
ΣYΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στελέχη ε.ε. και Πολιτικό προσωπικό      2,40€ ανά έτος
του Στρατού Ξηράς

• Το Περιοδικό αποστέλλεται στη Μονάδα-Υπηρεσία που 
υπηρετεί ο συνδρομητής.
• Για τη διαχείριση της συνδρομής των ε.ε. στελεχών λει-
τουργεί η εφαρμογή του Περιοδικού στην Ηλεκτρονική Πύλη 
Διαδικτυακών Εφαρμογών του army.gr

ΤΕΤΡΑΜΗΝIAIA ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1883 • ΤΕΥΧΟΣ 1ο 2021

Στελέχη ε.α. του Στρατού Ξηράς     2,94€ ανά έτος
Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ.      5,87€ ανά έτος 

• Καταθέτουν τη συνδρομή στον Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης 
του Περιοδικού και αποστέλλουν την απόδειξη καταθέσεως (με 
FAX, e-mail ή ταχυδρομικώς) μαζί με το απόκομμα συνδρομής.
 • Τα έξοδα τραπεζικής μεταφοράς της συνδρομής επιβαρύνουν 
τον συνδρομητή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)
Απλή (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)    14,20€ ανά έτος
Συστημένη (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)  21,60€ ανά έτος

Δωρεάν προβολή του Περιοδικού για τους μαθητές των Παραγωγικών 
Σχολών του Στρατού Ξηράς, μέσω της εφαρμογής του Περιοδικού στην 
Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Εφαρμογών του army.gr 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) 
Απλή (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)    16,30€ ανά έτος
Συστημένη (Επιταγή Τράπεζας Πειραιώς)  23,80€ ανά έτος

Διευθυντής Έκδοσης 

τηλ. 210 6553978 

 Διαχείριση Συνδρομητών 

τηλ. & fax 210 6553979

e-mail: ekdosis@army.gr

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Eπώνυμο: ..............................................................    Όνομα: ..........................................................................

Ιδιότητα: ...............................................................    Νέα Συνδρομή         Ανανέωση Συνδρομής

Οδός: ...................................................................    Αριθμός: ................................   Τ.Κ.: ..........................,...

Πόλη: ...................................................................    Τηλ: ..............................................................................

ΑΦΜ (για τους ε.α.): ...............................................    e-mail: ..........................................................................

Επιλογή Μέσου:    Έντυπο          ή  CD          ή  Online (pdf)*

• Οι συνδρομητές Εξωτερικού εκδίδουν τραπεζική επιταγή από κατάστημα Ελληνικής Τράπεζας στο Εξωτερικό προς τον Αριθμό 
Λογαριασμού Τραπέζης του Περιοδικού (στη διεύθυνση του Περιοδικού).

• Αριθμός Λογαριασμού του Περιοδικού Τράπεζα Πειραιώς:
6915-130036-953 • ΙΒΑΝ: GR7901719150006915130036953

Την εφαρμογή του

Περιοδικού θα τη βρείτε

 στην Ηλεκτρονική Πύλη 

Διαδικτυακών Εφαρμογών του 

www.army.gr 

*Για τους ε.ε. και ε.α. συνδρομητές μέσω της εφαρμογής του Περιοδικού στο army.gr και για τους λοιπούς μέσω e-mail

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ3 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
1020 ΣΤΓ
Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15 561

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ3 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)
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1821: ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΟΣΤΙΤΣΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ: ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)

με εθνική και θρησκευτική ταυτότητα

Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
& ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 1ο 2021  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ



Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέ χε ται για δη μο σί ευ ση εργασίες πρω τό τυ πες ή α πό με τά φρα ση, σύμφωνα με 
την Πά για Δια τα γή του ΓΕΣ 0-17/2001, που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες θεμάτων:
Στρα τιω τι κά Θέ μα τα: Ε θνι κή Ά μυ να, Τα κτι κή και Στρα τη γι κή, Ορ γά νω ση των Ενόπλων Δυνάμεων, Πο λε μι κά 
Μέ σα και Υ λι κά-Όπλα μαζικής καταστροφής, Ευρωπαϊκής Άμυνας-Στρατού, Νέες Απειλές (Στρατιωτικές-
Οικονομικές-Ηλεκτρονικές), Η γε σί α-Η θι κές Δυ νά μεις, Στρα τιω τι κή Γε ω γρα φί α, Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α, Διοι κη τι κή 
Μέ ρι μνα, Τε χνο λο γι κές Ε ξε λί ξεις.
Γε νι κό τε ρα Θέ μα τα Στρα τιω τι κής-Πο λι τι κής Φύ σης: Πα γκό σμιο Πε ρι βάλ λον, Συ να σπι σμοί, Συμ μα χί ες, 
Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, Πόλεμοι Χαμηλής Έντασης, Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος, Διε θνείς Τά σεις 
και Ε ξε λί ξεις, Δίκαιο του Πολέμου, Ανθρωπιστικές Επεμβάσεις, Γε ω πο λι τι κά-Γε ω φυ σι κά-Δια στή ματος, Ε ξε-
λί ξεις των Ε θνι κών Θε μά των.
Ε γκυ κλο παι δι κά Θέ μα τα: Οι κο νο μι κά και Πο λι τι σμού, Κοι νω νι κά, Θρη σκευ τι κά, Φι λο σο φι κά, Τέ χνης-Ε πι-
στή μης, Ι στο ρι κά, Λει τουρ γί α του Δη μο κρα τι κού Πο λι τεύ μα τος και των Δη μο κρα τι κών Θε σμών, οποιοδήποτε 
εγκυκλοπαιδικό θέμα για την επιμόρφωση των στελεχών του ΣΞ.

Περιορισμοί για τη συνταξη και υποβολή των εργασιών: 
 να χρησιμοποιείται η δημοτική γλώσσα, χωρίς υπερβολές και ακρότητες.
 να μην υπερβαίνουν τις 20 σελίδες (Α4), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συγγραμμάτων, εικόνων και 
φωτογραφιών και να μην πε ριέ χουν δια βαθ μι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες.
 να μην περιέχουν σχόλια και κρίσεις σε βάρος προσώπων και να κινούνται μέ σα σε ευ πρε πές, τεκ μη ριω μέ νο 
ε πι στη μο νι κά και τε χνι κά πλαί σιο, χω ρίς αιχ μές, ο ξύ τη τες και προ κλή σεις.
 να μην εκτρέπονται σε κρίσεις για την επίσημη πολιτική της χώρας και να μην εξιστορούν γεγονότα πολιτικής 
φύσεως που μπορούν να δημιουργήσουν προστριβές στο εσωτερικό της χώρας και με άλλα κράτη.
 να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα και σε οπτικό δίσκο (CD ή DVD) σε ηλεκτρονική μορ φή (π.χ. Microsoft Word), 
συ νο δευόμενα από σύντομο βιογραφικό του συντάκτη με τα στοιχεία επικοινωνίας του και εάν εί ναι δυ να τόν, α πό 
α νά λο γο φω το γρα φι κό υ λι κό (ανάλυσης 300 dpi), κα τάλ λη λο για α να πα ρα γω γή. 
 να α να φέ ρον ται ευ κρι νώς ο συγ γρα φέ ας, ο τί τλος, ο εκ δο τι κός οί κος, ο τόπος-χρονολογία-αριθμός έκδοσης 
για αναφορές σε πηγές και δημοσιεύσεις άλλων συγγραφέων-φορέων ή εφόσον πρόκειται για ερ γα σία η οποία 
προ έρ χεται α πό αναπαραγωγή ή με τά φρα ση βιβλίου, άρθρου ή κειμένου.
 να καταγράφονται υποχρεωτικά οι βιβλιογραφικές αναφορές. 
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(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ)

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Δ3

(Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων)

Διευθυντής ΓΕΣ/Δ3
Ταξχος Γεώργιος Μπακόλας

Διευθυντής Έκδοσης 
Τμηματάρχης 4ου Τμήματος (Στρατιωτικές Εκδόσεις)

Σχης (ΠΖ-ΕΥ) Χρήστος Χριστόπουλος

Καταχώριση Συνδρομητών
Καταχώριση Μελετών

Αλχίας (ΠΖ) Ιωάννης Μουρκογιάννης

Επιμέλεια Κειμένου
ΜΥ Μαρία Ρέκκα

Επεξεργασία Φωτογραφίας
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Multimedia
ΜΥ Βασιλική Κιρτζαλίδου

ΜΥ Μαρία Ρέκκα
ΜΥ Στέλλα Κοντουδάκη

Υποστήριξη Δικτυακού Τόπου (INTERNET)
ΚΕΠΥΕΣ

Εκτύπωση
ΤΥΕΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
τηλ.: 210 655 3978 (Διευθυντής Έκδοσης) 

τηλ. & fax: 210 655 3979 (Διαχείριση Συνδρομητών-Μελετών)
τηλ.: 210 655 3166-67 (Καλλιτεχνική Επιμέλεια)

e-mail: ekdosis@army.gr 
http://www.army.gr

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Την ιστοσελίδα

του Περιοδικού θα τη 

βρείτε στο

www.army.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση 
των άρθρων χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΓΕΣ.

1  Οι συ ντά κτες εί ναι υπεύθυνοι για το πε ριε χό με νο της ερ γα σί ας τους και την εξασφάλιση άδειας για τη χρησιμοποίηση 

των πηγών και βιβλιογραφικών αναφορών-παραπομπών, καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων.

2Οι εργασίες που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις των συγγραφέων 

και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

3 Οι ερ γα σί ες ε πε τεια κού χα ρα κτή ρα (28η Ο κτω βρί ου-25η Μαρ τί ου κ.λπ.), θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται του λά χι στον 

προ εξα μή νου, έ τσι ώ στε να δη μο σιεύ ο νται ως ε πί και ρες στο Πε ριο δι κό μας.

4 Οι συ ντά κτες, ε φό σον δη μο σιευ θεί η ερ γα σί α τους, δι καιού νται για κά θε τυ πο γρα φι κή σε λί δα (μεγέθους χαρτιού 17,5 x 25 εκ.) 

2.300 έως  2.700 γραμμάτων α μοι βή 6,53€ για πρω τό τυ πη με λέ τη και 3,97€ για ερ γα σί ες α πό με τά φρα ση, σύμφωνα 

με την ΚΥΑ Υπ. Αριθμ. 2/76198/0022 (ΦΕΚ 208/τΒ΄/11-02-2008). Οι δικαιούχοι μετά την έκδοση και διανομή του 

αντίστοιχου τεύχους του Περιοδικού, μπορούν να επικοινωνούν με τη Δνση Χρηματικού του ΤΥΕΣ στο τηλ.: 210 6552659.

5 Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Περιοδικό γνωμοδοτούνται α πό την Ε πι τρο πή Σύ ντα ξης για τη δημοσίευσή τους 

ή μη, και α νε ξάρ τη τα α πό την απόφαση η ε πι στρο φή τους δεν προ βλέ πε ται.

6 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη διαχείριση 

του Περιοδικού.



Πρόλογος έκδοσης Περιεχόμενα

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Σας καλωσορίζουμε στο 1ο τεύχος του 2021 της Στρατιωτικής Επιθεώρησης, του 
αρχαιότερου Περιοδικού του Στρατού, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1883.

Καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821, μεγάλο μέρος του περιεχομένου είναι αφιερωμένο στον Μεγάλο τόσο σε 
θυσίες όσο και νίκες Αγώνα του λαού μας για την ελευθερία του.

Το πρώτο μας άρθρο καλύπτει πλήρως το περιεχόμενο του Αγώνα αυτού, χάρη 
στον εκλεκτό ιστορικό και πολιτικό επιστήμονα αρθρογράφο του, τόσο όσον αφορά 
τα αίτια όσο και τις διάφορες ερμηνείες της Επανάστασης. 

Το επόμενο άρθρο μας, εξίσου έμπειρου ιστορικού επιστήμονα και στρατιωτικού, 
αναφέρεται αναλυτικά στις σημαντικές συσκέψεις της Βοστίτσας και της Λευκάδας, 
η προσέγγιση των οποίων είναι άγνωστη στους περισσοτέρους. 

Συνεχίζουμε με το Β΄ Μέρος των χερσαίων επιχειρήσεων κατά τον ελληνοϊταλικό πο-
λεμο, ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα στα 80 χρόνια από το ηρωοτόκο έπος του 1940.  

Τελειώνουμε με το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, επίσης έμπειρου αναλυτή, το οποίο 
εξετάζει τα γεγονότα του ρωσσοτουρκικού πολέμου σε στρατιωτικό, διπλωματικό και 
πολιτικό επίπεδο.

Διανθίζοντας το τεύχος μας με ευρήματα απ’ όσα σημαντικά έχουν ειπωθεί, γραφεί 
ή αποτυπωθεί φωτογραφικά, ευχόμαστε το Περιοδικό μας να εξακολουθήσει να σας 
προσφέρει ευχάριστη και ενδιαφέρουσα συντροφιά.

Η Συντακτική Ομάδα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

σελ. 6
971 ΤΣΝ

ΑΡΘΡΑ

σελ. 14
1821: ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Κωνσταντίνος Χολέβας

σελ. 20
ΒΟΣΤΙΤΣΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ: ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Σχης (ΤΘ) Βασίλειος Μουντοκαλάκης

σελ. 32
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ (Β΄ ΜΕΡΟΣ)
Aνχης (ΤΘ-ΕΥ) Γεώργιος Νίκας

σελ. 76
Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
σελ. 98
ΖΕΙΔΩΡΗ ΚΑΛΛΙΕΠΕΙΑ
σελ. 100
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
σελ. 102
ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
σελ. 112
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
σελ. 116
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Το 971 ΤΣΝ αποτελεί οργανική Μονάδα της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.
Το έμβλημα της Στρατονομίας φέρει ως φόντο μία από τις αρχικές 
μορφές της Ελληνικής Σημαίας, που υποδηλώνει την αρχαιότητα της 
Υπηρεσίας, μία αρχαιοελληνική περικεφαλαία χρώματος καφέ, που εκ-
φράζει τη σωματική ρώμη και ανδρεία –αρετές που πρέπει να διαθέτει 
ο κάθε Στρατονόμος– και ένα σύμπλεγμα «ζυγού δικαιοσύνης»  του 
οποίου το στέλεχος απεικονίζεται με ερυθρό ξίφος που παραπέμπει 
στην ισχύ και την αποφασιστικότητα του προσωπικού της Στρατονομίας 
για την επιβολή του Νόμου. Το απόφθεγμα «ΝΟΜΟΙΣ ΠΕΙΘΟΥ» σημαί-
νει «Υπάκουε ενσυνείδητα στους Νόμους» και αποδίδεται στον Χίλωνα, 
έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας (6ος π.Χ. αιώνας).

Παρουσίαση

971 ΤΣΝ

Συνεχίζεται...



1821: ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ14 15ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Αφιέρωμα

Για τον εθνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα της Ελληνικής Επαναστάσεως αψευ-
δής μάρτυς είναι η ακόλουθη συνομιλία του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη με το Άγγλο 
Ναύαρχο Χάμιλτον:

«Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δὲν ὁμοιάζει μὲ καμμιάν ἀπ’ ὅσαις γίνονται τὴν σήμερον 
εἰς τὴν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῆς διοικήσεώς των εἶναι 
ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μὲ ἄλλο 
ἔθνος, ἦτον μὲ ἕνα λαὸν ὅπου ποτέ δὲν ἠθέλησε νὰ ἀναγνωρισθῇ ὡς τοιοῦτος, οὔτε 
νὰ ὁρκισθῇ παρὰ μόνον ὅ,τι ἔκαμνεν ἡ βία. Οὔτε ὁ Σουλτάνος ἠθέλησε νὰ θεωρήσει 
τὸν Ἑλληνικόν λαόν ὡς λαόν, ἀλλ΄ ὡς σκλάβους. Μίαν φορὰν ὅταν ἐπήραμεν τὸ 
Ναύπλιον ἦλθε ὁ Ἄμιλτον νὰ μὲ ἰδῇ. Μοῦ εἶπε ὅτι πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ ζητήσουν 
συμβιβασμόν, καὶ ἡ Ἀγγλία νὰ μεσιτεύσῃ. Ἐγώ τοῦ ἀποκρίθηκα, ὅτι αῦτό δὲν γίνεται 
ποτέ, ἐλευθερία ἢ θάνατος. Ἐμεῖς Καπετὰν Ἄμιλτον ποτὲ συμβι-
βασμὸν δὲν ἐκάμαμεν μὲ τοὺς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, 
ἄλλους σκλάβωσε μὲ τὸ σπαθὶ καὶ ἄλλοι, καθώς ἐμεῖς, 
ἐζούσαμεν ἐλεύθεροι ἀπό γεννεά εἰς γεννεά. Ὁ 
βασιλεύς μας ἐσκοτώθη, καμμία συνθήκη δὲν 

1821: 
ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων

Ιστορία είναι η μελέτη των πηγών. 
Σημασία έχει τί έγραψαν και τί πίστευαν 
οι πρωταγωνιστές του 1821 και όχι τί 
γράφουν σήμερα διάφοροι ερευνητές 
επηρεασμένοι από σύγχρονες ιδεολογικές 
προκαταλήψεις. 

ἔκαμε. Ἡ φρουρά του εἶχε παντοτεινό πό-
λεμον μὲ τοὺς Τούρκους καὶ δύο φρούρια 
ἦτον πάντοτε ἀνυπότακτα. – Μὲ εἶπε, ποία 
εἶναι η βασιλική φρουρά του, ποία εἶναι τα 
φρούρια.- Ἡ φρουρά τοῦ Βασιλέως μας εἶναι οἱ 
λεγόμενοι Κλέφται, τὰ φρούρια ἡ Μάνη καὶ τὸ Σούλι 
καὶ τὰ βουνά. Ἔτζι δὲν μὲ ὡμίλησε πλέον». (Θεοδώρου 

Ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, 

ένας εκ των 
πρωτεργατών 

της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, 

Διονυσίου Τσόκου, 
Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο.

Μάχη των Αθηνών 1827,
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Συνεχίζεται...
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Ιστορικό άρθρο

Σχης (ΤΘ) Βασίλειος Μουντοκαλάκης

Βοστίτσα και Λευκάδα:
Δύο Σημαντικές Συσκέψεις

Η Σύσκεψη της Βοστίτσας
Η Βοστίτσα είναι το σημερινό (και αρχαίο) Αίγιο. Η ονομασία «Βοστίτσα» ανά-

γεται στον μεσαίωνα και την τουρκοκρατία, κατά την οποία υπήρξε σημαντικό οι-
κιστικό κέντρο. Η ύπαρξη στην περιοχή της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
(ή Μονή Αρχαγγέλων, όπως ονομαζόταν αρχικά), της οποίας κτήτορες ήταν κατά 
πάσα πιθανότητα οι Παλαιολόγοι, κατέστησε τη Βοστίτσα σημαντικό πνευματικό 
και εκκλησιαστικό κέντρο.1 

Στη Βοστίτσα έλαβε χώρα η περίφημη ομώνυμη «Συνέλευση», από 26 έως 292 
(ή έως 30)3 Ιανουαρίου 1821. Η συνέλευση αυτή κατέστη αναγκαία για τους 
προκρίτους της Πελοποννήσου, μυημένους ήδη μέσω της Φιλικής Εταιρείας στο 
μεγάλο μυστικό του επικείμενου ξεσηκωμού, για δύο κυρίως λόγους:

Το κύριο οργανωτικό έργο του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, μετά την ανάληψη 
της ηγεσίας της Φιλικής,4 άρχισε περί το φθινόπωρο του 1820. Μεταξύ άλ-
λων, με επιστολή της «Αρχής», διορίζονται οι έφοροι της Φιλικής Εταιρείας 
στον Μοριά.5 Την επιστολή διορισμού των εφόρων, μαζί με άλλες επιστολές 
που παρείχαν οδηγίες προς τους προκρίτους της Πελοποννήσου, έφερε στην 
Πελοπόννησο ο Φιλικός Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος.6 Έτσι, ούτως ή άλλως, 
μια τέτοια σύσκεψη όλων των εφόρων αλλά και των προκρίτων του Μοριά θα 
έπρεπε οπωσδήποτε κάποια στιγμή να συγκληθεί, για να σχεδιάσει την έναρξη 
της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. 

Αλλά το γεγονός που επίσπευσε7 τη σύγκληση αυτής της συσκέψεως ήταν η 
άφιξη του Γρηγορίου Δικαίου (Παπαφλέσσα) στην Πελοπόννησο, τον Δεκέμβριο 
του 1820. Ο Παπαφλέσσας έφτασε στην Πελοπόννησο ως απεσταλμένος της 
«Αρχής», μετά τις αποφάσεις του Ισμαηλίου. Οι πρόκριτοι θορυβήθηκαν από τον 
ερχομό του Παπαφλέσσα, γιατί από τη μια μεριά ήταν ήδη γνωστός ο εκρηκτικός 
χαρακτήρας του,8 ενώ από την άλλη η πρόσφατη διαγωγή του στην Ύδρα και τις 
Σπέτσες (από όπου πέρασε κατά το ταξίδι του από την Κωνσταντινούπολη προς την 
Πελοπόννησο) ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνη, καθώς διέδιδε ανοιχτά την απόφαση για 

1«…Κατά την Τουρκοκρατία, η Μονή ήταν πνευματικό κέντρο και εθνικός προμαχώνας. Μόλις κηρύχθηκε 
η επανάσταση, οι μάχιμοι μοναχοί τής Μονής κατέβηκαν στο Αίγιο και κατατάχθηκαν στο επαναστατικό σώμα 
του Γερμανού που πήρε μέρος στην πρώτη πολιορκία του Πατρινού κάστρου. Το Μάιο του 1821 η Μονή των 
Ταξιαρχών γίνεται αποθήκη τροφίμων, διαφόρων πολεμοφοδίων και εξακολουθεί να είναι μέχρι το 1827. 
Έτσι από την αρχή ως το τέλος του μεγάλου αγώνα η Μονή των Ταξιαρχών υπήρξε μια αξιόλογη επαναστατική 
εστία. Ιδιαίτερη είναι η υλική προσφορά της Μονής στην επανάσταση του 1821. Στον χειρόγραφο κώδικα του 
μοναστηριού αναγράφονται με λεπτομέρεια τα χρηματικά ποσά, τα ασημικά κ.λπ., που δόθηκαν για τον αγώνα…», 
(Πηγή: Μοναστήρια της Ελλάδος, www.monastiria.gr) 

2Στο έργο της Εκδοτικής Αθηνών σημειώνεται ότι η σύσκεψη έλαβε χώρα από 26 έως 29 Ιανουαρίου 
1821, (Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ΄, Αθήνα 1975, σελ. 77). 

3Αλλού, πιθανολογείται ότι η σύσκεψη διήρκεσε μέχρι την 30ή Ιανουαρίου, (βλέπε σχετικά, Σαράντος Ι. 
Καργάκος, Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σελ. 14).

4ΣΣ: 12 Απριλίου 1821.
5ΣΣ: Οι διορισθέντες έφοροι ήταν: Ο Π.Π. Γερμανός, ο Μονεμβασίας Χρύσανθος, ο Χριστιανουπόλεως 

Γερμανός, ο Ασημάκης Ζαΐμης, ο Σωτήριος Χαραλάμπης και ο Θεοχαράκης Ρέντης. Ταμίες ορίστηκαν ο 
Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος και ο Παναγιώτης Αρβάλης. 

6Εκδοτική Αθηνών, σελ. 77.
7Στο ίδιο.
8«…Και τούτο γιατί από παλιά ο Παπαφλέσσας εθεωρείτο στην Πελοπόννησο άτομο ανεύθυνο και 

επικίνδυνο…», (Εκδοτική Αθηνών, σελ. 77).

Αν η σύσκεψη του Ισμαηλίου υπήρξε καθοριστική για το σύνολο της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και ειδικότερα για το κίνημα στις 
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, οι δύο συσκέψεις στη Βοστίτσα και τη 
Λευκάδα, υπήρξαν το ίδιο καθοριστικές για την έναρξη του Αγώνα στην 
Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. 
Γνωρίζοντας τα διαδραματισθέντα στις δύο αυτές συσκέψεις, μπορεί 
κάποιος να βγάλει εύκολα συμπεράσματα για το πόσο δύσκολο υπήρ-
ξε πραγματικά το εγχείρημα του ξεσηκωμού των Ελλήνων, αλλά και να 
εντοπίσει ευθύς εξαρχής τις σημαντικές διαφορές στο ιστορικό πλαίσιο 
ανάμεσα στις δύο αυτές γεωγραφικές περιοχές. 

Συνεχίζεται...

http://www.gtp.gr/LocPage.asp?id=3276
http://www.monastiria.gr
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Προέλαση του Α΄ ΣΣ προς την κοιλάδα του Δρίνου 
(24-30 Νοεμβρίου 1940)

Το Α΄ ΣΣ από τις 24 Νοεμβρίου άρχισε την καταδίωξη του εχθρού εντός του αλβα-
νικού εδάφους και άρχισε να προσανατολίζει τις μονάδες του για τις παραπέρα επιχει-
ρήσεις στη γενική κατεύθυνση Ιωάννινα-Αυλώνας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΣ.

Στον παραλιακό τομέα το Απόσπασμα Λιούμπα, αφού κατέλαβε την οροθετική 
γραμμή στα βόρεια του χωριού Σαγιάδα, συνέχισε την επιθετική του ενέργεια και 
κατόρθωσε το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου να λάβει επαφή με την εχθρική τοπο-
θεσία στα νότια του ποταμού Πάβλα. Την ενέργεια του αποσπάσματος προσπάθησε 
να την υποβοηθήσει επιθετική ενέργεια από τη στρατιωτική διοίκηση Κέρκυρας. Η 
τελευταία, ύστερα από διαταγή του ΓΣ, είχε συγκροτήσει απόσπασμα από 5 αξιω-
ματικούς και 190 επίλεκτους οπλίτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με βενζινόπλοια 
την 23η Νοεμβρίου στις 06:30 στην περιοχή Κάτω Αετός, αλλά αντί να κινηθεί 
προς την περιοχή Βαγκασλάτι (σύμφωνα με την αποστολή να κάνουν προσβολές 
στα μετόπισθεν του εχθρού) κινήθηκε προς τα νότια κατά μήκος των ακτών μέχρι 

(Πηγή: ΓΕΣ/ΔΙΣ)

 ΧΕΡΣΑΙΕΣ
     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
   ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

     ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ
          ΠΟΛΕΜΟ

B΄ ΜΕΡΟΣ

Ανχης (ΤΘ-ΕΥ) 
Γεώργιος Νίκας, 
Ιστορικός

Συνεχίζεται...
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Τη 12η/24η Απριλίου 1877, ο Τσάρος Αλέξανδρος Β΄ κήρυξε τον πό-
λεμο στον Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ Β΄, έχοντας εξασφαλίσει τη συναίνε-
ση του Βερολίνου και της Βιέννης. Κατά το προσεχές δίμηνο, οι Ρώσσοι 
παρέταξαν έξι Σώματα Στρατού (το 7ο, το 8ο, το 9ο, το 10ο, το 11ο 
και το 12ο) στη μεθόριο. Λίγο μετά, στην περιοχή έφθασαν άλλα τρία 
Σώματα Στρατού συνολικής δυνάμεως 200.000 ανδρών και 800 πυρο-
βόλων,1 τα οποία απετέλεσαν τη Στρατιά του Νότου. 

1Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ο Ρωσσικός Στρατός αριθμούσε περί τους 1.000.000 άνδρες, εκ των 
οποίων πλέον των 735.000 έλαβαν μέρος στον συγκεκριμένο πόλεμο.

Οι ρωσσικές δυνάμεις κατάφεραν να δι-
αβούν τον Δούναβη, ο οποίος αποτελούσε 
το φυσικό σύνορο μεταξύ της Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας, την 27η Ιουνίου. 
Προηγουμένως, η Αγία Πετρούπολη είχε έρθει σε συμφωνία με την κυβέρνηση 
του Βουκουρεστίου, η οποία παρείχε κάθε δυνατή διευκόλυνση στα ρωσσικά 
στρατεύματα, καθιστώντας τη διέλευσή τους από τη ρουμανική επικράτεια αβλα-
βή. Οι ρωσσικές δυνάμεις έφθασαν δίχως απώλειες μέχρι τον Δούναβη, εντός 
δέκα μόλις εβδομάδων. Τα στρατεύματα του Τσάρου πορεύθησαν διαμέσου των 
βουνών της Βουλγαρίας για να αποφύγουν την παράλια οδό, καθώς στον Εύξεινο 
Πόντο κυριαρχούσε ο οθωμανικός στόλος, τον οποίον είχαν ενισχύσει πρόσφατα 
οι Βρεταννοί με τέσσερα θωρηκτά. Η Υψηλή Πύλη διέθετε ισχυρές δυνάμεις, αλλά 
είχε διαπράξει το σοβαρό σφάλμα να μην τις έχει συγκεντρωμένες σε ένα συγκε-
κριμένο σημείο προς απόφραξη των διόδων της ρωσσικής προελάσεως. Επιπλέον, 
διέθετε μεγάλη εμπιστοσύνη στα οχυρά της και ήταν πεπεισμένη ότι η ανώμαλη 
μορφολογία του εδάφους θα καθιστούσε προβληματική την πορεία των εισβολέ-
ων. Στους ανώτερους στρατιωτικούς κύκλους της Κωνσταντινουπόλεως υπήρχε 
η πεποίθηση ότι τελικώς οι Ρώσσοι θα εστρέφοντο προς τον παραλιακό δρόμο, 
όπου και θα αντιμετωπίζοντο ευχερέστερα. Κατά συνέπεια, οι εισβολείς έφθασαν 
ανεμπόδιστα σχεδόν μέχρι το Τίρνοβο (παλαιά πρωτεύουσα των Βουλγάρων) και 
μία στρατιά υπό τον αδελφό του Τσάρου κατέλαβε τη διάβαση Σίπκα. 

Η εξέλιξη αυτή εξέπληξε το τουρκικό επιτελείο. Ο σουλτάνος παρενέβη δυναμι-
κά, διορίζοντας τον Μεχμέτ Αλή Πασά στη θέση του διοικητού των οθωμανικών 

Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος, Νομικός-Διεθνολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάσκων Σ.ΕΘ.Α

Αριστερά: O Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ Β΄,
1842-1918.

Δεξιά: Ο Τσάρος Αλέξανδρος Β΄,
1818-1881.

Η διέλευση του Δούναβη, 
Nikolai Dmitriev-Orenburgsky, 1883.

Ο ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Συνεχίζεται...
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Ιστορίας πρόσβαση

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ... ΕΙΔΑΝ...

Οπλίτες στολίζουν τον Επιτάφιο 
της Μεγάλης Παρασκευής έξω 
από τη σκηνή του χειρουργείου 
που την χρησιμοποίησαν σαν ναό 

στο Καρά Τοκάτ. 

Παρέλαση ελαφρών αρμάτων μάχης 
στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 

Στη θάλασσα βρίσκονται 
πλοία του Πολεμικού 
Ναυτικού. 

1η Απριλίου 1922

25η Μαρτίου 1953

Καλαμάτα, 23 Μαρτίου 1821, αναπαράσταση της δοξολογίας, Μπενάκειο Μουσείο.

Οι πρώτες ημέρες της Eπανάστασης
«Καθὼς ἔβλεπαν οἱ Ἕλληνες τὰς σημαίας καὶ τοὺς στρατιώτας ἐσήμαιναν τῶν 
ἐκκλησιῶν τὰ σήμαντρα, καὶ οἱ μὲν ἱερεῖς ἔβγαιναν ἐνδυμένοι τὰ ἱερὰ ἄμφια καὶ μὲ 
τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τὰς χεῖρας, οἱ δὲ χριστιανοὶ ἄνδρες, γυναῖκες, παιδία, ἐπαρακα-
λοῦσαν τὸν Θεὸν νὰ τοὺς ἐνδυναμώνῃ. [...]
»Οἱ καπεταναῖοι [...] ἐκαρτεροῦσαν νὰ ἰδοῦν τοὺς Τούρκους, ὅπου θὰ προσκυ-
νήσουν καὶ ἦτο δι’ αὐτοὺς τοῦτο μεγάλο θαῦμα· αὐτὸς δὲ ἦτον ὁ πρῶτος πό-
λεμος ὅπου ἐσυνάχθησαν τόσοι πολλοὶ Ἕλληνες στρατιῶται. Οἱ περισσότεροι 
ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν χωρὶς ἅρματα καὶ ἄλλοι εἶχαν μαχαίρας, ἄλλοι σουγλιά, καὶ αἱ 
σημαῖαι τῶν περισσοτέρων ἦταν τσεμπέραις τῶν γυναικῶν των· ἐρωτοῦσαν οἱ 
ἁπλοῖ Ἕλληνες τότε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον τί ἐμαζώχθημεν ἐδῶ καὶ τί θὰ κάμωμεν. Οἱ 
δὲ καπεταναῖοι τοὺς ἔλεγαν ὅτι ἐμαζώχθημεν νὰ σκοτώσωμεν τοὺς Τούρκους διὰ 
νὰ ἐλευθερωθῶμεν. Ἐδῶ ἐβλέπαμεν τὴν μεγαλειτέραν προθυμίαν τοῦ λαοῦ. Καὶ 
αἱ γυναῖκες αἱ ἴδιαι ἔρχοντο φορτωμέναις καὶ ἔφερναν καὶ τὰ ζῷά των φορτωμένα 
κρέατα, κρασία, ψωμία καὶ ἄλλας τροφὰς διὰ νὰ φάγουν οἱ ἄνδρες των καὶ οἱ 
λοιποὶ στρατιῶται· τὸ δὲ στρατόπεδον ὡμοίαζεν εἰς αὐτὴν τὴν περίστασιν χωρικὸ 
πανηγύρι».

Φωτάκος, Ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, 
Ἀθήνησι 1858, 22-23, 28-29.
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ΕΙΠΑΝ...

Ζείδωρη καλλιέπεια

Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης στον
Γάλλο Ναύαρχο Δεριγνύ

Όλο το μεγαλείο του Αγώνα του 1821 αντικατοπτρί-
ζεται στην απάντηση του Στρατηγού Μακρυγιάννη προς τον 
φιλέλληνα Γάλλο Ναύαρχο Δεριγνύ. Γνωρίζοντας πολύ καλά 
το νόημα της Ελληνικής Ιστορίας και τη δύναμη των αρετών 
της ελληνικής ψυχής, γράφει στα Ἀπομνημονεύματά του: «Ἐκεῖ 
ὁπούφκιαχνα τὶς θέσεις εἰς τοὺς Μύλους ἦρθε ὁ Ντερνύς νὰ μὲ 
ἰδῇ. Μοῦ λέγει. “Τὶ κάνεις αὐτοῦ; Αὐτὲς οἱ θέσεις εἶναι ἀδύνατες. 
Τὶ πόλεμον θὰ κάνετε μὲ τὸν Μπραΐμη αὐτοῦ;” Τοῦ λέγω, εἶναι ἀδύ-
νατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς, ὅμως εἶναι δυνατὸς ὁ Θεὸς ὅπου  μᾶς προστατεύει. Καὶ 
θὰ δείξωμεν τὴν τύχη μας σ’ αὐτὲς τὶς θέσεις τὶς ἀδύνατες. Κι ἂν εἴμαστε ὀλίγοι 
εἰς τὸ πλῆθος τοῦ Μπραΐμη, παρηγοριόμαστε μ’ ἕνα τρόπον, ὅτι ἡ τύχη μας ἔχει 
τοὺς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. Ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὣς τώρα, 
ὅλα τὰ θεριὰ πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε. Τρῶνε ἀπὸ μᾶς καὶ μένει 
καὶ μαγιά. Καὶ οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν νὰ πεθάνουν. Κι ὅταν κάνουν αὐτήνη τὴν 
ἀπόφασιν, λίγες φορὲς χάνουν καὶ πολλὲς κερδαίνουν».

Αλλού αναφέρει: «Ἔγραψα γυμνὴ τὴν ἀλήθεια, νὰ ἰδοῦνε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ν’ 
ἀγωνίζονται διὰ τὴν πατρίδα τους, διὰ τὴ θρησκεία τους, νὰ ἰδοῦνε καὶ τὰ παιδιά 
μου καὶ νὰ λένε: “Ἔχομεν ἀγῶνες πατρικούς, ἔχομεν θυσίες”, ἂν εἶναι ἀγῶνες καὶ 
θυσίες. Καὶ νὰ μπαίνουν σὲ φιλοτιμίαν καὶ νὰ ἐργάζονται εἰς τὸ καλὸ τῆς πατρίδας 
τους, τῆς θρησκείας καὶ τῆς κοινωνίας». 

Ο νομπελίστας ποιητής μας Γ. Σεφέρης, θεωρεί πως ο Μακρυγιάννης έχει πη-
γαίο πεζογραφικό ταλέντο με μεγάλες αφηγηματικές αρετές και τον κατατάσσει 
στις πιο μορφωμένες ψυχές του νέου Ελληνισμού, γι’ αυτό τον χαρακτηρίζει 
αστέρευτη πηγή ζωής και τον αναγνωρίζει για δάσκαλό του. 
Καταλήγοντας, αναφέρει πως ο Μακρυγιάννης είναι η 
συνείδηση ενός ολόκληρου λαού, μία πολύτιμη διαθήκη.

Από το χρονικό της σύλληψης του Κολοκοτρώνη και 
την απολογία του στη δίκη

«Σὲ ἐρώτηση τοῦ προέδρου τοῦ δικασηρίου τὶ ἐπαγγέλ-
λεται ἀπαντᾶ: “Κρατάω 49 χρόνους στὸ χέρι τὸ σουλντάδο 
(σ.σ.: ντουφέκι) καὶ πολεµῶ γιὰ τὴν πατρίδα”. […] “πο-
λεµοῦσα νύχτα-µέρα γιὰ τὴν πατρίδα. Πείνασα, δίψασα, δὲν 
κοιµήθηκα µιὰ ζωή. Εἶδα τοὺς συγγενεῖς µου νὰ πεθαίνουν, τ’ ἀδέρφια µου νὰ 
τυραννιοῦνται καὶ τὰ παιδιά µου νὰ ξεψυχᾶνε µπροστά µου. Μὰ δὲν δείλιασα. 
Πίστευα πὼς ὁ Θεὸς εἶχε βάλει τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴ λευτεριά µας καὶ πὼς 

δὲν θὰ τὴν ἔπαιρνε πίσω”. [...] Στὸ ἄκουσµα τῆς ποινῆς ὁ λαὸς ἀγανάκτησε, ἐνῶ ὁ 
Κολοκοτρώνης ἔκανε τὸν σταυρό του. “Κύριε ἐλέησον. Μνήσθητί µου, Κύριε, ὅταν 
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου” είπε. Ἔβγαλε µιὰ πρέζα καπνὸ ἀπὸ τὴν ταµπακέρα 
του προκειµένου νὰ στρίψει τσιγάρο. Κάποιος ἀπό τὸ ἀκροατήριο τοῦ φώναξε 
“ἄδικα σὲ σκοτώνουν, στρατηγέ”. “Γι’ αὐτὸ λυπᾶσαι; Καλύτερα ποὺ µὲ σκοτώνουν 
ἄδικα, παρὰ δίκαια” ἀπάντησε. Ὅταν τὸν ΜάΪο τοῦ 1835 ὁ Ὄθωνας ἐνηλικιώθηκε, 
ἡ πρώτη πράξη ποὺ ὑπέγραψε ἦταν ἡ ἀποφυλάκιση τοῦ «Γέρου τοῦ Μοριά» καὶ 
τῶν ἄλλων ἀγωνιστῶν. Ἀκολούθως τὸν διόρισε Σύµβουλο τῆς Ἐπικρατείας. “Ὁ 
λαὸς ἀκόµη καὶ τώρα ἔχει τὴν ἀνάγκη σου”, τοῦ εἶπε ὁ µονάρχης».1 

Η άρνηση του Κανάρη να λάβει τιμητική σύνταξη 
Ο Κανάρης έγινε Υπουργός Ναυτικών σε τρεις κυ-
βερνήσεις επί βασιλείας Όθωνα και έγινε δύο φορές 
Πρωθυπουργός την περίοδο 1864-1865. Για να τον 
τιμήσουν, οι άνθρωποι του βασιλιά εξέδωσαν Διάταγμα 
με το οποίο ήθελαν να του χορηγήσουν μηνιαία σύνταξη 
χιλίων δραχμών. Ο μπουρλοτιέρης όμως, απάντησε αρ-

νητικά με μια επιστολή προς τον εισηγητή της πρότασης 
και Υπουργό Ναυτικών Αθανάσιο Μιαούλη. Πίστευε ότι μια 

τέτοια κίνηση θα έδινε την εντύπωση του ατομικού συμφέ-
ροντος. Στην επιστολή του έγραφε: «Καὶ ἄλλοτε, ὁσάκις μοῦ ἐγένοντο τοιαῦται 
προτάσεις ὑπὸ ὑπουργῶν, ἀπήντησα μὲ τὴν αὐτὴν γλῶσσαν [...] μίαν ἡμέραν τὸ 
Ἑλληνικὸν Ἔθνος θέλει ἀναγνωρίσῃ καὶ ἀποδόσῃ αὐτὰ εἰς τὴν οἰκογένειάν μου».

Ο θρυλικός Ναύαρχος πριν πεθάνει είπε ότι το μόνο που έχει να δώσει στο 
ελληνικό έθνος είναι η καρδιά του. Και την έδωσε. Μέχρι σήμερα φυλάσσεται 
μέσα σε μια λήκυθο στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην παλιά Βουλή.2

1https://www.ethnos.gr/istoria/94796_i-anatrihiastiki-apologia-toy-kolokotroni-ena-bima-prin-apo-
tin-gkilotina
2http://www.mixanitouxronou.gr/istoriko-ntokoymento-to-teleytaio-antio-ston-mpoyrlotieri-toy-
1821-konstantino-kanari/

Η λήκυθος με τη μαρμάρινη λάρνακα 
στην οποία φυλάσσεται μέχρι σήμερα η 

καρδιά του Κωνσταντίνου Κανάρη. 
Στη μαρμάρινη λάρνακα ο γλύπτης 

Θωμάς Θωμόπουλος έχει χαράξει με 
χρυσά γράμματα τα τοπωνύμια στα οποία 

διαδραματίστηκαν οι ένδοξες ναυμαχίες 
του Κωνσταντίνου Κανάρη: Χίος, Ψαρά, 

Τσεσμέ και Αλεξάνδρεια. Στο επάνω μέ-
ρος της λάρνακας βρίσκεται σκαλισμένο 

το άγαλμα της Νίκης 
ενώ έχει χαραχτεί η φράση 

«ΧΑΙΡΕ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΑΝΑΡΗ».
(Πηγή: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
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Ο κορωνοϊός-2 (SARS-CoV-2), η αιτία της νόσου (COVID-19), προκάλεσε 
μια πανδημία ιστορικών διαστάσεων στους δέκα μήνες από το πρώτο επι-
βεβαιωμένο περιστατικό στην πόλη Wuhan της Κίνας, τον Δεκέμβριο του 
2019, με παγκόσμια εξάπλωση, θνητότητα και κοινωνική αναστάτωση.
Τελικά, ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι απαραίτητο για 
τον έλεγχο της πανδημίας και την επάνοδο στην κανονική δραστηριότητα 
και τον φυσιολογικό τρόπο ζωής. Ενώ τα αποτελέσματα της φάσης 3 των 
κλινικών δοκιμών πολλών υποψήφιων εμβολίων είναι στον κοντινό μας 
ορίζοντα, τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού εξακολουθούν να 
είναι απαραίτητα και πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα πα-
ραμείνουν αναγκαίες και μετά τη διάθεση εμβολίου. Ακόμη και εάν ένα ή 
περισσότερα εμβόλια είναι υψηλής αποτελεσματικότητας και χορηγηθούν 
στον πληθυσμό, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να εμβολιαστεί η κρίσι-
μη μάζα για να επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης. Επιπροσθέτως δεν γνω-
ρίζουμε εάν τα εμβόλια θα προσφέρουν sterilizing immunity, δηλαδή την 
αποτροπή φορείας και μετάδοσης του ιού (πέραν της αποφυγής βαρείας 
νόσησης).

Οι τρόποι πρόληψης απέναντι στην εξά-
πλωση του SARS-CoV-2 περιλαμβάνουν 
τη χρήση μάσκας, τη φυσική απόσταση, 
την υγιεινή των χεριών, την ανίχνευση 
επαφών και τη διενέργεια διαγνωστικών 
εξετάσεων, τον περιορισμό του συγχρω-
τισμού και των συγκεντρώσεων. Εάν το 
εμβόλιο είναι μέτριας ή χαμηλής απο-
τελεσματικότητας, τα παραπάνω μέτρα 
θα είναι περισσότερο καθοριστικά και 
αναγκαία. Η επιστροφή στην κανονικότη-
τα θα απαιτήσει την ευρεία αποδοχή και 
υιοθέτηση χρήσης μάσκας, καθώς και των 
υπόλοιπων απλών και αποτελεσματικών 
παρεμβάσεων ως μέρος της εργαλειο-
θήκης πρόληψης της μετάδοσης του ιού.

Η χρήση μάσκας στο περιβάλλον 
της κοινότητας για την αποτροπή της 
μετάδοσης είναι το κλειδί αυτής της 
συνδυαστικής προσέγγισης. Πολλές 
μελέτες παρέχουν επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα 
των μασκών. Η χρήση των μασκών από 

το κοινό έχει συσχετιστεί με μείωση 
του ημερήσιου ρυθμού μετάδοσης. Σε 
μια μελέτη σε αμερικανικό νοσοκομείο 
μετά την καθολική χρήση μάσκας από 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
μειώθηκε ο ρυθμός εξάπλωσης από 
15% σε 0,49% ανά ημέρα.

Για να κατανοήσουμε το σκεπτικό της 
χρήσης μάσκας στην αποτροπή της μετά-
δοσης, είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητό 
πώς μεταδίδεται ο ιός από άτομο σε άτο-
μο. Ο SARS-CoV-2 μεταδίδεται κυρίως 
με τα σταγονίδια που παράγονται κατά 
την εκπνοή από μολυσμένα άτομα. Αυτά 
τα σταγονίδια έχουν ένα ευρύ φάσμα με-
γεθών. Τα βαρύτερα πέφτουν γρήγορα 
από τον αέρα κοντά στην πηγή, ενώ τα 
μικρότερα μπορούν να φτάσουν μέχρι 
και τα 2 μέτρα απόσταση. Τα μικρότε-
ρα σταγονίδια (συχνά αναφέρονται ως 
αερολύματα) υπάρχουν σε κοντινή από-
σταση, αλλά μπορούν να παραμείνουν 
στον αέρα με την πάροδο του χρόνου και Κωνσταντίνος Καρόζης, Αρχίατρος Τμήματος Λοιμώξεων 424 ΓΣΝΕ

Θέματα προσωπικού

Προλαμβάνοντας
την εξάπλωση του

SARS-CoV-2 με τις
μάσκες και άλλες

παρεμβάσεις
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να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις, 
μειώνοντας τη συγκέντρωσή τους, κα-
θώς απομακρύνονται από την πηγή τους.

Η επιδημιολογία του SARS-CoV-2 
δείχνει ότι οι λοιμώξεις πιθανότατα 
συμβαίνουν μέσω έκθεσης σε κοντινή 
απόσταση, περίπου 2 μέτρων από ένα 
μολυσμένο άτομο.

Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές δεί-
χνουν ότι αερολύματα μπορούν σε ορι-
σμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν 
λοίμωξη σε μεγαλύτερες αποστάσεις, 
εάν η έκθεση είναι παρατεταμένη σε 
κακώς αεριζόμενους κλειστούς χώρους 
και σχετίζεται με συμπεριφορές όπως 
τραγούδι, φωνές, αναπνοή κατά τη δι-
άρκεια άσκησης. 

Ο αποκλεισμός της διασποράς ανα-
πνευστικών σταγονιδίων από ένα άτο-
μο που έχει μολυνθεί με SARS-CoV-2 
μέσω της χρήσης μάσκας είναι μια λο-
γική στρατηγική για τον περιορισμό της 
μετάδοσης. Οι χειρουργικές μάσκες μπο-
ρούν να μειώσουν την αποβολή του ιού 
στην εκπνοή και η αποτελεσματικότητα 
φιλτραρίσματος ορισμένων υλικών που 
χρησιμοποιούνται στις μάσκες από ύφα-
σμα μπορεί να προσεγγίσει αυτή των 
χειρουργικών.

Αναπνευστικά σταγονίδια παράγονται 
όχι μόνο με τον βήχα ή το φτέρνισμα 
αλλά και από την ομιλία και την ανα-

πνοή. Πειράματα σκέδασης 
του φωτός δείχνουν ότι 
ένα λεπτό έντονης ομιλίας 
μπορεί να δημιουργήσει 
περισσότερα από 1000 
αερολύματα με τον ιό και 
να παραμείνει στον αέρα 
σε κλειστούς χώρους. Ως 
εκ τούτου, η συνήθης πρα-
κτική των ατόμων να αφαι-
ρούν τη μάσκα τους όταν 

μιλούν δεν συνιστάται. Με την έλευση του 
χειμώνα, οι δραστηριότητες αυξάνονται 
σε εσωτερικούς χώρους με την αύξηση 
του κινδύνου μετάδοσης. Επομένως, εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίζουμε την 
ανάγκη χρήσης μάσκας και του επαρκούς 
αερισμού των κλειστών χώρων.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι 
και 40%-45% των ατόμων που έχουν 
μολυνθεί μπορεί να μην είναι ποτέ συ-
μπτωματικό, αλλά μπορεί να μεταδίδει τον 
ιό. Η εξάπλωση του ιού από ανθρώπους 
χωρίς συμπτώματα μπορεί να αντιπρο-
σωπεύει περισσότερο από το 50% των 
συμβάντων μετάδοσης. Επιπροσθέτως 
ο ιός δύναται να μεταδοθεί από προσυ-
μπτωματικούς ασθενείς (ειδικά κατά τις 
2 ημέρες που προηγούνται της έναρξης 
των συμπτωμάτων). Δεδομένου ότι έχει 
καταστεί πλέον προφανές ότι άτομα ικανά 
να μεταδώσουν τον ιό δεν μπορούν να 
αναγνωριστούν αποκλειστικά από την 
παρουσία συμπτωμάτων, η καθολική 
χρήση μάσκας είναι απαραίτητη για τον 
έλεγχο της πανδημίας.

Οι μάσκες θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται σε συνδυασμό με άλλους τρό-
πους αποτροπής της εξάπλωσης του 
ιού, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής 
απόστασης, της υγιεινής των χεριών, του 
συχνού και καλού αερισμού των κλει-
στών χώρων (υγιεινή του αέρα) και της 

αποφυγής του συγχρωτι-
σμού. Τα μέτρα αυτά έχουν 
αθροιστικό αποτέλεσμα και 
κάθε ένα ελαττώνει κατά 
ένα ποσοστό την πιθανότη-
τα μετάδοσης του ιού, με τη 
συνισταμένη τους να απο-
τελεί ικανοποιητικό μέτρο 
μετριασμού της πανδημίας.

Η εφαρμογή μέτρων 
ελάττωσης του ιικού φορ-
τιού έχει ιδιαίτερη σημασία εάν λάβου-
με υπ’ όψιν ότι μελέτες δείχνουν ότι η 
βαρύτητα της νόσου σχετίζεται με την 
ποσότητα του ιικού φορτίου στο οποίο 
εκτέθηκε ο ασθενής. Είναι λοιπόν σημα-
ντικό να περιορίσουμε το φορτίο αυτό, 
ακόμη και αν δεν μπορούμε να το εξα-
λείψουμε τελείως.

Ο τακτικός εργαστηριακός έλεγχος σε 
ειδικές ομάδες πληθυσμού είναι σημα-
ντικός, αλλά ανεπαρκής από μόνος του 
για τον έλεγχο της μετάδοσης. Κανένα 
τεστ δε διασφαλίζει απόλυτα ένα αρνητι-
κό αποτέλεσμα. Όλα έχουν χαμηλό όριο 
ανίχνευσης του ιού, αλλά δεν μπορούμε 
να παραβλέψουμε τα ψευδώς αρνητικά. 
Επιπλέον το αποτέλεσμα ενός εργαστη-
ριακού ελέγχου αντιπροσωπεύει ακρι-
βώς μια χρονική στιγμή και δεν υποδει-
κνύει την κατάσταση ενός ατόμου εκτός 
της στιγμής συλλογής του δείγματος. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος, μαζί με την 
ανίχνευση επαφών και την απομόνωση 
των ασθενών, είναι ένα βασικό εργαλείο 

για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
ιού. Ωστόσο η εξάρτηση από τον εργα-
στηριακό έλεγχο μόνο για την αποτροπή 
μετάδοσης δεν επαρκεί για τον έλεγχό 
της και θα είναι μια αναποτελεσματική 
στρατηγική χωρίς τη χρήση μάσκας και 
φυσικής απόστασης.

Καθώς οι χώρες σε όλο τον κόσμο επι-
διώκουν να ανοίξουν ξανά με ασφάλεια 
επιχειρήσεις, σχολεία και άλλες πτυχές της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, η χρήση της 
μάσκας για να αποτραπεί η εξάπλωση του 
SARS-CoV-2, σε συνδυασμό με την εφαρ-
μογή κοινών πρακτικών δημόσιας υγείας 
(φυσική απόσταση, υγιεινή των χεριών, 
υγιεινή αέρα, αποφυγή συγχρωτισμού κ.ά.) 
είναι και θα παραμείνει καθοριστική για την 
έκβαση της πανδημίας για αρκετούς μήνες 
μετά την έλευση του εμβολίου.

Η επιστροφή στην ομαλότητα θα απαι-
τήσει την ευρεία αποδοχή και υιοθέτηση 
των απλών, φτηνών και αποτελεσματι-
κών παρεμβάσεων ως μέρος της εργα-
λειοθήκης πρόληψης του SARS-CoV-2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Kumar, Sanjay – Heow Pueh Lee, “The perspective of fluid flow behavior of respiratory droplets and aerosols through the 
facemasks in context of SARS-CoV-2.” Physics of Fluids vol. 32,11 (2020): 111301. doi:10.1063/5.0029767.
 Nembhard, MD – Burton, DJ – Cohen, JM, "Ventilation use in nonmedical settings during COVID-19: Cleaning protocol, maintenance, and 
recommendations", Toxicol Ind Health. 2020 Sep;36(9):644-653. doi: 10.1177/0748233720967528. PMID: 33241766.
 Fajnzylber, J., Regan, – J., Coxen, K., et al, "SARS-CoV-2 viral load is associated with increased disease severity and 
mortality", Nat Commun 11, 5493 (2020).
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Στοιχεία δράσεων που υλοποιήθηκαν 
(ανακατασκευή/κατασκευή/αναβάθμιση)

Ανενεργού κτηρίου στην ΠΕ/ΑΣΔΥΣ και η δημιουργία 12 νέων στρατιωτικών οικημά-
των ως ξενώνες για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών στελεχών και των οικογενειών 
τους, διερχομένων με ΦΠ, για λόγους υγείας κ.λπ.

Κτηρίου (πρώην ΓΕΚ) και η δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) 18 νηπίων 
στη Θεσσαλονίκη.

Εγκαταστάσεων των Στρατιωτικών Σχολών (ΣΣΕ και ΣΜΥ), στο πλαίσιο της βελτίωσης 
των υποδομών των σπουδαστών.

Υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιμέρους τμημάτων, βοηθητικών και εξωτερικών χώρων 
των 414 ΣΝΕΝ και 404 ΓΣΝΛ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας στο προσωπικό και τις οικογένειές τους, καθώς και της βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας του ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού.

Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη: 
Η κατασκευή-ανακαίνιση 72 στρατιωτικών οικιών ανά την επικράτεια και υπό 

δημοπράτηση η κατασκευή 13 νέων οικημάτων στην ΠΕ/ΑΣΔΥΣ.
Η κατασκευή νέου ΒΝΣ 18 νηπίων στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αποτελεί δωρεά 

του Ιδρύματος ΜΕΛΑ.

Θέματα προσωπικού

Ανακατασκευή ανενεργού κτηρίου και δημιουργία 12 νέων στρατιωτικών
οικημάτων (ξενώνων) στην ΠΕ/ΑΣΔΥΣ, επ’ ωφελεία μετακινούμενων στελεχών.

Ανακατασκευή κτηρίου (πρώην ΓΕΚ) και 
δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού (ΒΝΣ) 

18 νηπίων στη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων των Στρατιωτικών Σχολών, 
στο πλαίσιο της βελτίωσης των υποδομών των σπουδαστών.ΣΣΕ

Σ
Μ

Υ
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Συντήρηση-επισκευή κεραμοσκεπών και υγρομονώσεων

Ανακαίνιση της Διακλαδικής Ψυχιατρικής Κλινικής (ΔΚΨΥΕΔ)

414 ΣΝΕΝ

Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού 3 κολυμβητικών δεξαμενών

414 ΣΝΕΝ

Συντήρηση Λόχου Διοικήσεως και επισκευή θαλάμου οπλιτών

Συντήρηση-επισκευή 
εξωτερικών επιχρισμάτων 

και αντικατάσταση 
κουφωμάτων κεντρικού 

κτηρίου.

404 ΓΣΝΛ

Αναβάθμιση 
εγκαταστάσεων 
404 ΓΣΝΛ
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Με κύριο μέλημα τη στήριξη του προ-
σωπικού και των οικογενειών του, το 
ΓΕΣ συνεχίζει να αφουγκράζεται τις 
ανησυχίες του και να υλοποιεί ενέρ-
γειες προς διευκόλυνση της καθημερι-
νότητάς του.

Μετά από τις κατευθύνσεις της 
Κυβέρνησης, του ΕΟΔΥ και των εκδο-
θέντων σχετικών διαταγών του ΓΕΕΘΑ, 
εκδηλώθηκε σειρά μέτρων για την προ-
στασία από τη μετάδοση του κορωνοϊού 
(COVID-19), προκειμένου να μειωθεί 
όσο το δυνατόν περισσότερο η διασπο-
ρά της νόσου.

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία του στρα-
τιωτικού και πολιτικού προσωπικού το 
οποίο επιθυμεί να εμβολιασθεί, εφόσον 
δηλωθεί διαθεσιμότητα εμβολίων στα 
εμβολιαστικά κέντρα του Υπουργείου 
Υγείας.

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων 
των στελεχών που δεν εγκρίθηκε η 
απόσπαση των συζύγων τους, οι οποί-
οι/ες ανήκουν σε έτερα Υπουργεία 
πλην ΥΠΕΘΑ, ανακοινώθηκαν οι ενδει-
κνυόμενες κατά περίπτωση ενέργειες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία εγκρίθηκε η εφαρμογή μειωμένου 
ωραρίου εργασίας σε δικαιούχους προ-
στάτες ΑΜΕΑ.

Σύμφωνα με την ΠαΔ 4-45/2019/
ΓΕΣ/Β1/4γ (Παρουσιάσεις Αξκών-
Ανθστών-Υπξκών στον κ. Α/ΓΕΣ) συ-
νεχίστηκε η διαδικασία επικοινωνίας 
των στελεχών με τον κ. Α/ΓΕΣ, προς 
επίλυση προβλημάτων που τους απα-
σχολούν σε προσωπικό και υπηρεσιακό 
επίπεδο.

Θέματα προσωπικού
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ΣΥΓΧΑΙΡΩ
τους παρακάτω Εθνοφύλακες:

Ανθλγό (ΜΧ) Σπυρίδωνα Σαλούκα, του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Λχία (ΕΔ) Ιωάννη Κουτζιαρή, του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Λχία (ΠΖ) Γεώργιο Σίντο, του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
Υδνέα (ΠΖ) Νέστορα Πατιαλιάκα, του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στρτη (ΠΖ) Πέτρο Ανδριωτάκη, του ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ

διότι κατά τη Δ΄ Φάση των Δεύτερων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής, που 
διεξήχθη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στα κατά τόπους Πεδία Βολής, κατέλαβαν: ο Υδνέας 
(ΠΖ) Νέστορας Πατιαλιάκας την πρώτη θέση με βαθμολογία 10/46, ο Ανθλγός (ΜΧ) Σπυρίδων 
Σαλούκας με τον Λχία (ΕΔ) Ιωάννη Κουτζιαρή τη δεύτερη θέση με ίδια βαθμολογία 10/45, και ο 
Λχίας (ΠΖ) Γεώργιος Σίντος με τον Στρτη (ΠΖ) Πέτρο Ανδριωτάκη την τρίτη θέση με βαθμολογία 
10/44, καταδεικνύοντας την άριστη εκπαίδευσή τους, που είναι αποτέλεσμα της ανελλιπούς 

συμμετοχής τους στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής.

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΣΥΓΧΑΙΡΩ
τους

Διοικητές και το στρατιωτικό προσωπικό 
των ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ

και ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

διότι οι Σκοπευτικές Ομάδες Εθνοφυλάκων τους, εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες ΜΔ-ΜΣ, κατά 
τη Δ΄ Φάση των Δεύτερων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής, που διεξήχθη 
την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στα κατά τόπους Πεδία Βολής, κατέλαβαν τις τρεις πρώτες 
θέσεις αντίστοιχα, καταδεικνύοντας την άριστη εκπαίδευσή τους, η οποία είναι αποτέλεσμα της 

ανελλιπούς συμμετοχής τους στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής.

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

τον

Υπλγό Χρήστο Ευθυμιάδη

της δύναμης της ΔΤΧ/ΓΕΣ/ΕΟΔ, διότι κατά τη συμμετοχή του στον Εθνικό Διαγωνισμό 
Πράσινης Επιχειρηματικότητας GreenTech Challenge ως μέλος τριμελούς ομάδας φοιτητών 
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία Innovation 
Idea (καινοτόμου ιδέας) ανάμεσα σε πολλές αρχικές δηλώσεις ιδεών, καταθέτοντας και 
παρουσιάζοντας το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής και ανακύκλωσης 
αποτσίγαρων. Η διάκριση αυτή του εξασφάλισε την απευθείας συμμετοχή στην τελική φάση 
του διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών Reload Greece, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο 
στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή ομάδων Ελλήνων φοιτητών από πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού στο πλαίσιο προώθησης της Ελληνικής επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΣΥΓΧΑΙΡΩ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

Ηθικές Αμοιβές

ΣΥΓΧΑΙΡΩ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
τους παρακάτω Αξκούς

'Οπλα:
Επχο Ιωαννίδη Πέτρο – Δημήτριο, της δύναμης της 34 ΕΜΑ,

1ο επιτυχόντα, με συνολική βαθμολογία 93,122.
Ανχη (ΤΘ) Αραμπατζή Ιωάννη, της δύναμης του ΓΕΣ/ΕΓΑ,

2ο επιτυχόντα, με συνολική βαθμολογία 90,778.
Τχη (ΑΣ) Ριζόπουλο Λάζαρο, της δύναμης του ΓΕΣ/Δ2,

3ο επιτυχόντα, με συνολική βαθμολογία 90,589.
Σώματα:

Τχη (ΥΝ) Παπακωνσταντίνου Νίκη, της δύναμης του 424 ΓΣΝΕ,
1η επιτυχούσα, με συνολική βαθμολογία 93,556.

Τχη (ΤΧ) Κουρή Ζώη, της δύναμης του 2ου ΣΕΣΑΥ,
2ο επιτυχόντα, με συνολική βαθμολογία 93,167.

Τχη (ΕΜ) Μανουσάκη Μαρία, της δύναμης της 884 ΠΑΒΕΤ,
3η επιτυχούσα, με συνολική βαθμολογία 90,911.

διότι με τον ζήλο, τη μεθοδικότητα, τη συστηματική προσπάθεια και το αυξημένο ενδιαφέρον που 
επέδειξαν, πέτυχαν την κατάταξή τους στις 3 πρώτες θέσεις των επιτυχόντων στον εισιτήριο 

διαγωνισμό της ΑΔΙΣΠΟ, για φοίτηση με τη 19η ΕΣ (2021-2022).
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ΣΥΓΧΑΙΡΩ
τους συντελεστές των τριών καλύτερων αφισών και βίντεο για την προβολή της 
Εθνοφυλακής, κατά αύξουσα σειρά κατάταξης και αντικείμενο, που προέκυψαν από τους 

αντίστοιχους διαγωνισμούς, όπως παρακάτω

Για το διαγωνισμό αφίσας:

Στρτη (ΠΒ) Αριστείδη Ντόκο,
Εθνοφύλακα του ΤΕΘ ΚΟΝΙΤΣΑΣ (1η θέση)

ΕΠΟΠ Λχία (ΠΖ) Γεώργιο Μάνη,
του 625 Μ/Π ΤΠ (2η θέση)

Ανθστή (ΠΖ) Αντώνιο Μαλαμίτση 
του ΤΕΘ ΤΥΧΕΡΟΥ 

Στρτη (ΕΠ) Γεώργιο Σιάνο 
της 7 Μ/Κ ΤΑΞ (3η θέση).

Για το διαγωνισμό βίντεο:

Μ. Λχία (ΕΠ) Χρυσούλα Μακρυβασίλη
Στρτη (ΕΠ) Παναγιώτη Γκαρτζονίκα 

για το βίντεο της 31 Μ/Κ ΤΑΞ (1η θέση)
Ανθστή (ΕΜ) Ιωάννη Ντούκα της ΛΑΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υπλγό (ΠΖ) Δημήτριο Γκόγκα 
Εθνοφύλακα του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, 

για το βίντεο της 8ης Μ/Π ΤΑΞ (2η θέση)
ΕΠΟΠ Επχία (ΠΒ) Ιωάννη Λέτσα 

του 147 ΤΕ, για το βίντεο της 96 ΑΔΤΕ (3η θέση),

διότι σχεδίασαν, επιμελήθηκαν και συνέθεσαν κατά άριστο τρόπο την αφίσα και το οπτικοα-
κουστικό υλικό αντίστοιχα για την προβολή της Εθνοφυλακής, αναδεικνύοντας τη σημασία, 

τον ρόλο, τη δυναμική και τη διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού.

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΣΥΓΧΑΙΡΩ
το στρατιωτικό προσωπικό του Παραρτήματος «Α», διότι με τον ζήλο και το αυξημένο 

ενδιαφέρον που επέδειξε, πρώτευσε στα υποχρεωτικά Σχολεία.

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

Τα παραπάνω Συγχαρητήρια απονέμονται συγκεκριμένα στους:
•Τχη (ΔΒ) Βάιο Ευθυμιόπουλο 476 ΤΗΠ, •Τχη (ΔΒ) Ελευθέριο Καμαριώτη 2/473 ΤΕΠΠ, •Λγό 
(ΠΖ) Δημήτριο Τσανασίδη 585 Μ/Π ΤΠ (ΕΚΕ), •Λγό (ΤΘ) Νικόλαο Γκόντοβο 31 Μ/Κ ΤΑΞ, 
•Λγό (ΠΒ) Βασίλειο Δρέλλα 180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ», •Λγό (ΥΠ) Παναγιώτη Καρτάλο ΤΥΛΠ/ΔΥΒ, 
•Λγό (ΥΠ) Αναστάσιο Ρουσιαμάνη 387 ΠΑΠ, •Λγό (ΥΙ) Σάββα Λαμπρίδη 424 ΓΣΝΕ, •Υπλγό 
(ΠΖ) Παναγιώτη Βλάχο ΕΤΑ, •Υπλγό (ΠΖ) Κων/νο Φαραντάτο 6 ΕΤΕΘ, •Υπλγό (ΤΘ) Χρήστο 
Γκουτίδη 12 ΜΕ, •Υπλγό (ΠΒ) Δημήτριο Σαμαρά 137 Α/Κ ΜΜΠ, •Υπλγό (ΠΒ) Ηλία Παπαπάνο 
180 ΜΚ/Β «ΧΩΚ», •Υπλγό (ΔΒ) Χρήστο Τορτοπίδη 424 ΓΣΝΕ, •Υπλγό (ΔΒ) Χρήστο Ντούφα 
487 ΤΔΒ, •Υπλγό (ΤΧ) Πασχάλη Παρασκευόπουλο 3 ΤΥΠ, •Υπγλό (ΕΜ) Ελένη Ιατροπούλου 
781 ΤΜΕ, •Υπλγό (ΥΠ) Ευαγγελία Καλλιτσουνάκη ΤΥΛΠ/ΔΥΒ, •Υπλγό (ΥΚ) Γεώργιο Αυλιώτη Γ 
ΚΝΟ, •Υπλγό (ΥΙ) Ιωάννη Κεραμιδά 424 ΓΣΝΕ/ΕΟΔ, •Ανθλγό (ΤΘ) Σπυρίδωνα Λουμπάκη 211 
ΕΜΑ, •Ανθλγό (ΔΒ) Νικόλαο Κοζαδίνο 3 ΛΔΒ, •Ανθλγό (ΕΜ) Βασίλειο Αλεξανδράκη 50 ΤΥΠ, 
•Ανθλγό (Ο) Σπυρίδωνα Κουλούκη 12 ΚΤΣ, •Ανθλγό (ΥΙ) Ελένη Λέτσιου 35 ΛΥΓ, •Ανθστή 
(ΤΠΖ) Δημήτριο Γιαννόπουλο 618 Μ/Κ ΤΠ, •Ανθστή (ΠΖ) Κων/νο Τσίγκα ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ, 
•Ανθστή (ΠΒ) Αναστασία Τώρη ΔΠΒ/ΓΕΣ/ΕΟΔ, •Ανθστή (ΔΒ) Παναγιώτη Νικολακόπουλο 
ΣΔΒ, •Ανθστή (TΑΣ) Ιωάννη Γκουρτσά ΛΥΑΔ/ΚΕΑΣ, •Ανθστή (ΑΣ) Αλεξάνδρα Ράπτη 2ο 
ΣΥΑΣ, •Ανθστή (ΥΠ) Αγλαΐα Βράντζα ΓΕΣ/Γ1, •Ανθστή (ΥΓ) Σταυρούλα Παπαγεωργίου ΑΣΥΕ, 
•Ανθστή (ΥΓ) Ανθή Κωτίτσα 401 ΓΣΝΑ, •Ανθστή (ΤΧ) Κων/νο Σιδερίδη 307 ΠΕΒ, •Ανθστή 
(ΤΧ) Δημήτριο Μανδέλα 315 ΣΠΤΧ, •Ανθστή (ΤΧ) Αθανάσιο Γλούφτσιο 308 ΠΕΒ, •Ανθστή 
(ΤΧ) Γεράσιμο Γραββάνη 301 ΕΒ, •Ανθστή (ΤΧ) Βασίλειο Δημητρόπουλο 301 ΕΒ, •Ανθστή 
(ΤΧ) Αλέξανδρο Μποσταντζόγλου 308 ΠΕΒ, •Ανθστή (ΤΧ) Σωτηρία Κολιοπήλιου ΓΕΣ/ΔΤΧ, 
•Ανθστή (ΤΧ) Ευσταθία Σαρλά 301 ΕΒ, •Ανθστή (ΤΧ) Ευάγγελο Μπούρα 1ο ΣΕΣΑΥ/2ος ΛΕ, 
•Ανθστή (ΤΧ) Κων/νο Κωνσταντίνου 301 ΕΒ, •Ανθστή (ΤΧ) Ιωάννη Γαλανόπουλο ΚΕΤΧ, 
•Ανθστή (ΤΧ) Δημήτριο Νίκα 305 ΣΠΤΧ, •Ανθστή (ΤΧ) Δημήτριο Πρασσά 301 ΕΒ, •Ανθστή 
(ΤΧ) Απόστολο Τσούτσα 315 ΣΠΤΧ, •Ανθστή (ΤΧ) Διονυσία Αγγελάκη ΓΕΕΘΑ/Ε6, •Ανθστή 
(ΤΧ) Αθανάσιο Γιαννόπουλο ΣΕΤΤΗΛ, •Ανθστή (ΤΧ) Αθανάσιο Πούλιο 1ο ΣΕΣΑΥ/2ος ΛΕ, 
•Ανθστή (ΤΧ) Νικόλαο Λάττα ΣΕΤΤΗΛ, •Ανθστή (ΕΜ) Άγγελο Μαράτο 21 ΕΥΠ, •Ανθστή (ΕΜ) 
Λαμπρινή-Ευγενία Σκούλικα 871 ΑΒΕΚ, •Ανθστή (ΕΜ) Αθηνά Δούλου 791 ΤΕΦ, •Ανθστή 
(ΕΜ) Κίμωνα Αρβανίτη 882 ΤΕΜ, •Ανθστή (ΕΜ) Αντώνιο Στεργίουλα 882 ΤΕΜ, •Ανθστή 
(ΕΜ) Ιωάννη Γερασιμόπουλο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, •Ανθστή (ΕΜ) Γεώργιο Δήμο ΣΤΡ ΓΕΕΘΑ, 
•Ανθστή (ΕΜ) Ευάγγελο Κούτουλα ΚΕΕΜ, •Ανθστή (ΕΜ) Νεκτάριο-Νικόλαο Μηνακάκη ΚΕΕΜ, 
•Ανθστή (ΕΜ) Χρήστο Ουζούνη 95 ΤΥΠΕΘ, •Μ. Λχία (ΤΘ) Βασίλειο Σερεντέλλο 398 ΕΑΡΜΕΘ, 
•Μ. Λχία (ΤΘ) Αναστασία Κολιού 25 ΕΜΑ, •Μ. Λχία (ΔΒ) Γεώργιο Τζανίδη 16 ΛΔΒ, •Μ. Λχία 
(ΤΧ) Αικατερίνη Μασγάνη 79 ΤΥΠΕΘ, •Μ. Λχία (ΤΧ) Ιωάννη Δούκα 2ο ΣΕΣΑΥ, •Μ. Λχία (ΕΜ) 

Θεόδωρο Τσακάλη 12 ΤΥΠ, •Μ. Λχία (ΕΜ) Αθανασία Αραμπατζή 805 ΛΕΜ ΤΒ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
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Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€

1 84 Ιστορία Σταυροφοριών, Τόμος Γ΄ 1976 1.76

2 92 Προβλήματα Πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 1.76

3 97 Ήπειρος Προμαχούσα 1982 1.76

4 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 2.34

5 108 Ο Επιτήδειος Ουδέτερος 1985 2.34

6 110 Παντουρκισμός 1986 1.76

7 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος, Τόμος Γ΄ 1986 2.06

8 113 Ιστορία Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Τόμος Α΄ 1988 1.76

9 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.88

10 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.30

11 118 Διοικητική (Management) 1988 0.58

12 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 1.76

13 122 Προσωπικός Υπολογιστής 1989 0.58

14 125
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες, Τόμος Α΄
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1994 5.86

15 126
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες, Τόμος Β΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1995 5.86

16 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων/νου Κανακάρη)

1996 4.10

17 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 2.94

18 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995

1996 2.94

19 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 1.76

20 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγού Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 8.8

21 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998, Τόμος Α΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1997 4.7

22 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998, Τόμος Β΄
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1998 4.7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 7.04

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912/13) (Β΄) 1992 6.96

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912/14) (Γ )́ 1992 9.40

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912/13) 1987 3.52

6 8 Η Ελλάς και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια 1958 3.18

7 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 2012 4.18

8 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

1994 6.43

9 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 14.88

10 13 Ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη 1957 4.94

11 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 4.10

12 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας-Προύσσης-Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 2.34

13 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ 1920-Μαρ 1921 1957 3.52

14 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ 1920-Μαρ 1921 1963 19.22

15 17 Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921 2012 5.50

16 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α΄) 1921 1965 5.42

17 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α΄) 1921 2012 3.52

18 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β΄) 1921 1965 3.52

19 20 Τα προ της Τουρκικής Επιθέσεως γεγονότα Σεπ 1921-Αυγ 1922 2012 4.88

20 21
Το Τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Τόμος Α΄
(Υποχωρ. Αγώνες Α΄και Β΄ Σ.Σ.)

2012 6.44

21 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Τόμος Β΄ 2012 5.00

22 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 19.50

23 27 Αίτια και Αφορμές Ελληνοϊταλικού Πολέμου 2016 3.70

24 28 Ιταλική Εισβολή 1940 2012 6.12

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΣ/ΔΙΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

23 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998, Τόμος Γ΄ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου)

1998 4.70

24 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 2.94

25 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 2.94

26 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 8.00

27 ΔΙΑΦ. 2 Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1986 0.16

28 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 14.68

29 ΔΙΑΦ. 29 Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 5.86

Στρατιωτικές εκδόσεις

Στους πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνονται συγγράμματα γενικών και ειδικών 

γνώσεων επί στρατιωτικών και εγκυκλοπαιδικών θεμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, αντίτυπα 

των οποίων διατίθενται προς πώληση. 
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25 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 2012 4.22

26 30 Χειμερινές Επιχειρήσεις-Ιταλική Επίθεση Μάρτιος 1941 2012 3.48

27 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 1956 3.52

28 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 2012 5.60

29 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 29.24

30 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 4.40

31 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 2012 3.52

32 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 2012 3.24

33 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα 1950-55 2017 4.92

34 45
Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία 
(1919/22)

2012 4.34

35 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 21.92

36 47
Ανεφοδιασμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία 
(1919/22)

1967 5.28

37 48 Εφοδιασμοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940/41) 1982 2.34

38 49 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940/41 1982 1.76

39 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 4.10

40 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940/45 1989 15.84

41 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 6.46

42 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 4.98

43 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941/45
(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)

1996 5.28

44 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 56.00

45 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 104.00

46 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 4.70

47 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ-Αυγ 1997) 1998 4.70

48 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 5.86

49 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 5.86

50 65
An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 
1940/41

1997 5.86

51 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 5.86

52 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 6.74

53 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 8.5

54 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 19.36

55 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 13.86

56 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 17.30

57 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2012 4.26

58 74 The Battle Of Crete 2002 20.14

59 75
Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 
1912-1913

2002 15.04

60 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 12.80

61 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 32.40

62 78
Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών 
(ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ)

2004 24.80

63 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 22.00

64 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 10.96

65 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου: Στρατιωτικά Τεκμήρια 
(1827-1833)

2007 2.54

66 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 8.70

67 83
Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική 
Συγγραφή της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-
Διαδικασίες Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 3.78

68 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2012 3.12

69 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 8.32

70 86 Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας  2011 2.40

71 87 Oι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού (1897-1955) 2012 2.42

72 88 Μνήμες Πολέμου 1897-1974 2012 7.28

73 89 Επιχείρηση Καλάβρυτα 2012 1.44

74 90
Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας

2013 6.62

75 91
Πρακτικά Ημερίδας για τα 100 Χρόνια από την Έναρξη των 
Βαλκανικών Πολέμων

2013 6.80

76 92
Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα, (1950-1955), 
Τόμος Β΄, Συμπληρωματικοί Πίνακες Προσωπικού

2014 1.36

77 93 Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου Στρατηγήματα 2015 1.92

78 301 The Northen Epirus Struggle 2002 17.30

79 94 The Warrior ’s Ethos, the National Psyche and Soldiery 2016 4.26

80 95 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Τόμος Α΄ 2017 3.50

81 96 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Τόμος Β΄ 2019 4.10

82 97 Τhe Hellenic Expeditionary Force in Korea (1950-55) 2020 9.08

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται, κατόπιν συνεννόησης, τις παραπάνω 
εκδόσεις όλο το έτος –εκτός από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο– από τα 
παρακάτω σημεία:
• ΤΥΕΣ/Β΄ Δνση, Λ. Μεσογείων 227-231, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου),
τηλ: 210 655 2673.
• Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας), τηλ: 210 659 8661, 210 659 8666.
• ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210 765 2478, 210 767 5495).
• Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.
• Στρατιωτικά Πρατήρια Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης & Ξάνθης.
Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ, τα συγγράμματα διατίθενται με 
έκπτωση 50% επί της τιμής, σύμφωνα με το Αριθμ. Φ. 900/489223 Σ. 626, άρθρο 2.




