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Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, 
στρατιώτες και πολιτικό προσω

πικό του Στρατού Ξηράς 

Για τη νέα χρονιά δεχτείτε εσείς και οι οικογένειές σας τις θερμότερες ευχές μου για υγεία και πρόοδο.
Το προηγούμενο έτος η προσφορά σας στην πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Με υψηλό 

αίσθημα ευθύνης και αυστηρή προσήλωση στο καθήκον, ανταποκριθήκατε στις απαιτήσεις του σύνθετου περιβάλλοντος, 
εντός του οποίου καλείστε να φέρετε σε πέρας τη δύσκολη, αλλά και ευαίσθητη αποστολή σας, εξασφαλίζοντας για τους 
πολίτες τη βεβαιότητα της ασφάλειας και σταθερότητας και συνδράμοντας διαρκώς στην κοινωνική αποστολή του κρά
τους εντός και εκτός συνόρων. 

Γι’ αυτό και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έχουν την αμέριστη υποστήριξη και την πλήρη εμπιστοσύνη των Ελλήνων πο
λιτών, ενώ ταυτόχρονα τυγχάνουν της αποδοχής και του επαίνου των συμμάχων και εταίρων μας σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του πλανήτη.

Σας ευχαριστώ για την αφοσίωση με την οποία υπηρετείτε την υψηλή αποστολή σας και σας διαβεβαιώ, ότι η μέριμνα 
για όλους εσάς παραμένει βασική προτεραιότητα της ανθρωποκεντρικής πολιτικής του Υπουργείου μας. Γι’ αυτό και μετά 
την αναμόρφωση του μισθολογίου προχωρήσαμε τη χρονιά που μας πέρασε και στην ψήφιση από τη Βουλή των Ελλή
νων του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου, με το οποίο ρυθμίζονταιεπιλύονται θέματα κατά βάση του προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων, που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Πιστεύω ότι και κατά τη νέα χρονιά θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση η κοινή μας προσπάθεια και εύχομαι το 2009 να 
είναι Έτος Ειρήνης, Ευημερίας και Προκοπής για όλους.

Ευχές του κ.Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας για το Νέος Έτος

Ευάγγελος Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης
Υπουργός Εθνικής Άμυνας



Σ ήμερον γεννάται εκ Παρθένου ο δρακί την πάσα έχων κτίσιν. 

Ράκη, καθάπερ βροτός, σπαργανούται ο τη ουσία αναφής

 (Υμνωδία Χριστουγέννων)

Με τη γέννηση του Χριστού ο παράδεισος ανοίχθηκε, η πλάνη απελάθηκε η αλή

θεια επανήλθε. Οι άγγελοι κοινωνούν με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι διαλέγονται άφο

βα με τους Αγγέλους. Τα πάντα αναμίχθηκαν. Ηλθε στη γη ενώ είναι ολόκληρος στον 

ουρανό. Ο Θεός μεταλαμβάνει την ανθρώπινη σάρκα. Ενώνεται με το σώμα. Το προσλαμ

βάνει και το Θεοποιεί. Το ανασταίνει και το αθανατοποιεί. Κατεβαίνει από τον ουρανό και 

ανοίγει την δυνατότητα κοινωνίας ουρανού και γης ενώσεως Θεού και ανθρώπου. 

(Νικήτα Καυκιού)

Η γέννηση του Θεού μας καλεί για την προσωπική μας πνευματική αναγέννη

ση. Αν δεν το βιώσουμε αυτό, είναι ωσάν να μη γεννήθηκε ο Χριστός για μας. Και 

είναι φοβερό να εορτάζουμε την Γέννηση του Χριστού, χωρίς να αισθανθούμε την ανα

γέννησή μας. Είναι ωσάν να εορτάζουμε την γέννηση ενός βρέφους που είναι απόν.

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου).
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Ευχές κ. Α/ΓΕΣ για το Νέο Έτος
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς. 
Με την ευκαιρία του νέου έτους, επιθυμώ να ευχηθώ ολόψυχα σε εσάς και στις οικογένειές σας 

Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά με υγεία, ευτυχία και πρόοδο.
Το όραμα που θέσαμε από το 2007, στόχευε σε έναν σύγχρονο, ισχυρό, ευέλικτο και 

ταχυκίνητο Στρατό, με υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Τη χρονιά που πέρασε οι προτεραιότητες που τέθηκαν αφορούσαν στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού, στην ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσε
ων, στην επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής 
εκπαιδεύσεως και στην εφαρμογή της επιχειρησιακής αξιολογήσεως. Ειδικότερα στην εκ
παίδευση υλοποιήθηκαν νέες πρωτοβουλίες, λειτούργησε το πρώτο Κέντρο Επαγγελματι
κής Κατάρτισης, το οποίο διασφαλίζει την σκοπιμότητα του χρόνου της θητείας για τους 
στρατεύσιμους, ενώ σύντομα η πρόοδος στον τομέα αυτό θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, δό
θηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, στη ρεαλιστική εκπαίδευση των Ευελπίδων και των σπουδαστών 
της ΣΜΥ, στις διακλαδικές ασκήσεις καθώς και στην εκπαίδευση στον αγώνα κατοικημέ
νων τόπων. Δημιουργήθηκε νέο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών Δυτών Μάχης και βασικής εκπαίδευσης για τους Πεζοναύτες. 

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν σημαντικές και ρεαλιστικές προτάσεις σε θέματα βελτιώσεως της διοικητικής μέριμνας του ΣΞ, της αντι
μετώπισης της γραφειοκρατίας, της εφαρμογής προσοντολογίουκαθηκοντολογίου. Αντίστοιχα συνεχίσθηκε το πρόγραμμα κοινωνικής 
προσφοράς, η επέκταση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, της πιστοποίησης ποιότητας, λειτούργησαν νέοι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί ενώ προχώρησε και η κατασκευή νέων ΣΟΑ. Εφαρμόσθηκε η ευρεία χρήση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας για 
πληρέστερη ασφάλεια και εξοικονόμηση προσωπικού. Τέλος, σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν σε θέματα ισότητας των δύο φύλων, στην 
εφαρμογή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μονιμοποίηση ΕΠΟΠ και η πρόσληψη 1.700 αντίστοιχων νέων. 

Τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς την δική σας συμμετοχή. Το 2008, αποτέλεσε για εμένα διαβεβαί
ωση ότι ο Στρατός μας αποτελείται από ικανότατα στελέχη και οπλίτες, τα οποία παρά τις όποιες δυσκολίες, απέδειξαν ότι ο 
Στρατός Ξηράς είναι ικανός να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και αποτελεί αξιόπιστη δύναμη αποτροπής και άμεσης 
αντίδρασης, ως μέσο άσκησης της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής στα πλαίσια των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτήν σας την προσπάθεια και σας διαβεβαιώνω ότι τόσο η Στρατιωτική όσο και η Πολιτική 
ηγεσία αναγνωρίζουν το έργο σας και αποδεικνύουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους. 

Για να επιτευχθούν οι προτεραιότητες και για το 2009, οφείλουμε να θέσουμε στόχους φιλόδοξους και ρεαλιστικούς. Στόχους ατομικούς 
και συλλογικούς, επαγγελματικούς και οικογενειακούς, στόχους που θα συμβαδίζουν και θα τους ατενίζουμε το 2010 με υπερηφάνεια. 

Με εφόδιο την δική σας εμπιστοσύνη και απόδοση, άνδρες και γυναίκες του Στρατού Ξηράς, αισιοδοξώ ότι το έτος 2009 θα 
αποτελέσει εφαλτήριο έτος περαιτέρω βελτίωσης και προόδου. Εύχομαι σε όλους σας το νέο έτος να αποτελέσει έτος δημιουρ

γίας και εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειές μας.

                  Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης
                  Αρχηγός
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

� Εγκαίνια του 1ου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008, πραγματοποιήθηκαν, από 

τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη και την 
Υπουργό Απασχόλησης κ. Φάνη ΠάλληΠετραλιά, τα εγκαίνια του 
�ου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) των Ενόπλων 
Δυνάμεων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού και Μεταφορών 
(ΚΕΕΜ) στη Σπάρτη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, ο κ. Α/ΓΕΣ 
Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης, ο κ. Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γε
ώργιος Καραμαλίκης, ο κ. Α/ΓΕΑ Ιωάννης Γιάγκος, ο Πρόεδρος του 
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), πολιτικές και θρησκευ
τικές αρχές, ανώτατοι και κατώτεροι αξιωματικοί και στρατιώτες του 
ΚΕΕΜ και πλήθος κόσμου. Το ΚΕΕΜ πιστοποιήθηκε από το Ε.ΚΕ.
ΠΙΣ. του Υπουργείου Απασχόλησης, ως Κ.Ε.Κ., στο όποιο λειτουργούν Σχολές Οδηγών, Μαγείρων (στο Γύθειο) και Αρτοποιών.

� Επίσημη Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στη 
Βουλγαρία

Ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης, πραγματο

ποίησε επίσημη επίσκεψη στη Βουλγαρία, από 7 έως 9 Οκτωβρί

ου 2008, κατόπιν προσκλήσεως του κ. Αρχηγού των Χερσαίων 

Δυνάμεων της Βουλγαρίας Αντιστρατήγου Ivan Dobrev. Κατά τη 

συνάντησή τους, οι δύο Αρχηγοί αντάλλαξαν απόψεις σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος.

� Εορτασμός παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
κ. Ιερωνύμου στον Ι. Ν. Παντανάσσης του ΥΕΘΑ

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2008, στον Ιερό Ναό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Παναγία η 

Παντάνασσα, τελέστηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουρ

γούντος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 

Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Μετά τη λειτουργία ακο

λούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας εντός του στρα

τοπέδου. Στην τελετή παρέστη η πολιτική και στρατιω

τική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
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� Τρισάγιο στη Μνήμη των Μελών του 
Ε/Π UH-1H

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στην 
περιοχή Βασιλούδι Θεσσαλονίκης, στη μνήμη των μελών του πλη
ρώματος του ελικοπτέρου UH1Η του 3ου ΤΕΑΣ, που κατέπεσε εκεί 
την 18η Μαρτίου 2008. Στην τελετή παρέστησαν ο κ. Α/ΓΕΣ Αντι
στράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης, ο Διοικητής του Β΄ΣΣ, ο Διοικη
τής της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ), αντιπρο
σωπεία στελεχών, συγγενείς των θυμάτων και πλήθος κόσμου.

� Συμμετοχή Στρατού Ξηράς στην Εορτή 
της Πολεμικής Αεροπορίας

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας για 
τον εορτασμό του Προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ, πραγματο
ποιήθηκε από 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2008 στο αεροδρόμιο Τανά
γρας, αεροπορική επίδειξη, στην οποία το κοινό είχε την ευκαιρία να 
θαυμάσει από κοντά τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και 
τα ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς, καθώς και αεροσκέφη από ξενα 
κράτη, μαζί με προσωπικό Μονάδων Καταδρομών να επιδεικνύουν 
τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

� Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ και στην Περιοχή Ευθύνης του Β΄ΣΣ 
Ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης, στο πλαίσιο 

της παρακολούθησης δραστηριοτήτων και των τακτικών επαφών του 
με το προσωπικό, επισκέφθηκε, από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου 2008 το 
Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ, τις εγκαταστάσεις όπου προγραμματίζε
ται να εγκατασταθεί η South East European Brigade (SEEBRIG) και 
Σχηματισμούς  Μονάδες στην Περιοχή Ευθύνης του Β΄ΣΣ.

Συγκεκριμένα ο κ. Α/ΓΕΣ, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2008 επι
σκεφθηκε τις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΣΧΟΙΝΑ» στον Τύρ
ναβο, στις οποίες θα φιλοξενηθεί και θα λειτουργήσει η SEEBRIG. 
Η μετεγκατάσταση της Ταξιαρχίας, η οποία από το έτος 2007 εδρεύ
ει στην Κωνσταντινούπολη, προγραμματίστηκε να πραγματοποιη
θεί τον Ιούλιο του 2011.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε αρχικά το Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ για ενημέρωση και παροχή 
κατευθύνσεων στο προσωπικό. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την 33η και 34η Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες, στο Πολύκαστρο και Γιαννιτσά 
αντίστοιχα. Τέλος, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκεφθηκε την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών  Αλεξιπτωτιστών στη 
Ρεντίνα και την 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία καθώς και το Ειδικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αγώνα Κατοικημένων Τόπων και Ειρηνευ
τικών Αποστολών (ΕΚΕΑΚΤΕΑ) στο Κιλκίς, για παρακολούθηση δραστηριοτήτων και παροχή κατευθύνσεων στο προσωπικό.
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� 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
Από 06 έως και 09 Νοεμβρίου 2008 διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο 

MAKEDONIA PALACE, το 22ο Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων.
To Iατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί τη μεγαλύτερη Επιστημονική εκ

δήλωση του ΓΕΕΘΑ και διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Μετέχουν σ’ αυτό τα Υγειονομικά Σώ
ματα και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όλες οι Πανεπιστημιακές Ιατρικές 
Σχολές της Ελλάδας, διακεκριμένοι καθηγητές από το εξωτερικό και 2.500 σύνεδροι.

Το Συνέδριο έχει ιστορία 38 ετών και διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, εκεί από 
όπου ξεκίνησαν οι περισσότεροι Υγειονομικοί Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 
την επιστημονική τους σταδιοδρομία με την φοίτησή τους στην Στρατιωτική Σχολή 
Αξιωματικών Σωμάτων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Συνέδριο δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και εμπει
ριών προκειμένου το Ιατρικό προσωπικό να προλάβει την ταχυτάτη εξέλιξη των βιολο
γικών επιστημών και της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η δυνατότητα συνεργα
σίας του Ιατρικού προσωπικού στην αντιμετώπιση των συγχρόνων απαιτήσεων του 
έργου του Υγειονομικού Σώματος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στις 4 ημέρες των εργασιών του Συνεδρίου συζητήθηκαν επιστημονικά θέματα 
όλων των ειδικοτήτων αλλά και στρατιωτικά θέματα που αφορούν στην οργάνωση και 
ετοιμότητα στην εκπλήρωση της αποστολής του Υγειονομικού Σώματος.

� Ημερίδα του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΕΘΑ για το Περιβάλλον
Το πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ θέλοντας να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, διοργάνωσε ημερίδα στο Αμφιθέ

ατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών στις 6 Νοεμβρίου 2008, με θέμα «Ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας στο ΥΕΘΑ, ορθολογική 
α ξ ι ο π ο ί η σ η  Προστασία του Περιβάλλοντος», προκειμένου να γίνει έγκυρη ενημέρωση του προ
σωπικού από Επιστημονικούς, Ερευνητικούς, Ακαδημαϊκούς φορείς και από εταιρείες εφαρμογής 
Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέρ
γειας (ΑΠΕ). Η 
ημερίδα τελού
σε υπό την αιγί
δα του ΥΠΕΘΑ, 
του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, του 
Πολιτισμικού Ορ
γανισμού του Δή
μου Αθηναίων και 
της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Ομί
λων και Κέντρων 
UNESCO.
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� Επίσκεψη Γενικού Διευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (DC EUMS)

Το Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και το Ελληνικό Στρατη

γείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ) επισκέ

φθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 ο Γενικός Διευθυντής του 

Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (DC EUMS), Αντιστράτηγος 

David LEAKEY, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που ο 

Άγγλος Στρατηγός πραγματοποιεί στη χώρα μας, μετά από 

πρόσκληση του κ.Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Γράψα. 

Με το πέρας της επίσκεψης αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη, 

προκειμένου να συμμετάσχει στην Ημέρα Διακεκριμένων επι

σκεπτών (DV DAY) της ασκήσεως «ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ08».

� 3ο Ετήσιο Σεμινάριο Πυροτεχνουργών

Το διάστημα από 10 μέχρι 14 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποι

ήθηκε το 3ο Ετήσιο Σεμινάριο Πυροτεχνουργών, με σκοπό την 

ανανέωση  βελτίωση και εμπλουτισμό των γνώσεών τους. Το Σε

μινάριο, πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης 

Υλικού Πολέμου του ΓΕΣ, στο αμφιθέατρο του Κέντρο Ελέγχου 

Υλικού (ΚΕΥ  Αγ. Στέφανος Αττικής), για το θεωρητικό μέρος και 

στο Πεδίο Βολής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων 

(ΚΕΤΘ  Αυλώνας), για το πρακτικό μέρος.

Ως εκπαιδευτές ορίσθηκαν στελέχη  πυροτεχνουργοί του 

Στρατού Ξηράς (ΣΞ), του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) και το παρα

κολούθησαν πυροτεχνουργοί από Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς καθώς και αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Για την εκπαίδευση εκτός των άλλων μέσων χρησιμοποιήθηκε και το ειδικό οχηματίδιο (ρομπότ) tEODor.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, ενδεικτικά ήταν:

î Αναγνώριση και καταστροφή πυρομαχικών  βομβών  ναρκών που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

î Αναγνώριση και καταστροφή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ).

î Αντικείμενα Explosive Ordnance Disposal (EOD).

î Επιπτώσεις Βιολογικών  Χημικών ουσιών στο μαχητή από αντίστοιχα πυρομαχικά.

î Διεθνής πρακτική αντιμετώπισης των Αυτοσχεδίων Εκρηκτικών Μηχανισμών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

� Αποκαλυπτήρια Προτομής Πρώτου Διοικητού ΣΧΑΛ
Παρουσία του ΥΦΕΘΑ κ. Κων/νου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν 

τα αποκαλυπτήρια της προτομής του «Αντιστρατήγου Περικλή Παπαθα
νασίου», πρώτου Διοικητού της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (11/4/1955 έως 
17/9/1958) την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 11:00 στο Στρατό
πεδο «Κ. ΣΕΕΜΑΝ» στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (Ασπρόπυργος Αττικής). 
Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν έγιναν τα αποκα
λυπτήρια της προτομής και κατάθεση στεφάνου. Ακολούθησε ομιλία του 
Επίτιμου Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού κ. Ιωάννη Βερυβάκη, ο οποίος αναφέρθηκε 
εν συντομία στο βιογραφικό του Αντγου Π. Παπαθανασίου τονίζοντας ιδιαί
τερα τις υπηρεσίες που πρόσφερε στην πατρίδα στο Αλβανικό μέτωπο, 
στη Μέση Ανατολή ως μέλος του «Ιερού Λόχου» και στην Κορέα.

� Επίσκεψη Υπουργού ΄Αμυνας της Άρμενίας στη ΣΣΕ
Την 07 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ο Υπουργός Άμυνας της Αρμενίας κ. 
Seyran Ohanyan, συνοδευόμενος από τον Ακόλουθο Άμυνας της Αρ
μενίας στην Αθήνα, Αντισυνταγματάρχη κ. Samvel Ramazyan. Τον κ. 
Υπουργό υποδέχτηκε στην Αίθουσα Τιμών, ο Διοικητής της Σχολής 
Υποστράτηγος κ. Σταύρος Κουτρής. Στη συνέχεια ακολούθησε ενη
μέρωση για τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
Σχολής και συνάντηση με τους 21 Αρμένιους Ευέλπιδες και Προπαι
δευόμενους μαθητές. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σε θέ
ματα εκπαίδευσης και εκφράστηκε η ικανοποίηση για την ποιότητα 
του επιπέδου της εκπαίδευσης, τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της 
στρατιωτικής, που παρέχεται στους Αρμένιους μαθητές.

� Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στον Βόλο

Στις 4 Νοεμβρίου 2008 ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλ

γαρης επισκέφθηκε την 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, την 1η Ταξιαρχία 

Υποστηρίξεως και την Σχολή Αεροπορίας Στρατού στο Βόλο, με σκο

πό την ενημέρωσή του και την παρακολούθηση εκπαιδευτικών δρα

στηριοτήτων καθώς και την παροχή διοικητικών οδηγιών και κατευθύν

σεων στο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην 32η 

Ταξιαρχία Πεζοναυτών παρακολούθησε την εκπαίδευση του Βασικού 

Σχολείου Πεζοναυτών, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά 

στον Ελληνικό Στρατό. 
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� Ορκωμοσία Πρωτοετών Σπουδαστών της ΣMY
Στις 31 Οκτωβρίου 2008, στην έδρα της Σχολής Μονίμων Υπαξιω

ματικών στο στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» στα Τρίκαλα, παρουσία του 
Διοικητού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστρατήγου κ. Φραγκούλη Φράγκου, 
πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών Σπουδα
στών/στριών και υπόσχεσης Αλλοδαπών τάξεως 2010. Στην τελετή πα
ρέστησαν οι θρησκευτικές και πολιτικές αρχές της πόλεως, αντιπροσω
πεία Αξιωματικών του ΓΕΣ, καθώς και οι συγγενείς των Σπουδαστών. Η 
Σχολή ιδρύθηκε την 9 Απριλίου 1884 στην Κέρκυρα όπου λειτούργησε 
ως προπαρασκευαστικό σχολείο Υπαξιωματικών και το 1951 μετονομά
ζεται σε ΣΜΥ. Μεταστάθμευσε για πρώτη φορά το 1949 στην Πάτρα, το 
1953 στη Σύρο και μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας μεταφέρεται 
στη Σάμο. Στα Τρίκαλα μεταστάθμευσε το 1975 όπου και λειτουργεί μέ

χρι σήμερα σε παραδοσιακά κτίρια που ανακαινίσθηκαν και προσαρμόσθηκαν στις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της.

� Συμμετοχή Έλληνα Σημαιοφόρου στην Εθνική Εορτή της Ισπανίας
Την 12η Οκτωβρίου και στα πλαίσια εορτασμού της Εθνικής Επετείου της Ισπανίας, το Στρατηγείο Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑ

ΤΟ (NRDCESP), το οποίο εδρεύει στη Βαλένθια της Ισπανίας συμμετείχε στον εορτασμό με τη συμμετοχή του σε παρέλαση που 
έλαβε χώρα στη πόλη Βαλένθια. Μεταξύ των σημαιοφόρων αντιπροσώπων των 12 κρατών, που συμμετέχουν στη δύναμη του 

Στρατηγείου Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ (NRDCESP) της Βαλένθια, 
παρέλασε ως σημαιοφόρος, εκπροσωπώντας την ΄Ελλάδα, Μόνιμος 
Έλληνας Υπαξιωματικός της δύναμης του NRDCESP.

Επιπλέον στην παρέλαση συμμετείχε και η σημαία της Νορβηγί
ας από το Ναυτικό Στρατηγείο Ταχείας Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, που 
εδρεύει στην πόλη ΡΟΤΑ (ROTA), της Ισπανίας.

Η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα εορτασμού της Εθνικής 
Επετείου της Ισπανίας, καθόσον κατά την ημερομηνία αυτή το έτος 1492 
πραγματοποιήθηκε η ανακάλυψη της Αμερικής, από τον Χριστόφορο Κο
λόμβο. Αυτή αποτελεί τη σπουδαιότερη επέτειο της Ισπανίας, η οποία 
κάθε χρόνο εορτάζεται με κάθε μεγαλοπρέπεια και στην οποία προσκα
λούνται να συμμετάσχουν, όπως και φέτος, ξένες αντιπροσωπείες.

� Επίσημη Επίσκεψη Α/ΓΕΣ Ιταλίας στην Ελλάδα
Το διάστημα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2008, ο Α/ΓΕΣ 

της Ιταλίας, Αντιστράτηγος κ. Fabrizio Castagnetti, πραγματοποίησε 
επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, προσκεκλημένος του Α/ΓΕΣ Αντιστρα
τήγου κ. Δημητρίου Βούλγαρη. Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 
2008, το πρόγραμμα του Ιταλού Αρχηγού περιλάβανε, επίσημη υποδοχή 
στο ΓΕΣ, στο στρατόπεδο «Παπάγου», συνάντηση και συνομιλίες με τον 
Έλληνα Αρχηγό, εθιμοτυπική επίσκεψη στον Α/ΓΕΕΘΑ, κατάθεση στεφά
νου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους της πρωτεύουσας, καθώς και επίσημο δείπνο στη Λέσχη Αξιωματι
κών Ενόπλων Δυνάμεων. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008, οι δύο Αρχηγοί 
παρακολούθησουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Κέντρο Εκπαι
δεύσεως Ειδικών Δυνάμεων, στη Νέα Πέραμο Αττικής.
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Εκδήλωση για την Συμπλήρωση 180 Χρόνων Ιστορίας
Ελληνικού Πυροβολικού

Την 12 Οκτωβρίου 2008, 

πραγματοποιήθηκε στη 

Σχολή Πυροβολικού πα

ρουσία του κ. Α/ΓΕΣ 

Αντιστρατήγου Δημητρί

ου Βούλγαρη, εκδήλωση 

της Διευθύνσεως Πυροβο

λικού του ΓΕΣ, για την συ

μπλήρωση των 180 χρόνων από 

την συγκρότηση του 1ου Τάγματος Πυροβολικού. Την τελετή 

τίμησαν με την παρουσία τους η στρατιωτική ηγεσία, οι τοπικές αρχές και Ανώτατοι, Ανώτεροι και αριθμός Αποστράτων 

Αξιωματικών του ΠΒ. Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως περιλάμβανε δοξολογία στον Ιερό Ναό της προστάτιδος του Όπλου 

Αγίας Βαρβάρας, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων Αξκών και Οπλιτών του ΠΒ, κατάθεση 

στεφάνου από τον κ. Α /ΓΕΣ, επίσκεψη στην έκθεση οπλικών συστημάτων και φωτογραφίας, ομιλία σχετικά με την εξέλιξη 

του Ελληνικού Πυροβολικού και βράβευση των πρωτευσάντων Αξιωματικών ΠΒ σε Σχολεία έτους 2007.

Επίσημος Εορτασμός της Προστάτιδος του Πυροβολικού

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος 

στις 4 Δεκεμβρίου 2008, ο επίσημος εορτασμός της 

προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας Βαρβάρας, 

στη Σχολή Πυροβολικού στην Ν. Πέραμο Αττικής. 

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Υπουρ

γός Εθνικής άμυνας κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, συ

νοδευόμενος από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημή

τριο Γράψα, τον κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Δημήτριο 

Βούλγαρη, τον κ. Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Ιωάννη Γιά

γκο και τον κ. Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γεώργιο Καραμαλίκη.

Ως προστάτιδα του πυροβολικού στον Ελληνικό Στρατό καθιερώθηκε από το 1829, όταν γιορτάστηκε πρώτη φορά στο 

Ναύπλιο, στο στρατόπεδο του μόλις συγκροτημένου «Τάγματος Πυροβολητών», όπως ονομαζόταν τότε.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχολείο Δυτών Μάχης Στρατού Ξηράς

Διεξήχθη, σύμφωνα με τις εντολές του κ. Α/ΓΕΣ Αντιστρατήγου Δημητρίου Βούλγαρη, το Σχολείο Δυτών Μάχης, στο Κέντρο Εκ

παιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ). Σκοπός του σχολείου είναι η εκπαίδευση των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων ώστε να 

δύνανται να αναλάβουν αποστολές δυτών. Η εκπαίδευση περιλάμβανε ποικίλα αντικείμενα όπως κολύμβηση, σωματική αγωγή, κατα

δύσεις καθώς και μεγάλο φάσμα ασκήσεων. Την 12η Νοεμβρίου 

2008 και στα πλαίσια της αμφιβίου εκπαιδεύσεως (ημερήσιας 

και νυχτερινής), διεξήχθη το αντικείμενο «Hello Casting» (άφε

ση λέμβου από Ε/Π CH47D) με συνεργασία Μονάδων Ειδικών 

Δυνάμεων, των εκπαιδευόμενων του Σχολείου Δυτών και της Αε

ροπορίας Στρατού. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η εξάσκηση 

του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων και των πιλότων των 

ελικοπτέρων στην τεχνική διείσδυσης καταδρομικού τμήματος 

χρησιμοποιώντας αρχικά ελικόπτερο και στη συνέχεια ελαστικές 

λέμβους, για προσβολή στόχου σε μεγάλη απόσταση. Την δρα

στηριότητα παρακολούθησε ο κ. ΑΥ/ΓΕΣ, συνοδευόμενος από 

τον Διευθυντή Ειδικών Δυνάμεων.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φώτο 1

Φώτο 2 Φώτο 4

Φώτο 5Φώτο 3

Φώτο 1: Εκπαίδευση μεταφοράς αρμάτων 
μέσω σιδηροδρόμου από τη 12 ΕΜΑ

Φώτο 2: Εκπαίδευση στον ναρκοπόλεμο 
σπουδαστών ΣΜΥ

Φώτο 3: Βολή πυροβολικού από την 110 Α/Κ 
ΜΜΠ

Φώτο 4: Βιαία διάβαση ποταμού από το
535 ΜΚ ΤΠ

Φώτο 5: Σχολείο FAGOT από το 572 ΤΠ

Φώτο 6: Άσκηση πυρ και κίνηση του 23 ΛΜΧ

Φώτο 7: Βολή πιστολιού με προσωπίδα από το 
644 Μ/Κ ΤΠ

Φώτο 8: Βολη τυφεκίου εκ του ισχύος κατά το 
12ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 24 ΕΜΑ

Φώτο 9: ΤΑΜΣ Ειδικών Αντικειμένων Ε΄ΜΚ

Φώτο 10: Πορεία 12 χλμ. σπουδαστών της ΣΜΥ

ΓΕΣ/7οΕΓ
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Δραστηριότητες
Μονάδων

Φώτο 6

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10

Φώτο 11
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση στο Κέντρο Εξομοιωτών Αρμάτων
Η εκπαίδευση στο κέντρο εξομοιωτών αρμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα καθότι διεξάγεται χωρίς κίνδυνο, παρέχοντας αυξη

μένο χρόνο ενασχόλησης με το άρμα, με εξάσκηση σε καταστάσεις που αντικειμενικά δεν μπορούν να αναπαραχθούν στα πεδία 
ασκήσεων, αντιμετώπιση πιθανών βλαβών με την μέθοδο της προσομοίωσης και αντιμετώπιση ποικίλων τακτικών καταστάσεων 
σε πάσης φύσεως καιρικές συνθήκες. Η υπόψη εκπαί
δευση σε πληρώματα Μονάδων Τεθωρακισμένων στους 
Εξομοιωτές Βολής αρμάτων στην Αλεξανδρούπολη και 
παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση γίνεται μέτρηση 
των αποκτηθέντων δεξιοτήτων και άμεση παρέμβαση 
για βελτίωση αφού η εκπαίδευση είναι προσωποποιη
μένη. Η αξιολόγηση είναι αξιόπιστη ενώ τηρούνται στα
τιστικά στοιχεία για περαιτέρω εκμετάλλευση. Με τους 
Εξομοιωτές αντιμετώπιζονται οι περιορισμοί στη διαθεσι
μότητα και χρήση των πραγματικών πεδίων βολής και 
ασκήσεων ενώ τα οικονομικά οφέλη είναι μεγάλα από 
την εξοικονόμηση των πυρομαχικών.

Σχολείο Αρχικής Εκπαίδευσης Στρατιωτικά Εκπαιδευμένων 
Σκύλων και Συνοδών

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2008, υλο
ποιήθηκε στις Μονάδες Κτηνιατρικού, σχολείο αρχικής εκπαίδευ
σης στοιχείων Στρατιωτικά Εκπαιδευμένων Σκύλων  Συνοδών 
(ΣΕΣΣ), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών 
φύλαξης, επιλεγμένων Στρατοπέδων. Η εκπαίδευση ενός στοιχεί
ου ΣΕΣΣ, αρχίζει με την είσοδο του στον Ελληνικό Στρατό και συ
νεχίζεται μέχρι την έξοδο του σκύλου από την υπηρεσία καθώς 
εκπαίδευση και επιχειρησιακή χρησιμοποίηση, αποτελούν παρά
γοντες στενά συνδεδεμένους μεταξύ τους. Το περιεχόμενο της 
αρχικής εκπαίδευσης διακρίνεται στη θεωρητική εκπαίδευση των 
συνοδών και στην πρακτική εκπαίδευση των στοιχείων, που πε
ριλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα υπακοής, διέλευση στίβου 
εμποδίων, ανίχνευση “εισβολέα” με την όσφρηση μέσω του ανέμου, αντιμετώπιση “εισβολέαων” σε φως ημέρας και αντιμετώπιση 
εισβολέα με σκύλο που φορά φίμωτρο, νυκτερινή εκπαίδευση (περιπολία αντιμετώπιση εισβολέων), καθήκοντα “εισβολέα” και 
“ερεθιστή”, εξοικείωση συνοδού με άλλους σκύλους και εκπαίδευση σε θέματα καταδρομικών ενεργειών. Στις Μονάδες τοποθέ
τησης, παράλληλα με την επιχειρησιακή χρησιμοποίηση, συνεχίζεται η εκπαίδευση των στοιχείων ΣΕΣΣ, διαρθρωμένη σε δύο 
κύκλους, η οποία διαρκεί μέχρι την έξοδο του σκύλου από την υπηρεσία καθώς η συνέχιση της εκπαίδευσης των στρατιωτικών 
σκύλων, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης της επιχειρησιακής τους ικανότητας.
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Διακλαδική Άσκηση «ΙΩΝΑΣ 2008»
Οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της κύριας αποστολής τους που είναι η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας, 

διεξάγουν ασκήσεις για την επαύξηση της ικανότητάς τους να υλοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Οι αποστολές έρευνας και διάσωσης πέραν του επιχειρησιακού επιπέδου δράσεως, αποκτούν και κοινωνική διάσταση, κα

θώς οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεπικουρούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Εναέρια και πλωτά μέσα βρίσκονται σε 24ωρη ετοιμότητα, 365 ημέρες το χρόνο ώστε να προσφέρουν τη βοήθειά τους, 

εξασφαλίζοντας έγκαιρη κάλυψη σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Απτό παράδειγμα της οργάνωσης, σχεδίασης, εκπαίδευσης και συντονισμού των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα 

Έρευνας  Διάσωσης αποτέλεσε η εκτέλεση της διακλαδικής άσκησης «ΙΩΝΑΣ», η οποία διεξήχθη την 22 Οκτωβρίου 2008 στη 
θαλάσσια περιοχή ΝΑ της νήσου Ρόδου, καθώς και στον υπερκείμενο εναέριο χώρο.

Στην άσκηση συμμετείχαν η Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ με το οργανικό της Ελικόπτερο, η Κ/Φ 
ΝΑΥΜΑΧΟΣ, η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ, 1 Αεροσκάφος C130, 2 ζεύγη Μαχητικών Αφών F16, 
πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, καθώς και προσωπικό της ΔΥΚ και της 13 ΔΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της ΤΑΜΣ «ΙΩΝΑΣ 08» παρουσιάσθηκαν δύο επεισόδια Έρευ
νας Διάσωσης (ΕΔ). Το πρώτο αφορούσε στην ΕΔ ατόμων σε κίνδυνο στη θάλασ
σα μετά από αεροπορικό ατύχημα και το δεύτερο σε επιχείρηση ΕΔ ατόμων σε 
κίνδυνο μετά από ναυάγιο.

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Γράψας 
συνοδευόμενος από την ηγεσία των ΕΔ, Ακόλουθοι Άμυνας (ΑΚΑΜ), καθώς και 
διαπιστευμένοι στο ΥΠΕΘΑ δημοσιογράφοι.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑΜΣ «ΕΥΡΩΠΗΙΙ/2008»
Η Ομάδα Μάχης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας  Βουλγαρίας  Ρουμανίας  Κύπρου (EU HELBROC BG) 

διεξήγαγε από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2008 μία Άσκηση Διαχείρισης Κρίσης σε πραγματικό χρόνο (LIVE CME “ΕΥΡΩΠΗ 
ΙΙ/08”), στο πεδίο Ασκήσεων ΑΣΚΟΣ  ΠΡΟΦΗΤΗΣ. Η άσκηση «ΕΥΡΩΠΗΙΙ/08» υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εκτελείται από την Ομάδα Μάχης HELBROC EU.

Και οι τέσσερις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στη HELBROC BG συμμετείχαν και στο σχεδιασμό της άσκησης «ΕΥΡΩΠΗ
ΙΙ/08», στην οποία είχαν πάρει επίσης μέρος περισσότεροι από 1200 στρατιώτες.

Ειδικότερα:
Η Ελλάδα, ως κράτος φιλοξενίας της άσκησης, έλαβε μέ

ρος με ένα τάγμα, υποστηριζόμενο από Αεροπορία Στρατού, 
στοιχεία Μηχανικού και Διοικητικής Μέριμνας, η Βουλγαρία, 
συμμετείχε με μία ελαφρά ομάδα πεζικού, η Κύπρος, διέθεσε 
μία διμοιρία στρατονομίας και μία διμοιρία υγειονομικού και η 
Ρουμανία συμμετείχε με μία διμοιρία Πυρηνικού  Βιολογικού 
 Χημικού πολέμου (ΠΒΧ) και μία ομάδα Ψυχολογικών Επιχει
ρήσεων.

Ο βασικός στόχος της «ΕΥΡΩΠΗΙΙ/08» είναι να εξετάσει μία 
συνεκτική και σύνθετη ενέργεια και να επιτύχει ένα επίπεδο δια
δραστικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων διεθνών παραγόντων. 
Η άσκηση σχεδιάστηκε για την εξάσκηση σε διαδικασίες διαχείρι
σης κρίσεως της Ε.Ε. στο πεδίο της μάχης, την εξειδίκευση σε 
επιχειρήσεις εκκένωσης, το διαχωρισμό διαμαχόμενων μερών 
και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το σενάριο της άσκησης περιγράφει μία υποθετική κατάστα
ση κρίσης η οποία έχει ξεσπάσει σε ένα υποθετικό νησί με το 
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Την 11η Σεπτεμβρίου 2008 ο κ. Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Πλακιωτά
κης, συνοδευόμενος από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Γράψα, τον κ. Α/ΓΕΣ 
Αντιστράτηγο Δημήτριο Βούλγαρη, τον κ. Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Ιωάννη Γιάγκο και 
παρουσία στρατιωτικής ηγεσίας των συμμετασχόντων ξένων χώρων, παρακολούθη
σε την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΕΥΡΩΠΗΙΙ/08» του Σχηματι
σμού Μάχης (EU HELBROC BG) στο Πεδίο Ασκήσεων ΑΣΚΟΣ  ΠΡΟΦΗΤΗΣ.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Πλακιωτάκης, αφού συνεχάρη όλους όσους 
συνέβαλλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της άσκησης, τόνισε ότι «Πάγια 
θέση μας είναι η ταχύτερη ανάπτυξη και προώθηση των κοινών δυνα
τοτήτων και προσπαθειών των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
οποία επιθυμούμε να έχουμε και έχουμε ενεργό ρόλο.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η εφαρμογή της έννοιας του Battlegroup για 
την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων ασφαλείας αποτελεί ένα από τα θε
μέλια της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ε.Ε. Με την Τε
χνική Συμφωνία δημιουργίας του Τακτικού Σχηματισμού Μάχης Helbroc 
ανάμεσα σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, αποδεικνύεται με 
τον πλέον σαφή τρόπο η κοινή μας θέληση, που πρέπει να είναι και πι
στεύω ότι είναι η υπεράσπιση της ειρήνης και σταθερότητας.

Σε κάθε τέτοια προσπάθεια η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σύμμαχος 
και συνοδοιπόρος, όπως της επιβάλλει η 
γεωπολιτική της θέση, η ιστορία και η δεδη
λωμένη επιθυμία της. Άλλωστε η πατρίδα 
μας είναι ένθερμος υποστηρικτής της ανά
πτυξης της στρατιωτικής ικανότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το ταχύτερο δυνατό, 
όπου επιθυμεί να έχει ενεργό ρόλο».

Παρόντες ήταν ο Α/ΓΕΕΦ της Κύπρου 
Αντιστράτηγος κ. Μπισμπίκας καθώς και 
επιτελείς των Υπουργείων Άμυνας Βουλγα
ρίας και Ρουμανίας. Επίσης παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα
θώς και παρατηρητές της άσκησης από το 
Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

όνομα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». Μία μειονότητα 
μεταξύ των πολιτών της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» 
είναι οργανωμένη σε παραστρατιωτικές 
ομάδες και μεταξύ άλλων βίαιων ενερ
γειών, ενεργεί επιθετικά απέναντι σε 
ένα μεγάλο αριθμό πολιτών της Ε.Ε. οι 
οποίοι κατοικούν στο νησί. Έχουν επί
σης παρατηρηθεί ωμότητες απέναντι σε 
πρόσφυγες που φτάνουν στο νησί από 
μία υποθετική νησιωτική χώρα που απο
καλείται «BROWNLAND». Το σενάριο 
περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό 
επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ενερ
γοποίηση και ανάπτυξη της Ομάδας Μά
χης HELBROC, προκειμένου να διαχωρί
σει τα αντιμαχόμενα μέρη, να αποτρέψει 
ενδεχόμενη ανθρωπιστική καταστροφή 
χρησιμοποιώντας τα μέσα και τις δυνατό
τητες της Ομάδας Μάχης και να διεξάγει 
επιχειρήσεις εκκένωσης, εάν κριθεί απα
ραίτητο. Αυτές οι ενέργειες θα λάβουν 
χώρα μετά από έκδοση ψηφίσματος του 
Ο.Η.Ε. και επίσημης οδηγίας της Ε.Ε.

Αυτά τα επεισόδια επικεντρώνονται 
σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας 
για τους πρόσφυγες που κατοικούν στο 
νησί, σε επιχειρήσεις εκκένωσης για 
τους Ευρωπαίους πολίτες και σε επιχει
ρήσεις οι οποίες θα εξαλείψουν τις ωμό
τητες εκ μέρους των παραστρατιωτικών 
ομάδων.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

TAMΣ “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ2008”
Το διάστημα 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2008 διεξήχθη η εθνική διακλαδική άσκηση “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ2008”. Είναι άσκηση μεγά

λης κλίμακας, η οποία σχεδιάστηκε και διευθύνεται από το ΓΕΕΘΑ, με τη συνδρομή των Γενικών Επιτελείων. Διεξήχθη στην 

περιοχή της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη), 

στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, στο θαλάσσιο χώρο του 

Αιγαίου και στις γειτνιάζουσες θαλάσσιες περιοχές, καθώς και 

στον υπερκείμενο εναέριο χώρο.

Στην άσκηση, εκτός από το ΓΕΕΘΑ, τα Γενικά Επιτελεία και 

τους Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς, συμμετείχαν τα 

Σώματα Ασφαλείας (ΕΛΑΣ  ΛΣ  ΠΥ), καθώς και πολιτικοί Φο

ρείς (ΥΠΕΣ  ΥΠΕΞ  ΓΓ/ΕΕ  ΕΥΠ ΥΠΑ  ΟΤΕ).

Σκοπός της άσκησης ήταν:

î Η δοκιμή της δυνατότητας των ΕΔ να αντιμετωπίσουν επί 

πραγματικής βάσεως μια αιφνίδια κρίση.

î Η εφαρμογή σχεδίων, καθώς και η εκπαίδευση των Επι

τελείων και των Μονάδων στη διεξαγωγή διακλαδικών επιχει

ρήσεων.

î Η βελτίωση των σχεδίων, διαδικασιών και η διατήρηση της 

μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2008» διεξήχθη σε ρεαλιστική βάση, 

επί 24ώρου βάσης, με τις ελάχιστες δυνατές συμβατικότητες, 

χωρίς καθορισμένο εκ των προτέρων «πολεμικό παίγνιο». Ιδιαί

τερο βάρος δόθηκε στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.
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Το διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2008, ο κ. Α/ΓΕΣ 

Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης παρακολούθησε δρα

στηριότητες Μονάδων στα πλαίσια των ΤΑΜΣ «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩ

ΝΟΣ 08» και «ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ 08» στην Περιοχή Ευθύνης 

των XII Μ/Κ ΜΠ και XVI Μ/Κ ΜΠ αντίστοιχα, οι οποίες συ

νεξετάζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕ

ΝΙΩΝ 08». Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ασκήσεων, επι

σφραγίσθηκε η παρεχόμενη εκπαίδευση, αποδεικνύοντας 

το αξιόμαχο των Μονάδων. Η πραγματοποιηθείσα εκπαι

δευτική δραστηριότητα καλύπτει πλήρως τις επιχειρησιακές 

απαιτήσεις των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Mετεκπαίδευση Eφέδρων Aλεξιπτωτιστών

Στα πλαίσια εκπαιδεύσεως της εφεδρείας, οργανώθηκε 

και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Σε

πτεμβρίου 2008, η μετεκπαίδευση Εφέδρων Αλεξιπτωτιστών 

της 1ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, με σκοπό την ανανέωση των 

γνώσεών τους στα διάφορα οπλικά συστήματα αναλόγως της 

ειδικότητας τους, την συμμετοχή τους σε ασκήσεις μικρών 

ή μεγάλων κλιμακίων, την ένταξη στην 

οργανική τους Μονάδα και τη συνεκπαί

δευση με το μόνιμο προσωπικό και το 

προσωπικό θητείας.

Εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή Πεζικού

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή Πε

ζικού η οποία διήρκησε από τις 08 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2008. Το Γε

νικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της εκπαιδεύσεως της εφεδρείας, 

υλοποιεί κύκλο μετεκπαιδεύσεως σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλων 

των εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών. Η βαρύτητα που δίνει το ΓΕΣ 

στην εκπαίδευση των εφέδρων είναι μεγάλη, καθότι αυτοί αποτελούν 

τη δεξαμενή άντλησης ανθρωπίνου δυναμικού 

κατά την περίοδο των επιχειρήσεων. Σκοπός 

αυτής της μετεκπαιδεύσεως είναι η ανανέωση 

των γνώσεών τους στα διάφορα οπλικά συστή

ματα αναλόγως της ειδικότητας του Όπλου ή 

Σώματος, η συμμετοχή τους σε ασκήσεις μι

κρών ή μεγάλων κλιμακίων, η ένταξη στις οργα

νικές τους Μονάδες και η συνεκπαίδευση με το 

μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό θητείας.
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Εκπαίδευση Δοκίμων Υπαστυνόμων  Αστυφυλάκων
σε Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

Στα πλαίσια συνεργασίας του Στρατού Ξηράς με την ΕΛ.ΑΣ, αποφασίστηκε η παροχή βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης 

στους δοκίμους υπαστυνόμους και δοκίμους αστυφύλακες της ΕΛ.ΑΣ στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, Πυροβολικού 

και Τεθωρακισμένων.

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης, κατατάχτηκαν την 28 Σεπτεμβρίου 2008 στο ΚΕΠΒ 791 Δόκιμοι Αστυφύλακες για παρα

κολούθηση βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης (Σχολείο Μαχητή) διάρκειας 4 εβδομάδων. Συνοπτικά η εκπαίδευση περιλαμβά

νει αντικείμενα ατομικής τακτικής, εκτέλεσης βολών 

πιστολίου  τυφεκίου, ρίψης χειροβομβίδας, διέλευ

σης στίβου εμποδίων  σωματικής αγωγής, πορείες, 

ασκήσεις πυκνής τάξεως καθώς και αξιολόγηση της 

εκπαιδεύσεως με το πέρας του σχολείου.

Την 30 Σεπτεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε 

Αγιασμός ενόψει της έναρξης της εκπαιδεύσεως των 

Δοκίμων Αστυφυλάκων από το Μητροπολίτη Θηβών 

και Λεβαδείας κ.κ Γεώργιο, παρουσία του Αρχηγού 

ΓΕΣ Αντιστράτηγου Βούλγαρη Δημητρίου και του Αρχη

γού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγου Τσιατούρα Βασιλείου.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με βάση την τιμή της συγκέντρωσης 
σε κάθε μέταλλο είναι δυνατόν να εντοπι
στεί ο μηχανισμός που αρχίζει να φθεί
ρεται και να γίνουν έγκαιρα και με μικρό 
κόστος οι απαραίτητες επεμβάσεις για 
αποκατάσταση της φθοράς.

AOAP - SOAP
Τα χερσαία και εναέρια μέσα κινήσε

ως του Στρατού, υποβάλλονται σε τακτι
κές τεχνικές επιθεωρήσεις, μέσα από 
τις οποίες διαπιστώνεται η τεχνική κατά
σταση του μέσου και καταλληλότητα του 
για χρήση.

Μεγάλος όμως αριθμός βλαβών στα 
αρχικά τους στάδια, δεν είναι δυνατόν 
να εντοπιστεί εξαιτίας της φύσης τους 
με τη διαδικασία των επιθεωρήσεων, 
καθόσον είναι δυνατόν να αρχίσουν, να 
εξελιχθούν ή και να ολοκληρωθούν στο 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των επι
θεωρήσεων.

Με τη φασματομετρική ανάλυση δειγμά
των ορυκτελαίων, που λαμβάνονται από 
τους διάφορους μηχανισμούς των μέσων, 
είναι δυνατός ο εντοπισμός φθορών των 
διαφόρων εξαρτημάτων τους, ακόμα και κα
τά την αρχική τους φάση.

Φασματομετρική Ανάλυση
Ορυκτελαίων Οχημάτων (AOAP)

& Α/Φ - Ε/Π (SOAP)
Η μαχητική αξία του Στρατού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων εξέχο
ντα ρόλο έχει η αξιοπιστία και η ετοιμότητα των επίγειων και εναέριων μέσων κινήσεως. Στο 
πλαίσιο αυτό το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πρόγραμμα 
φασματομετρική ανάλυση ορυκτελαίων οχημάτων και Α/Φ  Ε/Π, στα Τμήματα Ανάλυσης Ορυκτε

λαίων (ΤΑΟ) που διαθέτει.

Ιστορικό
Το πρόγραμμα φασματομετρικής 

ανάλυσης ορυκτελαίων Αεροσκάφη 
 Ελικόπτερα (Spectrometric Oil Analy
sis Program) ξεκίνησε το 1984 στο 
Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου, όπου και 
ιδρύθηκε το πρώτο TAO/SOAP.

Το πρόγραμμα φασματομετρικής ανά
λυσης ορυκτελαίων (Αrmy Οil Αnalysis 
Program) άρχισε να εφαρμόζεται το 1985 
με την ίδρυση του πρώτου ΤΑΟ/ΑΟΑP 
στην 873 ΑΚ.

Το 1987 και 1999 ιδρύονται στο Χημείο 
Στρατού και στην 872 ΑΚ δυο νέα ΤΑΟ/ΑΟ
ΑP και το 1992 και 1995 δύο νέα TAO/
SOAP στο Α/Δ Πάχης Μεγάρων και στην 
873 ΑΚ για την καλύτερη παρακολούθηση 
των μέσων των Μονάδων που συμμετέ
χουν στο υπόψη πρόγραμμα.

Φασματομετρική ανάλυση
ορυκτελαίων

Η φασματομετρική ανάλυση είναι μια 
χημική συνδυαστική αναλυτική τεχνική 
ποιοτικού ελέγχου, που μπορεί να χρησι
μοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές

Στα εργαστήρια του Στρατού και στο πλαί
σιο των προγραμμάτων AOAP και SOAP οι 
αναλύσεις γίνονται με φασματοφωτόμετρα 
ατομικής εκπομπής (ΦΑΕ) και έχουν ως σκο
πό τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης 
διαφόρων μετάλλων στα δείγματα των ορυ
κτελαίων, που λαμβάνονται από διάφορα ση
μεία των χερσαίων και εναέριων μέσων. 
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Η εφαρμογή των προγραμμάτων 
AOAP - SOAP αποβλέπει: 

î Στον προσδιορισμό του ρυθμού 
φθοράς των κινητών μερών των λιπαινο
μένων συστημάτων (κινητήρων, κιβωτί
ων μεταφοράς ισχύος, κιβωτίων οδοντω
των τροχών κ.λπ.) των οχημάτων και 
των Α/Φ  Ε/Π με φασματομετρική ανάλυ
ση δειγμάτων ορυκτελαίων που λαμβά
νονται από τους μηχανισμούς αυτών, σε 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

î Στην έγκαιρη διάγνωση αρχομένων 
βλαβών με βάση το ρυθμό φθοράς των διαφό
ρων εξαρτημάτων των μηχανισμών αυτών.

î Στον έλεγχο της καταστάσεως των 
ορυκτελαίων των κινητών μερών των λι
παινομένων συστημάτων (κανονικά, μο
λυσμένα, αλλοιωμένα).

î Στον προσδιορισμό του ρυθμού φθοράς 
των κινητών μερών των λιπαινομένων συστη
μάτων (κινητήρων, κιβωτίων μεταφοράς ισχύ
ος, κιβωτίων οδοντωτων τροχών κ.λπ.) των 
οχημάτων και των Α/Φ  Ε/Π με φασματομε
τρική ανάλυση δειγμάτων ορυκτελαίων που 
λαμβάνονται από τους μηχανισμούς αυτών, 
σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

î Στην έγκαιρη διάγνωση αρχομένων 
βλαβών με βάση το ρυθμό φθοράς των δια
φόρων εξαρτημάτων των μηχανισμών.

î Στον έλεγχο της καταστάσεως των 
ορυκτελαίων των κινητών μερών των λιπαι
νομένων συστημάτων (κανονικά, μολυσμέ
να, αλλοιωμένα).

Με την υλοποίηση των προγραμμά-
των AOAP - SOAP επιτυγχάνεται: 

î Εξοικονόμηση αξιόλογων χρηματι
κών ποσών από επισκευές μεγάλης κλί
μακας, καθόσον προλαμβάνεται η εξέλιξη 
αρχομένων φθορών σε σοβαρές βλάβες ή 
και σε καταστροφή ολόκληρων συγκροτη
μάτων.

î Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμό
τητας των χερσαίων και εναέριων μέσων.

î Πρόληψη ατυχημάτων.
î Συνεισφορά στην ασφάλεια των κι

νήσεων και των πτήσεων.
î Συμβολή της ανύψωσης του ηθικού 

των χειριστών των εναέριων και χερσαίων 
μέσων.

Προοπτικές των προγραμμάτων 
AOAP και SOAP

Η Διεύθυνση Εφοδιασμού και Μετα
φορών με την έγκριση του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού στο πλαίσιο της συ
νεχούς βελτίωσης της ποιότητας των πα
ρεχομένων υπηρεσιών από τα εργαστή
ρια ποιοτικού ελέγχου που εποπτεύει, 
έχει προγραμματίσει και προβαίνει στη 
σταδιακή διαπίστευση κατά ISO EN 
17025 των ΤΑΟ που υλοποιούν τα προ
γράμματα AOAP και SOAP. Επίσης σε 
συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις 
Όπλων και Σωμάτων του ΓΕΣ, οι μονά
δες των οποίων χρησιμοποιούν τα διά
φορα μέσα, αυξάνει συνεχώς τον αριθ

μό και τους τύπους των οχημάτων και 
Α/Φ  Ε/Π που θα παρακολουθούνται 
από τα υπόψη προγράμματα, ώστε οι 
φθορές αυτών να δύνανται να επισκευα
σθούν στο συντομότερο χρόνο και με το 
μικρότερο κόστος.

ΓΕΣ/ΔΕΜ

Συμπερασματικά θα μπορούσε να 

λεχθεί ότι η φασματομετρική ανάλυ-

ση των ορυκτελαίων, που χρησιμο-

ποιούνται στους διάφορους μηχανι-

σμούς των επίγειων και εναέριων μέ-

σων κινήσεως και η υλοποίηση των 

προγραμμάτων AOAP - SOAP, αποτε-

λούν σε μεγάλο ποσοστό τους οδη-

γούς που κατευθύνουν τη συντήρη-

ση και συμβάλλουν στη ασφαλή κί-

νηση και χρήση των οχημάτων και 

Α/Φ - Ε/Π του Ελληνικού Στρατού.
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Το ΓΕΣ στα πλαίσια της ανα
διοργάνωσης και της βελτίω
σης του εξοπλισμού του, προέ
βη, μεταξύ των άλλων και στην 
προμήθεια 2 πλήρως εξοπλισμέ
νων τηλεχειριζόμενων οχηματι
δίων ”ΡΟΜΠΟΤ”, με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό των μέσων που 
χρησιμοποιούνται από τους Πυ
ροτεχνουργούς του Σώματος 
Υλικού Πολέμου στο Στρατό Ξη
ράς, οι οποίοι στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους, αναλαμβά
νουν και αποστολές εξουδετέ
ρωσης  καταστροφής επικίνδυ
νων πυρομαχικών (EOD “Ex
plosive Ordnance Disposal”) 
(κατάλοιπα πολέμων κ.λπ.) και αυτοσχεδίων εκρηκτικών μηχανι
σμών (IED “Improvise Explosive Devise”) (εντός Στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων και κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

24

Τα συγκεκριμένα “ΡΟΜΠΟΤ”, παρε
λήφθησαν το έτος 2004, και χρησιμο
ποιήθηκαν από τους Πυροτεχνουργούς 
του ΣΥΠ, στην ασφάλεια των Ολυμπια
κών Αγώνων.

Η επιλογή τους για προμήθεια μέσω 
της BWB έγινε με γνώμονα την ποιότη
τα, την αποδοτικότητα και την υψηλή τε
χνολογία κατασκευής τους, σύμφωνα με 
τις σημερινές απαιτήσεις, όπως διαμορ
φώνονται στο Διεθνές περιβάλλον.

Ρομπότ Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών 
Μηχανισμών

Η σημερινή χρήση των υπόψη “ΡΟ
ΜΠΟΤ”, σε συνδυασμό με τον υπόλοι
πο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, για 
την εξουδετέρωσηκαταστροφή πυρο
μαχικών και αυτοσχεδίων εκρηκτικών 
μηχανισμών, κρίνεται απαραίτητη και 
επιβεβλημένη στο δύσκολο έργο των 
Πυροτεχνουργών του Σώματος Υλικού 
Πόλέμου, καθόσον πολλές φορές, καλού
νται με κίνδυνο της ζωής τους να φέρουν 
σε πέρας δύσκολες αποστολές.
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Τα οχηματίδια αυτά με τις επιδό-

σεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

φαίνονται στο πινακίδιο, είναι δυνατό 

τόσο ασύρματα με ακτίνα δράσης 300 

μέτρα όσο και ενσύρματα με ειδικό κα-

λώδιο που φέρει μαζί του μήκους 200 

μέτρων, να εκτελέσει με επιτυχία ειδι-

κές αποστολές όπως:

î Προσέγγιση υπόπτου αντικειμένου 

για τον οπτικό του έλεγχο.

î Μεταφορά ανευρεθέντος πυρομα

χικού (μέχρι 100 κιλά) και κάθε ύποπτου 

αντικειμένου σε ασφαλή περιοχή.

î Δυνατότητα διάσπασηςδιάλυσης 

υπόπτου αντικειμένου, με την χρήση ενός 

από τα τρία ειδικά όπλα που φέρει (ανάλο

γα με το είδος του στόχου).

î Προσέγγιση σε ευαίσθητες περιο

χές με σκοπό την κατόπτευση και την 

βιντεοσκόπηση. 
ΓΕΣ/ΔΥΠ

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

και οι επιδόσεις τους συνοψίζονται 

όπως παρακάτω:

î Βάρος: 260 κιλά

î Αυτονομία λειτουργίας: 3 ώρες (μπατα

ρίες επαναφορτιζόμενες)

î Ανυψωτική ικανότητα: 100 κιλά

î Δυνατότητα παρατήρησης χώρου: 360ο

î Δυνατότητα αναρρίχησης: 32ο με πλή

ρες φορτίο

î Δυνατότητα προσαρμογής 2 όπλων 

διάσπασης αντικειμένων και μιας επανα

ληπτικής καραμπίνας (για την εξουδετέ

ρωση αυτοσχεδίων εκρηκτικών μηχανι

σμών, άνοιγμα θυρών, κ.λπ.).

î Δυνατότητα προσαρμογής περιφε

ρειακών συστημάτων για την εξουδε

τέρωση  καταστροφή εκρηκτικών μη

χανισμών και πυρομαχικών, με εφαρ

μογή σύγχρονων μεθόδων.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Προεδρική Φρουρά
 

Αγαπητοί Αναγνώστες
Η Προεδρική Φρουρά, συμπληρώνει εφέτος 140 χρόνια συνε
χούς λειτουργίας και προσφοράς στο Ελληνικό Έθνος, όχι μόνο 
ως μάχιμη Μονάδα, αλλά και ως τελετουργικό τμήμα, ως ελάχιστος 
φόρος τιμής σ’ όλους εκείνους που έχυσαν το αίμα τους για την υπε
ράσπιση της ακεραιότητας της Ελληνικής γης.
Στην Προεδρική Φρουρά εκτός από τον Λόχο ευζώνων υπάγεται και ο Μει
κτός Λόχος Απόδοσης Τιμών (ΜΛΑΤ). Ιδρύθηκε το 1992 και έχει στη σύνθεσή 
του οπλίτες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, και της Πολεμικής 
Αεροπορίας, με αποστολή την απόδοση τιμών σε διάφορες δραστηριότητες  εκδη
λώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ.
Η σύνθεση του προσωπικού της Προεδρικής Φρουράς και του ΜΛΑΤ, αποτελείται από 
μόνιμους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες οι οποίοι υπηρετούν τη θητεία τους. 
Οι εν λόγω οπλίτες, επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και μετά από ανάλογη εκπαίδευση, 
περίπου πέντε εβδομάδων, ονομάζονται εύζωνες ή τοποθετούνται στον ΜΛΑΤ. Αποτελεί ιδιαίτε
ρη τιμή για κάθε νέο, να υπηρετεί την πατρίδα του, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν αυτός 
ενταχθεί στη δύναμη της Προεδρικής Φρουράς, προκειμένου να αποτελέσει μέρος της συνέχισης της 
ιστορίας και παράδοσης της επίλεκτης αυτής Μονάδας.
Η εκπαίδευση του προσωπικού εστιάζετε κυρίως στην ευζωνική υπηρεσία (ακινησία, ευζωνικά βήματα 



Προεδρική Φρουρά
 

κ.λπ.), στην τέλεια εκτέλεση των ασκήσεων απόδοσης τιμών, καθώς επίσης και στην καλλιέργεια του ήθους 
και στην εξύψωση του ηθικού, μέσα από την Ελληνική ιστορία και παράδοση, προκειμένου οι εύζωνες να 

αντλούν οράματα μέσα από αυτήν.
Δεδομένου ότι η Προεδρική Φρουρά αποτελεί επίλεκτο κομμάτι των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη σύμ

φωνη γνώμη της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας και εντολή του Στρατιωτικού Γραφείου της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, συμμετέχει (πέραν των ήδη καθορισμένων υποχρεώσεων) και σε 

συγκεκριμένες εκδηλώσεις στο εσωτερικό, όπως επίσημη υποδοχή ηγετών ξένων χωρών, πα
ρελάσεις σε εθνικές επετείους κ.λπ. αλλά 

και στο εξωτερικό, σε διάφορες ομογε
νειακές και επετειακές εκδηλώσεις χω

ρών κ.λπ.
Ο σημερινός μας εύζωνας με την ηρωι

κή φουστανέλα και το θρυλικό τσαρού
χι, σε κάθε του παρουσία, από τον ιερό 

βράχο της Ακρόπολης, το Μνημείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη, στο Προεδρικό 

Μέγαρο και σε κάθε εκδήλωση εσωτε
ρικού ή εξωτερικού, αποτελεί τη συνέ

χεια της ιστορικής του παράδοσης στη 
μακραίωνη ιστορία του Ελληνισμού.

Ανχης (ΠΖ) Νικόλαος Τζάνης
Διοικητής
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οργάνωση
Η Προεδρική Φρουρά είναι Μονάδα 

Πεζικού διοικητικά και οικονομικά ανεξάρ
τητη, υπαγόμενη στο Στρατιωτικό Γρα
φείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και 
έχει την ακόλουθη οργάνωση:

î Επιτελείο.
î Λόχος Ευζώνων (6 Δρίες Ευζώνων).
î Μεικτός Λόχος Αποδόσεως Τιμών 

(2 Διμοιρίες Στρατού Ξηράς, 1 Διμοιρία 
Πολεμικού Ναυτικού και 1 Διμοιρία 
Πολεμικής Αεροπορίας).

î Λόχος Διοικήσεως.

Αποστολή
• του Λόχου Ευζώνων είναι:
î Η εγκατάσταση τιμητικών φρου

ρών στο Προεδρικό Μέγαρο και το Μνη
μείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

î Η συμμετοχή σε εορταστικές εκδη
λώσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατα
γές και όταν παρίσταται ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. 

î Η απόδοση τιμών σε επίσημους 
επισκέπτες.

Εύζωνας
Σύμβολο Ηρωισμού,

Θυσίας και Νίκης 
Ο εύζωνας ως σύμβολο έχει υμνηθεί τόσο όσο κανέ
να άλλο. Σαν θρύλος πέρασε στα δημοτικά τραγούδια 
μας και στην ποίηση, αποτυπώθηκε στα καναβάτσα 
των ζωγράφων, ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου, φω
τογραφήθηκε όσο τίποτε άλλο και προβλήθηκε σε κά
θε εθνική επέτειο και τελετή. Σήμερα ο εύζωνας με τις 
δάφνες του παρελθόντος και της ιστορίας του, φρου
ρεί τιμητικά τον τάφο του άγνωστου στρατιώτη, που 
έπεσε στα πεδία των μαχών για τη τιμή και τη δόξα 
της αιώνιας Ελλάδας, αλλά και το Προεδρικό Μέγαρο, 
σύμβολο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, για να 
θυμίζει σε όλο τον κόσμο ότι «Η μεγαλοσύνη στα έθνη 
δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πύρω

μα μετριέται και με αίμα».

• του Μεικτού Λόχου Αποδόσεων 
Τιμών (ΜΛΑΤ) είναι:

î Η απόδοση τιμών σε επίσημους 
επισκέπτες της Κυβερνήσεως ή της ηγε
σίας των ενόπλων Δυνάμεων.

î Η απόδοση τιμών και η συμμετο
χή σε επίσημες εκδηλώσεις στο Μνημείο 
Αγνώστου Στρατιώτη ή σε θρησκευτικές 
τελετές.

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώ

τη βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος 
στην Αθήνα έμπροσθεν της Εθνικής 
Αντιπροσωπείας (Βουλή των Ελλήνων), 
στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η 
επανάσταση του ελληνικού λαού, της 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843, η οποία υποχρέωσε 
τη Μοναρχία του Όθωνα να του παρά
σχει Σύνταγμα. 

Η γενική αρχή της τιμητικής πράξης 
της ταφής των αγνώστων πεσόντων, 
ανάγεται στους ηθικούς νόμους και τα 
πάτρια έθιμα των αρχαίων Ελληνικών 
πόλεων. Τη μαρτυρία αυτή βρίσκουμε 

στα αρχαία κείμενα του Θουκυδίδη. Σε 
απόδοση λοιπόν ταυτόσημης τιμής υπέρ 
των αφανών πολεμιστών έφεραν μαζί με 
τις λάρνακες που περιείχαν τα οστά των 
πολεμιστών και μια στρωμένη, αλλά κε
νή κλίνη. Με την ιδία λοιπόν λογική και 
από την ιδία ηθική αφετηρία προήλθε η 
ιδέα της δημιουργίας του μνημείου του 
Αγνώστου Στρατιώτη. 

Στις αρχές του 1926 από τον Υπουρ
γό Στρατιωτικών Θεόδωρο Πάγκαλο 
εγκρίθηκε η κατασκευή Μνημείου υπέρ 
του Αγνώστου Στρατιώτη. Μετά από 
προκήρυξη διαγωνισμού το Υπουργείο 
Στρατιωτικών με την υπ’ αριθμ. 319168 
διάταξη ενέκρινε την μελέτη του αρχιτέ
κτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, ο οποίος 
την υπέβαλε με το ψευδώνυμο «ΣΚΡΑ». 
Η θέση του μνημείου υποδείχθηκε με την 
προκήρυξη του 1926.

Το ανάγλυφο που κοσμεί το κέντρο 
του Μνημείου αποτελεί ένα παραλληλό
γραμμο πλαίσιο αναφορά σε σαρκοφά
γο στο οποίο παριστάνεται μια γυμνή 
ανδρική μορφή ξαπλωμένη σε κάποια 



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 29

έξαρση του εδάφους. Στο αριστερό χέρι 
ο νεκρός πολεμιστής κρατάει μια κυκλική 
ασπίδα, ενώ το δεξί χέρι είναι απλωμένο 
χαμηλότερα από το ύψος του εξάρματος, 
στο οποίο στηρίζεται ο κορμός και στο κε
φάλι του, φοράει αρχαίο κράνος. Το έργο 
θεωρείται ότι είναι εμπνευσμένο από τα 
αρχαϊκά αγάλματα των αετωμάτων του 
ναού της Αθηνάς Αφαίας στην Αίγινα. Αρι
στερά και δεξιά της παράστασης έχουν 
χαραχθεί αντίστοιχα οι φράσεις του Θου
κυδίδη «ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ ΚΕΝΗ ΦΕΡΕΤΑΙ 
ΕΣΤΡΩΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ» και «ΑΝ
ΔΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ ΤΑΦΟΣ» 
από τον Επιτάφιο του Περικλή.

Στους πελεκημένους πωρόλιθους 
του τοίχου είναι χαραγμένα, κατά ενό
τητες, τα ονόματα των τόπων, στους 
οποίους έχουν διεξαχθεί οι ενδοξότε
ρες και πιο πολύνεκρες μάχες των αμυ
ντικών και απελευθερωτικών πολέμων 
του Ελληνισμού. Στις 25 Μαρτίου 1932, 
επέτειο της Εθνικής μας εορτής, έγιναν 
τα αποκαλυπτήρια μέσα σε πανηγυρική 
ατμόσφαιρα.

Προεδρικό Μέγαρο
Η απόφαση για την ανέγερση του 

Προεδρικού Μεγάρου ανάγεται στο 
1868, επί βασιλείας του Γεωργίου Α΄ και 
πρωθυπουργίας Δημητρίου Βούλγαρη. 
Ο σχεδιασμός του «Ανακτόρου του Δια
δόχου», όπως έγινε γνωστό το κτίριο, 
ανατέθηκε στον Ερνέστο Τσίλλερ. Το 
ανάκτορο άρχισε να κτίζεται το 1891 και 
τελείωσε έξι χρόνια αργότερα το 1897. 
Μετά τη δολοφονία του Γεωργίου του Α’ 
(1913) και την άνοδο στο θρόνο του δια
δόχου Κωνσταντίνου μετατρέπεται ορι
στικά σε Βασιλικά Ανάκτορα.

Η χρήση του κτιρίου ως Ανακτόρων 
διακόπτεται το 1924 όταν καταλύεται η 
Βασιλεία και ανακηρύσσεται Δημοκρα
τία. Το κτίριο χρησιμοποιείται ως Προ
εδρικό Μέγαρο μέχρι το 1935 χρονιά 
κατά την οποία έγινε παλινόρθωση της 
Μοναρχίας. Μετά την μεταπολίτευση 
του 1974 και την οριστική εγκαθίδρυση 
της δημοκρατίας στη χώρα, το κτίριο 
χρησιμοποιείται πλέον ως Προεδρικό 
Μέγαρο.

Στο έμβλημα της Προεδρικής 
φρουράς απεικονίζεται ο εύζω
νας με επίσημη ευζωνική στολή, 
μεταξύ του Μνημείου του Αγνώ
στου Στρατιώτη, της Ακρόπολης 
και έμπροσθεν της Ελληνικής 
σημαίας. Ο εύζωνας, μέσα στα 
πλαίσια σεβασμού και διατήρη
σης της εθνικής μας παράδο
σης, συμβολίζει τη συνέχιση 
της ζωντανής παρουσίας του, ο 
οποίος πρωτοστάτησε σ’ όλους 
τους απελευθερωτικούς αγώνες 
του έθνους μας από το 1821 μέ
χρι και το 1940. 
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Ο «Εύζωνας», ο γνωστός σε όλους μας «τσολιάς» έχει καταξιωθεί στη σκέψη 

και στην ψυχή του Έλληνα σαν μια μυθική μορφή. Η λέξη «Εύζωνας» απα-

ντάται στον Όμηρο με την έννοια του «καλα - ζωσμένου» με τα άρματα 

πολεμιστή. Για το νεότερο ελληνισμό, ο εύζωνας έχει τις ρίζες του 

στους αγώνες για την Εθνική Παλιγγενεσία μας, που έγινε πράξη 

με την Επανάσταση του 1821. Έκτοτε ο εύζωνας συμμετείχε σε 

όλους τους πολέμους για την απελευθέρωση των σκλαβω-

μένων αδελφών μας και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας 

μας και της εδαφικής μας ακεραιότητας.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας το μόνο φως, η 

μόνη ελπίδα για το υπόδουλο Ελληνικό Γένος ήταν 

η δράση των ανυπότακτων εκείνων ανδρών, των 

Κλεφτών και Αρματολών, οι οποίοι, στα ψηλά και 

απρόσιτα βουνά της Ελλάδας, συνέχιζαν να πολε-

μούν ενάντια στον κατακτητή.

Οι πολεμιστές αυτοί, αποτέλεσαν το στρατιωτικό 

πυρήνα της επαναστάσεως του ’21. Τα όπλα τους 

και οι φορεσιές τους λατρεύτηκαν σαν ιερά κειμή-

λια. Το κεντρικό και χαρακτηριστικό στοιχείο της 

πολεμικής στολής ήταν η φουστανέλα τους.

Για την ιστορία, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

φουστανέλα ήταν “λερή”, όχι μόνο γιατί ήταν 

αδύνατο να την αλλάζουν τακτικά και να την 

πλένουν, αλλά και γιατί την πασάλειβαν με διά-

φορες λιπαρές ουσίες, για να διώχνουν τα ενο-

χλητικά ζωύφια, ψείρες, κοριούς κλπ. Εξ αιτίας, 

λοιπόν της εμφάνισης τους, οι Τούρκοι τους ονόμα-

σαν “τσολιάδες”, αφού “τσολιάς” σημαίνει άνθρω-

πος ντυμένος με τσόλια (κουρέλια).

Ο όρος Εύζωνας, απαντάται για πρώτη φορά στα 

Ομηρικά Έπη, όπου με αυτήν την ονομασία ο Όμη-

ρος περιγράφει τους ελαφρά οπλισμένους πολεμιστές 

που διακρίνονταν για την ευρωστία τους και τις πολεμι-

κές τους ικανότητες. 
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Εκπαίδευση
Οι οπλίτες του Στρατού Ξηράς, οι οποί

οι επανδρώνουν την Προεδρική Φρουρά, εί
ναι κληρωτοί στρατεύσιμοι και επιλέγονται 
με βάση τα εξής κριτήρια: 

î Ανάστημα 1,85 και άνω.
î Άριστη σωματική διάπλαση.
î Άριστη ψυχοπνευματική κατάσταση.
î Χαρακτήρα και Ήθος.
Πριν την τοποθετήσή τους στην Προε

δρική Φρουρά, υπηρετούν για 2,5 μήνες 
σε μονάδες εκστρατείας και μετά την πα
ρουσίασή τους υφίστανται εκπαίδευση για 
5 εβδομάδες ως υποψήφιοι Εύζωνες, σε 
αντικείμενα εκτέλεσης ευζωνικής υπηρεσί
ας, ασκήσεις ακριβείας, σωματικής αγωγής 
και άλλα αντικείμενα σχετικά με την εκτέ
λεση της αποστολής. Μετά από αυτή την 
εκπαίδευση τοποθετούνται ανάλογα στον 
Λόχο Ευζώνων ή στον ΜΛΑΤ όπου και συ
νεχίζουν την εκπαίδευση, σε καθημερινή 
βάση, τόσο στην βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης όσο και στην προετοιμασία για 
διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης από το Πολε
μικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία 
τοποθετούνται στον ΜΛΑΤ ναύτες και σμηνί
τες προκειμένου να επανδρώσουν τις αντί
στοιχες Διμοιρίες.

Εγκαταστάσεις 
Το Στρατόπεδο της Προεδρικής Φρου

ράς, από συγκροτήσεως, βρίσκεται στο 
κέντρο της Αθήνας, πλησίον του Προεδρι
κού Μεγάρου και φέρει τιμητικά το όνομα 
του Σουλιώτη οπλαρχηγού και ήρωα της 
επανάστασης του 1821 «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΑ
ΒΕΛΛΑ». Στις εγκαταστάσεις περιλαμβά

νονται τα καταλύματα των ευζώνων, το 
διοικητήριο, σύγχρονα μαγειρεία και 
εστιατόριο, το εργαστήριο κατασκευής 
ευζωνικών στολών και τσαρουχιών, πλυ
ντήρια  σιδερωτήρια και γυμναστήριο, 
τα οποία ανακαινίστηκαν πρόσφατα. 
Διευκρινίζεται ότι ο ΜΛΑΤ στρατωνίζεται, 
στο στρατόπεδο «Καραϊσκάκη “Β”» στο 
Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής.

Δάφορες Εκδηλώσεις 
Η Φρουρά παίρνει μέρος σε συγκεκρι

μένες εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό, 
όσο και στο εξωτερικό, οι σημαντικότερες 
των οποίων είναι: 

î Επίσημη αλλαγή σκοπών στο Μνη
μείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάθε Κυριακή.

î Έπαρση και υποστολή της Σημαίας 
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης κατά τις 
Κυριακές και επίσημες αργίες.

î Απόδοση τιμών στην ΑΕ Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και σε ηγέτες ξένων κρατών.

î Συμμετοχή στην στρατιωτική παρέ
λαση της Εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου.

î Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώ
σεις της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων 
και της εξόδου του Μεσολογγίου.

î Συμμετοχή στην επίσημη υποδοχή 
του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα.

î Εορτασμός 25ης Μαρτίου από ομογε
νειακές οργανώσεις πόλεων των Η.Π.Α.

î Συμμετοχή τμημάτων Προεδρικής 
Φρουράς σε επετειακές εκδηλώσεις στη 
Λετονία και στη Ιταλία.

î Συμμετοχή τμημάτων Προεδρικής 
Φρουράς σε εκδηλώσεις στο Ρίμινι της Ιτα
λίας και στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου.
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Η Ευζωνική στολή, αντιπροσωπεύει 
το μαχητή του ηπειρώτικου χώρου, ενώ 
η Κρητική το μαχητή του νησιώτικου 
Ελλαδικού χώρου.

Ωστόσο και οι υπόλοιπες ευζωνικές στο
λές των οπλιτών, πέραν της επίσημης, βγαί
νουν κατευθείαν μέσα από την ελληνική 
ευζωνική πολεμική παράδοση. Η χειμερινή 
ευζωνική στολή διατηρεί τα βασικά χαρακτη
ριστικά της επίσημης με τη διαφορά ότι αντί 
για φέρμελη, υποδήτη και φουστανέλα οι 
Εύζωνοι φορούν το βαθυκύανο μακεδονικό 
ντουλαμά (παραδοσιακή πολεμική στολή 
του Μακεδονικού αγώνα). Επίσης, η θερινή 
ευζωνική στολή διαφέρει μόνο στη χρήση 
του ανοιχτόχρωμου ντουλαμά (αποτελεί πα
ραλλαγή του ντουλαμά των ευζωνικών συ
νταγμάτων του ελληνικού στρατού). Η κρη
τική ευζωνική στολή πέρα από το γιλέκο και 
το πλατύ ζωνάρι της μέσης χαρακτηρίζεται 
από το φαρδύ γαλάζιο παντελόνι (βράκα) 
και τις λευκές μπότες (στιβάνια).

Το κύριο χαρακτηριστικό των Ευζωνι
κών Στολών είναι ότι είναι εξ’ ολοκλήρου 
χειροποίητες και μεγάλης παραδοσιακής 
αξίας. Η κατασκευή τους απαιτεί υψηλή 
τέχνη με εξειδίκευση, ταλέντο και πείρα 
των κατασκευαστών. Είναι αυθεντικές, 
γνήσιες με εθνικό τιμητικό χαρακτήρα 
και έχουν μεγάλο κόστος και χρόνο κατα
σκευής λόγω της ποιότητας και σπανιό
τητας των υλικών. (Μια πλήρης Ευζωνι

Η Προεδρική Φρουρά φέρει τις ακόλουθες στολές

Επίσημη Ευζωνική Στολή

Στολή Αξιωματικού

Χειμερινός Ντουλαμάς

Θερινός Ντουλαμάς

Κρητική Στολή

κή στολή απαιτεί για την κατασκευή της 
περίπου 80 ημέρες εργασίας).

Τα τσαρούχια είναι εξ’ ολοκλήρου χει
ροποίητα από σκληρό κόκκινο δέρμα και 
σόλα. Η μύτη του τσαρουχιού στο επάνω 
μέρος καταλήγει σε μια αιχμηρή προεξο
χή επί της οποίας έχει τοποθετηθεί μια 
όμορφη μαύρη φούντα. Η λαϊκή τέχνη κατά 
τα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς εκτός από 
τη χάρη, την ομορφιά και την απλότητα, 
έφτιαξε το τσαρούχι βαρύ, σκληρό, δυνατό 
και ανθεκτικό, για να πατά σταθερά, να γα
ντζώνει στο έδαφος και να «κλωτσά». Κα
τάλληλο δηλαδή για αγώνα σώμα με σώμα 

και για πόλεμο στα βουνά, στα λαγκάδια 
και στους κάμπους της σκλαβωμένης πα
τρίδας μας. Η παραδοσιακή και συμβολική 
αξία του τσαρουχιού είναι μεγαλύτερη της 
πρακτικής. Με λίγα λόγια αποτελούσε το 
πρακτικό, το απλό, το σίγουρο και το νόμι
μο όπλο των Ελλήνων κατά του δυνάστη. 

Για τους παραπάνω λόγους η Προεδρική 
Φρουρά διαθέτει ίσως τα μοναδικά εργαστή
ρια (ραφείο  τσαρουχοποιείο) κατασκευής 
και συντήρησης αυθεντικών παραδοσιακών 
στολών και τσαρουχιών, στα οποία εργάζο
νται μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ οι πρώτες ύλες 
προμηθεύονται από το ελεύθερο εμπόριο.
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î Το Φάριο. Είναι το καπέλο του Εύ
ζωνα. Είναι φτιαγμένο από χοντρή τσόχα 
χρώματος κόκκινο και φέρει στο κέντρο το 
Εθνόσημο. Σε άλλες περιόδους έφερε την 
Βασιλική Κορώνα. Χαρακτηριστικό κομμά
τι του Φάριου είναι η μακριά μαύρη φού
ντα. Θεωρείται ότι Συμβολίζει Το Δάκρυ 
του Χριστού κατά την Σταύρωση. 

î Το Πουκάμισο (υποδήτης). Είναι 
λευκό χρώμα και χαρακτηριστικό είναι το 
μεγάλο άνοιγμα των μανικιών. Γενικά το 
λευκό χρώμα που κυριαρχεί στην Ευζω
νική στολή θεωρείται ότι συμβολίζει την 
αγνότητα των Εθνικών Αγώνων. 

î Η Φέρμελη (γιλέκο). Είναι το γιλέ
κο της Ευζωνικής στολής και είναι το πιο 
δύσκολο κομμάτι κατά την διαδικασία 
κατασκευής της Ευζωνικής στολής. Στο 
πίσω μέρος, από τον ώμο και ως την 
μέση προεξέχουν δύο κομμάτια, όπου 
πάνω υπάρχουν λευκά και επίχρυσα νή
ματα με τα οποία απεικονίζονται σχέδια 
λαογραφικής σημασίας. Ένα από αυτά 
τα σχέδια είναι το “Χ” και το “Ο” που 
αντιστοιχούν στις λέξεις “Χριστιανός 
Ορθόδοξος”. Οι λωρίδες οι κίτρινες που 
υπάρχουν διευκρινίζουν τον βαθμό του 
Εύζωνα. Δύο λωρίδες είναι ο βαθμός του 
Λοχία και η μία ο βαθμός του Δεκανέα. 

î Η φουστανέλλα. Από λευκό 
ύφασμα 30 μέτρων. Οι δίπλες (πιέτες) της 
φουστανέλας είναι 400, όσα δηλαδή και τα 
χρόνια της τουρκοκρατίας.

î Τα Κρόσσια. Είναι χρώματος μπλε
άσπρο και συμβολίζουν το Εθνικό μας 
σύμβολο, την Γαλανόλευκη Σημαία. 

î Οι Επικνημίδες. Είναι κατασκευα
σμένες από μετάξι και χρώματος μαύρου. 

î Τα Τσαρούχια. Στην σόλα, ανάλογα 
το μέγεθος υπάρχουν 60 έως 120 καρφιά. 
Αυτό κάνει ιδιαίτερα εντυπωσιακή την κί
νηση των Ευζώνων, ειδικά την ώρα των 
“Βημάτων”. Κατά μέσο όρο το κάθε τσα
ρούχι ζυγίζει 3,5 κιλά. 

î Δερμάτινη ζώνη. Είναι η ζώνη του 
Εύζωνα όπου συγκρατούν τις φυσιγγιοθή
κες και την θήκη της Ξιφολόγχης. 

î Οι Περισκελίδες. Είναι 100% βαμ
βακερές και οι Εύζωνες χρησιμοποιούν 
συνολικά τέσσερις (δύο για κάθε πόδι) για 

Αν βρεθείτε ποτέ στις οδούς 
Ηρώδου Αττικού ή στην Β. Σο-
φίας θα δείτε ότι από το ση-
μείο που περνούν οι Εύζωνες, 
πάνω στις πλάκες του πεζο-
δρομίου σχηματίζεται ένα λευ-
κό μονοπάτι από το χτύπημα 
των τσαρουχιών. Το μονοπάτι 
αυτό σύμφωνα με τους Εύζω-
νες συμβολίζει το δρόμο προς 
τους απελευθερωτικούς αγώ-
νες. Οι Εύζωνες δεν βγαίνουν 
από αυτό το μονοπάτι ότι και να 
συναντήσουν. 

να υπάρχει τέλεια εφαρμογή και εικόνα. 
Και εδώ το χρώμα είναι λευκό. 

î Εσωτερική ζώνη. Είναι κατασκευα
σμένη από δέρμα και συγκρατά τεντωμέ
νες τις κάλτσες του Εύζωνα. 

î Όπλο. Το όπλο που χρησιμοποι
είται είναι το Μ1 Garrand. Είναι το πιο 
δύσκολο κομμάτι και όχι μόνο λόγου βά
ρους, αλλά περισσότερο λόγου της σω
ματικής πίεσης που ασκείται στο σώμα 
του Εύζωνα. Για να είναι επιβλητική η κί
νηση του Εύζωνα, στην κίνη
ση του «επ’ ώμου» ο Εύζω
νας χτυπά με μεγάλη δύναμη 
το όπλο στον ώμου του για 
να προκληθεί θόρυβος. 

î Η Ξιφολόγχη. Η Ξιφο
λόγχη είναι αναρτημένη στο 
όπλο σε όλη την διάρκεια της 
υπηρεσίας όπως και στις πα
ρελάσεις. 

Εκτός του Υποδήτη (Που
κάμισο), την Φέρμελη (γιλέ
κο) και τα Κρόσσια, όλα τα 
υπόλοιπα μέρη της στολής 
χρησιμοποιούνται και στους 
Ντουλαμάδες.

Ευζωνική Στολή Αξιωματικού:
Χαρακτηριστική είναι και οι στολή των 

Αξιωματικών που ξεχωρίζουν τόσο από 
το μάκρος της Φουστανέλας όσο και από 
άλλα χαρακτηριστικά. 

Η στολή αποτελείται από: 
î Τα Τουζλούκια (περικνημίδες) 
î Τα Σταβάλια (κόκκινα μποτάκια) 
î Την Περισκελίδα. Το κόκκινο μακρύ 

παντελόνι 
î Τις Επικνημίδες χρώματος μπλε 
î Τα Φάριο. Μεγαλύτερο σε μέγεθος 

από αυτό των Ευζώνων και μπροστά φέ
ρει τον βαθμό του αξιωματικού 

î Το Σπαθί. Πιστό αντίγραφο των 
οπλαρχηγών του 1821 

î Την Φέρμελη. 
Η Επίσημη Ευζωνική στολή φέρεται 

τις επίσημες αργίες και τις εθνικές εορτές. 
Τις υπόλοιπες μέρες ανάλογα την εποχή 
(χειμώνα ή καλοκαίρι) χρησιμοποιείται η 
ανάλογη στολή. Τον χειμώνα οι Εύζωνες 
χρησιμοποιούν τον Χειμερινό Ντουλαμά 

και το καλοκαίρι τον θερινό Ντουλαμά. 
Σε διάφορες εκδηλώσεις χρησιμοποι

ούνται η Κρητική και Ποντιακή στολή σε 
ένδειξη τιμής προς τους Αγωνιστές της 
νησιωτικής Ελλάδας και τους Αγωνιστές 
του Πόντου. 

Για τις πολύ κρύες νύχτες του χειμώνα 
(δεν επιτρέπεται την μέρα όσο κρύο και αν 
κάνει) υπάρχει η Κάπα η οποία είναι φτι
αγμένη από πολύ χοντρή τσόχα και χρώ
ματος μπλε. 

Τα κύρια μέρη της Επίσημης Ευζωνικής στολής είναι: 
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Ιστορικά Στοιχεία
Η Προεδρική Φρουρά (ΠΦ) ιδρύθη

κε στις 12 Δεκεμβρίου 1868 με το ΒΔ υπ’ 
αριθμ. 65 το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως της 19ης Δεκεμβρί
ου 1868, ως «στράτευμα αυθύρπακτον υπό 
την ονομασία το “ΑΓΗΜΑ” αποτελούν μέρος 
του μονίμου στρατού και προορισμένον 
αποκλειστικώς για την υπηρεσία ημών». Το 
όνομα του νέου σώματος είναι δηλωτικό της 
ιστορικής παράδοσης που υποκρύπτει.

Σκοπός ίδρυσης της ΠΦ, σύμφωνα με 
το ανωτέρω διάταγμα, ήταν η καθιέρωση 
πυρήνα οπλιτών του Στρατού Ξηράς, των 
διακρινομένων στις στρατιωτικές αρετές 
και με άρτια στρατιωτική εκπαίδευση.

Η ΠΦ από συγκροτήσεώς της έλαβε 
διαδοχικά τις ακόλουθες ονομασίες:

î Άγημα (18681914).
î Ανακτορική Φρουρά (19141926).
î Φρουρά Σημαίας και Φρουρά Μνη

μείου Αγνώστου Στρατιώτη (19411946).
î Βασιλική Φρουρά (19351974).
î Προεδρική Φρουρά, μετά την αποκατά

σταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα το 1974.

Συμμετοχή των Ευζώνων 
στους Εθνικούς Αγώνες

• Περίοδος Τουρκοκρατίας (1453-1821)
Κατά την σκοτεινή αυτή περίοδο, την 

σημερινή στολή του Ευζώνου, φορούσαν 
με υπερηφάνεια και τιμή οι κλέφτες και οι αρ
ματωλοί, οι οποίοι ουδέποτε υποδουλώθη
καν στον κατακτητή. Αυτοί αποτέλεσαν τον 
ένοπλο πυρήνα του γένους και τον πρώτο 
στρατό του αγώνα καλλιεργώντας μαχητικό 
πνεύμα και πίστη για εθνική ανεξαρτησία.

• Επανάσταση του 1821
Η στολή του Ευζώνου καθιερώνεται 

επίσημα ως εθνική ενδυμασία όλων των 
οπλαρχηγών και αγωνιστών της επανα
στάσεως. Ο “Τσολιάς” με τη φουστανέλα 
και το τσαρούχι κυριαρχεί στα πεδία των 
μαχών, στα βουνά και στους κάμπους και 
γίνεται ο κυριότερος πρωταγωνιστής και 
το σύμβολο της εθνεγερσίας.

• Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)
Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πο

λέμων, τα Συντάγματα των Ευζώνων, μνή

μονες των εθνικών παραδόσεων και με 
πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος προς 
το έθνος διακρίθηκαν και συνετέλεσαν στις 
παρακάτω νικηφόρες μάχες:

• Κατά των Τούρκων
î Περιοχή Μακεδονίας
Μάχες Ελασσόνος  Σαρανταπόρου

Στενών Πόρτας  Γιαννιτσών  Σόροβιτς.
î Περιοχή Ηπείρου
Στις περιοχές Πέντε Πηγαδιών  Πέ
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στων  Μανωλιάσσης  Αετοράχης και 
Μπιζανίου προς κατάληψη των Ιωαννί
νων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα 8ον και 9ον 

Τάγματα Ευζώνων, υπό τον Ταγματάρχη 
Βελισσαρίου Ιωάννη, μετά την κατάληψη 
της στενωπού ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΗΣ και ενώ 
ακόμη κατείχοντο τα οχυρά του ΜΠΙΖΑ
ΝΙΟΥ, προχώρησαν ακάθεκτα και κατέλα
βαν το Ύψωμα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ έξω από 
την πόλη των Ιωαννίνων και απέκοψαν 
τις επικοινωνίες προς το μέτωπο. Η τολ
μηρή αυτή ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα 
τον αιφνιδιασμό των Τούρκων και ακολού
θως την συνθηκολόγηση και παράδοση 
της πόλεως.

• Κατά των Βουλγάρων
Μάχες Κιλκίς Λαχανά  Δοϊράνης  Κρέσ

νας  Σιμιτλή  Τρεσκόβου και Τζουμαγιάς.

• Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα Συ

ντάγματα Ευζώνων έλαβαν μέρος σε όλες 
τις μάχες του Μακεδονικού Μετώπου στο 
πλευρό των συμμαχικών στρατευμάτων 
της τριπλής συνεννοήσεως (Αγγλίας  Γαλ
λίας  Ρωσίας) εναντίον των κεντρικών 
δυνάμεων Γερμανίας  Αυστροουγγαρίας 
 Βουλγαρίας και Τουρκίας. Στις μάχες αυ
τές, η συμμαχική ηγεσία εξετίμησε την γεν
ναιότητα του Ελληνικού Στρατού και ιδιαίτε
ρα την απαράμιλλο ανδρεία, υπεροχή και 
ορμητικότητα των Ευζώνων.

• Μικρασιατική Εκστρατεία
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ

μου η Ελλάδα στηριζόμενη στην αξιόλογη 
συμβολή της στη νίκη των συμμάχων και 
στην εφαρμογή της συνθήκης των Σεβρών, 
εν ονόματι των νικητών για την εξασφάλιση 
της ειρήνης, ανέλαβε πολεμικές επιχειρή
σεις στην Μικρασιατική Χερσόνησο. Κατά 
τις επιχειρήσεις αυτές τα Συντάγματα Ευ
ζώνων διακρίθηκαν στις μάχες Κιουτάχειας 
 Εσκή Σεχήρ και Αφιόν Καρά Χισάρ, για το 
απτόητο θάρρος, την άφθαστη ορμητικότη
τα και την απαράμιλλη αντοχή τους.

• Β  ́Παγκόσμιος Πόλεμος μέχρι σήμερα
î Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η 

γενναιότητα και η αποφασιστικότητα του 
Ελληνικού Στρατού, έδωσαν τη μεγαλύτερη 
ελπίδα στον ελεύθερο κόσμο, δηλαδή την 

πρώτη νίκη κατά του Άξονα. Τα Συντάγματα 
Ευζώνων με ακαταμάχητη πίστη στην ελευ
θερία, πολέμησαν ηρωικά σε όλες τις νικη
φόρες μάχες της εποποιίας της Πίνδου.

î Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα 
Συντάγματα των Ευζώνων αναδιοργανώ
θηκαν και συγκροτήθηκαν σε σύγχρονες 
μονάδες Πεζικού μέσα στα πλαίσια του 
εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων 
της Χώρας μας.

î Σήμερα στον Ελληνικό Στρατό 
πολλές μονάδες Πεζικού με σύγχρονα 
υλικά και μέσα, φέρουν τιμητικά τον 
τίτλο των ηρωικών Συνταγμάτων και 
Ταγμάτων Ευζώνων, ως ελάχιστο φόρο 
τιμής και ευγνωμοσύνης για την προ
σφορά τους στους ένδοξους αγώνες του 
Έθνους μας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Ένα από τα ενδοξότερα Συντάγματα Ευζώνων είναι το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων, 
το οποίο έχει συνδέσει το όνομα του με στιγμές δόξας και ηρωισμού. 

Το 5/42 δημιουργήθηκε το 1912 με έδρα την Λαμία και αποτελείται από 6 τάγματα. Το 
σύνταγμα πήρε μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες των Βαλκανικών Πολέμων του 191213. 

Το 191819 το “42ο Σύνταγμα Ευζώνων”, με διοικητή το Νικόλαο Πλαστήρα, 
οδηγείται από ξενοκίνητα συμφέροντα στη Ρωσία, για να προσφέρει βοήθεια στο 

παλιό καθεστώς και να πολε
μήσει την Οκτωβριανή Επανά
σταση (1917). Στις μάχες στο 
μέτωπο του Δνείπερου ποτα
μού, χάθηκαν πολύτιμες ζωές 
συμπατριωτών μας ευζώνων. 
Όταν οι Γάλλοι, που παρακί

νησαν την εκστρατεία, αποχώρησαν από τη Ρωσία, το εκστρατευτικό σώμα του 
στρατηγού Νίδερ, όπου υπαγόταν το “Ευζωνικό”, συμπτύχθηκε προς τη Ρουμα
νία. Από το Γαλάζι της Ρουμανίας διέπλευσε τη Μαύρη θάλασσα, τον Ελλήσποντο 
και το Ανατ. Αιγαίο και αποβιβάσθηκε στη Μικρά Ασία.

Στην Μικρασιατική Εκστρατεία 
υπό την Διοίκηση του Νικολάου 
Πλαστήρα το 5/42 έφτασε στην κο
ρυφή της Δόξας του. Η ηρωισμός 
και η ορμητικότητα των Ευζώνων 
έκαναν το 5/42 γνωστό στους Τούρ
κους με το όνομα “Σαϊτάν Ασκέρ” 
(Ασκέρι του Διαβόλου). Κατά την 
προέλαση του, το Σύνταγμα έφτασε 
μέχρι το ΚαλέΓρότσο, πέρα από τον Σαγγάριο. Κατά την κατάρρευση του μετώπου το 
Σύνταγμα υπό την διοίκηση του Πλαστήρα κατάφερε να δώσει μάχες υποχωρώντας σε 
πλήρη τάξη και μαζεύοντας στρατιώτες από διαλυμένες μονάδες. Με την αντίσταση που 
προέβαλε στους Τούρκους, έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς πρόσφυγες να διαφύγουν. 
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Το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού 
Μεταφορών (ΚΕΕΜ) είναι Μονάδα ισότι
μη με Ταξιαρχία και αποτελεί τη βάση της 
εκπαίδευσης τόσο των στελεχών όσο και 
των οπλιτών του Σώματος Εφοδιασμού 
και Μεταφορών, αλλά και πλήθους οπλι
τών των λοιπών Όπλων και Σωμάτων του 
Στρατού Ξηράς.

Η έδρα του ΚΕΕΜ βρίσκεται στο 
στρατόπεδο ‘’Σχη Κωνσταντίνου Δαβά
κη’’, νοτίως της πόλης της Σπάρτης, επί 
της οδού Σπάρτης  Γυθείου, ενώ τμήμα 
του ΚΕΕΜ αποτελεί και το στρατόπεδο 
‘’Τχη Παναγιώτη Μαντούβαλου’’ ανατολι
κά της πόλης του Γυθείου, επί της οδού 
Γυθείου  Σκάλας.

Ιστορικά Στοιχεία
Τον Απρίλιο του 1945, συστήνεται με 

διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών, 
το ΚΕΕΜ και εγκαθίσταται στην περιοχή 
της Καλλιθέας στην Αθήνα, στην τότε λει
τουργούσα Σιβιτανείδιο Επαγγελματική 
Σχολή. Συγκροτούνται, με βάση το Βρε
τανικό σύστημα, η Σχολή Αξιωματικών 
Εφοδιασμού και ο Λόχος Εφοδιασμού, 
με έδρα τη Σιβιτανείδιο Επαγγελματική 
Σχολή και ο Λόχος Οδηγήσεως  Συντη
ρήσεως, με έδρα τη Βούλα Αττικής.

Μετά από σειρά αναδιοργανώσεων, 
τον Απρίλιο του 1955, το ΚΕΕΜ μετα
σταθμεύει στο στρατόπεδο ‘’Ξηροκαμπί
ου’’, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε 
σε στρατόπεδο ‘’Σχη Κωνσταντίνου Δα
βάκη’’, όπου με την πάροδο του χρόνου, 
από το 1955 μέχρι και σήμερα, παίρνει 
την τελική του μορφή.

Αποστολή
Το ΚΕΕΜ έχει ως αποστολή να εκ

παιδεύει μόνιμους Αξιωματικούς και 
Υπαξιωματικούς του Σώματος, στα τμή
ματα βασικής και προκεχωρημένης εκ
παίδευσης.

Παράλληλα, εκπαιδεύει Υποψήφιους 
Έφεδρους Αξιωματικούς (ΥΕΑ) και κα
λούμενους για μετεκπαίδευση έφεδρους 
Αξιωματικούς του Σώματος.

Επίσης, εκπαιδεύει στρατιώτες και 
Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) του Σώμα
τος στη βασική εκπαίδευση και λοιπών 
Όπλων  Σωμάτων στην ειδική εκπαίδευ
ση (οδηγοί, αρτοποιοί, μάγειρες).

Οργάνωση
Για την επίτευξη της αποστολής του, το 

ΚΕΕΜ είναι οργανωμένο ως εξής :
î Σχολή Αξιωματικών, όπου πραγ

ματοποιείται η βασική και προκεχωρη
μένη εκπαίδευση των Αξιωματικών και 
Υπαξιωματικών του Σώματος, η εκπαί
δευση των ΥΕΑ και η μετεκπαίδευση της 
εφεδρείας.

î �ο Τάγμα (Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευ
σης  ΕΚΕ), όπου εκπαιδεύονται οι στρα
τιώτες και ΕΠΟΠ, τόσο του Σώματος όσο 
και λοιπών Όπλων  Σωμάτων, ώστε να 
λάβουν ειδικότητα οδηγού αυτοκινήτου.

î 2ο Τάγμα (Κέντρο Εκπαίδευσης Νε
οσύλλεκτων  ΚΕΝ / Ειδικό Κέντρο Εκπαί
δευσης  ΕΚΕ), όπου διεξάγεται η εκπαίδευ
ση τόσο των νεοσύλλεκτων του Σώματος, 
όσο και στρατιωτών και ΕΠΟΠ που έχουν 
ειδικότητα αρτοποιού.

î �ο Τάγμα (Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευ
σης  ΕΚΕ), στις εγκαταστάσεις του οποίου 
εκπαιδεύονται οι στρατιώτες και ΕΠΟΠ, τό
σο του Σώματος όσο και λοιπών Όπλων 
 Σωμάτων, ώστε να λάβουν ειδικότητα 
μαγείρου.

Στην έδρα του ΚΕΕΜ, στο στρατόπε
δο ‘’Σχη Κωνσταντίνου Δαβάκη’’, λειτουρ
γούν η Σχολή Αξιωματικών και τα 1ο και 
2ο Τάγματα, ενώ στο στρατόπεδο ‘’Τχη 
Παναγιώτη Μαντούβαλου’’, ανατολικά 
της πόλης του Γυθείου, είναι εγκατεστη
μένο το 3ο Τάγμα Εκπαίδευσης.

Το ΚΕΕΜ ως Κέντρο Επαγγελμα
τικής Κατάρτισης

Τον Οκτώβριο 2008, το ΚΕΕΜ πιστο
ποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κα
τάρτισης (Κ.Ε.Κ.). από το Εθνικό Κέντρο 
Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) του Υπουργείου 
Απασχόλησης. 

Αποτελεί το πρώτο Κέντρο Επαγγελμα
τικής Κατάρτισης των Ενόπλων Δυνάμεων 
και είναι προϊόν της συνεργασίας του ΓΕΣ 

Κέντρο Εκπαίδευσης
Εφοδιασμού Μεταφορών

To KEEM, ακολουθώντας την επιτυχή παράδοσή του, παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο 
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με παράλληλο ενδιαφέρον και φροντίδα για την ασφάλεια και 

τις συνθήκες διαβίωσης του έμψυχου δυναμικού του.
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με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονο
μικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν τη 
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2008, στο ΚΕΕΜ 
στη Σπάρτη, από τον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη και την 
Υπουργό Απασχόλησης κ. Φάνη Πάλλη 
 Πετραλιά, παρουσία του κ Α/ΓΕΣ και 
λοιπών επισήμων.

Το ΚΕΕΜ ως ΚΕΚ Σπάρτης λειτουρ
γεί με κεντρική δομή στο Στρατόπεδο της 
Σπάρτης και παράρτημα στο Στρατόπεδο 

του Γυθείου.
Συνολικά πιστοποιήθηκαν 6119 τετρα

γωνικά μέτρα εγκαταστάσεων των δύο 
Στρατοπέδων με 12 αίθουσες διδασκαλί
ας, 2 εργαστήρια μαγείρων, 1 εργαστήριο 
αρτοποιών, 8 χιλιόμετρα ασφάλτινων και 2 
χιλιόμετρα χωμάτινων δρόμων και 79 οχή
ματα διαφόρων τύπων.

Η πιστοποίησή του ως ΚΕΚ, ανοίγει 

Το έμβλημα περιλαμβάνει έναν τροχό και ένα ζεύγος φτερών, που συμβολί
ζουν τις Μεταφορές.

Ο Εφοδιασμός συμβολίζεται με το ζωοφόρο κέρας 
της Αμάλθειας, το οποίο δηλώνει την αφθονία των αγα
θών, την τύχη και γενικά την ανθρώπινη μακαριότητα, 
σύμφωνα με τον γνωστό μύθο της αρχαιότητας.

Τέλος, το αναγραφόμενο «ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ» ση
μαίνει «Μη Σπαταλάς το Χρόνο σου» και είναι απόφθεγ
μα ενός από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, 
του Χίλωνος του Λακεδαιμόνιου (6ος π.Χ. αιώνας).

νέα οδό στη διασύνδεση της θητείας με 
την αγορά εργασίας, πάνω στην οποία 
κινούνται και άλλα κέντρα εκπαίδευσης 
των Ενόπλων Δυνάμεων και διευρύνει 
το φάσμα των ευκαιριών απασχόλησης 
των στρατευσίμων που απολύονται.

Σχολές του ΚΕΚ Σπάρτης
î Σχολή Οδηγών στη Σπάρτη.

Οι υποψήφιοι οδηγοί ειδικεύονται 
στα ελαφριά στρατιωτικά φορτηγά και 
διδάσκονται αντικείμενα, που θα τους 
παρέχουν επιπλέον γνώσεις για να απο
κτήσουν, στη συνέχεια, επαγγελματικό 
δίπλωμα και να αναζητήσουν θέσεις 
στην αγορά εργασίας.

î Σχολή Μαγείρων στο Γύθειο.
Οι υποψήφιοι μάγειρες, μετά την 

εκπαίδευση και τη συνεχή τους απασχό
ληση στις Μονάδες, είναι έτοιμοι να ανα
ζητήσουν ανάλογη εργασία. Η απορρό
φηση μέχρι τώρα κρίνεται ικανοποιητική 
και λόγω της τουριστικής ανάπτυξης 
της Χώρας μας, εκτιμάται ότι θα αυξη
θεί με την αναβάθμιση του σχετικού δι
πλώματος, μετά την πιστοποίηση του 
Κέντρου.

î Σχολή Αρτοποιών επίσης στη 
Σπάρτη.

Μετά την εκπαίδευση και τη συνεχή 
τους απασχόληση στις Μονάδες, οι υπο
ψήφιοι αρτοποιοί συγκεντρώνουν τις απα
ραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να ανα
ζητήσουν εργασία.

Άλλες Δραστηριότητες
Στο πλαίσιο του συνεχούς ενδιαφέ

ροντος της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας και των στελεχών του Υπουρ
γείου Εθνικής Άμυνας για την υγιεινή 
και ασφαλή εκπαίδευση του προσωπι
κού, το ΚΕΕΜ βρίσκεται στην τελική 
φάση ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρι
σης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμ
φωνα με το πρότυπο ISO 22000 και τις 
αρχές του HACCP.

ΓΕΣ/ΔΕΜ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΑΤ MILAN (Missile Infantry Light Antitank)
Το MILAN είναι αντιαρματικό οπλικό σύστημα μέσου βεληνε

κούς, ειδικά σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται από μονάδες πεζι
κού, στις οποίες προσδίδει τρομερή δύναμη. 

Το σύστημα MILAN αποτελείται από τον εκτοξευτή, επί του 
οποίου προσαρμόζεται η θερμική κάμερα όταν απαιτείται, το βλή
μα και τα υλικά συντήρησης και εκπαίδευσης. 

Θερμική Διόπτρα MILIS 3
Γενικά Χαρακτηριστικά
î Κάθε αντικείμενο ή σώμα που κατέχει δομή και εικόνα δη

μιουργεί ένα «θερμικό ίχνος», αόρατο από το ανθρώπινο μάτι, 
αλλά το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί τη μέρα ή τη νύχτα με μία 
θερμική διόπτρα.

î Η θερμική διόπτρα επιτρέπει στο να ληφθεί μία ορατή 
«θερμική» απεικόνιση του τοπίου, εμφανισμένη σε οθόνη υγρών 
κρυστάλλων (LCD), στην οποία τα θερμά σώματα είναι ορατά (αν
θρώπινο σώμα, οχήματα, κάθε ενδεχόμενος στόχος, κ.τ.λ.) με την 
ανίχνευση των διαφορών των θερμοκρασιών.

î H θερμική διόπτρα MILIS 3 (MILAN Lightweight Infrared 
System) αναπτύχθηκε από την εταιρεία SAGEM σε συνεργασία 
με την EUROMISSILE, ώστε να προσδώσει στο ΑΤ σύστημα 
MILAN, πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα ημέρας και νύκτας και σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
î Η MILIS 3 έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις απαιτού

μενες επιδόσεις με:
� προηγμένη τεχνολογία
� ελαφρύ βάρος
� αξιοπιστία
� ελαφρά συντήρηση
î Η εναρμόνιση μεταξύ νυχτερινής όρασης και σκοπεύτρου 

δεν είναι απαραίτητη.

î Πανομοιότυπες συνθήκες σκόπευσης τόσο την ημέρα όσο και 
τη νύχτα: ο χειριστής χρησιμοποιεί το ίδιο εξάρτημα σκόπευσης.

î Η MILIS 3 μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα απευθείας από 
τη δική της πηγή ρεύματος (μπαταρίες λιθίου ή συσσωρευτές λιθίου) 
ή από μια εξωτερική πηγή (μπαταρία οχήματος για παράδειγμα).

î Η ψύξη του αισθητήρα πραγματοποιείται από ένα μικροψύ
κτη κύκλου Stirling με μικρό χρόνο ψύξης. Δεν απαιτείται η χρήση 
φιαλών υγραερίου με τη σχετική τους υποστήριξη.

î Μια τυπική έξοδος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης υπέ
ρυθρης ακτινοβολίας επιτρέπει τη σύνδεση με μια εξωτερική οθό
νη για παρακολούθηση από απόσταση ή καθοδήγηση.

î Η MILIS 3 έχει 2 εναλλασσόμενα πεδία όρασης:
� Ευρύ πεδίο όρασης: 5ο x 3.32ο

� Στενό πεδίο όρασης: 2.5ο x 1.66ο 

î Η τεχνολογία και η αρχιτεκτονική της MILIS 3 της επιτρέπει 
να καλύπτει τις απαιτήσεις όσον αφορά στο βάρος ενός φορητού 
αντιτεθωρακισμένου οπλικού συστήματος. Το βάρος της MILIS 3 
είναι 7.5 κιλά χωρίς μπαταρίες.

î Η MILIS 3 έχει μία συμβατή έξοδο CCIR. 
î Η πηγή του τροφοδοτικού ρεύματος μπορεί να είναι:
� Aναλώσιμες μπαταρίες λιθίου.
� Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Liion.
� Εξωτερική πηγή (μηχανοκίνητου ή μπαταρία) διαμέσου καλωδίου. 
î Η ΜILIS 3 λειτουργούν χωρίς καμιά βλάβη ή δυσλειτουρ

γία, ενώ εκτίθενται στις παρακάτω περιβαλλοντικές συνθήκες.
� Σε θερμοκρασίες από 30ο Κ έως και +52ο Κ (για λειτουργία).
� Σε θερμοκρασίες από 30ο Κ. έως +70ο Κ (για αποθήκευση).
� Σε βροχή για 2 ώρες με συχνότητα 50 μμ/ώρα.

Θερμική Διόπτρα
MILIS ΓΙΑ Α-Τ MILAN
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� Αντιστέκονται εκτεθιμένες σε:
Υγρασία: > 95% & Θερμοκρασία: 40ο Κ.
� Δεν μπορούν να φθαρούν σε περιβάλλον φυσήματος σκόνης 

έντασης 35 κόμβων.
î Η διάρκεια ζωής των θερμικών διόπτρων MILIS 3 είναι 15 χρόνια.

Σύνθεση Υλικού MILIS 3
Θερμική Διόπτρα MILIS 3 διατίθεται σε τακτική συσκευασία, που 

περιλαμβάνει:
îΤακτική εξοπλισμένη συσκευασία.
î Θερμική Διόπτρα MILIS 3.
î Μπαταρία Λιθίου Επαναφορτιζόμενη.
î ΒΙΝΤΕΟ/Καλώδιο Εξωτερικής Παροχής. Ρεύματος.
îΕγχειρίδιο Χρήσης.
î Σετ Καθαρισμού.
î Εξοπλισμένη Συσκευασία ΔΜ.
î Βάση Συναρμολόγησης Εξοπλισμένης Θερμικής Διόπτρας MILIS.
Περιφερειακός Εξοπλισμός MILIS
îΦορτιστής Μπαταριών Λιθίου.
îΕπαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου.

Περιγραφή της Θερμικής Διόπτρας MILIS 3
H MILIS 3 αποτελείται από:
� Το κομμάτι του αισθητήρα συμπεριλαμβανομένων της οπτικής 

καλωδίωσης και του PCB.
� Την οθόνη PCB.
� Την οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD.
� Τον πίνακα ελέγχου.
� Τον οπτικό βραχίονα.
Το μεγαλύτερο μέρος των οπτικομηχανικών εξαρτημάτων εί

ναι τοποθετημένα επί ενός δομικού πλαισίου, που συνδέει όλα 
τα ευαίσθητα εξαρτήματα, προκειμένου να διασφαλίσει υψηλή 
σταθερότητα σε αντιθέτου συνθηκών μηχανικά και κλιματικά πε
ριβάλλοντα. Ένα μονό κάλυμμα εμπερικλείει και στεγανοποιεί το 
σύστημα. Μια ευέλικτη συσκευή κλειδώματος επιτρέπει την τοπο
θέτηση της MILIS 3 στη θέση βολής. Η ορατή θερμική εικόνα, που 

παράγεται από τη MILIS 3 προβάλλεται στο κανάλι ημέρας της θέ
σης βολής διαμέσου του οπτικού βραχίονα. Αυτός ο σχεδιασμός 
επιτρέπει ταυτόσημες συνθήκες σκόπευσης, με ή χωρίς θερμική 
διόπτρα, για το χειριστή που χρησιμοποιεί το ίδιο εξάρτημα οπτι
κής σκόπευσης.

Περιγραφή της Χρήσης και Λειτουργίας της MILIS 3
Γενική οργάνωση
Τα σημεία ελέγχου που είναι προσβάσιμα στο χρήστη είναι 

τα ακόλουθα:
î Ένας διακόπτης, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της MILIS 3 

και ελέγχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
� OFF: διόπτρα κλειστή.
� BAT: διόπτρα ανοιχτή (εσωτερικές μπαταρίες).
� EXT: διόπτρα ανοιχτή (εξωτερική πηγή ρεύματος).
î Ένα πληκτρολόγιο επιτρέπει την πρόσβαση στα σημεία ελέγ

χου της θερμικής διόπτρας.
Συναρμολόγηση
î Ταχεία συναρμολόγηση, χωρίς εργαλεία (λιγότερο από 10 δευ

τερόλεπτα).
î Τοποθέτηση της νυχτερινής διόπτρας στη θέση βολής χρησιμο

ποιώντας το στήριγμά της.
î Άνοιγμα των εμπρόσθιων καλυμμάτων των φακών.

Αρχές Συντήρησης των MILIS 3
Ο σχεδιασμός των MILIS 3 είναι βασισμένος πάνω σε έναν αισθη

τήρα εστιακού επιπέδου σε παράταξη ευθυγραμμισμένου με οπτική, 
ηλεκτρονική επεξεργασία και οθόνη υγρών κρυστάλλων. Η εσωτερι
κή εναρμόνιση περιέχει λειτουργίες βαθμονόμησης, οι οποίες είναι σε 
εργοστασιακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Το αποτέλε
σμα είναι ότι η συντήρηση του χρήστη είναι λιγότερη και φθηνότερη 
απ’ ότι με θερμικές διόπτρες προηγούμενης γενιάς (όπως οι MIRA).

Η κάμερα MILIS 3 παράχθηκε σε πολλά τεμάχια για διάφο
ρους χρήστες του MILAN, μεταξύ των οποίων και για τις Ελληνι
κές Ένοπλες Δυνάμεις (147 διόπτρες).

ΓΕΣ/ΔΠΖ
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ΜΟΥΣΕΙΑ

σφαιρα της εποχής εκείνης.
Στο διπλανό δωμάτιο έχει διατηρηθεί 

ο λιτός διάκοσμος, με το ξύλινο γραφείο 
του υπασπιστή και τον πάγκο για τους 
επισκέπτες.

Ο χώρος του ισογείου, συμπληρώνε
ται από την κουζίνα με όλα τα μαγειρικά 
σκεύη της εποχής.

Τα εκθέματα του πρώτου ορόφου 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέ
ρον. Η ευρύχωρη σάλα του αποτέλεσε την 
αίθουσα συσκέψεων του επιτελείου, ενώ 
σήμερα λειτουργεί ως αίθουσα προβολής 
ντοκιμαντέρ. Εντυπωσιακά εκθέματα απο
τελούν τα σωζόμενα επιτελικά έγγραφα, 
σπάνια χειρόγραφα με σημειώσεις του 
Κωνσταντίνου, αναφορές, σχέδια μάχης 
και διαταγές.

Όλες οι αίθουσες πλαισιώνονται με 
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ζωγραφι
κούς πίνακες.

Η περιήγηση του επισκέπτη στα κτι
ριακά συγκροτήματα του Μουσείου, ολο
κληρώνεται σε ένα μακρόστενο ισόγειο 
κτίσμα, πίσω από το διώροφο κτίριο, το 

οποίο διαθέτει τέσσερα δωμάτια. Τα δύο 
εσωτερικά δωμάτια, που λειτουργούσαν 
ως μικρός στάβλος και πεταλωτήριο του 
Χανιού, έχουν αναπαλαιωθεί και είναι επι
σκέψιμα για το κοινό. Τα εξωτερικά, προο
ρίζονται για τη διαβίωση της δύναμης του 
φυλακίου που υπάρχει στο Μουσείο.

Ιστορικό Μάχης
Την 5η Οκτωβρίου 1912 η Ελλάδα, η 

Σερβία και η Βουλγαρία, μετά το Μαυρο
βούνιο που είχε προηγηθεί από την 20η 
Σεπτεμβρίου 1912, κήρυξαν και αυτές τον 
πόλεμο κατά της Τουρκίας. Έτσι άρχισε ο 
Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος.

Η Στρατιά Θεσσαλίας, αφού πέρασε 
την 5η Οκτωβρίου την ελληνοτουρκική 
μεθόριο, απώθησε αρχικά τα τουρκικά 

Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου
Το Μουσείο Μάχης Σαρανταπόρου 

κτίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1972, σε ανά
μνηση της ιστορικής μάχης που έγινε στην 
περιοχή, κατά την έναρξη του Α’ Βαλκανικού 
Πολέμου (8  10 Οκτωβρίου 1912).

Το 1980 ανακαινίσθηκε από την 1η 
Στρατιά και στον προαύλιο χώρο του στή
θηκε Ηρώο πεσόντων, προς τιμή των ηρώ
ων (26 Αξιωματικών και 201 οπλιτών), που 
έπεσαν στη μάχη του Σαρανταπόρου.

Ευρίσκεται παραπλεύρως του δρό
μου Λάρισας  Κοζάνης στο 60ο χλμ. 
Απέχει 20 χλμ. από την Ελασσόνα, και 
64 χλμ. από την Κοζάνη.

Στα εκθέματα του μουσείου συμπερι
λαμβάνονται: οπλισμός από την περί
οδο των Βαλκανικών Πολέμων, στολές 
και παράσημα, φωτογραφίες, διάφορα 
αντικείμενα και εφημερίδες της εποχής 
όπως έχουν διασωθεί.

Αξιοσημείωτη είναι η δυνατότητα 
οπτικοακουστικής περιγραφής της μά
χης, σε ανάγλυφο πίνακα, με τη βοήθεια 
της οποίας ο επισκέπτης βιώνει τα γε
γονότα της εποχής.

Χάνι Χατζηγώγου
Δίπλα από το μουσείο, βρίσκεται το 

«Χάνι Χατζηγώγου». Είναι ένα παραδοσια
κό διώροφο κτίριο, το οποίο κατά τη μάχη 
του Σαρανταπόρου επιτάχθηκε από τα ελ
ληνικά στρατεύματα, για να χρησιμεύσει 
ως κατάλυμα του Αρχιστράτηγου Κωνστα
ντίνου και Στρατηγείο του Επιτελείου του.

Στην είσοδό του δεσπόζουν οι προ
τομές των πρωτεργατών της νίκης, του 
Αρχιστρατήγου τότε Διαδόχου Κωνστα
ντίνου και του Πρωθυπουργού Ελευθερί
ου Βενιζέλου.

Το ισόγειο του κτιρίου, αποτελείται από 
τρεις αίθουσες.

Στην αριστερή πλευρά της εισόδου, 
βρίσκεται το δωμάτιο στο οποίο κατέλυ
σε ο Κωνσταντίνος, όπου υπάρχει και 
προσωπογραφία του. Τα αντικείμενα του 
χώρου, ένα μπρούτζινο μελανοδοχείο με 
το στυπόχαρτο πάνω στο γραφείο, το φα
νάρι και το καντήλι, αποπνέουν την ατμό

Οι ώρες λειτουργίας του μουσείου είναι 
από τις 09:00  14:00 για τις καθημερινές 

και 10:00  14:00 για τις αργίες.
Το μουσείο διαθέτει χώρο στάθμευσης 
ΙΧ οχημάτων  λεωφορείων και υπάρχει 

δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα
με ειδικές ανάγκες.

Επικοινωνία  Πληροφορίες:
τηλ. 2493094220 και 2493023590

ΜΟΥΣΕΙΑ
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φυλάκια των συνόρων και στη συνέχεια, 
την 6η Οκτωβρίου, τα εγκατεστημένα 
στην Ελασσόνα και Δεσκάτη τμήματα 
του εχθρού.

Από την 7η Οκτωβρίου η Στρατιά άρ
χισε να προελαύνει προς τα βόρεια, για 
να συναντήσει τις κύριες τουρκικές δυ
νάμεις που αποτελούνταν από δύο Με
ραρχίες, υπό το Στρατηγό Ταξίν Πασά, 
εγκατεστημένες αμυντικά στην οχυρή 
τοποθεσία Σαρανταπόρου και Λαζαρά
δων  Βογκόπετρας.

Η τοποθεσία Σαρανταπόρου, την 
οποία είχε επιλέξει και οργανώσει η Τουρ
κική Διοίκηση, είναι εκ φύσεως οχυρή και 
προσφέρεται για ισχυρή άμυνα, με εξαί
ρετα πεδία βολής προ αυτής. Το σχέδιο 
της Τουρκικής Διοίκησης προέβλεπε στα
θερή άμυνα με το σύνολο σχεδόν των 
δυνάμεών της, στις οχυρές τοποθεσίες 
Σαρανταπόρου και Λαζαράδων  Βογκό
πετρας, με σκοπό την απόφραξη των 
κατευθύνσεων Ελασσόνα  Σέρβια και 
Δεσκάτη  Λαζαράδες  Σέρβια και την 
απαγόρευση της προελάσεως του Ελλη
νικού Στρατού προς τα βόρεια.

Το σχέδιο ενεργείας του Ελληνικού 
Γενικού Στρατηγείου, προέβλεπε επίθε
ση κατά μέτωπο εναντίον των αμυνό
μενων τουρκικών δυνάμεων στα Στενά 
Σαρανταπόρου, με ταυτόχρονη και από 
τα δύο πλευρά υπερκερωτική ενέργεια 
προς τα Σέρβια, για την κατάληψη της γέ
φυρας του Αλιάκμονα και την αποκοπή 
της σύμπτυξης του εχθρού. Η επίθεση 
αυτή θα συνδυαζόταν και με ευρύτερο 
κυκλωτικό ελιγμό, από την περιοχή του 
χωριού Κρανιά, δια μέσου του πόρου Ζά
μπουρδας προς την Κοζάνη.

Το πρωΐ της 9ης Οκτωβρίου 1912, ο 
Ελληνικός Στρατός με τις 2η, 3η και 6η 
Μεραρχίες στο κέντρο, την 1η Μεραρχία 
δεξιά, το Απόσπασμα Κωνσταντινοπού
λου στο άκρο δεξιά, την 4η, 5η Μεραρ
χία και την Ταξιαρχία Ιππικού στο αριστε
ρό και το Απόσπασμα Γεννάδη στο άκρο 
αριστερό, εξόρμησε για την εκπόρθηση 
των Στενών του Σαρανταπόρου και την 
συντριβή του Τουρκικού Στρατού. Οι ελ
ληνικές δυνάμεις, όλη την ημέρα της 9ης 
Οκτωβρίου, κατέβαλαν μεγάλες προσπά
θειες, αφού έπρεπε να αντιμετωπίσουν, 
όχι μόνο έναν ισχυρά οργανωμένο αντί
παλο, αλλά και τις δυσχερέστατες εδαφι
κές και καιρικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 9ης 
προς 10η Οκτωβρίου, οι Τούρκοι εγκα
τέλειψαν την τοποθεσία και άρχισαν να 
συμπτύσσονται εσπευσμένα προς τα 
Σέρβια, επειδή φοβήθηκαν ότι θα αποκο
πούν από την απειλητική υπερκερωτική 
ενέργεια της 4ης Μεραρχίας.

Την επόμενη ημέρα 10η Οκτωβρίου, 
οι Μεραρχίες του Ελληνικού Στρατού, τέθη
καν σε κίνηση και πέτυχαν να κυριεύσουν 
ολόκληρο σχεδόν το Πεδινό Πυροβολικό, 
άφθονο πολεμικό υλικό των Τούρκων και 
να αιχμαλωτίσουν περιορισμένο αριθμό 
αποκομμένων τμημάτων και ανδρών. Η 
4η Μεραρχία κινήθηκε γρήγορα και με την 
Ημιλαρχία της κατέλαβε άθικτη τη γέφυρα 
του Αλιάκμονα.

Η γρήγορη και νικηφόρα έκβαση της 
μάχης του Σαρανταπόρου αύξησε το ηθι
κό του Στρατού και άνοιξε τις πύλες για την 
απελευθέρωση στη συνέχεια της Δυτικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας.

ΜΕΡΥΠ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εγκαίνια Βρεφονηπιακών Σταθμών Ξάνθης & 
Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών

O κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βούλγαρης, εγκαινίασε στις 29 Σεπτεμ
βρίου 2008 στο Στρατόπεδο «ΒΑΡΥΤΗ» (Γουδί), τον νέο Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό 
(ΒΝΣ) Αθηνών. Οι πρώτοι ΒΝΣ άρχισαν να λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσ
σαλονίκη το 2002 και 2004, αντίστοιχα. Η επέκταση του θεσμού άρχισε να συστη
ματοποιείται από το 2005 κι έπειτα, όπου ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 9 ΒΝΣ στις 
πόλεις Διδυμότειχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη, Μύρινα Λήμνου, Μυτιλήνη, Χίο, Σά
μο, Κω και Ρόδο. Το 2006, λειτούργησε ο ΒΝΣ Βέροιας, το 2007, οι ΒΝΣ Λάρισας, 
Κομοτηνής, Φερών, Ορεστιάδας και τον Σεπτέμβριο 2008 ο ΒΝΣ Ξάνθης. Με την 
έναρξη λειτουργίας του B΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών, ο συνολικός αριθμός 
τους σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται σε 18. Η δυναμικότητα των Σταθμών είναι 15 
έως 35 νηπίων, πλην αυτού της Θεσ/νίκης που είναι 100 νηπίων. Τα νήπια είναι 
ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή 
τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ο 
θεσμός των ΒΝΣ τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Φρουράς 

Ξάνθης εγκαινιάστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 

2008 από τον Διοικητή του Δ΄ Σώματος 

Στρατού παρουσία των τοπικών θρησκευ

τικών και πολιτικών αρχών.
ΓΕΣ/ΔΜΠ

Εξελίξεις στα Στεγαστικά Προγράμματα του
Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών

Ολοκληρώθηκε η αγορά έκτασης 2.726,16 τ.μ. από το ΤΕΘΑ στην Ποσειδωνία Κορίνθου και ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία έγκρι

σης της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και σύνταξης των μελετών κατασκευής 14 περίπου μεζονετών.

Συνεχίζεται η έρευνα από επιτροπή του ΑΟΟΑ για αγορά οικοπέδων στην περιοχή Αττικής, ενώ παράλληλα έχουν προωθηθεί ικα

νοποιητικά μέσω ΥΑΜΣ οι πολεοδομικές μελέτες Στρδων “Μπετινάκη” στην Αλικαρνασσό Ηρακλείου και “Ζαφείρη” στην Ερμούπολη 

Σύρου, όπου ο Οργανισμός μας έχει ζητήσει και θα λάβει ορισμένα Ο.Τ. για την εξυπηρέτηση των μελών του.

Αναμένεται απόφαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ σε ότι αφορά τη διατήρηση ή μη της υφιστάμενης ΖΑΑ ώστε στη συνέχεια να εκδηλωθούν οι 

ανάλογες ενέργειες προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα περαιτέρω.

Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να πληροφορούνται για τον ΑΟΟΑ στην ιστιοσελίδα “www.aooamod.gr” και 

στα τηλ.: 2106577401 (Γρ. Ενημέρωσης), Τηλεφωνικό Κέντρο 2106577400.
ΑΟΟΑ



 Σ Τ ΡΑΤ Ο Σ  &  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ��

Περιβαλλοντολογική Πολιτική του ΥΠΕΘΑ
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ, για 

την προστασία του περιβάλλοντος, εξέδωσε φυλλάδιο στο οποίο αναφέρονται όλα τα ουσια
στικά μέτρα που έχει λάβει, δείχνοντας την ευαισθησία της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσί
ας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
î Οργανωτική Δομή Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος ΓΕΣ
î Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
î Διαχείριση Αποβλήτων Βρώσιμων Ελαίων
î Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων
î Υποδομές Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Αποβλήτων
î Δίκτυο Φυσικού Αερίου
î Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
î Διαχείριση Ουσιών 
που Καταστρέφουν τη 
Στοιβάδα του Όζοντος
î Προστασία και Δια
τήρηση Φυσικού Περι
βάλλοντος
î Πρόγραμμα Περιβαλ
λοντικών Ελέγχων
î Περιβαλλοντική Εκ
παίδευση
î Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007  2013.

Οδηγός Στρατιωτικών
Πρατηρίων Στρατού Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο πλαίσιο της μέριμνας για τις 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εξυπηρέτησης του στρατιωτι
κού και πολιτικού προσωπικού, εξέδωσε έναν οδηγό που αφορά 
τα στρατιωτικά πρατήρια. Στον 
οδηγό αυτό περιλαμβάνονται 
χρήσιμες πληροφορίες για τα 
ανά την Επικράτεια Στρατιω
τικά Πρατήρια, με σκοπό την 
καλύτερη γνωριμία του κοινού 
με αυτά, και την προβολή της 
προσφοράς τους στο σύγχρο
νο στρατιωτικό οικοδόμημα.

ΓΕΣ/7ο ΕΓ

Μέριμνα 
Προσωπικού

Το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού στο πλαίσιο της 
μέριμνας για την βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης του προσω
πικού και υλοποιώντας την 
πολιτική του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε 
ένα φυλλάδιο στο οποίο 
αναφέρονται όλα τα μέ
τρα που ελήφθησαν προς 
όφελος του προσωπικού. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
παρακάτω μέτρα:
î Επέκταση του θεσμού 
των Βρεφονηπιακών Σταθ
μών (ΒΝΣ)
î Πρόγραμμα παιδικών 
κατασκηνώσεων
î Ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδας Φροντίδας Ηλι
κιωμένων (ΜΦΗ)
î Χορήγηση Απαλλαγής 
για εκτέλεση Υπηρεσίας
î Χορήγηση Απαλλαγής 
μετά από «12ήμερο Επιχει
ρησιακής Εκπαιδεύσεως»
î Στέγαση στελεχών
î Ειδική άδεια υιοθεσίας
î Κατάσταση επιβιβάσεως
î Ισότητα των Φύλων 
στις ΕΔ 
î 424 Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως
î Κάρτα υγείας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κοινωνική Προσφορά του Στρατού Ξηράς

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Ελληνικής Δυναμης του 

Αφγανιστάν την 05 Οκτωβρίου 2008 παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοή

θεια και υγειονομική  περίθαλψη στον τοπικό πληθυσμό σε χωριό που 

βρίσκεται στην περιφέρεια της Καμπούλ, πλησίον του Στρατοπέδου που 

στρατωνίζεται το Τάγμα Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ). Συνο

λικά εξετάστηκαν από ιατρό της Μονάδας 18 ασθενείς και διανεμήθηκε 

ανθρωπιστική βοήθεια σε 87 κατοίκους του χωριού.

Την 21η Οκτωβρίου 2008 διεξήχθη, με μέριμνα του Τάγματος Ανατο

λικού Τομέα της ΕΛΔΥΚΟ (Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου), διανομή 

ρουχισμού σε 25 άπορες οικογένειες Αλβανόφωνων Κoσσοβάρων και 

σε 17 άπορες οικογένειες Σέρβων Κοσσοβάρων, στο χωριό BABLAC.

Η XVI ΜΠ στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων 

Δυνάμεων και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους φορείς 

και κατοίκους της περιοχής, προσέφερε γλυκά έξω από τα τεμένη 

Διδυμοτείχου και Δ. Δ. Μεταξάδων, Χ. Πολιά από αντιπροσωπεία 

στελεχών, σε ΄Ελληνες Μουσουλμάνους με την ευκαιρία της εορτής 

“Ραμαζάν Μπαϊράμ”, την 30 Σεπτεμβρίου 2008. 

Επίσης διαθέτει στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ

σης Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) της Ορεστιάδας, τον Στρτη (ΥΓ) Χρήστο Καρ

γιωτίδη του Νικολάου (ΣΑ: 138/122/04) ειδικότητας Ν/Τ του 496 ΓΣΝ.

Ο εν λόγω οπλίτης έχει σπουδάσει στο τμήμα λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα και έχει κάνει μεταπτυχιακό 

στην Αγγλία (Master of science in Human Communication Sciences Newcastle University) και διατίθεται στο ΕΕΕΕΚ για 15 

ημέρες προκειμένου να επιμορφώσει το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος Αυτισμού και να συνδράμει στην οργάνωση 

του τμήματος. Στη συνέχεια θα διατίθεται μία ημέρα την εβδομάδα για ένα τρίμηνο για παρακολούθηση του προγράμματος εκ

παίδευσης των αυτιστικών παιδιών και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών.
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Βασικές Πληροφορίες για τη
βιολογία των κροτώνων

Οι κρότωνες (κοινή ονομασία: τσιμπού
ρια) είναι αιμομυζητικά εξωπαράσιτα θηλα
στικών, πτηνών, ερπετών. Είναι αρθρόπο
δα της ομοταξίας arachnida (τάξη acarina, 
υποτάξη ixodoidea). Διακρίνουμε δύο οικογέ
νειες κροτώνων, ανάλογα με την κατασκευή 
του εκτοδέρματός τους: τους Ixodidae (σκλη
ροί κρότωνες) και τους Argasidae (μαλακοί 
κρότωνες), που παρασιτούν κυρίως τα πτη
νά. Έχουν περιγραφεί περισσότερα από 
850 είδη των δύο οικογενειών παγκοσμίως.

Σκληροί κρότωνες:
Οικογένεια Ixodidae

Ο βιολογικός κύκλος των σκληρών κρο
τώνων περιλαμβάνει τα στάδια του αυγού, 
της προνύμφης, της νύμφης και του ενήλι
κου (αρσενικού ή θηλυκού). Για τη μετάβα
ση από το ένα στάδιο στο άλλο, απαιτείται 
ένα και μόνο γεύμα αίματος, από τον σπον
δυλωτό ξενιστή. Ο χρόνος για την ολοκλή
ρωση του συνόλου του κύκλου ζωής τους 
μπορεί να ποικίλει από λιγότερο από ένα 
χρόνο σε τροπικές περιοχές με πάνω από 
τρία χρόνια σε ψυχρά κλίματα, ενώ ορι
σμένες φορές μπορούν να εισέλθουν σε 
κατάσταση αδράνειας, μέχρι να υπάρξουν 
ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος.

Η ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου, 
μπορεί, ανάλογα με το είδος του κρότωνα, να 
υλοποιηθεί επάνω σε ένα , δύο ή τρείς διαφο
ρετικούς ξενιστές ενώ υπάρχει διάκριση μετα
ξύ κροτώνων του θέρους και του χειμώνα.

Χαρακτηριστικό στοιχείο των σκλη
ρών κροτώνων είναι τα ευδιάκριτα στομα

γούν ως κίνητρο για την αναζήτηση ξενιστή 
και έτσι είναι εύκολη η συλλογή με τη χρήση 
ξηρού πάγου.  Απομυζούν λιγότερο αίμα, 5
10 φορές το σωματικό βάρος τους.

Κρότωνες & Δημόσια Υγεία

Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινι
στεί ότι μόνο μολυσμένοι κρότωνες 

μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες στους 
ξενιστές (ανθρώπους  ζώα). Το ποσοστό 
αυτών των κροτώνων είναι πολύ περιορι
σμένο στη χώρα μας και ουσιαστικά η μόνη 
ενόχληση από τα εξωπαράσιτα αυτά είναι ο 
τοπικός ερεθισμός που προκαλούν με την 
αγκίστρωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, η 
λήψη των παρακάτω απλών προληπτικών 
μέτρων, είναι ικανή να μας προστατεύσει 
από συγκεκριμένο είδος παρασίτου:

î Χρήση εντομοαπωθητικών με DEET, 
permethrin ή picaridin.

î Αποφυγή περιοχών με βλάστηση και 
υγρασία, όπου αφθονούν οι κρότωνες.

î Χρήση ανοιχτόχρωμων ρούχων, με 
επιμελή κάλυψη των γυμνών περιοχών του 
σώματος, όταν εργαζόμαστε στις παραπά
νω περιοχές.

î Επίσκεψη σε Ιατρό για εκτίμηση.
 ΓΕΣ/ΔΥΓ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

τικά τους μόρια, με τα οποία αγκιστρώνο
νται στο σώμα του ξενιστή και απομυζούν 
αίμα, του οποίου η ποσότητα μπορεί να 
φτάσει 200  600 φορές του σωματικού 
τους βάρους πριν την αιματοφαγία, με 
ανάλογη διόγκωση του κορμού τους.

Προκειμένου να προσκολληθούν 
στο ξενιστή, ανεβαίνουν στο άκρο των 
φύλλων της ψηλής βλάστησης και η προ
σκόλληση διεγείρεται από την κίνηση του 
ξενιστή, την οσμή του, τη θερμοκρασία 
του σώματός τους καθώς και από τη με
ταβολή του φωτός (σκιά του ξενιστή).

Μαλακοί Kρότωνες:
Οικογένεια Argasidae

Οι φάσεις του κύκλου ζωής των μαλα
κών ακάρεα δεν είναι εύκολα διακριτές. 
Σε αντίθεση με τους σκληρούς κρότωνες 
μπορούν να εμφανίσουν πολλαπλά στάδια 
νύμφης (μέχρι και επτά), τα οποία με διαδο
χικές αιματοφαγίες αυξάνονται προοδευτικά 
μέχρι το τελικό μέγεθος του ενήλικου σταδί
ου. Επίσης, τα ενήλικα ωοτοκούν αρκετές 
φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ο 
χρόνος για την ολοκλήρωση του συνόλου 
του κύκλου ζωής είναι γενικά πολύ μεγαλύ
τερος από αυτόν των σκληρών κροτώνων, 
ξεπερνώντας τα τρία χρόνια ενώ παρου
σιάζουν αξιοσημείωτη αντοχή στην έλλειψη 
τροφής. Τα στοματικά τους μόρια είναι μικρό
τερα από αυτά των σκληρών κροτώνων και 
συνηθίζουν να ζούν σε προστατευμένο πε
ριβάλλον (σπηλιές κ.τ.λ.), ευρισκόμενοι επί 
του ξενιστή για μικρό χρόνο, προκειμένου 
να τραφούν. Παράγοντες όπως το διοξείδιο 
του άνθρακα καθώς και η θερμότητα λειτουρ
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Βράβευση Ελλήνων Ολυμπιονικών του Πεκίνου από τον 
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ι. Πλακιωτάκη.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2008 ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ι. 
Πλακιωτάκης βράβευσε, στις εγκαταστάσεις του ΑΣΑΕΔ, τους Έλ
ληνες Ολυμπιονίκες που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα 
Σώματα Ασφαλείας και κατέλαβαν από την 1η έως την 8η θέση σε 
διάφορα αγωνίσματα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. 

Οι αθλητές που διακρίθηκαν με μετάλλια είναι ο Υποπλοί
αρχος Πολύμερος Βασίλης, αργυρό μετάλιο στην κωπηλασία, 
ο Σημαιοφόρος Μούγιος Δημήτριος, επίσης αργυρό μετάλιο 
στην κωπηλασία, Ανθυποπυραγός Νικολαϊδης Αλέξανδρος, 
αργυρό μετάλιο στο TAE KWON DO, Υποσμηναγός Δεβε
τζή Χρυσοπηγή, χάλκινο μετάλιο στο στίβο, Ανθυπολοχαγός 
Μπεκατώρου Σοφία, χάλκινο μετάλιο στην ιστιοπλοϊα και άλ
λοι αθλητές που διακρίθηκαν έως την όγδοη θέση. 

Στο χαιρετισμό ο κος Υφυπουργός τόνισε: 
“Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που για μία ακόμα φορά βρίσκομαι ανάμεσά σας, με ανθρώπους που μας έχουν συνηθίσει να 

ξεπερνούν καθημερινά τα όρια τους. Να δίνουν μάχες με τον εαυτό τους και να τις κερδίζουν. 
Αυτός είναι άλλωστε ο αθλητισμός. ΄Ενας στόχος που για τον 

καθένα μας είναι διαφορετικός. Ο αθλητισμός έχει αξία για την κοι
νωνία μας ως σύμβολο επιδίωξης της νίκης, αλλά με αξιοπρέπεια 
και τιμή. Ως μία ανθρώπινη δραστηρίοτητα που ενσαρκώνει και 
μεταλαμπαδεύει βασικές αξίες της ζωής: Την εμπιστοσύνη, το 
σεβασμό, την υπευθύνοτα και την εργατικότητα.

Χωρίς αυτές τις αξίες θα υπήρχαν βέβαια οι έννοιες του 
ανταγωνισμού και της διεκδίκησης, αλλά όχι και η έννοια του 
αθλητισμού. Θα υπήρχαν νικητές, που ίσως έδιναν στιγμιαίες 
χαρές, αλλά όχι πρότυπα για την κοινωνία μας.

Πρότυπα, που σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά.

Πρότυπα που χρειαζόμαστε και εμείς οι πολιτικοί. Διότι 
μόνο μέσα από τις αξίες του αθλητισμού  ιδιάιτερα τη σκληρή 
δουλειά  μπορούμε να υλοποιήσουμε το καθήκον μας, που 
δεν είναι άλλο από να προσπαθούμε να φανούμε χρήσιμοι 

στους συμπολίτες μας, από το να δουλεύουμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο.
Ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας είναι ραγδαίες και οι προκλήσεις πολλές, ενώ πολλά είναι 

και όσα μας απασχολούν.  Όσα πρέπει να γίνουν μέσα από καθημερινές μικρές και μεγάλες νίκες. Και στην πορεία μας, αυτή , εσείς, 
οι αθλητές, αποτελείτε πρότυπα και σας οφείλουμε, λοιπόν, ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για την παρουσία και τις διακρίσεις σας, όπως 
πρόσφατα στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου.

Διακρίσεις που δυστυχώς επισκιάστηκαν από ρεπορτάζ για υπό διερεύνηση, συμπεριφορές που καμία σχέση δεν έχουν είτε με 
τον αθλητισμό, είτε με τα ολυμπιακά ιδεώδη, για τα οποία αγωνιζόσασταν και τα οποία πρεσβεύετε.

Είμαστε άνθρωποι και δεν προβαίνουμε σε σπασμωδικές κινήσεις και βιαστικά συμπεράσματα, αλλά περιμένουμε να ενημερωθούμε και 
επίσημα. Από εκεί και πέρα ενήλικοι είμαστε, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας και θα προβούμε στις απαραίτητες αποφάσεις και τομές, έτσι 
ώστε να μην αντιμετωπίζεστε όλοι από την κοινωνία ως εν δυνάμει ντοπαρισμένοι, κάτι που αδικεί την πατρίδα μας και προπαντός εσάς. 

Εμείς στις Ένοπλες Δυνάμεις αυτό που θέλουμε μέσω των δικών σας προτύπων είναι να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, να 
αγαπήσουν και να βάλουν στη ζωή τους τον αθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός δεν έιναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον για εμάς  όπως και 
για εσάς, πιστεύω,  είναι μέσω του αθλητιμού να διαμορφώνονται υγιείς προσωπικότητες.

Θέλουμε αθλητισμό αξιών και όχι ουσιών. Και αυτό πρέπει όσοι είμαστε εδώ να το διασφαλίσουμε.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στον καθένα από σας συγχαρητήρια για τις διακρίσεις σας και κάθε επιτυχία στους μελ

λοντικούς σας στόχους.
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Αγώνες Κωπηλασίας Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν στην 

λίμνη Παμβώτιδα στα Γιαννένα, οι ετήσιοι αγώνες κωπηλα

σίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεί

ας. Τη διοργάνωση των αγώνων είχε το Αρχηγείο Πυροσβε

στικού Σώματος με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπον

δίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων και την εποπτεία του 

Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρωταγωνιστές των αγώνων ήταν Ολυμπιονίκες 

και ηχηρά ονόματα του αθλήματος, όπως ο Δημήτρης 

Μούγιος (2ος Ολυμπιονίκης στο Πεκίνο) και ο Νίκος 

Σκιαθίτης (3ος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα). Την αντι

προσωπευτική ομάδα του Στρατού Ξηράς, αποτελούσαν οι Κουτρούμπας Απόστολος και Ριγανάς Χρήστος, οι οποίοι διακρίθηκαν 

στην πρώτη θέση στο αγώνισμα της Δικώπου στα 1000m, Λισγάρας Κων/νος, Κυπριώτης Νικόλαος και ο Μαραζόπουλος Βασίλειος 

ο οποίος διακρίθηκε στα 500m, στο ΚανόεΚαγιάκ.  

Στην τελική κατάταξη ο Στρατός Ξηράς κατέλαβε την τρίτη θέση με 18 βαθμούς  ενώ στην πρώτη θέση αναδείχθηκε η 

ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού και τη δεύτερη της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Αγώνες Πυγμαχίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Με επιτυχία διεξήχθη στις 21 έως 23 Νοεμβρίου 2008 στο κλειστό 

γυμναστήριο Τέντας Καλαμάτας οι αγώνες πρωταθλήματος πυγμαχίας 

των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το 2008 με 

διοργανωτή την Πολεμική Αεροπορία. Οι τρεις πρώτοι νικητές ανά 

κατηγορία είναι οι εξής: 

Στην κατηγορία έως 60 κιλών, ο Σάμιος Ιωάννης της Πολεμικής 

Αεροπορίας, στην κατηγορία άνω των 60 κιλών ο Παπαδογεωργής 

Κων/νος της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατηγορία έως 69 κιλών ο 

Τσόκας Βασίλειος επίσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατηγορία 

έως 75 κιλών ο Κοτάκος Θεόδωρος της Πολεμικής Αεροπορίας, στην 

κατηγορία έως 81 κιλών ο Μπίλης Γεώργιος επίσης  της Πολεμικής Αεροπορίας, στην κατηγορία έως 91 κιλών ο Παπαϊωσήφ 

Αλέξανδρος του Λιμενικού Σώματος και τέλος στην κατηγορία άνω των 91 κιλών ο Κλώνης Ιωάννης του Στρατού Ξηράς.

Στην γενική κατάταξη η ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας κατέλαβε της πρώτη θέση, με δεύτερη την ομάδα της Ελληνικής 

Αστυνομίας και τρίτη του Στρατού Ξηράς.
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Αγώνες Ελληνορωμαϊκής  Ελευθέρας Πάλης και Τζούντο
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Πο

λύκαστρο του νομού Κιλκίς, οι αγώνες ελληνορωμαϊκής και 

ελευθέρας πάλης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά

των Ασφαλείας, για το έτος 2008.

Ο Στρατός Ξηράς κατέκτησε την πρώτη θέση, στην ελευ

θέρα πάλη στην κατηγορία 60 κιλών, με τον Καρντανόφ Αμι

ράν, στην κατηγορία 74 κιλών, με τον Κεμερίδη Θεοχάρη και 

στην κατηγορία 96 κιλών με τον Λοϊζίδη Λάζαρο. 

Ταυτόχρονα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πει

ραιά, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου οι 

αντίστοιχοι αγώνες Τζούντο, όπου ο Στρατός Ξηράς κατέ

κτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των 100 κιλών, με τον Ηλιάδη Μωυσή

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι υπόλοιποι αθλητές της αντιπροσωπευτικής ομάδας του ΣΞ και στα δύο αθλήματα.

Αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στο
Tae Κwon Do

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στην 

Ιεράπτερα Κρήτης, οι αγώνες Tae Kwon Do των Ενόπλων 

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, για το έτος 2008 

με διοργανωτή το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, μέσω 

του 3ου ΚΕΠ με την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Στρατός Ξηράς κατέκτησε την πρώτη θέση στην 

κατηγορία των 58 κιλών με τον Τσουρδίνη Μάριο, στην 

κατηγορία των 62 κιλών με τον Μπουγά Ηλία και τον 

Γεωργαντά Παναγιώτη στην πρώτη και δεύτερη θέση 

αντίστοιχα, στην κατηγορία έως 84 κιλά με τον Γκόλτσιο 

Κωνσταντίνο στην πρώτη θέση και στην κατηγορία από 84 κιλά και άνω με τον Μπαλωμένο Δημήτριο επίσης στην πρώτη θέση. Στη 

γενική κατάταξη ο Στρατός Ξηράς κατέλαβε την πρώτη θέση και πρόσθεσε στη συλλογή του, στο άθλημα του Tae Kwon Do, ακόμα 4 χρυσά 

μετάλλια, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Στην δεύτερη θέση αναδείχθηκε η Ελληνική Αστυνομία και στην τρίτη το Πολεμικό Ναυτικό.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών της περιοχής.
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Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Μικτών Ομάδων Τουρκικών και 
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Στα πλαίσια των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλαδος 
 Τουρκίας, διεξήχθη με επιτυχία στο Δημοτικό στάδιο του Γέρακα Αττικής το 
“Τουρνουά Καλαθοσφαίρης 2008” μεταξύ μικτών ομάδων καλαθοσφαίρισης με 
αθλητές των Τουρκικών και Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, 
Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορίας) από 4 έως 11 Οκτωβρίου. 

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής: Ναυτικό  Στρατός 6947, 
Αεροπορία  Στρατός 7370, Ναυτικό  Αεροπορία 4345. Νικήτρια ομάδα του 
Τουρνουά, αναδείχθηκε η ομάδα της Αεροπορίας με δύο νίκες.

Αγώνες Πετοσφαίρισης Γυναικών Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας

Στις 9 Νοεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Μυ

τιλήνης με μεγάλη επιτυχία η τελική φάση πετοσφαίρισης γυναικών Ενόπλων Δυ

νάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. 

Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας με δεύτερη του 

Λιμενικού Σώματος και τρίτη την ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κλασικός Μαραθώνιος
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς του 

συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση του Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου, που 
πραγματοποιήθηκε την 9 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή ένστολων αθλητών και 
αθλητριών καθώς επίσης και με τη διάθεση προσωπικού και μέσων. 

Σκοπός συμμετοχής του ΥΕΘΑ είναι η ανάδειξη της γενεσιουργού αιτίας 
οργάνωσης Μαραθωνίων ανά τον κόσμο που είναι η ιστορική αναφορά του Άθλου 
του Αθηναίου Στρατιώτη, ο οποίος με αυτοθυσία ανήγγειλε την ιστορική νίκη της 
μάχης του Μαραθώνα, το 490 π.Χ. Στον αγώνα συμμετείχαν περίπου διακόσιοι 
αθλητές και αθλήτριες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς 
και των Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. 

Επιπρόσθετα ο ΥΕΘΑ παρείχε έμπρακτη βοήθεια στην οργάνωση του 
Μαραθωνίου με την παροχή σαράντα πέντε (45) λεωφορείων των Ενόπλων Δυνάμεων που απαιτήθηκαν για την μεταφορά 
αθλητών και αθλητριών καθώς επίσης και με τη διάθεση τεσσάρων (4) φιλαρμονικών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων όπου και αναμένεται να δώσουν πανηγυρικό τόνο κατά τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου καθώς και στις 
παράλληλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου τον Τύμβο του Μαραθώνα.
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«Επιχείρηση Καλάβρυτα»
Κατά τη διάρκεια της ιταλογερμανικής 

κατοχής και ειδικότερα το 1943 η ευρύτερη 
περιοχή ΑιγιαλείαςΚαλαβρύτων υπήρξε 
πεδίο σημαντικής αντιστασιακής δράσης. 
Η διαμόρφωση ενός γενικότερου κλίμα
τος ανησυχίας και, κατά πολλούς, η Μάχη 
ΡωγώνΚερπινής στις 1617 Οκτωβρίου 
1943 μεταξύ του ΕΛΑΣ και γερμανικών 
στρατευμάτων, που είχε ως αποτέλεσμα 
τη συντριβή γερμανικού λόχου του 749 
Συντάγματος Καταδρομών και τη σύλλη
ψη δεκάδων αιχμαλώτων, οδήγησαν στην 
απόφαση για εκκαθάριση της περιοχής. Η 
διαταγή για την «Επιχείρηση Καλάβρυτα» 
(Unternehmen Kalawrita) υπογράφηκε 
στις 25/11/1943 (Op. No 1296/43) από τον 
διοικητή της 117 Μεραρχίας Κυνηγών υπο
στράτηγο Καρλ Φον Λε Σουίρ (Karl von 
Le Suire). Σκοπός της επιχείρησης ήταν η 
τρομοκρατία του πληθυσμού με εκτελέσεις 
αμάχων και λεηλασίες, η πυρπόληση σπι
τιών και η εκκαθάριση του ορεινού όγκου 
του Χελμού από αντιστασιακές ομάδες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από 
5 έως 15 Δεκεμβρίου 1943 και υπήρξε μια 
από τις πιο απάνθρωπες της Βέρμαχτ, όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη 
γενικότερα. Τα γερμανικά στρατεύματα ξε
κίνησαν από έξι διαφορετικά σημεία: Τρί
πολη, Άργος, Κόρινθο, Αίγιο, Πάτρα και 
Πύργο και έφθασαν σε διαφορετικό βάθος 
το καθένα. Κατά τη διάρκεια των εκκαθαρι
στικών επιχειρήσεων τα χωριά και οι κάτοι

� ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων του Ελληνικού Έθνους, σελ. 156.

Τα Καλάβρυτα, τόπος με μακραίωνη ιστορία, γνώρισε κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής 
τεράστιες απώλειες σε έμψυχο δυναμικό, απόρροια μαζικών εκτελέσεων αμάχων και ολοκληρω
τικών καταστροφών. Αποκορύφωμα της γερμανικής θηριωδίας υπήρξε η εκτέλεση 848 κατοίκων 
των Καλαβρύτων και 200 από τα γύρω χωριά1, πολλά από τα οποία πυρπολήθηκαν, το Δεκέμ
βριο του 1943. Η τραγωδία αυτή αποτέλεσε ένα από τα αγριότερα ομαδικά εγκλήματα του ναζι

σμού εναντίον άοπλου πληθυσμού.

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων

κοι της περιοχής γνώρισαν την αγριότητα 
των γερμανικών αντιποίνων. Ιδιαίτερα τα 
τμήματα με επικεφαλής τον αντισυνταγμα
τάρχη Εμπερσμπέργκερ (Ebersberger) 
αφάνισαν τα πάντα στο πέρασμά τους. 
Στις 08/12 έκαψαν ολοσχερώς τους Ρω
γούς και την Κερπινή εκτελώντας άνδρες 
και παιδιά. Την ίδια τύχη είχαν η Άνω και η 
Κάτω Ζαχλωρού, ενώ εκτέλεσαν 16 άτομα 
στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και 9 μο
ναχούς στη θέση Ψηλός Σταυρός. Την επο
μένη κατέκαψαν τα χωριά Σούβαρδο και 
Βραχνί. Αποκορύφωμα της επιχείρησης 
ήταν, στις 13/12, η λεηλασία, πυρπόληση 
και ολοκληρωτική καταστροφή των Καλα

βρύτων και, τέλος, η εκτέλεση όλου του 
ανδρικού πληθυσμού της πόλης, από 14 
χρονών και πάνω, στη Ράχη του Καππή. 
Το ολοκαύτωμα συνεχίστηκε και την επόμε
νη ημέρα στο χωριό Βυσωκά και στο ιστο
ρικό Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, όπου 
και έπεσε η αυλαία της επιχείρησης. Στο 
υπ’ αρ. 1595/43 απόρρητο σήμα της 117 
Μεραρχίας Καταδρομών καταγράφεται ο 
τελικός απολογισμός της «Επιχείρησης 
Καλάβρυτα» ως εξής:

î Καταστράφηκαν ολοκληρωτικά τα κά
τωθι χωριά (1:100.000): Ρωγοί, Κερπινή, 
Σιδηροδρομικός Σταθμός Κερπινής, Άνω 
Ζαχλωρού, Κάτω Ζαχλωρού, Σούβαρδο, 

Τα Καλάβρυτα μετά την καταστροφή της 13ης Δεκεμβρίου 1943
(Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού).
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Επάνω: Τμήμα της 117 Μεραρχίας Κατα
δρομών ξεκουράζεται, ενώ στο βάθος καί

γεται η πόλη των Καλαβρύτων.
(Πηγή: Πολεμικό Μουσείο).

Δεξιά: Οι δείκτες του ρολογιού της εκκλη
σίας των Καλαβρύτων σταμάτησαν στις 

14.34 της 13ης Δεκεμβρίου 1943.
(Πηγή: Χέρμαν Φρανκ Μάγερ, 

Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα, Αθήνα 2004).

Βραχνί, Καλάβρυτα, Μονή Μεγάλου Σπη
λαίου, Μονή Αγίας Λαύρας, Αγία Κυριακή, 
Αυλές, Βυσωκά, Φτέρη, Κλαπατσούνα 
(Πλατανιώτισσα), Πυργάκι, Βάλτσα, Με
λίσσια, Μονή Ομπλού, Λαπαναγοί, Μάζι, 
Μαζέικα, Παγκράτι, Μορόχωβα, Δερβένι, 
Βάλτος, Πλανητέρου, Καλύβια.

î 696 Έλληνες εκτελέστηκαν.

Το Ολοκαύτωμα των
Καλαβρύτων

Οι Γερμανοί εισήλθαν στα Καλάβρυτα 
στις 9 Δεκεμβρίου 1943. Την έντονη ανησυ
χία των κατοίκων κατεύνασαν οι διαβεβαιώ
σεις του Γερμανού διοικητή ότι δε θα διέ
τρεχαν κανένα κίνδυνο. Μάλιστα ορισμένοι 
Καλαβρυτινοί που είχαν εγκαταλείψει την 
πόλη από το φόβο αντιποίνων επέστρεψαν 
στα σπίτια τους. Οι Γερμανοί προχώρησαν 
αρχικά στην πυρπόληση σπιτιών που ανή
καν σε μέλη αντιστασιακών οργανώσεων. 
Στη συνέχεια αναζήτησαν την τύχη των 
Γερμανών τραυματιών της Μάχης της Κερ
πινής και στις 12 του μηνός άρχισαν να ετοι
μάζουν την αποχώρησή τους.

Όμως, το πρωί της 13ης Δεκεμβρίου, 
ημέρα Δευτέρα, χτύπησαν οι καμπάνες 
της κεντρικής εκκλησίας και δόθηκε διατα
γή να συγκεντρωθούν όλοι οι κάτοικοι στο 
δημοτικό σχολείο2, αφού πάρουν μαζί τους 
μια κουβέρτα και τρόφιμα μιας ημέρας. Στη 
συνέχεια, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι λιγο
στοί υπερήλικες της πόλης κλείστηκαν σε 
αίθουσες διδασκαλίας, ενώ όλοι οι άνδρες 
από 14 έως 65 ετών οδηγήθηκαν σε φά
λαγγες σε κοντινή επικλινή τοποθεσία, τη 
Ράχη του Καππή. Ο χώρος ήταν προσεκτι
κά επιλεγμένος, καθώς η αμφιθεατρική του 
διαμόρφωση δε θα επέτρεπε σε κανέναν 
να γλιτώσει από τις ριπές των πολυβόλων 
που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε η πυρπόληση 
των Καλαβρύτων. Ολόκληρη η πόλη πα
ραδινόταν στις φλόγες, ενώ η φωτιά πλη
σίαζε απειλητικά στο κτήριο του σχολείου, 
το οποίο φρουρούσαν πάνοπλοι Γερμανοί 
στρατιώτες. Την ίδια στιγμή ο οδοντωτός 
σιδηρόδρομος κατηφόριζε με τις σοδιές 
από τις λεηλασίες των Γερμανών σε σπί

τια, καταστήματα και αποθήκες, απ’ όπου 
άρπαξαν ό,τι πολύτιμο υπήρχε.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, με τη ρί
ψη φωτοβολίδων, δόθηκε το σύνθημα της 
εκτέλεσης. Το εκτελεστικό απόσπασμα απο
τελούσαν 35 Γερμανοί στρατιώτες και η δια
ταγή δόθηκε από τον Γερμανό δεκανέα Τέ
νερ�. Οι ριπές των πολυβόλων θέρισαν τους 
Καλαβρυτινούς. Το έγκλημα ολοκληρώθηκε 
με τις χαριστικές βολές στους επιζώντες. Τελι
κά, διασώθηκαν 13 άτομα που «θάφτηκαν» 
κάτω από τα σώματα των εκτελεσθέντων.

Στο δημοτικό σχολείο τα γυναικόπαι
δα έζησαν στιγμές αγωνίας και τρόμου, 
καθώς οι φλόγες έζωναν το κτήριο. Σπάζο
ντας πόρτες και παράθυρα κατάφεραν να 
ξεφύγουν και αναζήτησαν τους οικείους 
τους. Ανηφορίζοντας προς τον αγρό όπου 
οι Γερμανοί είχαν οδηγήσει τους άνδρες 
αντίκρισαν το φρικιαστικό θέαμα πατε
ράδων, γιων και αδελφών που κείτονταν 
νεκροί. Μια άμορφη μάζα, πλημμυρισμένη 
στο αίμα. Τα νιάτα, οι δημιουργικές δυνά
μεις της πόλης, περιουσίες και κόποι ετών 
αφανίστηκαν στις 14.34 της 13ης Δεκεμβρί

ου 1943, όπως δείχνουν οι δείκτες του στα
ματημένου ρολογιού της εκκλησίας.

Το δράμα ολοκληρώθηκε, τις επόμενες 
ημέρες, με τις Καλαβρυτινές να σκάβουν 
πρόχειρους τάφους για να θάψουν τους νε
κρούς τους. Με τις κουβέρτες που είχαν μα
ζί τους, μετέφεραν ορισμένους στο νεκροτα
φείο, ενώ άλλους τους έθαψαν στο λόφο.

Η θυσία των Καλαβρύτων αναδείχθηκε 
σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και ει
ρήνης. Στον τόπο της εκτέλεσης, ο Λευκός 
Σταυρός και η Πετρωμένη Καλαβρυτινή 
Μάνα, αιώνια σύμβολα του μαρτυρίου, εξα
κολουθούν να στέλνουν μηνύματα ειρήνης 
και συναδέλφωσης των λαών του κόσμου.

ΓΕΣ/ΔΙΣ

2  Από το 1993, έτος συμπλήρωσης 50 χρόνων από το Ολοκαύτωμα, στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο το Μουσείο των Καλαβρύ
των (Μουσείο Θυσίας Καλαβρυτινών).

� Πρόκειται για αλλοίωση από τους Έλληνες του επωνύμου του Γερμανού δεκανέα Κόνραντ Ντένερτ (Konrad Dφhnert).
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ΓΩΟΑΤΠ ΗΓΑΡΝΙ ΗΗΝΣΟΡ ΣΟΙΑΒΙ

ΣΩΧΥΓΕ ΥΕΜΣΙΘ ΔΜΗΙΕΕ ΙΑΙΛΕΑ

ΤΣΓΟΡΗ ΗΘΥΡΣΑ ΔΑΡΙΓΑ ΓΛΟΙΑΝ

ΟΥΚΣΑΤ ΣΝΥΟΑΡ ΜΙΓΟΝΑ ΜΤΙΑΣΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Κουίζ γνώσεων

1. Τι καταγωγής είναι η ράτσα σκύλων χάσκι;
Η. Αγγλικής
Ζ. Γερμανικής
Φ. Σιβηρικής

2. Ποιος τιμήθηκε με το Νόμπελ χημείας το 1902;
Ο. Φίσερ
Δ. Μπούχνερ
Ρ. Όστβαλτ

3. Από ποιον τοξότη του Τρωικού Πολέμου σκοτώθηκε ο Πάρις;
Ψ. Τηρέα
Ρ. Φιλοκτήτη
Ν. Πανδίονα

4. Ποιος Γάλλος συγγραφέας καθιερώθηκε με το μυθιστόρημα 
“Μαντάμ Μποβαρί”;

Χ. Μοπασάν
Κ. Μπέκετ
Ν. Φλομπέρ

5. Από ποιον ιδρύθηκε το 1989 η Ορχήστρα των χρωμάτων;
Τ. Χατζιδάκι
Α. Μαμαγκάκη
Π. Θεοδωράκη

Τοποθετώντας τα γράμματα των σωστών απαντήσεων, στα αντί
στοιχα τετράγωνα της παρακάτω σκάρας, θα διαβάσετε το επώνυ
μο του Αμερικανού πολιτικού που διετέλεσε πρόεδρος των Η.Π.Α. 
μετά την παραίτηση του Νίξον.
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Γεωγραφικό κουίζ

1. Ποιος από τους παρακάτω νομούς δε συνορεύει με το ν. 
Αχαΐας;

Χ. Ηλείας
Δ. Αρκαδίας
Υ. Μεσσηνίας

2. Σε ποια θάλασσα εκβάλλει ο ποταμός Βόλγας;
Ε. Μαύρη
Λ. Κασπία
Η. Λευκή

3. Πώς αλλιώς λέγεται ο Τυμφρηστός;
Λ. Τσιγκέλι
Ι. Βελούχι
Ξ. Ζυγός

4. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Σουδαν;
Κ. Χαρτούμ
Β. Τύνιδα
Θ. Ραμπάτ

5. Σε ποια χώρα βρίσκεται η κοιλάδα του Νεάντερταλ;
Τ. Ολλανδία
Π. Γαλλία
Η. Γερμανία

Τοποθετώντας τα γράμματα των σωστών απαντήσεων, στα αντί
στοιχα τετράγωνα της παρακάτω σκάρας, θα διαβάσετε την ονο
μασία μιας λίμνης του νομού Βοιωτίας.
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ΛΥΣΗ: ΦΟΡΝΤ ΛΥΣΗ: ΥΛΙΚΗ
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Κυψέλη

Ξεκινώντας από το βέλος και με φορά σύμφωνη με αυτή των 
δειχτών του ρολογιού, γράψτε γύρω από κάθε κυψελίδα τη λέξη που 
σχηματίζεται από τα γράμματα που υπάρχουν μέσα σ’ αυτή.

ΛΥΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ


