βά
σεις και γε νι κό τε ρα στις α παι τή σεις προ
μήθειάς τους.

� Της ποιο τι κής κα τά στα σης των 
α πο θε μά των, κα τό πιν ε ντο λών των αρ μό
διων Διευθύνσε ων του ΓΕΣ, προ ϊ στά με
νων σχη μα τι σμών των μο νά δων ή κα τό
πιν αι τή σε ων των μο νά δων.

� Της ποιο τι κής κα τά στα σης υ λι κών και 
ε φο δί ων έρευ νας (σύ ντα ξη προ δια γρα φών 
κλπ.) και άλ λων ό μοιων, που δεν ε μπί πτουν 
στις κα τη γο ρί ες υ λι κών και ε φο δί ων προ μη
θειών  α πο θέ μα τος, κα τό πιν ε ντολών των 
αρ μό διων Διευθύνσε ων του ΓΕΣ.

î Μελέ τες και έ ρευ νες στις πα ρα πά
νω κα τη γο ρί ες ει δών για βελ τί ω ση της 
ποιότη τάς τους, ό πως ε πί σης των προ
δια γρα φών και των με θό δων ε λέγ χου.

î Συγκέ ντρω ση στα τι στι κών στοι χεί
ων για τις πα ρα τη ρού με νες ε κτρο πές ε πί 
της ποιό τη τας των ε ξε τα ζό με νων ει δών 
και ε πι σή μαν ση α δυ να μιών.

î Διε νέρ γεια  ε λέγ χων επ’ ω φε λεί α 
των άλ λων κλά δων των ΕΔ, κα θώς και 
δη μο σίων φο ρέ ων, μέ σα στα πλαί σια 
των δυ να το τή των του. 

Ορ γά νω ση
Στο ΧΗΣ λει τουρ γούν 5 ερ γα στή ρια, 

τα ο ποί α εί ναι στε λε χω μένα κυ ρί ως α πό 
στρατιωτικό και πο λι τι κό προ σω πι κό, ε πι
στη μο νι κά καταρ τι σμέ νο και ε ξει δι κευ μέ
νο ό πως πα ρα κά τω:

� Γενι κών Α να λύ σε ων
� Δερμά τωνΠλα στι κών
� Τροφί μωνΧάρ του

Χημείο Στρατού

Ι στο ρι κά στοι χεί α
Το Χη μεί ου Στρα τού (ΧΗΣ) συ γκρο τή θη

κε το  1924 με τον τί τλο “Χη μεί ον Πυ ρι τίδων 
και Ε κρη κτι κών Υ λών”. Με τά τον πό λε μο 
του 1940 ε πα νορ γα νώ θη κε και μέ χρι την 31 
Ιου λί ου 1961 λει τουρ γού σε ως Τμή μα Χη μι
κής Υ πη ρε σί ας της 651 Α ΒΥΠ. Την 1η Αυγ 
1961 έ γι νε α νε ξάρ τη τη Μο νά δα Υλι κού Πο
λέ μου με τον τί τλο “Γε νι κό Χη μεί ο Στρα τού” 
και στις 02 Σε πτεμ βρί ου του ι δί ου έ τους με
το νο μά σθη κε σε Χη μεί ο Στρα τού.

Το Χημείο Στρατού με το ε ξει δι κευ μέ νο και έ μπει ρο προ σω πι κό που εί ναι στε λε χω μέ νο, τη σύγ
χρο νη υ λι κο τε χνι κή υ πο δο μή που δια θέ τει, τη δια πί στευση που ε πι τυγ χά νει, συμ βάλ λει, στο μέ τρο 
που του α να λο γεί, στην προ μή θεια υλι κών και ε φο δί ων υ ψη λής ποιό τη τας ε νώ εί ναι σε θέ ση να 
αυ ξή σει το πε δί ο δρά σης του έ τσι ώ στε να ε λέγ χο νται πε ρισ σό τε ρα και σε συ ντο μό τε ρο χρό νο, 
υ λι κά και ε φό δια.
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� ΚαυσίμωνΕλαιολιπαντικών
� Υφασμάτων

Διενεργούμενοι Φυσικοχημικοί 
Έλεγχοι

î Σε υλικά  εφόδια προμηθειών.
Διενεργούνται σε πάσης φύσεως 

υλικά (πλην ανταλλακτικών) και εφόδια 
(εκτός από τα τρόφιμα ζωικής προέλευ
σης και του ελαιολάδου) για λογαριασμό 
των παρακάτω κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και λοιπών φορέων:

� Του Στρατού Ξηράς.
� Του Πολεμικού Ναυτικού.
� Της Πολεμικής Αεροπορίας.
� Του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
� Του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
� Του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
� Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ

ξης και Τροφίμων.
� Του Υπουργείου Οικονομίας και Οι

κονομικών.
� Του Υπουργείου Υγείας και Κοινω

νικής Αλληλεγγύης.
î Σε υλικά  εφόδια αποθέματος.
Διενεργούνται στα υλικά και εφόδια 

διαφόρων μονάδων και υπηρεσιών κατό
πιν αιτήσεών τους ή διαταγών προϊστα
μένων κλιμακίων προς έλεγχο της ποιοτι
κής κατάστασης των αποθεμάτων τους. 

î Σε υλικά  εφόδια για σύνταξη προ
διαγραφών.

Διενεργούνται στα πλαίσια συντάξε
ως προδιαγραφών από ΓΕΣ/ ΔΥΠ/2ο Γρ. 
και ΓΕΣ/ΔΕΜ/2ο Γρ.

î Σε λάδια κινητήρων οχημάτων μά
χης (πρόγραμμα ΑΟΑΡ).

Διενεργούνται μετά την εφαρμογή του 
προγράμματος ΑΟΑΡ (Army Oil Analysis 
Program) και επιτυγχάνεται έγκαιρη διάγνω
ση βλαβών των κινητήρων οχημάτων μάχης.

Διαπίστευση 
Γενικά, ο θεσμός της Διαπίστευσης 

καθιερώθηκε με στόχο την προστασία 
των καταναλωτών, σ΄ ό,τι αφορά στην 
εξασφάλιση της ποιότητας των προϊό
ντων που προμηθεύονται και των υπηρε
σιών που χρησιμοποιούν, καθόσον αυτό 
αποτελεί αντικείμενο υψηλής προτεραιό
τητας και ευαισθησίας στις σύγχρονες 
και οργανωμένες κοινωνίες.

Για το σκοπό αυτό έχουν διεθνώς κα

θιερωθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για 
τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ποιότη
τας, οι κυριότερες από τις οποίες αφορούν 
σε εργαστηριακές δοκιμές και μετρήσεις, 
στον έλεγχο προϊόντων και εγκαταστά
σεων και στην πιστοποίηση προϊόντων, 
διεργασιών, προσωπικού και συστημάτων 
διαχείρισης της ποιότητας.

Τα οφέλη για τα υπό διαπίστευση 
εργαστήρια είναι πολλαπλά. Το βασι
κό όφελος είναι η αναβάθμιση του ερ
γαστηρίου κατά την προετοιμασία του 
και η συμμετοχή του σε προγράμματα 
διεργαστηριακών συγκρίσεων, ώστε να 
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Διαπί
στευσης. Επιπλέον, η απόκτηση της Δια
πίστευσης ενισχύει την καλή εικόνα του 
εργαστηρίου και του παρέχει ένα ουσια
στικό πλεονέκτημα για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων στη χώρα ή διεθνώς.

Το ΧΗΣ από το Σεπτέμβριο του 2004, 
με τη συμμετοχή και των 5 εργαστηρίων 
του, μετά από επιτυχή αξιολόγηση από 
ειδική ομάδα του Εθνικού Συμβουλίου Δια
πίστευσης (ΕΣΥΔ), είναι η πρώτη μονάδα, 
τόσο στο Στρατό όσο και στους λοιπούς 
κλάδους των ΕΔ, που έλαβε διαπίστευση 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1�025.

Η διατήρηση της εφαρμογής του συ
στήματος ποιότητας εξασφαλίζεται με 
την ανά έτος επιτήρηση και την κάθε 4 
έτη επαναξιολόγηση. 

Tο Δεκέμβριο του 2006 πραγματο
ποιήθηκε η δεύτερη ετήσια επιτήρηση 
από αξιολογητές του ΕΣΥΔ, κατά την 
οποία, εγκρίθηκε η διατήρηση για το 3ο 
έτος της διαπίστευσης σε όλο το πεδίο 
εφαρμογής της.

ΧΗΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η συ νε χής, ι διαί τε ρα με τά το 1950, τε
χνο λο γι κή ε ξέ λι ξη ο δή γη σε και στην αύξη
ση του πο λι τι κού προ σω πι κού, μό νι μου 
ή ε πο χι κού, κα θώς και στη δια μόρ φω ση 
πολ λών κλά δων και στην πο λυε πί πε δη 
ορ γά νω σή του. Φυ σι κά, με την ε ξέ λιξη 
της ορ γά νω σης των Ε νό πλων Δυ νά με ων 
υ πήρ ξε συ γκέ ντρω ση ή α πο κέ ντρω ση 
υ πη ρε σιών, δη μιουρ γή θη καν νέ ες υ πη ρε
σί ες ή διευ θύν σεις, ό πως στον το μέ α της 
ε πι στη μο νι κής ή τε χνο λο γι κής έ ρευ νας, 
ι δρύ θη καν νο μι κά πρό σω πα ή οργα νι
σμοί υ πα γό με νοι στο Υ ΠΕ ΘΑ.

Διοι κη τι κή δο μή και διάρ θρω ση
Με τά α πό μί α μα κρά πε ρί ο δο αλ λα γών και προ σαρ μο γών στην διοι κητι κή δο μή, ι σχύ ει 

α πό 24102002 το ΠΔ 290/02 (ΦΕΚ 260/Α΄), με το ο ποί ο ο ρί ζε ται ο νέ ος «Ορ γανι σμός 
Πο λι τι κού Προ σω πι κού ΥΕ ΘΑ», ο ο ποί ος α πο τε λού σε πά γιο αί τη μα των πο λι τι κών υ παλ λή
λων. Η υ λο ποί η σή του α να δει κνύ ει την πα ρου σί α του πο λιτι κού προ σω πι κού, προσ δί δο ντάς 
του αυ ξη μέ νες αρ μο διό τη τες στις ΄Ε νο πλες Δυ νά μεις, ε νι σχύ ει τον ε πι στη μο νι κό και τε χνι κό 
το μέ α, κα θο ρί ζο ντας νέ ες θέ σεις ευ θύ νης και προ σαρ μό ζο ντας τα ι σχύ ο ντα δε δο μέ να στη 
σύγ χρονη α ντί λη ψη και ε πο χή.

Σύμ φω να με τον ι σχύ ο ντα Ορ γα νι σμό Πο λι τι κού Προ σω πι κού προ βλέ πο νται 14.266 θέ
σεις ερ γα σί ας για το Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Στρα τού. Α πό αυ τές κα λύ πτο νται μό νο 6.358. Α να λυ τι
κά α νά κα τη γο ρί α η δύ να μη έ χει ως ε ξής:

Ε πί σης προ βλέ πο νται 31 θέ σεις προ ϊ στα μέ νων Διευθύνσε ωνΥποδιευθύ νσε ων, κα θώς 
και 531 θέ σεις προ ϊ στα μέ νων Τμη μά των και Αυ το τε λών Γρα φεί ων.

Ο ως ά νω Ορ γα νι σμός σή με ρα χρή ζει τροπο ποί η σης, κα θό σον α πό την έκ δο σή του 
έ χουν ε πέλ θει με τα βο λές λό γω της ανα διορ γά νω σης, διά λυ σης, συγ χώ νευ σης και δη μιουρ γί
ας νέ ων Μο νά δων  Υ πηρε σιών. Το Πο λι τι κό Προ σω πι κό στε λε χώ νει ό χι μό νο Στρα τιω τι κές 
Μο νά δες αιχ μής αλ λά και Ερ γο στά σια, Ε ρευ νη τι κά Κέ ντρα (ΚΕ ΤΕΣ), Νο σο κο μεί α και άλ λες 
Τε χνι κές Υ πη ρε σί ες και Ορ γα νι σμούς. Πα ράλ λη λα πα ρέ χει υ ψη λού ε πι πέδου υ πη ρε σί ες 
στον Ε πι στη μο νι κό, Τε χνι κό, Διοι κη τι κό, Οι κο νο μι κό και Ε φοδια στι κό το μέ α.

ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΑ ΜΟ ΝΙ ΜΟΙ ΣΕΙΔ
Δι δα κτι κό Προσω πι κό (ΔΠ) 49

Πα νε πι στη μια κής Εκ παί δευ σης (ΠΕ) 453 23
Τε χνο λο γι κής Εκπαί δευ σης (ΤΕ) 532 8

Δευ τε ρο βάθ μιας Εκ παί δευ σης (ΔΕ) 4454 102
Υ πο χρε ω τι κής Εκπαί δευ σης (ΥΕ) 694 43

Σύ νο λα 6182 1�6
Γε νι κό Σύ νο λο Υ πηρε τού ντων 6358

Πο λι τι κό Προ σω πικό
Στρα τού Ξη ράς
Η εμ φά νι ση του πο λι τι κού προ σω πι κού στις ΄Ε νο πλες Δυ νά μεις το ποθε
τεί ται στα χρό νια της Ε πα νά στα σης του 1821. Η συ στη μα τι κή οργά νω ση 
του στρα τού, α πό την αρ χή του ε λεύ θε ρου Ελ λη νι κού κρά τους, δη μιούρ
γη σε την α νά γκη ύ παρ ξης διά φο ρων ει δι κο τή των. Α πό τους πρώ τους, αν 
ό χι οι πρώ τοι, πο λί τες ερ γα ζό με νοι σε θε σμο θε τη μέ νες θέ σεις πο λι τι κού 
προσω πι κού ή ταν οι κα θη γη τές στη Σχο λή Ευελ πί δων, που ί δρυ σε ο Κα
πο δίστριας το 1828. Έ τσι άρ χι σε η εί σο δος του πο λι τι κού προ σω πι κού 
που στη συ νέχεια και σε σχέ ση με τις ο λο έ να αυ ξα νό με νες ποι κί λες α νά
γκες ε ξε λί χθη κε στο ση με ρι νό πο λι τι κό προ σω πι κό του Υ ΠΕ ΘΑ, το ο ποί ο 
α πο τε λεί ορ γα νι κό και α να πό σπα στο τμή μα του.
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Την τελευταία εικοσαετία οι προσλήψεις 
πολιτικού προσωπικού είναι ελάχιστες και οι 
χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις έχουν προκαλέσει 
προβλήματα, αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν δη
μιουργηθεί νέες υπηρεσίες στο πλαίσιο του 
εξοπλιστικού προγράμματος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και του γενικότερου εκσυγχρονι
σμού του Υπουργείου. Το θέμα της ανανέω
σης του προσωπικού με νέες προσλήψεις 
μονίμων υπαλλήλων, ιδιαίτερα σε κλάδους 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνικών 
ειδικοτήτων, αναδεικνύεται σε ζήτημα αιχμής 
και ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για 
την αντιμετώπισή του.

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση
Με στόχο την αναβάθμιση και την προ

σαρμογή του πολιτικού προσωπικού στις 
νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις, καθώς και 
στην παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υψη
λού επιπέδου, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση 
των υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, εκτελού
νται εκπαιδευτικά προγράμματα σε διάφο
ρους τομείς, σε συνεργασία με:

î Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνι
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, όπου εκτε
λούνται τα εξής προγράμματα:

� Εισαγωγικής εκπαίδευσης 
για τους νεοδιόριστους υπαλλή
λους (υποχρεωτική).

� Προγράμματα Επιμόρφω
σης  Συνεχούς Κατάρτισης που 
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλ
λήλου και παρέχουν γενική επιμόρ
φωση ή εξειδίκευση σε θέματα της 
ειδικότητάς του.

î Το Κέντρο Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, για εκπαίδευση στον 
τομέα της πληροφορικής σε διάφο
ρα επίπεδα.

î Διάφορους φορείς για εκμά
θηση ξένων γλωσσών.

î Τα ΑΕΙ στο εσωτερικό ή εξωτερικό, τα 
ΤΕΙ , καθώς και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης, τις Στρατιωτικές Σχολές ή άλλους 
εκπαιδευτικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιω
τικούς για προγράμματα μετεκπαίδευσης και 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, που στοχεύουν 
στη διεύρυνση των επιστημονικών και τεχνι
κών γνώσεων του προσωπικού για την καλύ
τερη αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρε

μή και τα ειδικά χαρακτηριστικά του. ΄Ετσι οι 
πολιτικοί υπάλληλοι έχουν ένα ξεχωριστό ρό
λο που έρχεται ως αρωγός στη στήριξη του 
έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκ παραλλήλου, ωστόσο, απαιτείται η 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ώστε τα στε
λέχη, οι εργαζόμενοι, να εντάσσονται αρμονι
κά στη λειτουργία των υπηρεσιών, με κριτή
ριο τη δομή και αποστολή του Υπουργείου, 
οι οποίες όμως δεν πρέπει να αποτελούν 
εμπόδιο για την ανάληψη θέσεων και ευθυ
νών από το πολιτικό προσωπικό.

Είναι ανάγκη σήμερα, να αξιοποιείται η 
ικανότητα, η δεξιότητα, η εμπειρία και η τεχνο
γνωσία που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι 
προς όφελος της επίτευξης της συνολικής 
ασφάλειας και της διαρκούς ετοιμότητας.

Προοπτικές
Η Διοίκηση είναι μια δρώσα δύναμη και 

χρέος όλων είναι η ανταπόκριση στις απαιτή
σεις των καιρών. Άλλωστε υπάρχουν ικανότα
τα στελέχη, όχι μόνο της διοίκησης, αλλά και 
της επιστήμης και της έρευνας που μπορούν 
να συνδράμουν αποφασιστικά στην περαιτέ
ρω ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών, 
όπως είναι οι επιστημονικές και οι ερευνη
τικές μονάδες, καθώς και οι χώροι παραγω
γής, προς όφελος της εθνικής άμυνας και 
ασφάλειας. Το πολιτικό προσωπικό στις μέ
ρες μας ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρό
πο στα καθήκοντά του, χρειάζεται όμως να 
αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που του δίνεται 
για αναβάθμιση του ρόλου του, για παραπέ
ρα βελτίωση της προσφοράς του, αξιοποιώ
ντας και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τους δημοσίους υπαλλήλους (νέος δημοσιοϋ
παλληλικός κώδικας).

ΓΕΣ/ΔΠΠ

σίας, καθώς και στην εξειδίκευσή του στις σύγ
χρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας.

Προσφορά - Αξιοποίηση
Το Υπουργείο Εθνικής ΄Αμυνας έχει ως 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη συνύπαρξη του 
ένστολου με το πολιτικό προσωπικό. Διαφο
ρετικοί ρόλοι και θέσεις συνυπάρχουν και συ
ναρθρώνονται σε όλη τη δομή των Ενόπλων 
Δυνάμεων για να δημιουργήσουν ισχυρούς 
όρους άμυνας και ασφάλειας στη χώρα μας.

Είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι μόνο 
σε ένα περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσε
ται η γνώση και η προσωπικότητά τους 
μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια 
που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη αποτελε
σματικότητα της διοίκησης.

Ειδικά στην εποχή μας κύριος στόχος εί
ναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώ
πινου δυναμικού, ώστε να συμβάλει πολλα
πλώς, όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην 
ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων σ΄ έναν 
τόσο ιδιαίτερο και ευαίσθητο χώρο, όπως αυ
τός του ΥΠΕΘΑ.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι το ΥΠΕΘΑ 
έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη 
διοίκηση, αν ληφθεί υπόψη η διαφορετική δο
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η ε ξά πλω ση των ε ξαρ τη σιο γό νων ου
σιών, των ου σιών δη λα δή που έ χουν την 
ι διό τη τα να ε πι δρούν στο κε ντρι κό νευρι κό 
σύ στη μα και να προ κα λούν ε ξάρ τη ση και 
ευ φο ρί α, εί ναι σή με ρα έ να ι διαί τε ρα δια δε δο
μέ νο φαι νό με νο. Στην χώ ρα μας ει δι κά πα ρα
τη ρεί ται με γά λη αύ ξη ση των θα νά των α πό 
η ρω ί νη την τε λευ ταί α δε κα ε τί α. Η αύ ξη ση αυ
τή προφα νώς θα πρέ πει να α πο δο θεί στην 
με γά λη πτώ ση της τι μής της η ρω ί νης λό γω 
κα τάρ ρευ σης του Α να το λι κού μπλοκ και των 
έ ντο νων κοι νω νι κών, οι κο νο μι κών και ε θνι
κών κρί σε ων των χω ρών της ΝΑ Ευρώπης.

Στις ψυ χο τρό πες ου σί ες που προ κα λούν 
ε ξάρ τη ση συ γκα τα λέ γο νται πολ λές χη μι κές 
ε νώ σεις φυ τι κής ή συν θε τικής προ έ λευ σης. 
Οι ου σί ες αυ τές εί τε κυ κλο φο ρούν νό μι μα 
και εί ναι σε γε νικές γραμ μές κοι νω νι κά α πο
δε κτές, ό πως το αλ κο όλ και η νι κο τί νη, εί τε 
εί ναι πα ρά νο μες και κοι νω νι κά κα τα δικα στέ ες 
ου σί ες ό πως το χα σίς, τα ο πιού χα και η κο καί
νη. Ο δια χω ρι σμός των ου σιών σε νό μι μες ή 
πα ράνο μες έ χει γί νει με βά ση τό σο την ε πι κιν
δυ νό τη τα τους ό σο και με βά ση ποικί λους κοι
νω νι κούς, πο λι τι σμι κούς αλ λά και θρη σκευ
τικούς πα ρά γο ντες στην πο ρεί α του χρό νου. 
Α κό μα εί ναι ση μα ντι κό να α να φέ ρουμε ό τι νό
μι μες ου σί ες, ό πως για πα ρά δειγ μα φάρ μα κα 
τα ο ποί α χο ρη γού νται με ει δι κή ια τρι κή συ ντα
γή, συ χνά δια κι νού νται μέ σα α πό πα ράνο μα 
κυ κλώ μα τα, σε πολ λα πλά σια τι μή.

Τρό πος δρά σης
Α νά λο γα με τον τρό πο δρά σης τους 

ό λες οι ε ξαρ τη σιο γό νες ου σί ες, α νε ξαρ τή
τως νο μι μό τη τας, α νήκουν στις τρεις πα ρα
κά τω με γά λες κα τη γο ρί ες:

î Ου σί ες με κα τα σταλ τι κή δρά ση στο 
Κε ντρι κό Νευ ρι κό Σύ στη μα (ΚΝΣ). Οι ου σί
ες αυ τές προ κα λούν κα τά κύ ριο λόγο χα λά
ρω ση, μειω μέ νη ε πα φή με το πε ρι βάλ λον 
και υ πνη λί α. Στην κα τη γο ρί α αυ τή α νή κουν 
η η ρω ί νη, τα βαρ βι του ρι κά το αλ κο όλ κ.α.

î Ου σί ες με διε γερ τι κή δρά ση στο 
ΚΝΣ οι ο ποί ες προ κα λούν κυ ρί ως υ πε ρε
γρή γορ ση και υ πο κει με νι κή αί σθη ση αύ
ξη σης των σω μα τι κών και πνευ μα τι κών 
δυ νά με ων κα θώς και υ πε ρε κτί μη ση των 
ι κα νο τή των του α τό μου σε σχέ ση με το πε
ρι βάλ λον του. Τέ τοια δρά ση έ χουν η κο καί
νη και οι αμ φε τα μί νες.

î Τέ λος πα ραι σθη σιο γό νες ου σί ες οι 
ο ποί ες αλ λά ζουν τον τρό πο με τον ο ποί ο 

ο άν θρω πος α ντι λαμ βά νε ται τον ε ξω τε ρι κό 
του κό σμο αλ λά και τον ί διο του τον ε αυ τό. 
Η λή ψη αυ τών των ου σιών προ κα λεί κυ ρί
ως ο πτι κές πα ραι σθή σεις ή και ψευ δαι σθή
σεις και σπα νιότε ρα α κου στι κές και σω μα τι
κές ψευ δαι σθή σεις. Συ χνά ε πί σης υ πάρ χει 
αλ λοίω ση στην υ πο κει με νι κή αί σθη ση ρο ής 
του χρό νου. Σε αυ τή την κα τη γο ρί α α νήκουν 
το LSD, το ecstacy και η με σκα λί νη.

Ε πι πτώ σεις
Το ξί κω ση εί ναι η κλι νι κή ει κό να που 

προ κύ πτει α πό την υ περ βο λι κή χρή ση 
μιας ου σί ας.

Κα τά χρη ση εί ναι η κα τά στα ση, κα τά 
την ο ποί α το ά το μο χρη σι μο ποιεί την ου
σί α σχε δόν κα θη με ρι νά για έ να του λάχι
στον μή να και βρί σκε ται σε κα τά στα ση το ξί
κω σης ό λη τη διάρ κεια της η μέρας.

Η ε ξάρ τη ση χα ρα κτη ρί ζε ται α πό την 
ε πι τα κτι κή α νά γκη για εκ σε ση μασμέ νη 
λή ψη της ου σί ας σε συ νε χή ή πε ριο δι κή 
βά ση, με σκο πό να βιώ σει ο χρή στης τα 
α πο τε λέ σμα τα της δρά σης της ου σί ας ή αν 
α πο φύ γει τη δυ σφο ρι κή κα τά στα ση που 
προ κα λεί η α που σί α της. Δια κρί νε ται σε 
ψυ χο λο γι κή και σω μα τι κή ε ξάρτη ση.

Α νο χή εί ναι η προ ο δευ τι κή μεί ω ση της 
δρα στι κό τη τας της ου σί ας και η α νά γκη 
στα δια κής αύ ξη σης της δό σης προκει μέ
νου ο ε ξαρ τη μέ νος να πε τύ χει το ε πι θυ μη
τό α πο τέ λε σμα.

Στε ρη τι κό Σύν δρο μο εί ναι το σύ νο λο 
των σω μα τι κών και ψυ χο λο γι κών συ μπτω
μά των που εμ φα νί ζο νται ό ταν μια ουσί α, 
στην ο ποί α υ πάρ χει ε θι σμός, δια κό πτε ται 
ή ε λατ τώ νε ται σε ση μα ντι κό βαθ μό με α πό
το μο τρό πο.

Τα ά το μα πού κά νουν χρή ση ε ξαρ τη σιογό
νων ου σιών χω ρί ζο νται σε δύ ο κα τη γο ρί ες.

î Σε πε ρι στα σια κούς χρή στες οι οποί
οι δεν κά νουν συ χνή και πα ρα τε τα μέ νη βα
ριά χρή ση της ου σί ας. Τα ά το μα αυ τά δεν 
πα ρου σιά ζουν συ νή θως ε παγ γελ μα τι κή 
και κοι νω νι κή έκ πτω ση και ζουν μια σχετι
κά φυ σιολογι κή ζω ή χω ρίς να πα ρου σιά
ζουν σο βα ρά προ βλή μα τα σω μα τι κής και 
ψυ χι κής υ γεί ας.

î Σε συ στη μα τι κούς χρή στες οι ο ποί
οι κά νουν βα ριά και συ χνή, πολ λές φο ρές 
κα θη με ρι νή, κα τά χρηση της ου σί ας. Οι 
άν θρω ποι αυ τοί εί ναι και πρέ πει να α ντι με
τωπί ζο νται σαν α σθε νείς α φού σχε δόν ό λοι 
πα ρου σιά ζουν συ νή θως με γά λο α ριθμό τό
σο σω μα τι κών ό σο και ψυ χι κών προ βλη μά
των υ γεί ας. Α κό μη τα ά το μα αυτά έρ χο νται 
α ντι μέ τω πα με έ να με γά λο α ριθ μό κοι νω νι
κών και ε παγ γελ μα τικών προ βλη μά των και 
στα δια κά ο δη γού νται στην ε ξα θλί ω ση και 
την πλή ρη κοινω νι κή α πόρ ρι ψη.

Κλεί νο ντας, πρέπει να το νι στεί ό τι ο 
δια χω ρι σμός των χρη στών στις δυο πα
ρα πά νω κα τη γο ρίες δεν μπο ρεί να εί ναι 
α πό λυ τος και στα θε ρός, α πό τη στιγ μή 
που σχε δόν όλοι ξε κι νούν κά νο ντας πε
ρι στα σια κή χρή ση, για να πε ρά σουν στη 
συ νέ χεια στη συ στη μα τι κή βα ριά χρή ση με 
τις συ νέ πειες που α να φέ ρα με πα ρα πά νω. 
Ο χρό νος που θα με σο λα βή σει για να γί
νει αυ τή η αλ λα γή εί ναι ε ξαι ρε τι κά δύ σκο λο 
να προσ διο ρι στεί, α φού ε ξαρ τά ται α πό το 
εί δος της ου σί ας, την προ σω πι κό τη τα του 
χρή στη κα θώς και α πό τις δυ σκο λί ες με τις 
ο ποί ες θα έρ θει αυ τός α ντι μέ τω πος στην 
ζω ή του. Στην πρά ξη αυ τή η αλ λα γή μπο
ρεί να γί νει τό σο μέ σα σε λί γες μέ ρες ό σο 
και με τά α πό με ρι κά χρό νια.

ΓΕΣ/ΔΥΓ

Από στατιστική έρευνα που έγινε στα  
Κέ ντρα Εκ παι δεύ σε ως Νε ο συλ λέ κτων, δι
απιστώθηκαν τα παρακάτω:

î Το πο σο στό των νε ο συλ λέ κτων, 
που γνω ρί ζει ό τι στο Στρα τό Ξη ράς έ χει 
α ναλη φθεί προ σπά θεια κα τα πο λέ μη σης 
των ναρ κω τι κών, α νέρ χε ται σε 67,91% 

î Πο σο στό 46,86% των νε ο συλ λέ
κτων δη λώ νει ό τι η προ σπά θεια του Στρα
τού Ξη ράς θα βο η θή σει στην α πο τρο πή 
των νέ ων α πό τη χρή ση ναρ κω τικών.

î Υ ψη λό εί ναι το πο σο στό 71,19% 
των ε ρω τη θέ ντων που θε ω ρούν ε ντε λώς 
α πί θα νη τη δο κι μή ναρ κω τι κών στο μέλ
λον με τά την ε νη μέ ρω ση.

ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ

Ναρκωτικά
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κοινωνικές προεκτάσεις
Πολλά θα μπορούσε κάποιος να πει 

και να γράψει για τα τροχαία ατυχήματα. 
Κι όταν τα τροχαία έχουν υλικές ζημιές 
τότε πολλοί είναι αυτοί που θα μπορού
σαν να πουν εν είδη παρηγοριάς “ε, σί
δερα είναι, ξαναφτιάχνουν”.

Το πρόβλημα ξεκινάει ακριβώς από 
το σημείο αυτό. Όταν δεν πρόκειται για τα 
σίδερα μόνο, αλλά για ανθρώπινες ζωές, 
για αρτιμελείς που καθίστανται ανάπηροι, 
για οικογένειες που κυριολεκτικά περιπί
πτουν ξαφνικά από τη ζωοφόρα καθημε
ρινή πραγματικότητα στην ολοκληρωτική 
δυστυχία είτε λόγω της απώλειας ενός 
προσφιλούς προσώπου τους, είτε λόγω 
ενός μόνιμου τραυματισμού  αναπηρίας 
που τους ταλανίζει εφ όρου ζωής.

Τα τελευταία χρόνια το ετήσιο κόστος 
των τροχαίων ατυχημάτων στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διπλάσιο από τον 
ετήσιο προϋπολογισμό της! Κάθε χρόνο στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαίνουν 
1,2 εκατομμύρια οδικά ατυχήματα, με 50.000 
θανάτους και 1,� εκατ. τραυματίες, εκ των 
οποίων οι 150.000 παραμένουν ανάπηροι. 
Τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι από τροχαία 
στην Ελλάδα ξεπερνούν κάθε χρόνο τους 
2.000. Οι νεκροί από τροχαία είναι περισσό
τεροι από τους επίσημους αριθμούς, γιατί η 

Κάθε χρόνο, του

λάχιστον 250.000 

άτομα σε όλον τον κόσμο 

σκοτώνονται στους δρόμους. Οι 

τραυματισμοί, οι αναπηρίες και οι 

θάνατοι αποτελούν τις πιο δρα

ματικές πτυχές ενός τροχαίου 

ατυχήματος, με κοινωνι

κές προεκτάσεις.

Τροχαία
Ατυχήματα

Κάθε χρόνο, του

λάχιστον 250.000 

άτομα σε όλον τον κόσμο 

σκοτώνονται στους δρόμους. Οι 

τραυματισμοί, οι αναπηρίες και οι 

θάνατοι αποτελούν τις πιο δρα

ματικές πτυχές ενός τροχαίου 

ατυχήματος, με κοινωνι

κές προεκτάσεις.

Τροχαία δεν καταγράφει τους θανάτους των 
θυμάτων που επέρχονται στο νοσοκομείο. 

Τα χαρακτηριστικά των οδικών ατυ
χημάτων είναι μάλλον κοινά σε όλον τον 
αναπτυγμένο κόσμο. Οι θανατηφόρες 
συγκρούσεις κυριαρχούν στις αγροτικές 
περιοχές σε σχέση με τις αστικές σε ανα
λογία 2:1, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα 
ατυχήματα που προκαλούν μόνο τραυμα
τισμούς. Η θνησιμότητα είναι τρεις φορές 
μεγαλύτερη τη νύχτα απ’ ό,τι την ημέρα, 
αν και τη νύχτα συμβαίνει μόνο το 1/3 
περίπου όλων των ατυχημάτων. Τα μισά 
θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν το 
τριήμερο ΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή.

Οι κυριότεροι συντελεστές του τροχαί
ου ατυχήματος είναι το φυσικό περιβάλλον 
και ειδικότερα το οδικό δίκτυο, το όχημα και 
ο ανθρώπινος παράγοντας. Η ανθρώπινη 
συμπεριφορά αποτελεί αποκλειστική αιτία 
στα 3/5 των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ 
συμμετέχει σημαντικά στο 95% των ατυχη
μάτων με ανθρώπινα θύματα και στο 80% 
του συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων.

Βέβαια, η οδική συμπεριφορά, και πιο 
συγκεκριμένα ο τρόπος οδήγησης, αντα
νακλούν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και 
σκεφτόμαστε. Από σχετικές μελέτες έχει δια
πιστωθεί η σημαντική επιρροή που ασκούν 
διάφοροι πολιτισμικοί παράγοντες. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε που ριψοκίνδυνα πρότυπα 
οδικής συμπεριφοράς διαπιστώνονται πιο 
συχνά στους μεσογειακούς και λατινοαμερι
κάνικους λαούς, και λιγότερο στους δυτικο
ευρωπαίους και τους βορειοαμερικανούς.

Η υποκειμενική υποβάθμιση των κινδύ
νων οδηγεί στην υιοθέτηση ριψοκίνδυνης 
οδικής συμπεριφοράς. Η διαπίστωση αυτή 
αφορά κυρίως τους νέους και ορισμένα άτο
μα που είναι πιo επιρρεπή στα ατυχήματα. 
Αν και πολλοί αμφισβητούν την ύπαρξη 
εγγενούς προδιάθεσης, ειδικά ψυχολογικά 
τεστ έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη χαρα
κτηριστικών της προσωπικότητας που σχετί
ζονται με την πρόκληση ατυχημάτων. Αμερι
κανοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι στο 80% των 
ατόμων που έχουν συχνά ατυχήματα διαπι
στώνεται «προσωπικότητα ατυχηματία». Τα 
άτομα αυτά είναι παρορμητικά, αγαπούν την 
περιπέτεια, ενδιαφέρονται περισσότερο για 
το παρόν και λιγότερο για το μέλλον, είναι 
επιθετικά προς τους άλλους.

Οι «τρομοκράτες» της ασφάλτου 
Παγκόσμια οι νέοι έχουν περίπου δι

πλάσια συμμετοχή από το μέσο όρο στα 
τροχαία ατυχήματα. Από την επεξεργασία 
των στοιχείων στην Ελλάδα, τα τροχαία 
συμβάντα για τα οποία ευθύνονται οι νέοι 
κάτω των 22 ετών είναι κατά �5% περισσό
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νεί εντονότερο στο μέλλον είναι η συνεχώς 
αυξανόμενη συμμετοχή των ηλικιωμένων 
οδηγών σε τροχαία συμβάντα. Από ένα 
ποσοστό 12% που είναι σήμερα οι οδηγοί 
πάνω από 65 ετών, αναμένεται να φθάσει 
στο 25% το 2020.

Και οι αριθμοί που προκύπτουν είναι 
εντυπωσιακοί: οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 
ετών) έχουν 1,5 φορά μεγαλύτερη συμμε
τοχή από τον μέσο όρο στα τροχαία ατυχή
ματα. Αυξημένη είναι η συμμετοχή ηλικιω
μένων οδηγών στα ατυχήματα που εμφα
νίζονται σε αριστερές στροφές και αυτό γι
ατί είναι μάλλον μια πολύπλοκη μανούβρα, 
αφού απαιτείται στροφή σε συνδυασμό με 
υπολογισμό της απόστασης και της ταχύτη
τας του επερχόμενου ατυχήματος.

Οι άνδρες και οι γυναίκες 
Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ αν

δρών και γυναικών είναι στην ηλικία μεταξύ 

18  22 ετών, αφού οι κοπέλες οδηγοί και 
με την αναγωγή του μικρότερου αριθμού 
τους εμπλέκονται κατά 25% λιγότερο σε 
τροχαία ατυχήματα από τους συνομηλίκους 
άνδρες. Οι νεαρές γυναίκες έχουν μόλις 
1,5 φορά μεγαλύτερη συμμετοχή, από τον 
μέσο όρο των γυναικών οδηγών όλων των 
ηλικιών. Οι άνδρες έχουν υπερσυμμετοχή 
στα υπεραστικά ατυχήματα και στις νωτι
αιομετωπικές συγκρούσεις, λόγω της επι
θετικής οδήγησής τους. Ακόμη ατυχήματα 
που οφείλονται σε μη τήρηση αποστάσεων 
ασφαλείας, μη πλήρους ακινητοποίησης 
σε STOP προκαλούνται κατά συντριπτική 
πλειονότητα, σύμφωνα με τους υπολογι
σμούς των ειδικών, από άνδρες οδηγούς. 
Οι γυναίκες δεν παρουσιάζουν καμιά ιδιαί
τερη «ροπή» προς συγκεκριμένου τύπου 
ατυχήματα ή τροχαίες παραβιάσεις. 

Υπάρχουν όμως και διάφοροι υποκει
μενικοί παράγοντες που ελαττώνουν την 

τερο από το μέσο όρο. Δηλαδή αν οι υπόλοι
πες ηλικίες προκαλούν κατά μέσο όρο 100 
ατυχήματα, οι νέοι μεταξύ 18  22 ετών προ
καλούν 1�5 σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Οι 
νέοι εμπλέκονται σε ατυχήματα λόγω πα
ραβιάσεων του ΚΟΚ και κυρίως της υπέρ
βασης του ορίου ταχύτητας και όπως έχει 
διαπιστωθεί από τις μελέτες των ειδικών, 
καθοριστικό ρόλο σε αυτή την «επιθετική» 
συμπεριφορά των νεαρών οδηγών έχουν οι 
«εκκρίσεις» ορισμένων ουσιών, των επονο
μαζόμενων νευροδιαβιβαστών. Ορισμένοι 
εξ αυτών, όπως η ντοπαμίνη, η νεροπινε
φρίνη και η σεροτονίνη, ουσιαστικά οδηγούν 
τον... οδηγό. Ενδεικτικό της... υπερβολικής 
αυτοπεποίθησης και της υπερεκτίμησης 
των ικανοτήτων από τους νεαρούς οδηγούς 
είναι ότι σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις 
το �0% εξ αυτών κατατάσσουν τους εαυ
τούς τους στους �0 καλύτερους οδηγούς σε 
κάποια υποθετική κλίμακα αξιολόγησης της 
οδηγικής ικανότητας. Όλοι θεωρούν εαυτούς 
άσους του βολάν. 

Οι μοιραίοι συνεπιβάτες 
Από τις έρευνες των πανεπιστημια

κών διαπιστώθηκε ότι στην ηλικία των 18 
 20 ο δείκτης ατυχημάτων είναι διπλάσι
ος από ό,τι στις άλλες ηλικίες, όταν υπάρ
χει συνομήλικος συνεπιβάτης. Η επιρροή 
αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη αν υπάρ
χουν περισσότεροι από ένας νεαροί συ
νεπιβάτες, γιατί τότε  όπως σημειώνεται 
στην πανεπιστημιακή έρευνα  υπάρχουν 
μάρτυρες που θα διαδώσουν την καλή ή 
κακή επίδοση στην οδήγηση του νεαρού 
οδηγού. Ακόμη η οδήγηση από νεαρούς 
με τέτοια παρέα, σε νυκτερινές ώρες, θε
ωρείται συνδυασμός υψίστου κινδύνου, 
αφού πλέον εκτός των κακών παραινέ
σεων υπάρχει και ο χείριστος σύμβουλος 
οδήγησης: το οινόπνευμα! Σύμφωνα με 
τις διαπιστώσεις των μελετητών, οι ίδι
οι οδηγοί αυτής της ηλικίας οδηγούν με 
υπερβολική προσοχή και ασφάλεια όταν 
συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Η επικίνδυνη «προσοχή»
Στην έρευνα αναδεικνύεται ένα σημα

ντικό ακόμα πρόβλημα: τα ατυχήματα και 
η εσφαλμένη οδήγηση των ανθρώπων της 
τρίτης ηλικίας. Το πρόβλημα που σύμφω
να με τις εκτιμήσεις των μελετητών θα φα
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΤΩΝ 2001 - 2006

ΕΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
2001 931
2002 �58
2003 �63
2004 ��2
2005 �42
2006 ��6

ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΝΕΚΡΟΙ
ΑΝΩΤΕΡΟΙ 1 

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ  ΑΝΘΣΤΕΣ 23 2
ΔΕΑ 12 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ 8 
ΕΜΘ 41 2

ΕΠΟΠ 94 8
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΥΠΞΚΟΙ 2 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 131 5
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 314 17

ικανότητα για οδήγηση όπως είναι:
î Ορισμένα νοσήματα, όπως ο σακ

χαρώδης διαβήτης, η επιληψία, οι καρδιαγ
γειακές παθήσεις, οι ψυχικές διαταραχές, 
κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 
οδική συμπεριφορά. Οδηγοί που πάσχουν 
από τα νοσήματα αυτά παρουσιάζουν δι
πλάσια συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων 
και περισσότερες παραβιάσεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας. 

î Η κατανάλωση φαρμάκων επηρεά
ζει επίσης την ικανότητα για οδήγηση, δι
αταράσσοντας την επεξεργασία των πλη
ροφοριών ή αυξάνοντας το χρόνο αντίδρα
σης. Οι επιδράσεις αυτές είναι πιο έντονες 
όταν ορισμένα φάρμακα λαμβάνονται σε 
συνδυασμό με οινοπνευματώδη ποτά. 
Μεγάλος είναι και ο κίνδυνος για τροχαία 
ατυχήματα μετά από χρήση παράνομων 
ναρκωτικών. Απ’ όλες όμως τις προσλαμ
βανόμενες ουσίες, τη μεγαλύτερη ευθύνη 
στην πρόκληση ατυχημάτων έχουν τα οι
νοπνευματώδη ποτά. 

î Η υπνηλία και η κόπωση. Επίσης 
παράγοντας κινδύνου θεωρείται και ο γα
στρικός φόρτος, ο οποίος προκαλεί σω
ματική δυσφορία και υπνηλία, καθώς και 
η παροδική απόσπαση της προσοχής του 
οδηγού για διάφορους λόγους (άναμα τσι
γάρου, ρύθμιση ραδιοφώνου, κ.ά.).

î Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο 
μεγαλύτερος υποκειμενικός παράγοντας 
κινδύνου κακώσεων στα τροχαία ατυχήματα 
είναι η αδιαφορία για τη χρήση περιοριστι
κών/προφυλακτικών μέτρων, όπως είναι η 
ζώνη ασφαλείας και το κράνος αδιαφορία 
που τη συναντάμε σε πολλούς Έλληνες οδη
γούς. Με βάση τα διεθνή δεδομένα, η χρήση 
της ζώνης μειώνει τον κίνδυνο των κάθε εί
δους τραυματισμών κατά 25% περίπου, των 
σοβαρών τραυματισμών κατά 50% περίπου 
και των θανατηφόρων τραυματισμών κατά 
65% περίπου. Στην Ελλάδα έχει διαπιστω
θεί ότι είναι τριπλάσιος ο κίνδυνος κρανιοε
γκεφαλικής κάκωσης και διπλάσιος ο κίνδυ
νος κοιλιακών και θωρακικών κακώσεων σε 
άτομα που δεν φορούσαν ζώνη, σε σχέση 
με αυτά που φορούσαν.

Με σκοπό την πρόληψη και τον περιο
ρισμό των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και 
την ευαισθητοποίηση όλων για το σοβαρό 
αυτό θέμα το ΓΕΣ οργανώνει μία συνολική 
εκστρατεία ενημέρωσης του Στρατιωτικού 

προσωπικού και παροτρύνει όλους τους 
αρμόδιους φορείς να ενσκήψουν στο συ
γκεκριμένο πρόβλημα που αποτελεί τη σο
βαρότερη αιτία θανάτου στρατιωτικών στην 
πιο αποδοτική τους ηλικία. Η εκστρατεία 
ενημέρωσης περιλαμβάνει:

î Έκδοση αφισών  ενημερωτικών 
φυλλαδίων, διανομές νέου Κ.Ο.Κ σε συ
νεργασία με το Υπουργείο Συγκοινωνιών.

î Πραγματοποίηση διαλέξεων από 
ειδικούς (Αξιωματικούς τροχαίας, επώνυ
μους οδηγούς αγώνων, εκδότες περιοδι
κών αυτοκινήτων κλπ).

î Πραγματοποίηση διδασκαλίας του 
Κ.Ο.Κ κυκλοφοριακή αγωγή στις παρα
γωγικές Σχολές, ΚΕΝ, σχολές εφαρμογής 
Όπλων και Σωμάτων.

î Διδασκαλία πρώτων βοηθειών σε 
περίπτωση ατυχήματος.

î Κατασκευή προειδοποιητικών πι
νακίδων για μέτρα πρόληψης τροχαίων 
ατυχημάτων.

î Τοποθέτηση φωτογραφι
κού υλικού από τροχαία ατυχή
ματα  αφίσες  προειδοποιητι

κές πινακίδες σε κατάλληλους κοινόχρη
στους χώρους.

î Κοινοποίηση στις Μονάδες σε μηνιαία 
ή τριμηνιαία στατιστική βάση τροχαίων που 
εμπλέκεται το Στρατιωτικό Προσωπικό.

î Προβολή του θέματος στην εκπο
μπή «Αρετή και Τόλμη» με συνεντεύξεις 
από τραυματίες τροχαίων ατυχημάτων 
από νοσοκομείο).

î Εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του 
ΓΕΣ με ανάλογο υλικό.

ΓΕΣ/7οΕΓ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Η 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον Στρα
τό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι 
έ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ
ΝΑΣ και α πο σκο πούν στη βελ τίω ση των συν θη κών του Αν θρώ πι νου Δυ να μι κού 
των Ε νό πλων Δυ νά με ων στα πλαίσια της ψυ χο κοι νω νι κής μέ ρι μνας.

Η λει τουρ γί α της εν λό γω γραμ μής έ χει ξε κι νή σει α πό τον Φε βρουά ριο του 2003 
και λει τουρ γεί κα θη με ρινά σε ει κο σι τε τρά ω ρη βά ση, στο 414 Στρα τιω τι κό Νο σο κο μεί ο 

Ει δι κών Νο ση μάτων (ΣΝΕΝ) στην πε ριο χή της Πε ντέ λης (για τον ΣΞ και την ΠΑ), και 
στο Γρα φεί ο Προ λη πτι κής Ψυ χι κής Υ γιει νής στο Σκα ρα μα γκά (για το Π.Ν.). Με μέ ρι μνα 

του Επι τε λεί ου κ. ΥΕ ΘΑ (Ε ΠΥΕ ΘΑ) γί νο νται ο λο έ να προ σπά θειες βελ τί ω σης με στό χο «την 
πα ρο χή κα λύ τε ρων και α πο τε λε σμα τι κό τε ρων υ πη ρε σιών».
Η γραμ μή α πευ θύ νεται σε ό λο το προ σω πι κό των Ε νό πλων Δυ νά με ων, δη λα δή στα στρα τευ

μέ να παιδιά μας και στο οι κο γε νεια κό τους πε ρι βάλ λον, κα θώς ε πί σης και σε ό λα τα στε λέ χη (Στρα τιω τι κό 
και Πο λι τι κό Προ σω πι κό των Ε νό πλων Δυ νά με ων).

Η υ πη ρε σί α αυ τή στε λε χώνε ται α πό ε παγ γελ μα τί ες ψυ χο λό γους και ψυ χιά τρους και ο χα ρα κτή ρας της εί ναι κυ ρί ως υ πο στη ρι-
κτι κός και συμ βου λευ τι κός. Συ γκε κρι μέ να, πα ρέ χει στή ρι ξη και συμ βου λευ τι κή σε θέ μα τα που σχε τί ζο νται με την προ σαρ μο γή του α τό μου 
στη στρα τιω τι κή ζω ή, με την ψυ χι κή υ γεί α (ό πως προ βλή μα τα άγ χους, κα τά θλι ψης, ε θι σμού), με προ βλή μα τα συ μπε ρι φο ράς (ό πως ε πι θε τι
κό τη τα, α πει θαρ χί α, α συ νέ πεια), με τις δια προ σω πι κές σχέ σεις, κα θώς και με κα τα στά σεις κρί σε ων (ό πως αυ το κα τα στρο φι κές ή ε τε ρο κα τα
στρο φι κές α πει λές). Ανά λο γα με τις ι διαι τε ρό τη τες και τις α νά γκες του πε ρι στα τι κού μπο ρεί να γί νει πα ρα πο μπή στον για τρό της μο νά δας, 
στην ο μά δα ψυ χο κοι νω νι κής υ πο στή ρι ξης στο 414 ΣΝΕΝ ή σε κά ποιον άλ λο φο ρέ α.

Η ύ παρ ξη της 24ω ρης Τη λε φω νι κής Γραμ μής Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης με τη στή ρι ξη και συμ βου λευ τι κή που πα ρέ χει στους 
στρα τευ μέ νους και στο μόνι μο προ σω πι κό των Ε νό πλων Δυ νά με ων συμ βάλ λει στην κα λύ τε ρη και ο μα λότε ρη προ σαρ μο γή τους στο 
στρα τιω τι κό πε ρι βάλ λον, στη δια φύ λα ξη της ψυ χικής τους υ γεί ας και ως εκ τού του στην πρό λη ψη και α πο φυ γή α κραί ων μορ φών συ
μπε ρι φο ράς, ό πως η αυ το κτο νί α και οι βιαιο πρα γί ες.

Οι κλή σεις στη γραμ μή εί ναι πά ντο τε ε μπιστευ τι κές και α πόρ ρη τες (Δια σφά λι ση Προ σω πι κών Δε δο μέ νων).
Τα τη λε φω νι κά νού με ρα που μπο ρεί τε να κα λέ σε τε α πό στα θε ρό χω ρίς κα μία χρέ ω ση εί ναι τα ε ξής:

Στρα τός Ξηράς
800-114-5551 & 210-8105068

Πολεμική Α ε ρο πο ρί α
800-114-5552 & 210-8105068

Πολεμικό Ναυ τι κό
800-114-5553 & 210-5574121,
210-5531376, 210-5531377

S.OΗ 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον ΣτραOΗ 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον ΣτραOτό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι Oτό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι 
έ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥOέ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ.Η 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον Στρα.Η 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον Στρα.τό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι .τό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι 
έ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ.έ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥSSΗ 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον ΣτραSΗ 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον ΣτραΗ 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον ΣτραSΗ 24ω ρη Τη λε φω νι κή Γραμ μή Ψυ χο λο γι κής Υ πο στή ρι ξης SOS για τον Στρα
τό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι Sτό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι τό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι Sτό Ξη ράς (ΣΞ), την Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α (ΠΑ) και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό (ΠΝ) εί ναι 
έ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥSέ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥέ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥSέ να α πό τα προ γράμ μα τα που υ λο ποιού νται α πό το Υ ΠΟΥΡ ΓΕΙΟ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΜΥ

του Επι τε λεί ου κ. ΥΕ ΘΑ (Ε ΠΥΕ ΘΑ) γί νο νται ο λο έ να προ σπά θειες βελ τί ω σης με στό χο «την 
πα ρο χή κα λύ τε ρων και α πο τε λε σμα τι κό τε ρων υ πη ρε σιών».
Η γραμ μή α πευ θύ νεται σε ό λο το προ σω πι κό των Ε νό πλων Δυ νά με ων, δη λα δή στα στρα τευ

S.SS.O SS✔ Τώρα έχεις επιλογή

24Ω ΡΗ ΤΗ ΛΕ ΦΩ ΝΙ ΚΗ
ΓΡΑΜ ΜΗ ΨΥ ΧΟΛΟ ΓΙ ΚΗΣ Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗΣ
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Ο Α Ο Ο Α, ο ο ποί ος ι δρύ θη κε με σκο πό 
να κα λύ ψει την α νά γκη στέ γα σης με κύ ρια κα
τοι κί α των Αξκων και Αν θστων των Ε νό πλων 
Δυ νά με ων, χο ρη γεί στα μέ λη του κα τά πε ρί
πτω ση οι κό πε δα, Δια με ρί σμα τα και Δά νεια.

Δι καί ω μα εγ γρα φής ως μέ λη, (τα ο ποί α 
σή με ρα α νέρ χο νται στις 11.300 πε ρί που), 
έ χουν οι μό νι μοι εν ε νερ γεί α Αξ κοι και Αν
θστες του ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ και Κοι νών Σω μά των.

Στε γα στι κά Δά νεια
Ευ ρί σκε ται στο τε λι κό στάδιο η προ ε τοι

μα σί α ″Δα νειο δο τι κού Προ γράμ μα τος Ε πι δό
τη σης α πό τον Α ΟΟ Α του ε πι το κί ου Δα νεί ων″ 

τα κε φά λαια των ο ποί ων θα δια τί θε νται στα 
μέ λη α πό Τρά πε ζες, με τα ε ξής στοι χεί α:

î Κε φά λαιο Δα νεί ου: Μέχρι 120.000€
î Χρό νος α πο πλη ρω μής Δανεί ου: Μέ

χρι 20 χρό νια
î Χρό νος Ε πι δό τη σης του ε πι το κί ου 

α πό τον Α Ο Ο Α: 10 χρό νια
î Μο νά δες Ε πι δό τη σης του Ε πι το κί ου: 

2,3 Στα θε ρές Μο νά δες
î Μη νιαί α Δό ση χω ρίς Ε πι δό τη ση: �90€ 

πε ρί που 
î Μη νιαί α Δό ση με ε πι δό τη ση: 560

600€ πε ρί που
î Α ριθ μός προς χο ρή γη ση Δα νεί ων: 

1000 έ ως 1500 Δά νεια
Δι καί ω μα συμ με το χής στο πρό γραμ μα 

θα έ χουν ό λα τα μέ λη α νεξάρ τη τα πε ριου σια
κών στοι χεί ων.

Κα τα σκευ ή - Δια νο μή Δια με ρι σμά-
των στην Ε παρ χί α

î Δια νο μή 8 Δια με ρι σμά των στις Σέρ
ρες: Έ χει ε ξαγ γελ θεί η δια νο μή των δια με
ρι σμά των με δι καί ω μα συμ με το χής και των 
εγ γραφέ ντων με λών μέ χρι το 2000.

î Κα τα σκευ ή πο λυ κα τοι κί ας 28 Δια με
ρι σμά των στη Λά ρι σα: Συ νε χί ζε ται κα νο νι κά 
η κα τα σκευ ή η ο ποί α θα ο λο κλη ρω θεί το Β΄ 
Ε ξά μη νο του 2008.

Τα Στε γα στι κά Προγράμ μα τα του Αυ τόνο-
μου Οι κο δο μι κού Ορ γα νι σμού Α ξιω μα τι κών

Πλη ρο φο ρί ες για τα στε γα στι κά προ γράμ μα
τα και τη σει ρά που έ χουν τα μέλη, πα ρέ χο
νται στην ι στο σε λί δα www.aooamod.gr και 
στα τηλ. 210 65121�8 (Γρ. Ε νη μέ ρω σης) και 
Τηλεφωνικό Κέντρο 210 6529111112.

î Κα τα σκευ ή 3 πο λυ κα τοι κιών 2� Δια με
ρι σμά των στην Κα λα μα ριά Θεσ σα λο νί κης: Η 
κα τα σκευ ή θα αρ χί σει στις αρ χές του 2009 
με ε κτι μώ με νο χρό νο πέ ρα τος το 2011.

î Κα τα σκευ ή πο λυ κα τοι κί ας 9 Δια με ρι
σμά των στην Κα στο ριά: Η κα τα σκευ ή θα 
αρ χί σει το 2009 και ε κτι μά ται ό τι θα ο λο κλη
ρω θεί το 2011.

Δια νο μή Οι κο πέ δων
î 80 Οι κό πεδα Α λε ξαν δρού πο λης: Έ χει 

γί νει ε ξαγ γε λί α δια νο μής τους και για τα υ πό
λοι πα 30 α διά θε τα θα γί νει και νέ α ε ξαγ γε λί α 
στις αρ χές του 2008.

î 20 Οι κό πε δα Κα στο ριάς: Η δια νομή 
θα γί νει με τά την υ λο ποί η ση της πρά ξης 
ε φαρ μο γής της πο λε ο δο μι κής με λέτης. Ε κτι
μώ με νος χρό νος το 2009.

Μελ λο ντι κά Στε γα στι κά
Προ γράμ μα τα

Ο Ορ γα νι σμός α ξιο ποιεί οι κι στι κά ε κτά
σεις που ευ ρί σκο νται ε κτός σχε δί ου, στις 
πε ριο χές Πι κερ μί ου Ατ τι κής, Θεσ σα λο νί κης, 
Τρικά λων, Η ρα κλεί ου Κρή της, Θη βών, Δρά
μας, Χα νί ων, Ιω αν νί νων ,Σερ ρών, Καρ δί
τσας, Κο ριν θί ας και Σύ ρου. Α πό την οι κι στι κή 
αυ τή α ξιο ποί η ση θα προ κύ ψει με γάλος α ριθ
μός οι κο πέ δων και δια με ρι σμά των για διά θε
ση στα μέ λη. 

Ε κτι μά ται ό τι με την υ λο ποί η ση των πα
ραπά νω προ γραμ μά των θα κα τα στεί ε φι κτή 
η ε ξυ πη ρέ τη ση με γά λου α ριθ μού με λών 
ε ντός της πε ντα ετίας 20082013. 

ΑΟΟΑ

Το ΓΕΣ με ρι μνά για τους η λι κιω μέ νους
Ο λο κλη ρώ θη κε την 12 Ο κτω βρί ου 200�, η κα τασκευ ή της Μο νά δας Φρο ντί δας Η λι

κιω μέ νων στο Στρδο «ΦΑ ΚΙ ΝΟΥ» στο Δή μο Παπά γου και εκ κρε μεί η ο λο κλή ρω ση των 
ερ γα σιών του πε ρι βάλ λο ντος χώ ρου. Πρό κει ται για δια σκευ ή τριών κτη ρί ων του υ πό ψη 
στρδου σε γη ρο κο μεί ο. Τα παρα πά νω κτή ρια πε ρι λαμ βά νουν χώ ρο δια βί ω σης, κοι τώ νες 
20 κλι νών, χώ ρο α ναψυ χής, γρα φεί α, α πο θη κευ τι κούς χώ ρους κ.α. Το ΓΕΣ με τον τρό πο 
αυ τό εκ φρά ζει έ μπρα κτα το εν δια φέ ρον του για την τρί τη η λι κί α, τι μώ ντας πα ράλ λη λα και 
την προ σφο ρά της τό σο στον Στρα τό ό σο και στην κοι νω νί α.
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Artemis  Equal IΙ
Το κοι νο τι κό έρ γο ARTEMIS α νή κει στο κοι νο τι κό πρό γραμ μα EQUAL II, το ο ποί ο έ χει ως α ντι κεί

με νο έ ρευ νας και μελέ της την ι σό τη τα μέ σα στα 
πλαί σια της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης. Ει δι κό τε ρα το 
ΑΡ ΤΕ ΜΙΣ έ χει ως στό χο με λέ της την ι σό τη τα 
στις Έ νο πλες Δυ νά μεις. Στα πλαί σια του προ
γράμ μα τος αυ τού λει τουρ γούν πι λο τι κά σε � 
πό λεις της Ελ λά δος, κέ ντρα στή ρι ξης γυ ναι
κών στις ΕΔ, ε κτός δο μών Στρα τού Ξη ράς, κα
τά τις απο γευ μα τι νές ώ ρες.

Α ντι κεί με νο των πα ρα πά νω κέ ντρων υ πο στή
ρι ξης εί ναι:

î Η κα τα γρα φή τυ χόν προ βλη μά των α νι σό
τη τας που πα ρου σιά ζο νται στις Έ νοπλες Δυ νά
μεις.

î Η ε νη μέ ρω ση των εν δια φε ρο μέ νων για τη 
νο μο θε σί α αλ λά και τις υ πη ρε σια κές δια δι κα σί ες 

α ντι με τώ πι σης των προ βλη μά των.
î Η ε νη μέ ρω ση για α ντί στοι χες πε ρι πτώ σεις ή κα λές πρα κτι κές.
î Η πα ρο χή ψυ χο λο γι κής υ πο στή ρι ξης.
Το νί ζε ται ό τι σκο πός της λει τουρ γί ας των κέ ντρων στή ρι ξης, δεν εί ναι σε κα μί α πε ρί πτω ση η υ πο κα τά στα ση 

των υ πη ρε σια κών δο μών και υ πη ρε σιώνφορέ ων του ΓΕΣ, αλ λά η στή ρι ξη των γυ ναι κών στις ΕΔ.
Πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες για το πρό γραμ μα EQUALARTEMIS πα ρέ χο νται στη δια δι κτυα κή πύ λη

www.ARTEMISEQUAL.gr
Ε πι στη μο νι κή υ πεύ θυ νη η κα θη γή τρια Νί ναΠα ζαρ λή Ε λέ νη τηλ: 2104142190.

ΓΕΣ/7οΕΓ

Έ νας α κό μα βρεφονηπιακός σταθμός 
στην υ πη ρε σί α των γο νέ ων

Ε γκαι νιά σθη κε στις 28 Σε πτεμ βρί ου 200� , ο Νηπια κός Σταθ μός Φρου ράς Φε ρών, α πό τον Διοι κη τή της ΧΙ Ι Μη χα νο κί νη της 
Μεραρ χί ας Πε ζι κού Υ πο στρά τη γο κύ ριο Γε ώρ γιο Τα μου ρί δη. Στην τε λε τή πα ρευρέ θη σαν, ο Διοι κη τής της 31 Μη χα νο κί νη της Τα ξιαρ χί
ας Πε ζι κού Τα ξί αρ χος κύριος Νι κό λα ος Μπό λης, ο Δή μαρ χος Φε ρών κύ ριος Γε ώρ γιος Ού στο γλου, εκ πρόσω ποι το πι κών και εκ κλη σια
στι κών αρ χών, οι γο νείς των παι διών του σταθ μού και α ντι προ σω πεί α α ξιω μα τι κών. Ο νη πια κός σταθ μός ε ντάσ σε ται στο πρό γραμ μα 
του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού, για τη δη μιουρ γί α βρε φο νη πια κών σταθ μών σε ό λη την Ελ λά δα, οι ο ποί οι θα κα λύ πτουν τις α νά γκες 
του στρα τιωτι κού και πο λι τι κού προ σω πι κού του Στρα τού Ξη ράς.

Ο νη πια κός σταθ μός φι λο ξε νεί 13 παι διά, ηλι κί ας α πό 2,5 μέ χρι 4 ε τών, ε νώ έ χει τη δυ να τό τη τα φι λο ξε νί ας συ νο λι κά 20 παι διών. 
Για την εύ ρυθ μη λει τουρ γί α του σταθ μού έ χουν το πο θε τη θεί, μί α 
γυναί κα α ξιω μα τι κός διευ θύ ντρια, 2 υ πα ξιω μα τι κοί, 1 Ε παγ γελ μα
τί ας Ο πλί της μά γει ρας ε νώ έ χουν προ σλη φθεί 2 γυ ναί κες νη πια
γω γοί και μί α κα θα ρί στρια.

Ο σταθ μός εί ναι πλή ρως ε ξο πλι σμέ νος με εί δη ε στιά σε ως, 
παι χνί δια, έ πι πλα, παι δα γω γι κό υ λι κό προ κει μέ νου να πα ρέ χε
ται στα παι διά κα θη με ρι νή η με ρή σια φρο ντί δα και δια τρο φή, δη
μιουργι κή α πα σχό λη ση και ψυ χα γω γί α, συμ βάλ λο ντας έ τσι στην 
πο λύ πλευ ρη νο η τική, συ ναι σθη μα τι κή, κοι νω νι κή και ψυ χο σω μα
τι κή α νά πτυ ξή τους. Ε πί σης η λει τουρ γί α του θα λύ σει έ να χρό νιο 
πρό βλη μα των στε λε χών, ε νώ θα βο η θή σει και τα παι διά να με γα
λώ σουν σε έ να χώ ρο φι λι κό, ά νε το με πο λυ ποίκι λες δρα στη ριό τη
τες και παι χνί δια.
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Σύμφωνα με  
την πα ρα γρά φο 

4 του άρθρου 1 
του Ν. 3029/2002, 

δια φο ρο ποιεί ται ο τρό
πος υ πο λογισμού των 

συ ντά ξε ων του στρα τιω τι
κού και πο λι τι κού προ σωπι κού 

μετά την 112008. Ε πί του θέ μα τος η 
Διεύ θυν ση Οι κο νο μι κού του ΓΕΣ απα
ντάει στις κυ ριό τε ρες ε ρω τή σεις σχετι κά 
με την ε φαρ μο γή των νέ ων δια τά ξε ων. 

1η Ερώ τη ση 
Έ να στέ λε χος που θα α πο στρα τευ τεί 

μετά την 1-1-2008, θα λά βει μι κρό τε ρο 
ποσό σύ ντα ξης α πό έ να άλ λο στέ λε χος 
που έ χει α πο στρα τευ τεί πριν την α νω τέ-
ρω η με ρο μη νί α, ό ταν και τα δυο στε λέ χη 
έχουν τα ί δια διοι κη τι κά- οι κο γε νεια κά 
δεδο μέ να;

Σε κα μί α πε ρί πτω ση έ να στέ λε χος που 
θα αποστρα τευ θεί με τά την 112008, δεν θα 
λά βει μι κρό τε ρη σύ ντα ξη έ να ντι άλ λου στελέ
χους που έ χει α πο στρα τευ θεί μέ χρι την 31
12200�, ό ταν και τα δύ ο στε λέ χη έ χουν τα 
ί δια διοι κητικάοι κο γε νεια κά στοιχεί α.

2η Ε ρώ τη ση 
Οι δια τά ξεις πε ρί μι σθο λο γι κών 

προ αγωγών, ή τοι Ν. 2838/2000 και Ν. 
3016/2002, με την ε φαρ μο γή του νέ ου 
συ ντα ξιο δο τι κού κα θε στώ τος με τά την 
1-1-2008 παύ ουν να ι σχύ ουν;

Ο Ν. 3029/2002, α φο ρά σε συ ντα ξιο δο
τι κά θέμα τα στρα τιω τι κού και πο λι τι κού προ
σω πι κού και κατά συ νέ πεια οι δια τά ξεις πε ρί 
μι σθο λογικών προ αγωγών ου δε μί α σχέ ση 
έ χουν με τις συ ντα ξιο δο τι κές διατά ξεις, ο πό
τε με τά την αλλα γή που θα ε πέλ θει στον 
τρόπο υ πο λο γι σμού της σύντα ξης με τά την 
112008, το κα θε στώς των μι σθο λο γι κών 
προ α γω γών δεν θίγεται. 

3η Ε ρώ τη ση 
Με τά την αλ λα γή του τρό που υ πο-

λογισμού της σύ ντα ξης με τά την 1-1-
2008, οι δια τά ξεις που προ βλέ πουν την 
α να γνώρι ση συ ντά ξι μης υ πη ρε σί ας 
στο δι πλάσιο (χρό νος υ πη ρε σί ας σε 

μο νά δες εκ στρατεί ας μέ χρι πέ ντε έ τη, 
ε ξά μη να α λε ξι πτωτι στή, ναρ κα λιευτή 
κ.λπ.) κα ταρ γού νται; 

Με τά την ε φαρ μο γή του νέ ου συ ντα ξιο δο
τι κού κα θε στώ τος με τά την 112008, η α να
γνώ ρι ση των συ ντα ξί μων υ πη ρε σιών στο δι
πλά σιο, θα γί νε ται σύμ φω να με το κα θε στώς 
που ί σχυε και μέ χρι την 3112200�. 

4η Ε ρώ τη ση 
Πως προσ διο ρί ζεται η συ νο λι κή 

συ ντάξιμη υ πηρεσί α που έ χει δια νυ θεί 
μέ χρι την 31-12-2007, βά σει της ο ποί ας 
θα υ πολογι σθεί το τμή μα της σύ ντα ξης 
που αναλο γεί μέ χρι την πα ρα πά νω η με-
ρο μη νί α, (Πα ρά γρ. 4 του άρ θρου 1 του 
Ν.3029/2002).

Για τον προσ διο ρι σμό της συ νο λι κής 
συ ντάξιμης υ πη ρε σί ας λαμ βά νε ται υ πό ψη 
ο χρό νος υ πη ρε σί ας που διανύθη κε μέ χρι 
την 3112200� και που θα μπορού σε να 
προ σμε τρη θεί ως συ ντά ξι μη υ πη ρε σί α, ε άν 
συ νέ τρε χε περίπτω ση α ποχωρή σε ως α πό 
την υ πηρε σί α την πα ρα πά νω η μερομη νί α, 
ή τοι το ά θροι σμα:

î Του χρό νου πραγ μα τι κής υ πηρεσί ας 
α πό της κα τα τά ξε ως του στρατιω τι κού στις ΕΔ.

î Του χρό νου υ πη ρε σί ας που προ σμε
τράται ως συ ντά ξι μος σύμ φω να με τις διατά
ξεις του άρ θρου 3� του ΚΠΣΣ. (χρόνος μα θη
τεί ας σε Στρα τιω τι κά σχο λεί α, χρό νος συ ντά ξι
μης δημό σιας πο λι τι κής υ πη ρε σί ας κ.λπ.)

î Του χρό νου υ πη ρε σί ας που υ πο λο
γίζεται στο δι πλά σιο σύμ φω να με τις διατά
ξεις του άρ θρου 40 του Κώ δι κα Πο λι τι κών και 
Στρα τιωτι κών Συντά ξε ων (ΚΠΣΣ). (Χρό νος 
υ πη ρε σί ας σε μο νά δες εκστρα τεί ας, πο λε μι
κά πλοί α, αερο δρό μια κ.λπ.)

î Του χρό νου υ πη ρε σί ας των στρα
τιωτικών που τε λούν σε κα τά στα ση πτη τι κής 
ε νέρ γειας, εν ε νερ γεί α αλε ξι πτω τι στή, υ πο
βρύ χιου καταστρο φέ α κ.λπ. που λο γίζε ται 
δι πλά σιος σύμφω να με τις δια τά ξεις του άρ
θρου 41 του ΚΠΣΣ.

5η Ε ρώ τη ση 
Πως προσ διο ρί ζε ται η συ νο λι κή συ-

ντάξιμη υ πηρεσί α που θα δια νυ θεί α πό 1-
1-2008, βά σει της οποί ας θα υ πο λο γι σθεί 

το τμή μα της σύ ντα ξης που α να λο γεί α πό 
την πα ρα πά νω η με ρο μη νί α μέ χρι την α πο-
χώ ρη ση (δια γρα φή) α πό την υ πηρεσί α;

Για τον προσ διο ρι σμό της συ νο λι κής συ
ντάξιμης υ πη ρε σί ας λαμ βά νε ται υ πό ψη ο 
χρό νος υ πηρε σί ας που θα δια νυ θεί α πό την 
112008 μέ χρι την η με ρο μη νί α α πο χω ρή σε
ως (προηγού με νη της η με ρο μη νί ας δια γρα
φής). Οι διατά ξεις που α φο ρούν στο δι πλα
σια σμό του χρό νου υ πη ρε σί ας (άρ θρα 40 και 
41 του ΚΠΣΣ) ε ξα κο λουθούν να ι σχύ ουν.

6η Ε ρώ τη ση 
Πως προσ διο ρί ζε ται ο συ ντά ξι μος μι-

σθός με βά ση τον ο ποί ο θα κανο νι σθεί 
η σύντα ξη που α να λο γεί στη συ ντά ξι μη 
υπηρε σί α μέ χρι την 31-12-2007;

Για τον προσ διο ρι σμό του συ ντά ξι μου 
μισθού με βά ση τον ο ποί ο θα κα νονισθεί η 
σύ ντα ξη που α να λο γεί στη συ ντά ξι μη υπηρε
σί α μέ χρι 3112200�, λαμ βά νο νται υπό ψη 
οι α πο δο χές που θα έ χει ο στρα τιωτικός 
κα τά την τε λευ ταί α η μέ ρα της ε νερ γού υ πη
ρε σί ας του (προ η γουμέ νη της η με ρο μη νί ας 
δια γρα φής). Ως συ ντάξι μος μι σθός νο εί ται 
ο βα σι κός μι σθός μα ζί με την προ σαύ ξη ση 
των ε πι δο μάτων χρό νου υπη ρε σί ας, ει δι κών 
συν θη κών και προ κει μένου για Α ξιω μα τι
κούς βαθ μού Τα ξιάρ χου και ά νω του ε πι δό
μα τος θέ σης υ ψη λής ευθύ νης, ε νώ για τους 
α ξιω μα τι κούς βαθ μού Συ νταγ ματάρ χη και 
κά τω, του πο σού των 1�6 €.

7η Ε ρώ τη ση 
Πως προσ διο ρί ζε ται ο συ ντά ξι μος μι-

σθός με βά ση τον ο ποί ο θα κανο νι σθεί 
η σύντα ξη που α να λο γεί στη συ ντά ξι μη 
υπηρε σί α α πό 1-1-2008 μέ χρι την α πο-
στρατεί α;

Για τον προσ διορι σμό του συ ντά ξι μου 
μισθού, με βά ση τον ο ποί ο θα κανονι σθεί η 
σύ ντα ξη που α να λο γεί στη συ ντά ξι μη υπηρε
σί α α πό 112008 και με τά:

1η Πε ρί πτω ση: Α πο στρα τεί α με τα ξύ 
112008 και 31122012:

î Α θροί ζο νται οι μη νιαί ες α σφα λι στι κές 
αποδο χές που έ λα βε ο στρα τιωτι κός α πό 
112008 μέ χρι την α πο στρα τεί α του, χω ρίς 
να συμπεριλαμ βά νο νται οι τρί μη νες α πο δο

Ε νη μέ ρω ση Στε λε χών 
ε πί Συ ντα ξιο δο τι κών Θε μά των

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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κά θε πε ρί ο δο, ως ε ξής:
• 1η πε ρί ο δος: (Για συ ντά ξιμη υ πηρεσί α 

μέ χρι 3112200�): Πο σο στό 80% του Συντά
ξι μου Μι σθού ό πως προσδιο ρί ζε ται στην πα
ρα γρ. α/α 6, πολ λα πλα σιά ζε ται με τον α ριθ
μό των ε τών που α ντι στοι χούν στη συ ντά ξι
μη υ πηρεσί α αυ τής της χρονικής πε ριό δου 
και διαι ρεί ται με 35. Το πο σό που προ κύ πτει 
α πό τον υπολογισμό αυ τό α πο τε λεί το τμήμα 
της σύ ντα ξης που α ντιστοι χεί στη συ ντά ξι μη 
υ πη ρεσί α μέ χρι 3112200�.

• 2η πε ρί ο δος: (Για τη συ ντάξι μη υπη ρε
σί α α πό 112008 μέ χρι την απο στρα τεί α): Το 
πο σο στό που α ντι στοι χεί στο έ τος α ποχωρή
σε ως α πό την υ πη ρε σί α (�9%, �8% �0%) 
του συ ντάξι μου μι σθού, ό πως προσ διο ρί ζε
ται στην �η ε ρώ τη ση, πολ λα πλα σιά ζε ται με 
τον α ριθ μό των ε τών που α ντι στοι χούν στη 
συ ντά ξι μη υπη ρε σί α αυ τής της χρο νι κής πε
ριό δου και διαιρεί ται με 35. Το πο σό που προ
κύ πτει α πό τον υ πο λο γι σμό αυ τό α πο τε λεί 
το τμή μα της σύνταξης που α ντι στοι χεί στη 
συ ντά ξι μη υ πηρεσί α με τά την 112008.

Το ά θροι σμα των δύ ο πο σών αποτε λεί 
το τε λι κό πο σό της συ ντά ξε ως που θα κατα
βλη θεί στους δι καιούχους.

 Χρο νι κό διά στη μα ά νω των έ ξι μη νών 
σε κάθε πε ρί ο δο, θε ω ρεί ται ως πλή ρες έ τος, 
ε νώ διά στη μα ά νω των 15 η μερών θε ω ρεί ται 
πλήρης μή νας.

 Ε άν στην 1η πε ρί ο δο (μέ χρι 3112
200�) υ φί στα ται χρο νι κό διά στη μα μι κρότε ρο 
των έ ξι μηνών, αυ τό μεταφέ ρε ται και προ στί
θε ται στη 2η περίο δο (με τά την 112008).

 Ε άν στην 1η πε ρί ο δο (μέ χρι 31
12200�) υ φί στα ται χρο νι κό διά στη μα 
με γαλύτε ρο των έ ξι μη νών το ο ποί ο προ
σμετρά ται ως α κέ ραιο έ τος. Ο χρό νος που 
υ πο λεί πε ται μέ χρι τη συμπλή ρω ση πλή
ρους έ τους α φαι ρεί ται α πό το χρό νο της 
2ης πε ριό δου (με τά την 112008). 

ΓΕΣ/ΔΟΙ

χές και τα επιδό μα τα ε ορ τών και αδεί ας. (Ως 
ασφα λι στέ ες α πο δο χές νο ού νται αυτές που 
υ πό κει νται στην κρά τη ση του Ν.2084/92, 
ή τοι ο βα σι κός μισθός, τα ε πι δό ματα χρό
νου υ πη ρε σί ας, ειδικών συν θη κών και προ
κει μέ νου για τους στρατιωτι κούς μέ χρι του 
βαθ μού Συ νταγ μα τάρ χη, πο σό 1�6 €, ε νώ 
α πό το βαθ μό του Ταξιάρ χου και ά νω το ε πί
δο μα θέ σης υ ψη λής ευ θύ νης).

î Διαι ρεί ται το πο σό που προ κύ πτει α πό 
την πα ρα πά νω ά θροι ση με τον α ριθ μό των 
μη νών που δια νύ ο νται α πό την 112008 μέ
χρι την η μερομη νί α δια γρα φής.

î Το πο σό που προ κύ πτει α πό την πα
ραπάνω διαί ρε ση πολ λα πλα σια ζό με νο α να
λόγως με το έ τος α πο στρα τεί ας, με το πο σο
στό που καθο ρίζε ται για κά θε έ τος, ή τοι �9% 
για το 2008, �8% για το 2009, �5% για το 2012, 
α ποτε λεί τον ζη τού με νο συ ντά ξι μο μι σθό.

2η Πε ρί πτω ση: Απο στρα τεί α με τά την 
31122012:

î Α θροί ζο νται οι μη νιαί ες α σφα λι στέ ες 
α ποδοχές που έ λα βε ο στρα τιω τι κός κα τά 
την τε λευταί α πε ντα ε τί α που προ η γεί ται της 
α ποστρατεί ας.

î Διαι ρεί ται το πο σό που προ κύ πτει α πό 
την πα ρα πά νω ά θροι ση με τον α ριθ μό των 
μη νών που δια νύ ονται τη τε λευ ταί α πε νταε τί α 
μέ χρι την η με ρο μη νί α δια γραφής (60 μή νες).

î Το πο σό που προ κύ πτει α πό την πα
ραπάνω διαί ρε ση πολ λα πλα σια ζό με νο, με 
το ποσοστό που κα θο ρίζεται για κά θε έ τος, 
ή τοι �4% για το 2013, �3% για το 2014... μέ
χρι του πο σο στού �0% για το 201� και με τά, 
απο τε λεί τον συ ντά ξι μο μι σθό.

8η Ε ρώ τη ση
Πως προσ διο ρί ζε ται η σύ ντα ξη με τά 

την 31-12-2007;
Α φού έ χου με προσ διο ρί σει τη συ ντάξιμη 

υ πη ρε σί α που έ χει δια νυ θεί την κά θε πε ρίοδο 
(πριν και με τά την 3112200�), υ πολογί ζου
με ξε χω ρι στά το πο σό που α να λο γεί στην 

Το στε γα στι κό 
πρόγραμ μα του 
ΓΕΣ συ νε χί ζε ται
Το ΓΕΣ, εκ δη λώ νο ντας ι διαί τε ρο εν

διαφέ ρον στην α ντι με τώ πι ση των προ βλη
μά των των στε λε χών, που ά πτο νται της κα
θη με ρι νό τη τας και ι διαί τε ρα των οι κο γε νεια
κών προ βλη μά των, συ νέ χι σε με ι διαί τε ρα 
ι κα νο ποι η τι κούς ρυθ μούς το στε γα στι κό 
πρό γραμ μα του Στρατού και το έ τος 200�. 
Συ νο λι κά πα ρα δό θη καν τον Ο κτώ βριο 66 
κα τοι κί ες ΕΠΟΠ (Ν. Κω: 33 δια με ρί σμα
τα, Ν. Λή μνο: 33 δια με ρί σμα τα). Εί ναι σε 
ε ξέ λι ξη η κα τα σκευ ή κτηρί ων ΣΟ Α στις πε
ριο χές Ν. Σα μο θρά κη (8 δια με ρί σμα τα), Ν. 
Λέ σβο (12 δια με ρί σμα τα), Ν. Χί ο (12 δια με
ρί σμα τα), Ν. Λή μνο (24 δια με ρί σμα τα) και 
Δι δυ μό τει χο (12 δια με ρί σμα τα).

Ε πί σης έ χει προ γραμ μα τι σθεί η κα
τασκευ ή 12 κτη ρί ων ΣΟ Α των 12 δια με ρι
σμά των έ κα στο στο στρδο «ΛΑ ΜΠΡΟΥ» 
στα Γλυ κά Νε ρά Ατ τι κής και η κα τα σκευ ή 60 
ε πι πλέ ον (Α λε ξαν δρού πο λη: 16, Ο ρε στιά δα: 
8, Ν. Ρό δος: 12, Ν. Σά μος: 12, Ν. Κω: 12) 
δια με ρισμά των στην πε ριο χή Ευ θη νής του Δ’ 
ΣΣ και ΑΣ ΔΕΝ. Τέ λος εί ναι σε ε ξέ λι ξη η κα τα
σκευ ή κτη ρί ων κα τοι κιών ΕΠΟΠ στο Τυ χε ρό 
Έβρου (30 δια με ρί σμα τα), ε νώ έ χει προ γραμ
μα τι σθεί και εί ναι σε φά ση δη μο πρά τησης 
η κα τα σκευ ή κα τοι κιών ΕΠΟΠ στη Ν. Σα μο
θρά κη (30 δια με ρί σμα τα).

ΓΕΣ/ΔΥΠΟ

Από τις α πα ντή σεις που δί νο νται, ε πι ση μαί νο νται τα ε ξής βα σι κά θέματα:
î Τα στε λέ χη που θα α πο στρα τευ θούν με τά την 1-1-2008, δεν θα λά βουν μι κρό-
τερη σύ ντα ξη έ να ντι αυ τών που θα α πο στρα τευθούν μέ χρι στις 31-12-2007, με τα 
ίδια διοι κη τι κά-οι κο γε νεια κά στοι χεί α.
î Τα έ τη πλα σματι κής υ πη ρε σί ας που προ σμε τρώ νται στο συ νολικό συ ντά ξι μο 
χρό νο (ό πως έ τη υ πη ρε σί ας σε μο νά δες εκ στρατεί ας, πτη τι κά-πτω τι κά ε ξά μη να 
κ.λπ.), θα υ πο λο γί ζο νται ως προς τη σύ ντα ξη σύμφω να με τα ισχύ ο ντα.
î Δεν θί γο νται τα ι σχύ ο ντα ό ρια η λι κί ας και ο α ριθ μός των ε τών υ πη ρε σί ας που 
α παι τού νται για τη λή ψη σύ ντα ξης. 
î Θέ μα φο ρο λό γη σης του ε φά παξ πο σού που κα τα βάλ λε ται α πό τον ΕΛ-ΜΤΣ 
(πρώ ην ΤΑΣ) δεν υ φί στα ται.
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Η πε ριο χή του Καλ πα κί ου βρί σκεται 35 χλμ. πε ρί που βο ρειο δυ τι κά των 
Ιω αν νί νων, στα δυ τι κά του ό ρους Μι τσι κέ λι και σε υ ψό με τρο 430μ. Ο τό
πος αυ τός εί ναι γνω στός α πό τις μά χες που διε ξή χθη σαν στην πε ριο χή, 

στην πρώ τη φά ση του ελ λη νο ϊτα λι κού πο λέ μου του 1940  1941. Σε αυ τές τις μά χες 
οι λι γο στές Ελ λη νι κές Δυ νά μεις ε πέ τυ χαν, με την η ρω ι κή τους α ντί στα ση, να α πο τρέ
ψουν τη διείσ δυ ση του ε χθρού στο χώ ρο της Η πεί ρου.

Στη εί σο δο του χω ριού Καλ πά κι βρί σκε ται το πολε μι κό μου σεί ο. Α νεγέ ρθη κε 
το 19�5 και πε ρι λαμ βά νει εκ θέμα τα  κει μή λια της Μά χης του Καλ πα κί ου, που έ λα
βε χώ ρα κα τά την ει σβο λή των Ι τα λών στην Ελ λά δα (28η Ο κτω βρί ου 1940).  Το 
μου σεί ο στε γά ζε ται σε κτί ριο πετρό κτι στο με ει κό να ρυ μο το μι κής αρ μο νί ας με την 
υ πό λοι πη πε ριο χή.

Α πέ να ντι α πό το μου σεί ο βρί σκε ται το «η ρώ ο του Ο ΧΙ» με προτο μές του Ιω άν νη 
Με τα ξά, Βα σι λέ ως Γε ωρ γί ου Β΄ και Α λεξάν δρου Πα πά γου.

Σε μία α πό στα ση πε ρί που 300 μέ τρων βό ρεια του χω ριού Καλ πά κι βρί σκε ται 
μί α έ κτα ση 4.185 τε τρα γω νι κών μέ τρων η ο ποί α έ χει χα ρα κτη ρι στεί ως «Η ρώ ου 
Μα χη τού 194041».

VIII ΜΠ

Στην κο ρυ φή του υ ψώ μα τος 

Βουρ λιά ξαΚαλ πα κί ου βρί σκε

ται το ο στε ο φυ λά κιο, στο ο ποί ο 

φυ λάσ σο νται α πο θη κευ μέ να τα 

ο στά των πε σό ντων του πολέ

μου 194041 και στην ο ρο φή 

του πρε σβεύ ει ά γαλ μα, φτιαγ μέ

νο α πό χυ το σί δηρο, του μα χη

τή πο λέ μου 194041».

Μου σείο 
Πο λέ μου 

1940-1941
Καλ πά κι 

Ιω αν νίνων

Προς τη βό ρεια πλευ ρά του 

Μου σεί ου και σε α πό στα ση πε

ρί που 200μ. βρί σκε ται το προ ω

θη μέ νο στρα τη γεί ο της VIII ΜΠ 

του πο λέμου 194041 (φυ σι κή 

δια μπε ρής σπη λιά ε ντός του 

υ ψώ μα τος Καλ πα κί ου, στη 

θέ ση Γορυ τσά κι με ο νο μα σί α 

«Σπη λιά Κα τσι μή τρου»).

ΜΟΥΣΕΙΑ

Οι ώ ρες λει τουρ γί ας του Μου σεί ου 

εί ναι οι ε ξής: Χει μερι νή Πε ρί ο δος (1η 

Ο κτ.  30 Α πρ.): α πό 09:30  15:00.

Θε ρι νή πε ρί ο δος (1η Μα ϊ.  30 Σεπ.): 

α πό 09:30  13:00 και 1�:00  20:00.

Κα τά τις Ε θνι κές ε ορ τές 1921 Φε

βρουα ρί ου (Α πε λευ θέ ρω ση Ιω αν νί

νων), 2325 Μαρ τί ου, 2528 Ο κτωβρί

ου: α πό 09:00 έ ως 18:00 συ νε χώς.

Έ χει δυ να τό τη τα πρό σβα σης σε ά το

μα με ει δι κές α νά γκες. 

Πληροφορίες για το μουσείο μπο

ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

ΓΕΣ www.army.gr
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στο με γα λειώ δες αυ τό α θλη τι κό γε γο νός πή ραν μέ ρος 102 χώ ρεςμέ λη του CISM 
α πό ό λον τον κό σμο. Η χώ ρα μας συμ με τεί χε με μί α α πο στο λή 9� α τό μων εκ των 
ο ποί ων 64 α θλη τές του Α νώ τατου Στρα τιω τι κού Συμ βου λί ου Ε νό πλων Δυ νά με ων 
(Α ΣΑ ΕΔ) και με τα ε ξής α θλήμα τα: χει ρο σφαί ρι ση, στί βος, τζού ντο, κο λύμ βη ση, πά
λη και ι στιο πλο ΐ α. 

Για πρώ τη φο ρά στη διορ γά νω ση ση μειώ θη καν τρί α ρε κόρ α πό την Ελ λη νι κή απο στο λή. 
Ρε κόρ α γώ νων στα 1500μ ε λεύ θε ρο στην κο λύμ βη ση α πό τον α θλη τή Ση μαιο φό ρο 

Γιαν νιώ τη Σπυ ρί δων.
Ρε κόρ τε λι κής κα τά τα ξης λό γω συ γκο μι δής με ταλ λί ων 12η θέ ση σε 102 χώ ρες.
Ρε κόρ συ γκο μι δής με ταλ λί ων 3 χρυ σά, 5 αρ γυ ρά και 3 χάλ κι να.
Στην πρώ τη θέ ση δια κρί θη καν οι πα ρα κά τω α θλη τές:
Η Υ πο σμη να γός Δε βε τζή Χρυ σο πη γή στο άλ μα εις μή κος, χρυ σό με τάλ λιο.
Ο Υ πο λο χα γός Η λιά δης Η λί ας στο Τζού ντο, χρυ σό με τάλ λιο.
Ο Ση μαιο φό ρος Γιαν νιώ της Σπυ ρί δων στην Κο λύμ βη ση, χρυ σό με τάλ λιο.

4ο Πα γκό σμιοι Στρα τιω τι κοί Α γώ νες
Μί α έ ξο χη διορ γά νω ση έ λα
βε χώ ρα στο Hyderabad και 
στη Bombay της Ιν δί ας α πό 
14 έ ως 21 Ο κτω βρί ου 200�. 

Πρό κει ται για το 4ο Πα γκό σμιο 
Πρω τά θλη μα Στρατιω τι κών 

Α γώ νων, το ο ποί ο πραγ μα το
ποιεί ται κά θε τέσ σε ρα χρό νια 

α πό το Διε θνές Συμ βού λιο 
Στρα τιω τι κού Α θλη τι σμού 

(CISM) 

Την δεύ τε ρη θέ ση, με το αρ γυ ρό με τάλ λιο, πή ρε η ο μά δα της σκυ τα λο δρο μί ας 
στην κο λύμ βη ση στο ά θλη μα 4x200μ ε λεύ θε ρο με τους Αν θυ πολο χα γό Μα γκα νά Δη
μή τριο, Αν θυ πο λο χα γό Ζή σι μο Αν δρέ α, Αν θυ πο λο χα γό Ξυ λού ρη Νι κό λα ο και Ναύ τη 
Δε μέ τη Γε ώρ γιο.

Το αρ γυ ρό με τάλ λιο κα τέ κτη σε ε πί σης, ο Ση μαιο φό ρος Γιαν νιώ της Σπυ ρί δων 
στην κο λύμ βη ση στα 400μ ε λεύ θε ρο, ο Ση μαιο φό ρος Γρη γο ριά δης Α ρι στεί δης στα 
50μ ύ πτιο, ο Αν θυ πο λο χα γός Ζη ντη ρί δης Ρε βά ζι στο Τζού ντο και ο Α στυ φύ λακας 
Κου τσιού μπας Γε ώρ γιος στην πά λη.

Τέ λος τα 3 χάλ κι να με τάλ λια α πε νε μή θη σαν στους: Α στυ φύλα κα Κου τσιού μπα 
Ξε νο φών στην πά λη, στον Α στυ φύ λα κα ‘Ηλ τσιο Γε ώρ γιο στο α κό ντιο και στο Ναύ τη 
Δε μέ τη Γε ώρ γιο στα 200μ ύ πτιο στην κο λύμ βη ση. 
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Με ε πι τυ χί α διε ξή χθη το Σάβ βατο 10 Νο εμ βρί ου 200� στην πό λη της Κα λα
μά τας το Πρω τά θλη μα Tae Kwon Do των Ε νό πλων Δυ νά με ων και των Σω μά των 
Α σφα λεί ας, αν δρών και γυ ναι κών, για έ τος 200�. Την ά ψο γη διορ γά νω ση των α γώ
νων α νέ λα βε το Κέ ντρο Εκ παί δευ σης Δια βι βά σε ων. 

Πο λυ νί κης ο μά δα τό σο στην κα τηγο ρί α των αν δρών ό σο και των γυ ναι κών α νε
δεί χθη η α ντι προ σω πευ τι κή ο μάδα της Ελ λη νι κής Α στυ νο μί ας.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι για πρώτη φο ρά σε α γώ νες Ε νό πλων Δυ νά με ων  Σω μά
των Α σφα λεί ας πραγ μα το ποι ή θη κε  ε πί δει ξη, στην ε ναρ κτή ρια τε λε τή, α πό τις δύ ο 
πρω τα θλή τριες ο μά δες ρυθ μικής γυ μνα στι κής 2000 και 2004.

ΑΣΑΕΔ

Α γώ νες κω πη λα σί ας
ΕΔ & ΣΑ στην Κα στο ριά

Α γώ νες Tae Kwon Do
ΕΔ & ΣΑ στην Κα λα μά τα

Την Κυ ρια κή 4 Νο εμ βρί ου 200�, πραγ μα το ποι ή θη καν σε μί α α πό τις  ο μορ φό
τε ρες λί μνες της χώ ρας μας, τη λίμνη της Κα στο ριάς η ο ποί α α πλώ νε ται γύ ρω α πό 
την ο μώ νυ μη πό λη οι ε τή σιοι κω πη λα τι κοί α γώ νες των Ε νόπλων Δυ νά με ων και 
των Σω μά των Α σφα λεί ας, με διορ γα νω τή το Αρ χη γεί ο Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος.

Πρω τα θλή τρια α να δεί χθηκε η α ντι προ σω πευ τι κή ο μά δα του Πο λε μι κού 
Ναυ τι κού.

Ο Στρα τός Ξη ράς κα
τέ λα βε την τρί τη θέση στη 
γε νι κή κα τά τα ξη βαθ μο λο
γί ας. Τους α γώ νες πα ρα
κο λου θή σαν εκπρό σω ποι 
της το πι κής αυ το διοί κη
σης, ο Υ παρ χη γός του Πυ
ρο σβε στι κού Σώ ματος και 
ο Διοι κη τής της 15 ΤΑΞ ΠΖ, 
α ντι προ σω πεί ες α ξιω μα
τι κών και ο πλι τών κα θώς 
πλή θος κό σμου.

49
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Tο σπαθί του Νικηταρά
Ο Νι κη τα ράς με τά την απε λευ θέ ρω ση το 1839 φυ λα κί ζε ται στην Αί γι να. Α πο φυ λα κί ζε ται με τά α πό δύ ο 

χρόνια τυ φλός. Η κό ρη του ό ταν τον α ντι κρί ζει πε θαί νει. Ζει πά μπτω χος στον Πει ραιά α πό μί α πε νι χρή σύ
ντα ξη. Οι πι στω τές του βγά ζουν σε πλει στη ρια σμό το μο να δι κό του πε ριου σια κό του στοι χεί ο, αυ τό το ί διο 

το σπί τι του. Πη γαίνει τυ φλός στον πλει στη ρια σμό κρα τώ ντας έ να σπα θί. Εί ναι το μο να δι κό λάφυ ρο 
που δέ χθη κε να πά ρει με τά τη νί κη του στα Δερ βε νά κια. Ό ταν τον α ντι κρί ζουν να δια βαί νει στην 
αί θου σα του πλει στη ρια σμού ό λοι με σε βα σμό και ντρο πή σιω πούν.

Ο Νι κη τα ράς α νε βαί νει στο βή μα και λέ ει: «Τε λευ ταί ος πλειο δότης το σπα θί του Νι κη
τα ρά». Οι διεκ δι κη τές α πο σύ ρο νται και με αυ τόν τον τρό πο δεν πε θαί νει ά στε γος στο 
δρό μο, ποιος ο Νι κη τα ράς ο Τουρ κο φά γος, η Δόξα της Πα τρί δας! Πέ θα νε το 1849 πά
μπτω χος, όπως οι περισσότεροι αγωνιστές που αγάπησαν την Ελλάδα.

Πανικός
Στις δύ σκο λες στιγ μές μό νο η ψυ χραι μί α σώ ζει. O πα νι κός δη

μιουρ γεί τις ε κτε νέ στε ρες και τα πει νω τι κό τε ρες κα τα στρο φές. Ο πα
νι κός χα ρα κτη ρί ζε ται α πό δύ ο ι διό τη τες. Πρώ τον πα ρα λύ ει τη σκέ ψη, 
προ κα λώ ντας τά ση φυ γής και δεύ τε ρον εί ναι με τα δο τι κός. 

Ο Πά νας (υ ιός του εί ναι ο κρό τος), πο λέ μη σε δί πλα στο Δί α κα τά 
την Τι τα νο μα χί α και με τις ά γριες κραυ γές του έ σπερ νε στους α ντι πά
λους το φό βο, ο ο ποί ος έ κτο τε έ λα βε την ο νο μα σί α πα νι κός. Ε πί σης 
α να φέ ρε ται ό τι όταν ο θε ός Διό νυ σος ε ξε στρά τευ σε κα τά των Ιν διών, 
ο θε ός Πά νας ε φο δί α σε τους σά τυ ρους με σάλ πιγ γες, με α πο τέ λε σμα 
να πα νι κο βά λει τους α ντι πά λους του. Ή ταν ό μως κι ο πρώ τος που 
τρο μο κρά τη σε α ντι πά λους με ευ φυ ΐ α και τε χνά σμα τα.

Ή ταν με το Διό νυ σο σ’ έ να κοίλο δα σώ δες φα ράγ γι. Οι φρου ροί του α νήγ γει λαν ότι δί πλα έ χουν στρα το πε δεύ σει χι λιά δες ε χθρι κά στρα τεύμα
τα. Ο Διό νυ σος φο βή θη κε, ό χι ό μως κι ο Παν, ο ο ποί ος διε μή νυ σε στους στρα τιώ τες του Διο νύ σου, ό ταν πέ σει το βρά δυ, να α λα λά ξουν ό σο πιο 
δυ να τά μπο ρούν. Οι στρα τιώ τες α λά λα ξαν, τα τοι χώ μα τα του φα ραγ γιού α ντή χη σαν και το κοί λο της πε διά δος με τέ δω σε στους ε χθρούς την 
α ντή χη ση μιας πολ λα πλώς με γα λύ τε ρης δυ νά με ως απ’ την πραγ μα τι κή. Αυ τοί φο βή θη καν κι έ φυ γαν. Τι μώ ντας το τέ χνα σμα αυ τό του Πα νός, 
ο νο μά ζου με την Η χώ φί λη του Πα νός και Πα νικά τις α στή ρι κτες και βρα δι νές φο βί ες των στρα τιω τών. Στη μά χη του Μα ρα θώ να, πί στευαν ό τι 

εμ φα νί σθη κε ο Πά νας και ό τι με τις ά γριες κραυ γές του έ σπει ρε τον πα νι κό α νά με σα στους Πέρ σες. 
Ο Βα σιλεύς των Σπαρ τια τών Λυ κούρ γος (884 π.Χ) που γνώ ρι ζε τις συ νέπειες και εί χε α ντι

λη φθεί τη με τα δο τι κό τη τα του πα νι κού, εί χε δια τά ξει τους στρα τιώ τες του να μη φο νεύ ουν τους 
φεύ γο ντες, για να ε ξα πλώ νε ται ο πα νι κός και να σχη μα τί ζουν οι α ντί πα λοι την πε ποί θη ση ό τι τους 
συμ φέ ρει να φεύ γουν πα ρά να μέ νουν στην μά χη (στην αρ χαιό τη τα οι πε ρισ σό τε ρες α πώλειες 
ε πέρ χο νταν κα τά την κα τα δί ω ξη του φεύ γο ντος).

Στη μά χη στα Γαυ γά μη λα, οι Πέρ σες για να πα νι κο βά λουν τους Έλ λη νες χρη σι μο ποί η σαν δρε πα νη
φό ρα άρ μα τα. Οι πο λε μι στές του Α λέ ξαν δρου ό μως δεν πα νικο βάλ λο νταν εύ κο λα. Όταν εί δαν τα δρε πα
νηφό ρα άρ μα τα να ορ μούν, άρ χι σαν να χτυπούν δυ να τά τις α σπί δες με τα κο ντά ρια τους. Με αυ τόν τον 
τρο με ρό θό ρυ βο που δη μιουρ γήθη κε, τα ά λο γα των Περ σι κών αρ μά των τρόμαξαν, α φή νια σαν και α ντί 
να προ χω ρή σουν μπρο στά, γύ ρι σαν προς τα πί σω και προς τα πλά για και τα φο βε ρά τους δρέ πα να 
θέ ρι ζαν στο πέ ρα σμά τους Πέρ σες στρα τιώ τες. Με ρι κοί Έλ λη νες, μά λι στα, πή δησαν πά νω στ’ άρ μα τα, 
σκό τω σαν τους ο δη γούς τους και τα ο δη γού σαν αυ τοί ε να ντί ον των Περσών.

Στην ί δια μά χη, ο Α λέ ξαν δρος ε πι τέ θη κε κα τά του ίδιου του Δα ρεί ου, τον ο ποί ο πλη σί α σε σε 
πο λύ κο ντι νή α πό στα ση. Τίνα ξε το κο ντά ρι του για να κτυ πή σει τον α ντί πα λό του, μα ε κεί νος που 
το δέ χτη κε δεν ή ταν ο Δα ρεί ος. Ή ταν ο ο δη γός του άρ μα τός του, που το κον τά ρι του τον τρύ πη σε 
πέ ρα ως πέ ρα. Μα οι γύ ρω Πέρ σες πο λε μι στές, πά νω στον πα νι κό τους, νό μι σαν ό τι σκο τώ θη κε ο 
Δα ρεί ος και άρ χι σαν να φω νά ζουν!

Σκο τώ θη κε ο βα σι λιάς μας!
Αυ τό ή ταν που ζη τού σε και ο Α λέ ξαν δρος. Ο πα νι κός, άρ χι σε να τους θε ρί ζει... Κι όρ μη σαν ό λοι 

προς τα πί σω, να φύ γουν, να γλυ τώ σουν...
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Στρατιωτικά Άσματα
“Με το χαμόγελο

στα χείλη”

Το Πυροβολικό
Το Πυ ρο βο λι κό, το Πυ ρο βο λι κό,
το Πυ ρο βο λι κό πο λύ το α γα πώ

ας το μά θω και ας πε θά νω 
στο κα νό νι μου ε πά νω.

Κι ε σύ βρε σκο πευ τή, κι ε σύ βρε σκο πευ τή,
κι ε σύ βρε σκο πευ τή, βά λε πα ρε κτρο πή

τύ μπα νο 21
κι έ βα λα 41.

Κι ε σύ βρε γε μι στή, κι ε σύ βρε γε μι στή,
κι ε σύ βρε γε μι στή, βά λε ε κρη κτι κή

βά λε τώ ρα α νά δύ ο 
βρή κα το πυ ρο βο λεί ο.

Και πυ ρο μα χι κά, και πυ ρο μα χι κά,
και πυ ρο μα χι κά, φέ ρε μου βρε παι διά,

να τα βά λω στο κα νό νι
να τα κά νω ό λα σκό νη.

Πυρο βο λι κό, ι σχύς δια της γνώ σε ως.

ΓΕΣ/7οΕΓ

Μέγας Κωνσταντίνος
Επειδή τη βάση του στρατεύματός του αποτε

λούσαν Χριστιανοί, ο Μ. Κωνσταντίνος προσπα
θούσε να επι νοήσει διάφορες μεθόδους για να 
ανυψώσει το ηθικό τους και να πολεμήσουν με 
γενναιότητα και θάρρος. Η εμφάνιση ενός φω
τεινού σταυρού με την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ 
ΝΙΚΑ», ως θεϊκού οράματος στο μεσημεριάτικο 
ηλιόλουστο ουρανό, έδωσε την απάντηση και η 
σημαία που σχεδιάστηκε, ονομάστηκε λάβαρο. Η 
χρησιμοποίηση του Χριστιανικού συναισθήματος 
έδωσε τη νίκη στο Μ. Κωνσταντίνο, καθ’ όσον 
συνετέλεσε μεταξύ άλλων και στην αυτομολία 
των Χριστιανών από το αντίπαλο στράτευμα.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε ιδρυτής της 
νέας Ρώμης, η οποία έλαβε προς τιμή του το όνομα 
Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε η βασιλεύουσα πρω

τεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί 1000 έτη. Σήμερα ακόμη και με προσπάθεια 
αλλαγής του όνοματός της, μαρτυρεί την Ελληνικότητά της (Εις την Πόλη= ΙΝΣΤΑΜΠΟΥΛ).

Η ση μα σία της ρί ψης χαι ρε τι στή ριων βο λών
Ο στρα τός ε φαρ μό ζει έ να κα θο ρι σμέ νο εθι μο τυ πι κό για διά φο ρες πε ρι στά σεις, το 

ο ποί ο έ χει και αυ τό τη δι κή του ιστο ρί α, τη δι κή του αλ λη γο ρί α. Ό πως και πολ λές άλ λες 
πρα κτι κές που ε φαρ μόζο νται στο στρα τό, έ τσι και η πρα κτι κή της ρί ψης 21 χαι ρε τι στή
ριων βο λών σε συ γκε κρι μέ νες πε ρι στά σεις έ χει τη δι κή της πα ρά δο ση, η κα τα γω γή της 
ο ποίας, σύμ φω να με διά φο ρες πη γές, ε ντο πί ζε ται στο 14ο αιώ να, δη λα δή πριν α πό το 
Χρι στό φο ρο Κο λόμ βο και α κό μη πιο πριν α πό το Να πο λέ οντα Βο να πάρ τη.

 Ό σο και αν φαί νε ται πα ρά ξε νο, η πρα κτική αυ τή ξε κί νη σε α πό τη θά λασ σα: ό ταν 
δύ ο πλοί α συ να ντιού νταν σε α νοι κτή θά λασ σα, το κα θέ να ε κτό ξευε α πό τα κα νό νια του 
χαι ρε τι σμό, δί νο ντας το μήνυ μα της ει ρή νης και των φι λι κών δια θέ σε ων  α φού με τά 
α πό κά θε πυ ρο βο λισμό θα χρεια ζό ταν του λά χι στον μι σή ώ ρα για να ξα να γε μί σουν τα 
κα νό νια με πυ ρί τι δα και, έ τσι, το πλοί ο με τά τους πυ ρο βο λι σμούς θα ή ταν α βο ή θη το.

Η πρα κτι κή της ρί ψης 21 χαι ρε τι στή ριων κα θιε ρώ θη κε διε θνώς τε λι κά, και στην ξη
ρά και στη θά λασ σα, ξε κι νώ ντας α πό το 19ο αιώ να.

Η ρί ψη 21 χαι ρε τι στή ριων βο λών α πό πυ ρο βό λα ό πλα, λαμ βά νει χώ ρα κα τά την 
υ πο δο χή του νέ ου έ τους και κα τά τις ε θνι κές ε πε τεί ους. Οι 21 χαι ρετι στή ριες βο λές ρί
πτο νται κα τά την α να το λή και τη δύ ση του η λί ου της ε ορ τα στι κής η μέ ρας.

Η ρί ψη 3 πυ ρο βο λι σμών α πό τμή μα α πό δο σης τι μών με � ό πλα ταυ τό χρο να, λαμ
βά νει χώ ρα κυ ρί ως σε ει δι κές πε ρι πτώ σεις (κη δεί ες και μνη μό συ να ηρώ ων ή/και πε σό
ντων εν ώ ρα δια τε ταγ μέ νης υ πη ρε σί ας, α πό δο ση τι μών κτλ.). Ειδι κά για τις κη δεί ες 
των η ρώ ων, των στρα τιω τι κών ό λων των βαθ μών, και των λοι πών τι μω μέ νων, οι 
πυ ρο βο λι σμοί ρί πτο νται στον α έ ρα. Σύμ φω να με μί α δεισι δαι μο νί α, οι βο λές αυ τές 
ρί πτο νται προς τα πά νω α φού θε ω ρεί ται ό τι ε ξορκί ζουν τα κα κά πνεύ μα τα που προ
σπα θούν να προ σε ται ρι σθούν την ψυ χή των νε κρών, η ο ποί α πα ρα μέ νει στον τά φο για 
έ να μι κρό διά στη μα με τά το θά να το και πά λι, το ε φτά φέ ρει διά φο ρους συμ βο λι σμούς, 
ό πως ε πί σης και το τρί α, παρα πέ μπο ντας ί σως στην Α γί α Τριά δα. 
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Η Υ πε ρά σπι ση της Ση μαίας
Ορ κί ζο μαι. . .  να υ πε ρα σπί ζο μαι μέ χρι της τε λευ ταί ας ρα νί δος του αίμα τός μου τις ση μαί ες, 

να μην τις ε γκα τα λεί πω, μη δέ να α πο χω ρί ζο μαι πο τέ από αυ τών.

Το ι δα νι κό της Πα τρί δας μας συμ βο λί ζε ται με την Ελ λη νι κή Ση μαί α, η ο ποία ε νέ πνευ σε τους Έλ λη νες και 
τους έ κα νε να με γα λουρ γή σουν στο δύ σκο λο και με γα λο πρε πές μο νο πά τι της ι στο ρί ας μας.

Σε αυ τήν βλέ πει κα θείς το σπί τι του, το χω ριό του, τους γο νείς και συγ γενείς του, τους φί λους του, τις ελ πί δες 
και τα ό νει ρά του. Εί ναι η συ νεί δη ση, η τι μή και η δό ξα του στρα τιω τι κού. Εί ναι ι δέ α κυ μα τί ζου σα.

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 5353

Α θή να, έ να ά γη μα με ε πι κε φα λής Γερ μα
νό α ξιω μα τι κό, α νέ βη κε στις 2� Α πρι λί ου 
στην Α κρό πο λη για να υ ψώ σει τη γερ μα νι
κή ση μαί α. Ο τσο λιάς φρουρός της Ελλη
νικής Σημαίας Κουκ κί δης Κώ στας υπακού
οντας σε εντολές των Γερμανών κατέβασε 
τη γα λα νό λευ κη από τον ιστό της, την έ λυ
σε α πό το σχοι νί, τη δί πλω σε προ σε χτι κά 
και με ευ λάβεια την α γκά λια σε και χω ρίς 
άλ λη κου βέ ντα, έ τσι α πλά και με γα λό ψυ χα 
έ πεσε μα ζί της α πό την Α κρό πο λη.

• Την Τρί τη 13 Αυ γού στου 1996, με
τά την κη δεί α του δο λο φο νη θέ ντος α πό 
τις Τουρ κι κές δυ νάμεις του Ατ τί λα στην 
Κύ προ, Τά σου Ι σα άκ, οι ί διοι αυ τοί βάρ
βαροι πυ ρο βό λη σαν με σκο πευ μέ να πυ
ρά α πό πολ λές κα τευ θύν σεις στο κε φά λι 
και στο λαι μό και ε κτέ λε σαν εν ψυ χρώ τον 
26χρο νο Ελ λη νο κύ πριο Σο λω μό Σο λω
μού, ο ο ποί ος, σαν α ετός, σκαρ φά λω σε 
στον ι στό με σκο πό να α πο κα θη λώ σει 
την Τουρκι κή ση μαί α, ε πει δή δεν ά ντε χε 
να βλέ πει τη ση μαί α του κα τα κτη τή, να κυ
ματί ζει πά νω α πό τη γη του, τη γη των 
πα τέ ρων του, την ελ λη νι κή γη.

• Ε νά ντια στις α ντί ξο ες και ρικές συν θή
κες, α κό μα και σ’ αυ τήν της ε πι βί ω σής της, 
υ πέρ γη ρη και ο λο μό ναχη στην ε ρη μο νη
σί δα ΡΩ του Κα στε λό ρι ζου, ε πί 69 χρό νια 
κα θη με ρι νά ύ ψω νε την ιε ρή γα λα νό λευ κη, 
στέ κο ντας σε βά σμια και ε ξα ϋ λω μέ νη μπρο
στά της γνω ρίζο ντας ό τι σ’ αυ τήν έ λα χε ο 
κλή ρος «να φυ λάσ σει Θερ μο πύ λες». Για 
την πα τριω τι κή της δρά ση τι μή θη κε α πό 
την Α κα δη μί α Α θη νών.

Το Χρέ ος προς τη Ση μαία
Έ χου με χρέ ος πά ντα να θυ μό μα στε 

τους νε κρούς μας ή ρω ες, για τί η γνώ ση της 
φυ λής μας εί ναι συ νυ φα σμέ νη με τη γνώ
ση της Ι στο ρί ας της πα τρί δας μας, όπως 
γρά φτη κε α πό τους Έλ λη νες α γω νι στές. Η 
μνή μη μας αυ τή, εί ναι η Ελ λά δα. Η ζω ντα νή 
Ελ λά δα. Η Πα τρί δα μας η ευ λο γη μέ νη, που 
τη συμ βο λί ζει η ε θνι κή μας ση μαί α.

Δεν υ πάρ χει με γα λύ τε ρη τι μή από 
το να κρα τά κα νείς συμ βο λι κά στα χέ ρια 
του την πα τρί δα, την Ελ λά δα, την ι στο
ρί α ο λά κε ρη, τη θρη σκεί α, τα ιε ρά και τα 
ό σια, τις πα ρα δό σεις και τα Ελλη νι κά ι δα
νι κά του αν θρω πι σμού και της παι δεί ας, 
την α θά να τη Ελ λάδα μας. 

ΓΕΣ/7ο ΕΓ

Αυ το θυ σίες για τη Ση μαία
Η Ελ λη νι κή ι στο ρί α εί ναι διά σπαρ τη 

α πό αυ το θυ σί ες και ύ μνους στο ι δε ώδες 
της Ση μαί ας, που πο ρεύ ο νται με υ ψη λή την 
αί σθη ση του χρέ ους α πέ να ντί της.

• Στους αρ χαί ους Έλ λη νες θέ ση ση μαί
ας εί χε η α σπί δα, με τα επ’ αυ τής διακρι τι κά 
και συμ βο λι κά ση μεί α. Ο ρί ψα σπις, πε ρι
φρο νεί το υ πό πά ντων. Ο Λε ω νίδας και οι 
300 υ λο ποί η σαν έν δο ξα στις Θερ μο πύ λες 
την προ τρο πή «Η ΤΑΝ ή Ε ΠΙ ΤΑΣ».

• Ο τε λευ ταί ος Αυ το κρά το ρας του Βυ ζα
ντί ου Κων στα ντί νος Πα λαιο λό γος, άγια σε 
με το αί μα του τη ση μα ί α με το δι κέ φα λο α ε
τό, στην Πύ λη του Α γί ου Ρωμα νού.

• Τα α γνά πα λι κά ρια του Ιε ρού Λό χου, εμ
ψυ χω μέ να α πό το ό ρα μα της ε λευ θερί ας, έ πε
σαν μέ χρι ε νός στο Δρα γα τσά νι, υ πε ρα σπί
ζο ντας τη ση μαί α τους με το αί μα τους. Στη 
μά χη ο ση μαιο φό ρος Ξε νο φών φο νεύ ε ται. 
Τό τε προ σέ τρε ξε ο ο πλαρ χη γός Γε ωρ γά κης 
Ο λύ μπιος με 100 ιπ πείς, βρο ντο φω νά ζο ντας: 
«Ας πε θά νου με κοι τά ζο ντας ά φο βα το θά-
να το στα μά τια. Ε μπρός α δέλ φια. Ζή τω η 
θρη σκεί α και η Ε λευ θε ρί α της Ελ λά δας». 
Έ σω σε τη ση μαί α και με αυ τήν έγι νε το ο λο
καύ τω μα στη Μο νή του Σέ κου (α να τί να ξη πυ
ρι τι δα πο θή κης της μονής την 291821).

• Χι λιά δες α γω νι στές του 1821 έ δω σαν 
το αί μα τους πο λε μώ ντας με τις ση μαί ες 
που έ φε ραν το σύν θη μα «Ε λευ θε ρί α ή Θά
να τος». Ο λο χα γός Εμ μα νου ήλ Καλ λέρ γης, 
κα τά την πα ρά δο ση του φρου ρί ου των Κα
λα μών το 1823, ε πει δή δεν εύ ρι σκε άλ λον 
τρό πο, α πέ σπα σε τη ση μαί α α πό το κο ντά
ρι, την πε ριε ζώ σθει και την έ σωσε.

• Στις 9 Φε βρουα ρί ου 189�, στο Α κρω
τή ρι Χα νί ων στη Κρή τη, ο Σπύ ρος Κα για λές 
Κα για λε δά κης, κά νει το ί διο του το σώ μα ι στό 
(ζω ντα νό κοντά ρι) και α νυ ψώ νει με τα χέ ρια 
του, τη ση μαί α. Με τον τρό πο αυ τό, έ γι νε σύμ
βο λο αυ το θυ σί ας και α πέ ρα ντου η ρω ι σμού.

• Η Ση μαί α, ε μπρο σθο φυ λα κή των στρα
τιω τι κών τμη μά των στα χέ ρια του ση μαιο φό
ρου, βα δί ζει στις μά χες των Βαλ κα νι κών Πο
λέ μων και στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α, σε 
α γώ νες σώ μα με σώ μα και με εφ’ ό πλου λόγ
χη, εμ ψυ χώ νο ντας, και χα λυ βδώ νο ντας τη 
θέ λη ση και α πο φα σι στι κό τη τα των παι διών 
της Ελ λά δας. Προ χω ρά στη δό ξα και την τι
μή, στη μά χη, στον α γώ να μέ χρι θα νά του.

• Το 1941 ό ταν οι Γερ μα νοί, με τά την 
κα τάρ ρευ ση του με τώ που, εισήλθαν στην 

Η Σημαία μας
Σκέ πα σε, Μά να σκέ πα σε,

γα λα νο μά τα κό ρη,

Κα θώς ε σκέ πα σες κι ε μάς, και τα’ 

άλ λα τα παι διά σου

Ρο βό λα χώ ρες και χω ριά,

και θά λασ σες και ό ρη

Και βά λε τα μεσ’ την πλα τειά,

και γα λα νή σκιά σου.

Λυ πή σου τό σα όρ γα να, α στέ ρια

τ΄ ου ρα νού σου

Και με τον ί σκιο σκέ πα σε και κεί να 

του σταυ ρού σου.

Τό σοι χει μώ νες σκο τει νοί

ε πέ ρα σαν και χρό νια

Τό σων και ρών ε λιώ σα νε

κα τα ρα μέ να χιό νια 

Ιστορικό
Εμβατήριο σε μουσική Τχου ε.α. 

Σπυρίδωνος Καίσαρη (Κέρκυρα 185� 
 Αθήνα 1946) τέως Γενικού Επιθεωρη
τού Στρατιωτικών Μουσικών και ποίηση 
Α. Παράσχου

Στρατιωτικά Άσματα
“Με το χαμόγελο

στα χείλη”
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο Στρατός του
Με γά λου Α λε ξάν δρου

Κα-
τά την 

π ρ ώ  ι  µ η 
ε πο χή (6ο και 

5ο αι. π.Χ.) οι Μακε δό νες εί χαν ως 
δύ να µη κρού σε ως Ιπ πι κό. Δεν διέ-
θε ταν ορ γα νω µέ νο Πε ζι κό, ε κτός 
µε ρι κών µι σθο φο ρι κών τµη µά των, 
ό πως αυ τά που εί χε στρα το λο γή-
σει ο Βα σι λεύς Α µύ ντας ο Γ΄, κα τά 
το α΄ τέ ταρ το του 4ου αι. 

Ό ταν το έ τος 359 π.Χ. α νήλ θε στο 
Θρόνο της Μα κε δο νί ας ο Φί λιπ πος Β΄, 
µα θη τής των Θη βαί ων Στρα τη γών 
Ε πα µει νώνδα και Πε λο πί δα σε θέ µα-
τα Ορ γα νώ σε ως, Τα κτι κής και Στρα-
τη γι κής, ση µειώ θηκε ρι ζι κή αλ λα γή 
στη δο µή, εκ παί δευ ση, ο πλι σµό και 
στον τρό πο του µά χε σθαι του Μα κε-
δο νι κού Στρα τεύ µα τος. Το κυ ριό τε ρο 
ε πί τευγ µα του Φι λίπ που, το ο ποί ο 
α πο δέ χθη κε πλή ρως και ο γιος και 
διά δο χός του Α λέ ξαν δρος Γ΄ ο Μέ γας 
ή ταν, ό πως µαρ τυ ρεί ο Ι στο ρι κός Διό-
δω ρος ο Σι κε λιώ της, ό τι “ἐπε νό η σε δὲ 
καὶ τὴν τῆς φά λαγ γος πυ κνό τη τα καὶ 
κα τα σκευήν (...) καὶ πρῶτος συ νε στή-
σα το τὴν Μα κε δο νικὴν φά λαγ γα”.

Αν και το Πε ζι κό των Μα κε δό νων 
εί χε αρ χι κώς ως πρό τυ πο α νά λο γες 
βοιω τι κές µο νά δες πε ζών, εν τού τοις 
δεν α πο τε λού σε α ντι γρα φή ού τε του 
Πε ζι κού των Θη βών, ού τε άλ λων ελ-
λη νι κών πό λε ων (π.χ. Α θη νών και 
Σπάρ της), διό τι µε πε ραι τέ ρω βελ τιώ-
σεις και κα τάλ ληλη εκ παί δευ ση υ πό 
την ε πί βλε ψη του Φι λίπ που και α κο-
λού θως του Μεγ. Α λε ξάνδρου το Πε-

ζι κό ε κεί νο, η πε ρί φη µη Μα κε δο νι κή 
Φά λαγ ξ, έ γι νε πε ρισ σό τε ρο α ξιό µα-
χο και ι κα νό να συ ντρί βει τον ε χθρό 
ε πί του πε δί ου της µά χης.

Χα ρα κτη ρι στι κό του Μα κε δο νικού 
Στρα τού, τό σο ε πί Φι λίπ που, ό σο και 
ε πί Μεγ. Α λε ξάν δρου, εί ναι ο στε νό-
τατος δε σµός που εί χαν οι ἑταῖροι (ιπ-
πείς) και οι πε ζε ταῖροι (πε ζοί) µε τον 
Βασι λέ α, στον ο ποί ο ή ταν τε λεί ως α φο-
σιω µέ νοι, ε κτε λού σαν προ θυ µό τα τα 
ό λες τις δια τα γές του και βρί σκο νταν 
πά ντο τε πλη σί ον του ως πι στοί φί λοι 
και α κό λου θοί του. Ο Βα σι λεύς, κα τα-
πο νού µε νος µα ζί τους στις δυ σχε ρείς 
και συ νε χείς α σκή σεις, αλ λά και την 
ώ ρα του κιν δύ νου, κα τά τη διε ξα γω γή 

της µάχης, εί χε κερ δί σει την ε µπι στο-
σύ νη και την α γά πη των µα χη τών 
του, ε πι δει κνύ ο ντας την προ σή νεια 
και την κα τα νό η σή του σ΄ αυ τούς.

Α να λαµ βά νο ντας ο Μεγ. Α λέ-
ξαν δρος τη βα σι λι κή ε ξου σί α το 336 
π.Χ., εί χε στρά τευ µα α πο τε λού µε νο 
α πό 43.000 ο πλί τες και 5.500 ιπ πείς.

Το βα ρέ ως ο πλι σµέ νο Πε ζι κό 
συγκρο τού σαν Μα κε δό νες α γρο τι-
κής προ ε λεύ σε ως. Ε πρό κει το για 
την προ α να φερθεί σα Μα κε δο νι κήν 
Φά λαγ γα, που διαι ρού νταν σε έ ξι 
µο νά δες, ο νο µα ζό µε νες Τά ξεις ή Φά-
λαγ γες. Κά θε Τά ξις πε ρι λάµ βα νε 
1.500 άν δρες και, συ νε πώς, η συ νο λι-
κή δύ να µη της Μα κε δο νι κής Φά λαγ-
γος α νερχό ταν σε 9.000 ο πλί τες.

Οι φα λαγ γῖται, κρα τώ ντας µε τα 
δύ ο χέ ρια προ τε τα µέ να τα µή κους 

5,50 µ. δό ρα τά τους (τάς σα ρίσ σας, 
ό πως α να φέ ρο νται στις πη γές), σχη-
µά τι ζαν έ να συ µπα γές και α δια πέ-
ρα στο τεί χος, που διέ σπει ρε πα νι κό 
στον ε χθρό. Ε κτός αυ τού, στο Μα κε-
δο νι κό Πε ζι κό υ πήρ χαν και 3.000 ψι-
λοί (=ε λα φρώς ο πλι σµέ νοι).

Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος λάµ βα νε ρι-
ζι κά µέ τρα προς συ νε χή α να βάθ µι ση 
του ι κανού και γεν ναί ου Πε ζι κού του, 
µε τά δε την πε ρι φα νή νί κη του κα-
τά των Περ σών στα Γαυ γά µη λα (το 
έ τος 331 π.Χ.) συ γκρό τη σε έ ξι α κό µη 
Τά ξεις και έ τσι η δύ να µη της Μα κε δο-
νικῆς Φά λαγ γος δι πλα σιά σθη κε.

Ε κτός α πό το α νω τέ ρω βα ρύ Πε-
ζικό, οι Μα κε δό νες διέ θε ταν και 

ε λα φρώς ο πλι σµέ νους πε ζούς, τους 
ὑπα σπι στάς. Κα τά πά σα πι θα νό τη τα 
αρ χι κώς ή ταν α σπι δο φό ροι και α κό-
λου θοι των ε ταί ρων. Συν τω χρό νω 
ε ξε λί χθηκαν και, ό πως πε ρί που οι 
πελ τα σταί άλ λων ελ λη νικών πό λε-
ων, α πο τέ λε σαν ι διαί τε ρο τµή µα του 
Πε ζι κού, συµ µε τέ χο ντας σε διάφο ρες 
µά χες, ό πως σ΄ αυ τή του Γρα νι κού 
(334 π.Χ.).Το Ἄγη µα ή ταν ε πί σης 
µο νά δα ε λα φρού Πε ζι κού, το ο ποί ο 
κα τά τη µά χη προπο ρευό ταν των 
ὑπα σπι στῶν. Στους ελα φρώς ο πλι-
σµέ νους πε ζούς πε ρι λαµ βά νο νταν 
και 1.000 το ξό ται (500 α πό διά φο ρες 
πε ριο χές της Μα κε δο νί ας και 500 
α πό την Κρή τη). Μετά τη Μά χη των 
Γαυ γα µή λων, ο Αρ ρια νός α να φέ ρει 
“...δύ ο χι λιαρ χί ας το ξοτῶν”, δηλ. έ γι-
νε δι πλα σια σµός της δυ νά µε ώς τους.

Ο Μέγας Αλέξανδρος για εκφοβισμό των αντιπάλων του, κατα
σκεύαζε ασπίδες, κράνη και όπλα μεγάλου μεγέθους. Όταν ο 
στρατός μετακινούσε τη στρατοπεδία του, εγκατέλειπαν πίσω 
τους τον υπεμεγέθη οπλισμό, το οποίο εύρισκαν οι ανιχνευτές του 
εχθρού που διέδιδαν τη φήμη για στρατό γιγάντων.



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 55 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 55

ΓΕΣ/7ο ΕΓ

Ο Αλέξανδρος  έδωσε στους Μακεδόνες ηµι θω ρά κια, τα οποί α προ σέ φε ραν προ στα σί α στο στή θος και ά φη ναν α κά λυ πτη 
την πλά τη. Με αυτόν τον τρόπο οι οπλίτες φο βούνταν να στρέ ψουν τα νώ τα στον ε χθρό και προ χω ρούσαν πάντα µπρο στά.

 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Ο Μ. Α λέ ξαν δρος εν δια φε ρό ταν 
πάντο τε για την ορ γά νω ση του βα ρέ-
ος Ιπ πι κού, τη διοί κη ση του ο ποί ου εί-
χε ανα θέ σει στο στε νό φί λο του Η φαι-
στί ω να. Τού το α πο τε λού νταν α πό 
2.400 ἑταί ρους, που ή ταν έ µπει ροι και 
αρ τιό τα τα εκ παι δευ µέ νοι ιππείς, που 
κα τα νέ µο νταν σε ο κτώ Ἴλας, ε κά στη 
των ο ποί ων εί χε δύ να µη 300 αν δρών. 
Η Βα σι λι κή Ἴλη ή ταν το σπου δαιό τε-
ρο τµή µα του Μα κε δο νι κού Ιπ πι κού.

Το ε λα φρώς ο πλι σµέ νο Ιπ πι κό 
απο τε λού σαν οι σα ρισ σο φό ροι, έ φιπ-
ποι που εί χαν ως ό πλο το ε πί µη κες 
δό ρυ, την σά ρισ σαν, κα τα νε µηµέ νοι 
σε τέσ σε ρις Ἴλας, των ο ποί ων η δύ να-
µη δεν µας εί ναι ε πα κρι βώς γνω στή. 

Τό σο το βα ρύ, ό σο και το ε λα φρό 
Ιππι κό εί χαν συ νε χείς α πώ λειες, προς 
α να πλή ρω ση των ο ποί ων ο Μ. Α λέ-
ξαν δρος, πε ρί που έ να έ τος προ του θα-
νά του του, εκ των πραγ µά των στρα-
το λό γη σε Α σιά τες ιπ πείς. Έ τσι, στους 
Μα κε δό νες ιπ πείς προ στέ θη καν Α σιά-
τες ἱππο το ξό ται και ἱππα κο ντι σταί, 
προ ερχό µε νοι α πό την Α ρα χω σί α, τη 
Βα κτρια νή, την Ιν δί α, την Περ σί α και 
τη Σο γδιανή. Ε πί σης, λό γω α πο λύ σε-
ως 10.000 πα λαι µά χων Μα κε δό νων, ο 
Βα σι λεύς α να γκά σθηκε ν΄ α να πλη ρώ-
σει τα κε νά µε Α σιά τες, που το πο θε-
τή θη καν σε κά θε στοί χο της Μα κε δο-
νικῆς Φά λαγ γος. Έ τσι, λί γο πριν α πό 
την τε λευτή του Μεγ. Α λε ξάν δρου, 
ή ταν α να πό φευ κτη η εισ ρο ή α σια τι-

κών στοι χεί ων στο σύ νο λο των Μα κε-
δο νι κών Ε νό πλων Δυ νά µε ων.

Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ό πως πα-
λαιότε ρα και ο Φί λιπ πος, εί χε στο 
Στρά τευ µά του µο νά δες προ ερ χό µε-
νες α πό τις συµ µά χους ελ λη νι κές 
πό λεις (πλην των Λα κε δαι µο νί ων). 
Κα τά τον Διό δω ρο οι σύµ µα χοι αυ τοί 
α νέρ χο νταν σε 7.000 πε ζούς και 600 
ιπ πείς. Οι Θεσ σα λοί, φη µι σµένοι για 
τις ι κα νό τη τές τους στο ἐφίπ πως µά-
χε σθαι, εί χαν πα ρα χω ρή σει στον Μ. 
Α λέ ξαν δρο 1.800 ιπ πείς, που ή ταν υ πό 
τις δια τα γές των Μα κε δό νων. Λι γό τε-
ροι, µό λις 500, αλ λ΄ ε ξί σου έ µπει ροι, 
ή ταν οι Θρά κες ιπ πείς που πο λέ µη-
σαν στο πλευ ρό του Βα σι λέ ως της Μα-
κε δο νί ας. Πέ ραν αυ τών, συµ µαχη τές 
των Μα κε δό νων ή ταν 1.000 Α γριά νες 
σφεν δονῆται και 2.000 ἀκο νι σταὶ Θρά-
κες. Τέ λος, υ πήρ χαν και µι σθο φο ρι κά 
τµή µα τα ελ λη νι κής προ ε λεύ σε ως, 
πε ζοπό ρα και έ φιπ πα, ο α ριθ µός των 
ο ποί ων κυ µαι νό ταν µε τα ξύ 6.500 και 
7.000 αν δρών. Ο Μέγας Α λέ ξαν δρος, 
ως Βα σι λεύς-Αρ χι στρά τη γος, ε ξου σί-
α ζε α πο λύ τως το στρά τευ µά του, ε πι-
λέ γο ντας προ σω πι κώς τους πλέ ον 
ι κα νούς και ε µπεί ρους α ξιω µατι κούς 
προς κά λυ ψη κε νών θέ σε ων στο ε πι-
τε λεί ο του και σε θέ σεις διοι κη τών 
µο νά δων. Οι στε νοί συ νερ γά τες του, 
ε πτά τον α ριθ µό, κα λού µε νοι σω µα-
το φύ λα κες, ή ταν ά ρι στοι ε πι τε λείς, 
στους οποί ους α νε τί θε το η διεκ πε ραί-

ω ση ει δι κής υ πη ρε σί ας, κα θώς και 
δυ σχε ρών απο στο λών. Οι α νω τέ ρω 
ή ταν, συ νε πώς, οι γε νι κοί ὑπα σπι σταὶ 
του Βα σι λέ ως. Ε πί σης, οἱ ἀµφ΄ αὐτὸν 
(τον Βα σι λέ α) ἑταῖροι ή ταν οι ά κρως 
έµπι στοι σύµ βου λοι, που συ σκέ πτο-
νταν µε τον Α νώ τα το Άρ χο ντα, προς 
διευ θέτη ση πο λι τι κών και στρα τιω τι-
κών ζη τη µά των. Η ρύθ µι ση κα θα ρώς 
στρα τιω τικών υ πο θέ σε ων γι νό ταν µέ-
σω συ γκλή σε ως του Πο λε µι κού Συµ-
βου λί ου, τα µέ λη του ο ποί ου µνη µο-
νεύ ο νται στις πη γές ως ἡγε µό νες τῆς 
στρα τιᾶς, τα ξιάρ χαι καὶ ἰλάρ χαι, δηλ. 
διοι κη τές µο νά δων Πε ζι κού και Ιπ πι-
κού. Τέ λος, οι παῖδες βα σι λι κοί, δηλ. 
νε α ροί γό νοι των πλέ ον α ρι στο κρα-
τι κών οί κων της Μα κε δονί ας, ή ταν 
µέ λη ε πι λέ κτων, οι ο ποί οι µά χο νταν 
πά ντο τε µα ζί µε τον Βα σι λέ α.

Ο Στρα τός αυ τός του Με γά λου 
Α λεξάν δρου, αρ τιό τα τα εκ παι δευ µέ-
νος, ά ρι στα ορ γα νω µέ νος και ε παρ κέ-
στα τα εξο πλι σµέ νος, έ χο ντας α ναµ-
φί βο λη πει θαρ χί α και τυ φλή υ πα κο ή 
στον Βα σι λέα του, θριάµ βευ σε κα τά τη 
µα κρά και δυ σχε ρή εκ στρα τεί α στην 
Α σί α, την ευ θύνη της ο ποί ας έ φε ρε 
ο ευ φυ ής ε κεί νος Στρα τη λά της. Η αυ-
τα πάρ νη ση, η µα χη τική ι κα νό τη τα, η 
α πο φα σι στι κό τη τα και ο η ρω ι σµός του 
εν λό γω Στρα τού συ νετέ λε σαν στο να 
προ στε θούν νέ ες σε λί δες αί γλης στην 
Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους.

ΓΕΣ/ΔΙΣ
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΑΠΟ ΓΝΩΣΕΙΣ... πως ΠΑΜΕ;

1. Ποιος σύνθεσε τις όπερες “Τριστάνος και Ιζόλδη” και 
“πάρσιφαλ”;

Β. Ρουσέλ
Α. Βάγκνερ
Μ. Πουτσίνι

2. Πώς λέγεται ο πιό εξωτερικός δορυφόρος του πλανήτη 
Κρόνου;

Λ. Φοίβη
Η. Μίμας
Α. Ιανός

3. Πιά είναι η κοινή ονομασία του φυτού φοίνικας ο δακτυ-
λοφόρος;

Θ. Κουτσουπιά
Ψ. Κοκοφοίνικας
Η. Χουρμαδιά

4. Στους πρόποδες ποιου βουνού εκτείνεται η πόλη των Σερ-
ρών;

Ζ. Όλυμπου
Κ. Μενοίκιου
Β. Φαλακρού ΛΥ ΣΗ: ΑΛΗΚΤΩ

1 2 3 4 5 6

5. Με ποια άλλη ονομασία είναι γνωστό στην Ελλάδα το πτη-
νό γερανός ο κοινός;

Τ. Τούρνα
Ν. Σούλα
Δ. Τσικνιάς

3. Ποιο είναι το λογοτεχνικό ψευδώνυμο του συγγραφέα Ντέ-
ιβιντ Τζον Μουρ Κόρνγουελ;

Ω. Τζον Λε Καρέ
Κ. Τόμας Έλιοτ
Γ. Τζέιμς Τζόις

Το πο θε τώ ντας τα γράμ μα τα των σω στών α πα ντή σε ων, στα α ντί-
στοι χα τε τρά γωνα της παρακάτω σκά ρας, θα δια βά σε τε το ό νο μα 
μιας από τις μυθικές Ερινύες.

� Θε α τρι κή Πα ρά στα ση στο ΚΕΤΘ

Τις βρα δι νές ώ ρες της 25 Σε πτεμ βρί ου 200�, πραγ μα το ποι
ή θη κε στο Κέ ντρο Εκ παι δεύ σε ως Τε θω ρα κι σμέ νων στον Αυ λώ
να (ΚΕΤΘ) θε α τρι κή πα ρά στα ση του θε ά τρου «ΛΙΑ ΡΟΥ», με 
τί τλο «Έ νας Α ρι στο κρά της Κε ρα τάς», με τά α πό σχε τι κό προ
γραμ μα τι σμό του Υ πουρ γεί ου Ε θνι κής Ά μυ νας.

Την πα ρά στα ση πα ρα κο λού θη σε ο Διοι κητής του ΚΕΤ Θ 
και το σύ νο λο των Α ξιω μα τι κών και ο πλι τών του κέ ντρου.

Η πα ρά στα ση ή ταν μια κα τα πλη κτι κή κω μω δί α του Μο λιέ ρου, 
που πα ρα κο λού θησε το προ σω πι κό με α μεί ω το εν δια φέ ρον. Με 
το πέ ρας της θε α τρι κής πα ρά στασης ο Διοι κη τής του ΚΕΤ Θ ευ χα
ρί στη σε τους η θο ποιούς και τους προ σέ φε ρε ανα μνη στι κά.

� Τα παιδιά της μειονότητας
διασκεδάζουν...

Στις 1� Οκτωβρίου 200� οργανώθηκε από το Δ΄ Σώμα 
Στρατού στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης παιδικός 
χορός, με τη συμμετοχή των μαθητών των μειονοτικών δημοτι
κών σχολείων της ορεινής περιοχής του Νομού. Κατά τη διάρ
κεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν δώρα και οι λιλιπούτειοι μα
θητές χόρεψαν, έπαιξαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους.

� Έκ θε ση Αρ χαί ας Ελλη νι κής Τέ χνης
“Η αρ χαί α Ελ λη νι κή Τέ χνη σημα το δο τεί την κοι νω νι κή και πο λι τι στι κή ε ξέ λι ξη, μέ σα α πό την καλ λι τε χνική σύλ λη ψη, α πόρ ροια της 

ορ θο λο γι κής α ντί λη ψης των αρ χαί ων Ελ λή νων α πένα ντι στην πα ρα τή ρη ση του πραγ μα τι κού κό σμου. Ε πι νό η μα του νου, ως εκ δή
λωση αν θρώ πι νη και μο να δι κή, α πει κο νί ζει το κάλ λος με αι σθη τι κές τε χνι κές, που πραγ μα τώ νουν μέ σα α πό την καλ λι τε χνι κή δια δρο
μή την ι δα νι κά υ ψη λή και ση μα ντι κή κλη ρο νο μιά του Ελ λη νι κού Πο λι τι σμού”.

Στα πλαί σια της α να βάθ μι σης των χώ ρων του Α να θε ω ρη τι κού Δι κα στη ρί ου και ει δι κό τε ρα της δια κό σμη σης του ε σω τε ρι κού του με πί
να κες που έ χουν ως θέ μα τα πα ρα στά σεις α πό την Αρ χαί α Ελ λη νι κή Τέ χνη, κα τό πιν ε νερ γειών της Διευ θύν σε ως Δι κα στι κών 
Γραμ ματέ ων του ΓΕ Ε ΘΑ και με εκ δή λω ση προ σω πι κού εν δια φέ ρο ντος του Προ έ δρου του Τα μεί ου Αρ χαιο λο γι
κών Πό ρων του Υ πουρ γεί ου Πο λι τι σμού, ι κα νο ποι ή θηκε αί τη μα που α φο ρού σε στη Δω ρε ά α ντι
γρά φων αρ χαιο ελ λη νι κών πα ρα στά σε ων (Εκ μα γεί ων  Α να θη μα τι κών Α νά γλυ φων).

 Ού τως, χο ρη γή θη καν για το Α να θε ω ρη τι κό Δι κα στή ριο έ ξι (6) α ντί γρα φα Εκ
μαγεί ων  Α να θη μα τι κών Α νά γλυ φων, τα ο ποί α και α ναρ τή θη καν προς έκ θε ση 
σύμ φω να με μου σεια κούς κα νό νες στην πτέ ρυ γα των Γρα φεί ων Προ έ δρου και 
Ει σαγγε λέ α  Α ντει σαγ γε λέ ων του αυ τού Δι κα στη ρί ου.

 Ε πι τυγ χά νο ντας πι λο τι κά την πρώ τη Έκ θε ση Αρ χαιο ελ λη νι κής Τέ χνης, προσδί
δο ντας πο λι τι σμι κό χα ρα κτή ρα στο Α νώ τα το Στρα τιω τι κό Δι κα στή ριο της Χώ ρας, η 
Διεύ θυν ση Δι κα στι κών Γραμ μα τέ ων προ σβλέ πει α κο λού θως στη διαμόρ φω ση των 
ε σω τε ρι κών χώ ρων και των άλ λων Στρα τιω τι κών Δι κα στη ρί ων κάνο ντας χρή ση κα τά 
πε ρί πτω ση α ξιό λο γων θε μα τι κών ε νο τή των. ΓΕΕΘΑ/ΔΔΓ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Στρατιωτικοί Ακόλουθοι, Ειρηνευτικές Αποστολές,
Προεδρία της Δημοκρατίας, Βουλή, Υπουργεία, Δήμοι, ΚΕΠ, 
Οργανισμοί, Ενώσεις, Ιδιωτικοί Φορείς, Ιδιώτες

Διανέμεται Δωρεάν

Με ι διαί τε ρη λα μπρό τη τα ε ορ τά στη κε στις 4 Δε κεμ βρί ου σε ό λες τις Μο νά-

δες του Πυ ρο βο λι κού η μνή μη της Προ στά τι δος του Ό πλου Με γα λο μάρ-

τυ ρος Α γί ας Βαρ βά ρας. Ως Προ στάτι δα του Πυ ρο βο λι κού στον Ελ λη νι κό 

Στρα τό κα θιε ρώ θη κε α πό το 1829, ό ταν γιορτά στη κε πρώ τη φο ρά στο 

Ναύ πλιο, στο στρα τό πε δο του μό λις συ γκρο τη μέ νου «Τάγ μα τος Πυ ρο βο-

λη τών», ό πως ο νο μα ζό ταν τό τε.

Κα τά την διάρ κεια των εκ δη λώ σε ων προ σφέρ θη καν οι πα ρα δο σια κοί λου-

κουμά δες με κο νιάκ, ό πως α κρι βώς έ γι νε και κα τά τον πρώ το ε ορ τα σμό, 

ο πό τε κα θιε ρώ θη κε το ω ραί ο αυ τό έ θι μο.



ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ  6  •  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 0 8

ευτυχισμένο το

2008

Κέντρο Εκπαιδεύσεως 
Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών
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