
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 2ο 2020

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. 

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
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Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ3 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
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ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2020  ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

(480 π.Χ.)

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

Επετειακή  Έκδοση

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. 

2020 - ΤΕΥΧΟΣ 2ο

(ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Δ3

(Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων)

Διευθυντής ΓΕΣ/Δ3
Ταξχος Γεώργιος Μπόγδανος

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 διεύθυνση 

του Περιοδικού.



Πρόλογος έκδοσης Περιεχόμενα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

σελ. 6
XXIV TΘ TΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΑΡΘΡΑ

σελ. 14
2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (480 π.Χ.)
Δρ Πηγή Π. Καλογεράκου

σελ. 24
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ
Αντώνιος Μανιάτης

σελ. 34
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Γεώργιος Μπαμπινιώτης

σελ. 42
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ 
Κωνσταντίνος Π. Ζαγγανάς, Νικόλαος Ε. Γουναράς

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
σελ. 54
ΖΕΙΔΩΡΗ ΚΑΛΛΙΕΠΕΙΑ
σελ. 60
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
σελ. 62
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

σελ. 76

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Σας καλωσορίζουμε στο 2ο τεύχος του 2020 της Στρατιωτικής Επιθεώρησης, του 
αρχαιότερου Περιοδικού του Στρατού, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1883.

Το τεύχος μας αυτό ξεκινάει με την παρουσίαση της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρ-
χίας, ενός ακόμα χώρου στρατιωτικής εκπαίδευσης, κοινωνικής προσφοράς και διε-
θνούς δραστηριότητας. 

Καθώς εφέτος γιορτάζουμε την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη των Θερ-
μοπυλών, η οποία κατά τις επικρατέστερες εκτιμήσεις έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 
480 π.Χ., παρουσιάζουμε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα της Διεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού, το οποίο με σύντομη αλλά ακριβή περιγραφή της ουσίας των διαδραματι-
σθέντων, μας καλεί να αναλογιστούμε τους αγωνιστές εκείνους που έδωσαν παναν-
θρώπινο νόημα στις λέξεις οικογένεια, θυσία και πατρίδα, εμπνέοντας όχι μόνο τους 
Έλληνες αλλά και τους άλλους λαούς της γης να αγωνίζονται για αυτά τα ιδανικά. 
Οι Θερμοπύλες μας καλούν να μην ξεχνάμε ότι οι ίδιες αξίες νοηματοδοτούν και το 
παρόν της πατρίδας μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε από κάθε επίδοξο εχθρό. 

Το άρθρο που αναφέρεται στο Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων παρουσιάζει με σα-
φήνεια τις προσπάθειες της ανθρωπότητας να θέσει κανόνες, όρια και προϋποθέσεις 
στο άναρχο πεδίο του Πολέμου, με σκοπό να περιορίσει τη βαρβαρότητα και τις φρικα-
λεότητες που κυριάρχισαν στην ανθρώπινη ιστορία ανά τους αιώνες.

Απόλυτα σχετικό με όλα αυτά είναι το άρθρο του μεγάλου μας γλωσσολόγου Γε-
ωργίου Μπαμπινιώτη που θέτει δικαιολογημένα το θέμα της Παιδείας ενός λαού στο 
ίδιο επίπεδο με εκείνο της Εθνικής Άμυνας, αφού για την προστασία ενός Έθνους, το 
βασικότερο και σημαντικότερο αφορά στην ποιότητα των πολιτών του.

Το άρθρο που ακροθιγώς αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Λουκά του Ιατρού του 
Ρώσου (Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι), με το οποίο ολοκληρώνουμε την ύλη του ανά 
χείρας τεύχους, παρουσιάζει μια επίσης θυσιαστική ζωή, της οποίας η δύναμη περνάει 
τα σύνορα του χρόνου και του χώρου αυτής της γήινης διάστασης και ενεργεί σε κάθε 
πιστή επίκληση του Αγίου από τον χώρο της αιωνιότητας.

Σας ευχόμαστε ευχάριστη ανάγνωση.

Η Συντακτική Ομάδα
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Ιστορικά Στοιχεία
Το έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονί-

ζει ένα σύγχρονο άρμα μάχης το οποίο 
προβάλλει μέσα από ένα αρχαίο κράνος. 
Συμβολίζει την εξέλιξη των όπλων του 
Έλληνα μαχητή από την αρχαιότητα μέ-
χρι σήμερα. Το ρητό «ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ 
ΟΠΛΑ» αποτελεί την αρχή του όρκου που 
έδιναν οι έφηβοι της αρχαίας Αθήνας 
στο 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι 
υπόσχονταν ότι δεν θα ντροπιάσουν τα 
όπλα, τα οποία θεωρούσαν ιερά, ότι δεν 
θα εγκαταλείψουν τους συμπολεμιστές 
τους και  ότι θα συνεχίσουν να μάχονται 
έστω και μόνοι τους για τη σωτηρία της 
πατρίδας τους.

Η Ταξιαρχία συγκροτήθηκε αρχικά 
ως Διοίκηση Μάχης, τον Ιούλιο του 
1960 στη Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο 
1η Διοίκηση Μάχης. Τον Σεπτέμβριο 
του 1971, μεταστάθμευσε στην πε-
ριοχή του Λιτοχώρου.  Την 31η 
Μαρτίου 1979, αναδιοργανώθηκε σε 
Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, υπό τον τίτλο 
XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία. Τον 
Δεκέμβριο του 2000, μετονομάσθη-
κε σε XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία 
1° ΣΙ -«ΦΛΩΡΙΝΑ», ενσωματώνοντας 
την ιστορία και την παράδοση του 1ου 
Συντάγματος Ιππικού.

Παρέλαση Λιτοχώρου

Παρέλαση Λιτoχώρου 1959

Μεταστάθμευση 1ης ΔΙΜΑ 1971

ΤΑΜΣ Επιθετικών Επιχειρήσεων

ΤΑΜΣ Φίλιππος 1993

ΧΧΙ
V Τ

Θ Τ
ΑΞΙ

ΑΡ
ΧΙΑ

Παρουσίαση

Συνεχίζεται...
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Ιστορικό-επετειακό άρθρο

ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 
(480 π.X.)

2.500 ΧΡΟΝΙΑ
Η αντίδραση των Ελλήνων

Την άνοιξη του 480 π.Χ. ο Ξέρξης πέ-
ρασε από τον Ελλήσποντο στην ευρωπα-
ϊκή ακτή, ενώ ολόκληρες περιοχές μέχρι 
τη Θεσσαλία τού είχαν ήδη παραχωρήσει 
«γῆν καὶ ὕδωρ». Οι νοτιότερες ελλη-
νικές πόλεις-κράτη, από τις οποίες η 
Σπάρτη διέθετε τον ισχυρότερο στρατό 
και η Αθήνα το ισχυρότερο ναυτικό, 
αποφάσισαν να συμμαχήσουν εναντίον 
του κοινού εχθρού, ξεπερνώντας τις 
εσωτερικές τους έριδες. Πριν ακόμη 
ξεκινήσει η εκστρατεία, το φθινόπωρο 
του 481 π.Χ., πραγματοποίησαν συ-
νέδριο στον Ισθμό της Κορίνθου και 
συμφώνησαν στο αμυντικό τους σχέδιο, 
το οποίο έριχνε το βάρος στις θαλάσσιες 
επιχειρήσεις, προβλέποντας άμυνα και 
στην ξηρά. 

Έπειτα από την αποτυχημένη προ-
σπάθεια προστασίας του Στενού των 
Τεμπών, αποφάσισαν να αμυνθούν 
στο αμέσως επόμενο σημαντικό πέρα-
σμα προς τη νότια Ελλάδα, αυτό των 
Θερμοπυλών, στέλνοντας ταυτόχρονα τη 
ναυτική τους δύναμη στο Αρτεμίσιο, στη 

βόρεια Εύβοια. Η αρχηγία του στρατού 
και του στόλου δόθηκε ομόφωνα στη 
Σπάρτη: Αρχηγός του στόλου ορίστηκε ο 
Ναύαρχος των Σπαρτιατών Ευρυβιάδης 
και του στρατού ο Λεωνίδας, Βασιλιάς 
των Σπαρτιατών. 

Η τοποθεσία των 
Θερμοπυλών

Οι «Θερμοπύλαι» ή «Πύλαι» ονομάζο-
νταν έτσι λόγω των θερμών πηγών που 
υπήρχαν στην περιοχή και προφυλακές 
του στενού περάσματος, των τριών «πυ-
λών» που διαμορφώνονταν ανάμεσα 
στις απολήξεις του Όρους Καλλίδρομο 
και τη θάλασσα. Σήμερα, το τοπίο στην 
περιοχή είναι πολύ διαφορετικό, αφού 
οι προσχώσεις του Σπερχειού Ποταμού 
έχουν επεκτείνει την ξηρά προς τη θά-
λασσα κατά περίπου πέντε χιλιόμετρα, 
ενώ στην αρχαιότητα το πέρασμα ήταν 
ακριβώς δίπλα στην ακτή, μάλιστα σε 
ορισμένα σημεία ήταν τόσο στενό, ώστε 
χωρούσε να περνά μόνο μία άμαξα. 

Η διάβαση αυτή δεν ήταν η μοναδι-
κή προς τη νότια Ελλάδα, παρουσίαζε, 

Δρ Πηγή Π. Καλογεράκου 
Ιστορικός-Αρχαιολόγος, ΓΕΣ/ΔΙΣ

Το περσικό βασίλειο, στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., έχοντας υποτάξει όλες 
τις γειτονικές του περιοχές, επιχείρησε να επεκταθεί προς τη Δύση. 
Έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες του πανίσχυρου Bασιλιά 
Δαρείου για την κατάληψη ελληνικών εδαφών, οι οποίες έληξαν άδο-
ξα με τη Μάχη στον Μαραθώνα, το 490 π.Χ., την αποστολή αυτή ανέ-
λαβε ο γιος και διάδοχός του στον θρόνο, Ξέρξης. Η εκστρατεία του 
στην Ελλάδα μάς είναι γνωστή κυρίως από το έργο του Ηροδότου (5ος 
αι. π.Χ.) και από περιγραφές άλλων αρχαίων συγγραφέων, όπως ο 
Διόδωρος Σικελιώτης (1ος αι. π.Χ.) και ο Πλούταρχος (1ος αι. μ.Χ.). 
Η εκστρατεία του Ξέρξη ήταν συνδυασμένη επιχείρηση στρατού και στό-

λου και η προετοιμασία της, η οποία διήρκεσε τέσσερα 
χρόνια, ήταν από κάθε άποψη πρωτόγνωρη. Ο στρατός 
αποτέλεσε τη μεγαλύτερη δύναμη που είχε συγκεντρωθεί 
ποτέ ως τότε, με πολεμιστές από 46 διαφορετικά έθνη. 
Το πεζικό υπολογιζόταν από τον Ηρόδοτο σε 1.700.000 
άνδρες, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς και τους αμάχους 
θα έφθαναν σε περίπου 5.000.000. Οι αριθμοί αυτοί 
σήμερα θεωρούνται υπερβολικοί και οι περισσότεροι με-
λετητές συμφωνούν ότι η δύναμη του πεζικού πρέπει να 
κυμαινόταν από 150.000 έως 400.000 άνδρες. 

Συνεχίζεται...
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Στρατιωτικό άρθρο

Αντώνιος Μανιάτης 
Καθηγητής Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ 

ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ

Ο κλάδος του Δικαίου Ενόπλων Συρράξεων
Ο Κικέρωνας διατύπωσε το γνωμικό “Inter arma enim silent leges” (ανά-
μεσα στα όπλα πράγματι οι νόμοι σιωπούν) ενώ ο Grotius έγραφε πως 
σε περίπτωση πολέμου επιτρέπεται από το Διεθνές Δίκαιο η σφαγή των 
γυναικών και των παιδιών.1 Από το δόγμα για ανυπαρξία κανόνων, η 
θεωρία πέρασε σε μία ανεκτική προσέγγιση της βίας κατά του άμαχου 
πληθυσμού ενώ σε κάθε περίπτωση ο πόλεμος αποτέλεσε ένα φαι-
νόμενο αμφιλεγόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας, ακόμη και ως 
προς το ζήτημα της νομιμότητας και της νομιμοποίησής του. Ακόμη και ο 
όρος «Δίκαιο του Πολέμου» τείνει κατ’ αρχάς να εκτοπιστεί από τον όρο 
«Δίκαιο της Ένοπλης Συρράξεως» (ή στον πληθυντικό αριθμό «Δίκαιο 
Ενόπλων Συρράξεων»). 
Θα ήταν ενδιαφέρον να επιχειρηθεί μία ανάλυση των κυριότερων πτυ-
χών αυτού του επιμέρους κλάδου του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, ο 
οποίος έχει κατ’ αρχάς κυρίως εθιμικό χαρακτήρα.

Το Δίκαιο της διεξαγωγής του πολέμου
Το Δίκαιο της Ένοπλης Συρράξεως υποδιαιρείται σε: 
 Δίκαιο της διεξαγωγής του πολέμου και 
 Ανθρωπιστικό Διεθνές Δίκαιο. 
Ο πρώτος επιμέρους κλάδος περιλαμβάνει τους εξής δύο κλάδους:

1Jus ad Bellum (Δίκαιο προσφυγής στον πόλεμο/Δίκαιο στρατιωτικής κατοχής)
Πρόκειται για το δίκαιο το σχετικό με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα 

κράτη μπορούν να προσφύγουν στον πόλεμο ή στη χρήση γενικά ένοπλης βίας·2 
αναφέρεται και ως δίκαιο της στρατιωτικής κατοχής.3 Η ανάπτυξη του Διεθνούς 
Δικαίου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ξεκινά από την ανάπτυξη του jus ad 
bellum, δηλαδή του δικαιώματος προσφυγής στον πόλεμο. Μέχρι και το τέλος του 
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η προσφυγή στη χρήση της ένοπλης βίας δεν εθεωρείτο 
παράνομη ενέργεια, αλλά αποδεκτός τρόπος επίλυσης των διεθνών διαφορών. 
Το 1919, το Σύμφωνο της Κοινωνίας των Εθνών και, το 1928, η Συνθήκη των 
Παρισίων, γνωστή ως Σύμφωνο Briand – Kellogg, απέβλεψαν στον αποκλεισμό 
του πολέμου. Επί μακρύ χρονικό διάστημα η προσάρτηση ως συνέπεια πολεμικών 
γεγονότων αποτελούσε συνηθισμένο τρόπο κτήσεως εδάφους από τον νικητή.4 
Το άρθρο 2 παρ. 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει τη χρήση βίας 
κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας των κρατών. Προβλέπονται 

1Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 
1991, σ. 99.

2ICRC, “What are jus ad bellum and jus in bello?”, 22 January 2015, https://www.icrc.org/en/document/
what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0.

3Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ό.π., σ. 95. 
4Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο Τεύχος Δεύτερο Το κράτος και το έδαφος – Το δίκαιο της θάλασσας, 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σ. 41.

Συνεχίζεται...

https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0
https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0
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Η Παιδεία ως
Eθνική Άµυνα

Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Γλωσσολόγος

Η έννοια τής «εθνικής άµυνας» είναι µια σύνθετη έννοια που περι-

λαµβάνει κάθε µορφή υπεράσπισης ενός έθνους έναντι επιβουλών 

και διεκδικήσεων που –άµεσα ή έµµεσα– απειλούν την ύπαρξη, 

την επιβίωση και την ακεραιότητά του. Κάθε αντίσταση και αγώνας, 

ένοπλος ή ηθικός, εναντίον έµπρακτης ή επαπειλούµενης αµφι-

σβήτησης των κυριαρχικών δικαιωµάτων, της ελευθερίας και της 

αξιοπρέπειας ενός έθνους συνιστά ό,τι ονοµάζουµε εθνική άµυνα.

Συνεχίζεται...



ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ42 43ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Θρησκευτικό άρθρο

Απολυτίκιον Αγίου Λουκά του Ιατρού Αρχιεπισκόπου 
Κριμαίας και Συμφερουπόλεως

Ἰατρὸν καὶ ποιμένα, Λουκᾶ τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Ἀρχιερέα 
λαμπρόν, τὸν βαστάσαντα Χριστοῦ τὰ θεία στίγματα, τὰς ἐξορίας, τὰ δεινά, 
ἐγκλεισμοὺς ἐν φυλακαῖς, τὰς θλίψεις καὶ τὰ ὀνείδη, τὸν ἐπ’ ἐσχάτων φανέντα, ἐν 
Ρωσία νέον Ἅγιον.1

Εισαγωγή
Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους πιστούς «μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κἀγὼ 

Χριστοῦ».2 Άγιοι γίνονται οι άνθρωποι, όταν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος 
μετέχουν στην αγιότητα του Θεού και η μετοχή αυτή φανερώνεται στον κόσμο με 
την τελειότητά τους και την ηθική τους πρόοδο.3 Οι Άγιοι είναι ταπεινοί δούλοι του 
Θεού, είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού.4 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως 
ο Άγιος δεν προβάλλει την ατομικότητά του, την εξαλείφει για τη Δόξα του Θεού, 
προσφέρεται για τη φανέρωση του Χριστού.5 Η θέωση του ανθρώπου προϋποθέτει 
την πλήρη ταπείνωση και αυτοπροσφορά του στον Θεό.6 Η υπέρτατη δωρεά της 
Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, η θέωση του χριστιανού είναι ο μοναδικός σκοπός 
του πιστού. Η θέωση αυτή, λοιπόν, συντελείται με δύο κινήσεις, μέσα στα πλαίσια 
της Θείας Αγάπης, με την κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο και με την κίνηση 
του ανθρώπου προς τον Θεό.7 

Παρά το γεγονός όμως ότι ο άνθρωπος που έχει 
θεωθεί είναι «ἐν τελείῳ θεῷ», δεν επαναπαύεται σε 
αυτή τη μακάρια κατάστασή του, αλλά γίνεται «ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι» διάκονος των μυστηρίων του Θεού, 
υπηρετώντας τους ανθρώπους με τον λόγο και με 
την αποστολή του, είναι ικανός να διδάξει τους 
αδελφούς του για να τους φωτίσει εν Χριστώ και να 
τους οδηγήσει στη Σωτηρία.8

Βίος Αγίου
Ο Άγιος Λουκάς κατά κόσμο Βαλεντίν Βόινο 

Γιασενέτσκι γεννήθηκε στο Κέρτς της Κριμαίας, τον 
Απρίλιο του 1877. Μεγάλωσε σε μια ιδιόμορφη 
οικογένεια, καθώς ο πατέρας του ήταν ρωμαιοκαθο-
λικός και η μητέρα του ορθόδοξη. Σε μικρό χρονικό 

1https://www.agiosgeorgioshaidarioy.gr/agiosloykas.html
2Α΄ Προς Κορινθίους, Κεφ. 11, 1 και Α΄ Προς Θεσσαλονικείς, Κεφ. 1, 6.
3Γεωργίου Ι . Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ηθική ΙΙ - Άνθρωπος και Θεός, άνθρωπος και συνάνθρωπος, 

υπαρξιακές και βιοηθικές θέσεις και προοπτικές, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 28.
4Αρχιμ. Σωφρονίου, Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, σ. 295-7.
5Μ. Βασιλείου, Περί Αγίου Πνεύματος 62, PG 32, 184A.
6Γεωργίου Ι. Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη Πνευματική Ζωή, δεύτερη ανανεωμένη έκδοση (ανατύπωση), εκδ. 

Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 157.
7Δημητρίου Γ. Τσάμη, Αγιολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 181.
8Νικήτα Σταθάτου, Εκατοντάς 3, 33, 44, 48, PG 120, 968D, 937C και 976D-977A.

Κωνσταντίνος Π. Ζαγγανάς, Θεολόγος-Καινοδιαθηκολόγος, Msc (Θεολογία 
και Πολιτισμός, κατεύθυνση: Ερμηνευτική Θεολογία ειδίκευση στην 
Καινή Διαθήκη) του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, 
Εξειδίκευση στη Νευροψυχολογία και Ειδικές Ανάγκες ΠΘ, Εξειδίκευση 
στην Ψυχοπαιδαγωγική και Ειδικές Ανάγκες, Ψυχομετρικά Κριτήρια 
Αξιολόγησης, ΑΠΘ
Νικόλαος Ε. Γουναράς, Αρχιφύλακας, Θεολόγος του Τμήματος Θεολογίας 
της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός 
Ένας Αρχιερέας και Ανάργυρος Ιατρός 

πρότυπο προς μίμηση

O Βαλεντίν Βόινο-Γιασενέτσκι, 
περίπου το 1910. 

(Πηγή: el.wikipedia.org)

Συνεχίζεται...

https://www.agiosgeorgioshaidarioy.gr/agiosloykas.html
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Ιστορίας πρόσβαση

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ...
Βυζάντιο: Από τη Ρωμαϊκότητα στην Ελληνικότητα

Κατά την τελευταία δεκαετία –και λίγο πιο πριν– εκδόθηκαν στην πατρίδα 
μας πολλά βιβλία με άξονα αναφοράς την ταυτότητα της λεγόμενης Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Μέσα στα βιβλία αυτά περιλαμβάνεται και το δικό μου δίτομο έργο 
Η Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως, (εκδ. Σιδέρη), με το οποίο επιχειρώ να 
καταδείξω τη βαθμιαία μεταστοιχείωση μιας αυτοκρατορίας που ξεκίνησε ως ρωμα-
ϊκή και σταδιακά μετασχηματίστηκε σε ελληνική. Δυστυχώς, η εργασία μου σταματά 
στην Άλωση του 1204 και –παρά το άφθονο υλικό που έχω συγκεντρώσει– δεν 
έχω περιθώρια χρονικά για να προχωρήσω στα μετά το 1204 χρόνια, κατά τα οποία 
γίνονται πιο εμφανή τα ελληνόμορφα στοιχεία. Στην τελευταία περίοδο εμφανίζεται 
και ο όρος Ρωμανία που εκφράζει την απομάκρυνση από τον καθιερωμένο όρο 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και την προσχώρηση προς τα ελληνικά πνευματικά στοιχεία. 
Η επελθούσα Τουρκοκρατία ανέκοψε την πορεία προς έναν άμεσο εξελληνισμό και 
έτσι το Γένος πέρασε μέσα από 400 χρόνια δουλικού σκότους για να ξαναβγεί στο 
φως ως έθνος πλέον ελληνικό.

Αυτή την πολύστροφη διαδρομή θα επιχειρήσουμε να εκ-
θέσουμε με το παρόν άρθρο, ξεκινώντας από τη γένεση και 
τον σχηματισμό της Αυτοκρατορίας, όπου συντελείται σε μία 
κρίσιμη ιστορική στιγμή. 

Στη Δύση έχει αρχίσει ο «βαρβαρικός κατακλυσμός». Η Αυτοκρατορία έχει χάσει 
παντελώς τα ρωμαϊκά της χαρακτηριστικά. Η ρωμαϊκότητα είναι μία απλή τυπικό-
τητα. Ο Κωνσταντίνος μεταφέρει την έδρα τού κράτους στο Βυζάντιο, μια πόλη με 
ελληνική παράδοση. Έκτοτε η Ρώμη καταρρέει, ενώ το Βυζάντιο υπό νέα μορφή 
αρχίζει να ανατέλλει. Τυπικά, σαν αφετηρία του λεγόμενου Βυζαντινού κράτους 
θεωρούμε το έτος 330 (εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας), ουσιαστικά όμως το 
νέο τούτο κράτος παρουσιάζεται σαν αυθύπαρκτη ιστορική οντότητα μετά το 395, 
όταν ο Θεοδόσιος χώρισε το Ρωμαϊκό κράτος σε Ανατολικό και Δυτικό. Κι ενώ το 
Ανατολικό θα συνεχίσει μια αυτοδύναμη πορεία και θα λειτουργεί ως αυτογενής 
παρουσία, αντίθετα το Δυτικό σβήνει το 476 μέσα στις σκιές του παρελθόντος και 
κάτω από τις ιαχές των βαρβάρων.

Η Αυτοκρατορία της Ανατολής, ενώ στην ουσία έχει μια δική 
της, πνευματική κυρίως, αυτοδυναμία, ουδέποτε αποσπάστηκε 
από τη Ρωμαϊκή παράδοση.

 Το επίσημο όνομά της ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι αυτοκράτορες ονομάζονταν 
Ρωμαίοι και το όνομα αυτό μεταχειρίζονταν οι κάτοικοί της, για να δηλώσουν την 
υπηκοότητά τους. Όμως η ρωμαϊκότητα αυτή, λειτουργούσε σαν τίτλος ευγενείας. 

Οι όροι «Βυζαντινός» και «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» είναι επινοήματα νεότερων 
μελετητών. Πρώτος ο Ιερώνυμος Βόλφ (Wolf) το 1562, χρησιμοποίησε τον όρο 
«Βυζαντινός» στην έκδοσή του "Corpus Byzantinae Historiai". Με την έκδοση 
της «Βυζαντίδας» του Λούβρου, η λέξη καθιερώθηκε ευρύτατα ως επιστημονικός 
όρος. Η χρήση του θα γενικευθεί με τον Δουκάγγιο (Ducange), τον θεμελιωτή 
των Βυζαντινών Σπουδών. Οι όροι «Έλληνας», «ελληνικός» δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν, παρότι η νέα πρωτεύουσα άνθισε και καρποφόρησε σε έδαφος 
ελληνικό, διότι –κατ’ αντιγραφήν του εβραϊκού «γκογίμ»– η λέξη «Έλλην» ήταν 
συνώνυμη του ειδωλολάτρη. Μπορεί η ρωμαϊκότητα να έδινε το πολιτικό στίγμα της 
Αυτοκρατορίας, όμως η ελληνικότητα έδωσε το γλωσσικό και πνευματικό στίγμα 
σε όλη τη χιλιόχρονη διαδρομή της Αυτοκρατορίας.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το «Σύμβολο της Πίστεως», που 
αποτέλεσε τον οιονεί καταστατικό χάρτη της χριστιανικής θρη-

H ελληνική παιδεία, παράλληλα προς τον Χριστιανισμό και τη ρωμαϊκή κρατική παράδοση, 
αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά στοιχεία του Βυζαντίου. Τα αριστουργήματα της αρχαίας 
γραμματείας διασώθηκαν, επειδή οι Βυζαντινοί γραφείς εξακολούθησαν να τα αντιγράφουν, 
ιστορώντας τα μάλιστα με περίτεχνες μικρογραφίες. Επάνω: Χειρόγραφο της Ιλιάδας των αρχών 
του 6ου αι. με σκηνή μάχης μεταξύ Ελλήνων και Τρώων (Μιλάνο, Αμβροσιανή Βιβλιοθήκη). 
(Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. Ζ΄, 17) 
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σκείας, πάνω στην οποία θεμελιώθηκε η νέα Αυτοκρατορία, 
συντάχθηκε σε μια άψογη Ελληνική, που διατηρεί τη λάμψη της 
μέχρι σήμερα. Κάτω, λοιπόν, από την εύθραυστη κρούστα του 
ρωμαϊσμού κόχλαζε μια άλλη πραγματικότητα, ο Ελληνισμός, 
που τελικά έδωσε τον τόνο, την ουσία, τα ιδιαίτερα προσδιο-
ριστικά στοιχεία στην Αυτοκρατορία, που από τα μέσα του Ζ΄ 
αιώνα ταυτίζεται με τη μοίρα του ελληνικού κόσμου «και τείνει 
να αποβεί ο χώρος της πολιτικής και πολιτιστικής του δρα-
στηριότητας», γράφει ο κορυφαίος Έλληνας Βυζαντινολόγος 
Διον. Ζακυθινός. Μπορεί τυπικά η αυτοκρατορία να ήταν 
ρωμαϊκή, κατ’ ουσίαν όμως ήταν ελληνική. Μπορεί να κυβερ-
νήθηκε από αυτοκράτορες, κυρίως Αρμένιους, με ποικίλες 
καταγωγές, όλοι όμως αυτοί είχαν παιδεία ελληνική. Κάτω 
λοιπόν από το ρωμαϊκό ένδυμα έζησε, κινήθηκε, έδρασε και 
θαυματούργησε το πολύτροπο ελληνικό και εξελληνισμένο 
πληθυσμιακό σύνολο της Αυτοκρατορίας.

Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο ότι διαπρεπείς ξένοι ιστορικοί θεωρούν την 
Αυτοκρατορία της Κων/πόλεως σαν μια προέκταση της ελληνικής και ελληνιστικής 
παράδοσης. Ο μεγάλος Άγγλος ιστορικός Bury τονίζει ότι «ο πολιτισμός του Βυζαντινού 
κράτους έχει βαθιές ρίζες στο παρελθόν. Ήταν απλώς η τελευταία φάση του ελληνι-
στικού πολιτισμού». Ο άλλος επίσης μεγάλος Βυζαντινολόγος, ο Heisenberg, γράφει: 
«Το Βυζάντιο είναι το εκχριστιανισθέν Ρωμαϊκό κράτος του ελληνικού έθνους». Μπορεί 
βέβαια ο Χριστιανισμός, η ηθική πνοή της Αυτοκρατορίας, στα πρώτα του βήματα να 
ήλθε σε αντίθεση με την ελληνική πνευματική παράδοση, τελικά όμως συμπορεύθηκε 
μαζί της, και η Εκκλησία, όπως παρατήρησε ο μεγάλος Ρουμάνος Βυζαντινολόγος 
Jorga, έγινε ο κύριος συντελεστής του εξελληνισμού της Αυτοκρατορίας.

Το τελευταίο τούτο έγινε δυνατό, γιατί ο Χριστιανισμός μέσα στο 
πλαίσιο της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, χάρη στο γλωσσικό ένδυμα 
που δανείστηκε από τον Ελληνισμό, πήρε σιγά-σιγά ελληνική ταυτότητα, 
την οποία μετέδωσε και στους πιστούς του, ανεξαρτήτως εθνότητας.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί που βλέπουν την Αυτοκρατορία της Κων/πόλεως σαν 
ένα πολυφυλετικό κράτος, σαν αυτοκρατορία της Ανατολής και συνεπώς αποδίδουν έναν 
ανατολικό χαρακτήρα στην πνευματική της φυσιογνωμία. Οπωσδήποτε, η Αυτοκρατορία 
εκτεινόμενη βαθιά μέσα στην Ασία, ήταν φυσικό να πάρει και πολλά κατά καιρούς ανατολι-
κά στοιχεία. Τα στοιχεία όμως αυτά είναι πολύ λιγότερα από εκείνα που δέχτηκαν τα μετά 
τον Αλέξανδρο σχηματισθέντα ελληνιστικά κράτη. Εξάλλου, η αποτυχία της εικονομαχικής 
πολιτικής των Ισαύρων φανερώνει την αδυναμία της ανατολικής εικονομαχικής πνευματικής 
και θρησκευτικής παραδόσεως να επιβληθεί στην εικονιστική ελληνορωμαϊκή παράδοση.

Ασφαλώς, η Αυτοκρατορία στηρίχθηκε σε ό,τι αφορά στη δομή του κράτους και τη 
νομοθεσία στη ρωμαϊκή παράδοση, αλλά η ταυτότητά της προσδιορίζεται από τα πολι-
τιστικά της στοιχεία, από τη γλώσσα, την παιδεία, τη φιλολογία και τη φιλοσοφία που 
έχουν ελληνικό χαρακτήρα. 

Ασφαλώς, πνευματικό και ηθικό θεμέλιο στάθηκε πάντα ο 
Χριστιανισμός, ο οποίος παρά την αντιπαλότητα των πρώτων 
καιρών, συνταυτίστηκε με τον Ελληνισμό και σχημάτισε, όπως 
έχω γράψει συχνά, μια πνευματική «μισγάγκεια». Μισγάγκεια 
σημαίνει συνάντηση δύο υδάτινων ρευμάτων που έρχονται 
από ψηλά και ακολούθως συνενώνονται και συμπορεύονται 
σε μία κοινή κοίτη. Από τούτη την κοινή κοίτη αναδύθηκε 
μετά από αιώνων δουλεία το νεότερο ελληνικό έθνος, που 
μπορεί κατά τον σχηματισμό του να οφείλει πολλά στη Δύση, 
ωστόσο δεν είναι τα δυτικόμορφα στοιχεία αυτά που προσδι-
ορίζουν την ιδιαίτερή του φυσιογνωμία. Και ενώ σημειώνο-
νται ραγδαίες αλλαγές στη φυσιογνωμία και ψυχοτροπία των 
λαών όλης της γης, ο σημερινός Έλληνας, παρά πάσα έννοια 
εξευρωπαϊσμού, δεν παύει στην πυρηνική του σύσταση να 
παραμένει Βυζαντινός.

Σαράντου I. Καργάκου, Ιστορικού, Συγγραφέα και Δοκιμιογράφου.
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Ιστορίας πρόσβαση

ΕΙΔΑΝ...

Έλληνες οπλίτες προσφέρουν τροφή 
σε παιδιά στο Καρατζά Αχμέτ

Μάιος 1922

13 Μαΐου 1922

Εμβολιασμός των κατοίκων στο Αφιόν Καραχισάρ
από την Υγειονομική Υπηρεσία

11 Ιουλίου 1921

Οι στρατιώτες της ΙV Μεραρχίας 
καθαρίζουν τις λινοστολές τους

26 Ιουνίου 1921

14 Αυγούστου 1921

Kατά τη μάχη Καλέ Γκρότο επιζητείται οπτικός σύνδεσμος της 
ΧΙΙΙ Μεραρχίας με το Β΄ Σώμα Στρατού 
Το Β΄ΣΣ πεζοπόρησε 300 χλμ. μέσα σε αφόρητο καύσωνα για να φτάσει 
στο Καλέ Γκρότο, ύψωμα γεμάτο πέτρες και βράχους. Η μάχη ήταν από τις 
ενδοξότερες του Συντάγματος του Πλαστήρα στη Μικρά Ασία. Η σύγκρουση 
διήρκεσε μιάμιση μέρα και τις βραδυνές ώρες ο Πλαστήρας σήκωσε την 
ελληνική σημαία στο αιματοβαμμένο ύψωμα. 

Επίδεση τραυμάτων στο ΧΙΙ ορεινό χειρουργείο 
μετά τη μάχη στο Εσκή Σεχίρ
Η νίκη, αν και με μεγάλες απώλειες, ήταν μεγάλης ση-
μασίας, αφού κατέδειξε το ψυχικό σθένος των Ελλήνων 
στρατιωτών απέναντι στις αντίξοες συνθήκες της μάχης.
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ΕΙΠΑΝ...

Ζείδωρη καλλιέπεια

Η θετική στάση που υιοθετεί ο καθένας μας φαίνεται ότι μας βοηθά να ξεπεράσουμε τα 
όποια εμπόδια εμφανίζονται στη ζωή μας. Αυτό μας υποδεικνύουν οι διαπιστώσεις των 
Γέροντος Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα και Dr Andrew Newberg και Mark Robert Waldman.

Η ζωή μας, λέει ο εν λόγω Γέροντας, εξαρτάται από το είδος των λογισμών που 
καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και 
καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας.

Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει 
μια δίνη λογισμών, και δεν καταφέρνουμε να έχουμε ούτε ειρήνη ούτε γαλήνη. Το 
σημείο εκκίνησής μας είναι πάντοτε εσφαλμένο. Αντί να ξεκινούμε με τον εαυτό μας, 
εμείς θέλουμε πάντοτε να αλλάξουμε πρώτα τους άλλους και τελευταίους εμάς. Αν 
ο καθένας ξεκινούσε πρώτα με τον εαυτό του, θα είχαμε παντού τριγύρω ειρήνη! 
Βλέπετε; Εμείς είμαστε οι διαμορφωτές, οι μοναδικοί διαμορφωτές του μέλλοντός μας.

Και συνεχίζοντας, οι Newberg και Waldman συμβουλεύουν να αντικαταστήσουμε 
τις αρνητικές λέξεις στον λόγο μας με θετικές! Π.χ. αντί να λέμε «το παλεύω», ας 
πούμε «τα καταφέρνω», και γράφουν ότι οι λέξεις που εκφράζουν θυμό στέλνουν 
μηνύματα συναγερμού στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να διακόπτουν τα κέντρα της 
λογικής που βρίσκονται στον μετωπιαίο λοβό. Όταν έχουμε μια θετική και αισιόδοξη 
λέξη στο μυαλό σας, θα διεγείρεται η δραστηριότητα στον μετωπιαίο λοβό. Η περιοχή 
αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένα κέντρα της ομιλίας που συνδέονται άμεσα με το 
κινητικό φλοιό, που μας ωθεί να δραστηριοποιούμαστε. Η έρευνα έχει δείξει πως 
όσο περισσότερο επικεντρωνόμαστε στις θετικές λέξεις, τόσο περισσότερο αυτές θα 
αρχίζουν να επηρεάζουν άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Οι διεργασίες στο βρεγματικό 
λοβό αρχίζουν να αλλάζουν, με αποτέλεσμα να αλλάζει και η αντίληψη που έχουμε 
για τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Ένας θετικός λογισμός θα μας 
προϊδεάσει να βλέπουμε την καλή πλευρά των άλλων, ενώ αντίθετα ένας αρνητικός 
θα μας γεμίζει με προκατάληψη και μεροληψία προς τους άλλους και θα είμαστε 
συνεχώς καχύποπτοι και με αμφιβολίες γι’ αυτούς. Με την πάροδο του χρόνου η δομή 
του θαλάμου μας θα αλλάξει, ανταποκρινόμενη στα συναισθήματα, τα λόγια και τις 
σκέψεις της συνείδησής μας. Οι αλλαγές στον θάλαμο του εγκεφάλου επηρεάζουν 
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα (1914-2003), Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας,
 εκδόσεις Εν Πλω, 2012, Βίος και Διδαχές του Γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα.

Δρ Andrew Newberg, Νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Τόμας Τζέφερσον και 
Mark Robert Waldman, Εμπειρογνώμονας σε θέματα επικοινωνίας, 

Οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον εγκέφαλό σας (Words Can Change Your Brain).

Η ελληνική γλώσσα που αριθμεί βίο 40 αιώνων είναι φυσικό στο πέρασμα τόσου 
μακρού χρόνου να έχει υποστεί μεταβολές. Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές δεν ήταν 
τόσες και τέτοιες που να αλλοιώσουν τη δομική φυσιογνωμία τής Ελληνικής. […] 
μπορεί μεν σήμερα να ακούγεται ίσως υπερβολικός ο ισχυρισμός του Κοραή1 «ότι 
όστις συλλογισθή ότι ο Πλάτων, o Αριστοτέλης, ο Δημοσθένης και όλος ο χορός των 
δοξασάντων το Έλληνικόν γένος ένδοξων ανδρών, εάν ήρχοντο πάλιν εις τον κόσμον 
μόνον ενός μηνός μελέτην εχρειάζετο δια να καταλάβωσιν ό,τι λαλούμεν και ό,τι γρά-
φομεν την σήμερον», αλλά τo λεξιλόγιο της Ελληνικής αποτελεί αψευδή μάρτυρα της 
αδιάκοπης συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του ενιαίου χαρακτήρα της. Κανείς 
Έλληνας ή ξένος (με εξαίρεση τους ειδικούς της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας) δεν 
μπορεί να διακρίνει αν μια σύγχρονη ελληνική λέξη είναι αρχαία, βυζαντινή ή νεότερη 
ή αν χρησιμοποιείται συνεχώς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ποιος γνωρίζει ή 
αναγνωρίζει, λ.χ., ότι λέξεις όπως αγαπώ, άγγελος, αγνός, αγορά, αδελφός, αθάνα-
τος, αηδόνι, αέρας, αετός, αιώνας, ακούω, ακτίνα, αλάτι, αλέθω, αλήθεια, άλλοτε, 
άρμη, αλμυρός, αλοιφή, άλυτος, αλώνι, άμα, αμάξι, αμπέλι, αμέτρητος, ανεβαίνω, 
αναβάλλω, ανάγκη, αναλύω, [...] αναπαύω, αναπνέω, αναστενάζω, ανατολή, άναρχος, 
αναφέρω, ανατρέχω, άνεμος, ανεψιός, άνδρας, ανθώ, άνθρωπος, ανάγω, αντίκρυ, 
αξίνα, άξιος, άξονας, απατώ, απάτη, άπιστος, από [...] κ.λπ., είναι γνήσιες ομηρικές 
λέξεις, που αυτούσιες ή παραλλαγμένες, με την ίδια ή και διαφοροποιημένη σημασία, 
χρησιμοποιούνται από τα χρόνια των ομηρικών επών μέχρι σήμερα; Οι λέξεις αυτές 
δεν είναι ούτε αρχαίες ούτε βυζαντινές ούτε νέες. Είναι ελληνικές. Γι’ αυτό και η 
έννοια τής συνέχειας προκειμένου για την ελληνική γλώσσα δεν είναι ιδεολόγημα, 
αλλά απτή γλωσσική πραγματικότητα.

Γεώργιος Μπαμπινιώτης,2 Καθηγητής της Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1Το παράθεμα από Αναστ. Μέγα, Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, 1925-1927, σ. 213-214.
2ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 2η Έκδοση, Αθήνα 2002, σ. 18-19.

https://www.politeianet.gr/sygrafeas/gerontas-thaddaios-strmpoulobits-76088
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Η Σχιζοφρένεια είναι η σοβαρότερη ψυχική νόσος και παρά το γεγο-
νός ότι προσβάλλει κατά μέσο όρο το 1% του γενικού πληθυσμού, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατατάσσει μέσα στις 10 ασθένειες 
με τη σοβαρότερη επιβάρυνση στη λειτουργικότητα των ασθενών. 
Δεν είναι σκοπός του παρόντος άρθρου η παράθεση διαγνωστικών κρι-
τηρίων ή η περιγραφή και η εξήγηση της αιτιοπαθογένειας της νόσου. 
Σκοπός του είναι η απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί ένας άνθρωπος 
που έχει διαγνωστεί με Σχιζοφρένεια να έχει μια φυσιολογική ζωή. Πριν 
απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα είναι αναγκαίο να διασαφηνίσου-
με τον όρο «φυσιολογική ζωή». Αυτό, γιατί στον όρο «φυσιολογική» ο 
καθένα μας προβάλλει ανάγκες, επιθυμίες και ελπίδες με διαφορετικές 
ποιότητες, αλλά και ποσότητες. Επίσης, η έννοια του «φυσιολογικού» 
καθορίζεται εκτός από το καθαρά ατομικό επίπεδο και σε ένα επίπεδο 
κοινωνικής διαντίδρασης, καθώς εμφιλοχωρούν ανάγκες, επιθυμίες 
και ελπίδες οικογενειακές και κοινωνικές. Λέγοντας φυσιολογική ζωή, 
εννοούμε τη δυνατότητα του ατόμου να μπορεί να είναι λειτουργικό σε 
βασικούς τομείς της ζωής του, δηλαδή στον επαγγελματικό, κοινωνικό, 
οικογενειακό.

Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας 
επηρεάζουν αρνητικά τη σκέψη (δομή, 
οργάνωση, περιεχόμενο), την αντίληψη, 
το συναίσθημα και τη συμπεριφορά, με 
συνέπεια τη συχνή απώλεια επικοινωνι-
ακών δεξιοτήτων και τη διαταραχή στην 
κοινωνική και επαγγελματική λειτουρ-
γικότητα του ατόμου.

Παρά τα 100 και πλέον χρόνια έρευ-
νας, το παζλ της ασθένειας δεν έχει 
λυθεί. Δεν υπάρχει θεραπεία για τη 
Σχιζοφρένεια, με την έννοια του μοντέ-
λου που έχει ο κόσμος γενικά στο μυαλό 
του για την ασθένεια: είμαι άρρωστος > 
επισκέπτομαι έναν γιατρό > λαμβάνω 
φαρμακευτική αγωγή > γίνομαι καλά. 

Το μοντέλο που δεχόμαστε σή-
μερα για την ψυχική νόσο είναι 
Βιοψυχοκοινωνικό. Η εκδήλωση, δη-
λαδή, μίας ψυχικής νόσου δεν είναι 
κάτι μονοσήμαντο και απλό. Υπάρχει 

μία διάσταση βιολογική, που μεταφρά-
ζεται σε γονίδια, νευροδιαβιβαστές και 
συνάψεις στον εγκέφαλο· μία διάσταση 
ψυχολογική, που αφορά ψυχολογικά 
τραύματα και συναισθηματικές σχέσεις 
με τους σημαντικούς «άλλους» στη ζωή 
μας, και τέλος υπάρχει και η κοινωνική 
διάσταση, που αφορά το υπόβαθρο, τη 
«σκηνή» που διαδραματίζεται «έργο» 
της ζωής μας. Είναι φανερό, επομένως, 
ότι για την ορθή και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του ασθενούς απαιτείται 
μία ολιστική προσέγγιση και στα τρία 
προαναφερθέντα επίπεδα: βιολογικό, 
ψυχολογικό και κοινωνικό. Σκοπός της 
θεραπευτικής παρέμβασης στη νόσο 
είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας 
του ατόμου. Για να επιτευχθεί αυτή η 
μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα, η θε-
ραπεία έχει τρεις σημαντικούς στόχους:Τχης (ΥΙ) Γεώργιος Κ. Δημητριάδης

Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Επιτελής ΓΕΣ/ΔΥΓ

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΜΙΑ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ· 
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ;

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΜΙΑ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ· 
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ;

Θέματα προσωπικού

Συνεχίζεται...
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Στοιχεία δράσεων που υλοποιήθηκαν
Ολοκληρώθηκαν 116 διαμερίσματα (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ-ΞΕΝΩΝΕΣ) ανά την επικρά-

τεια για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των στελεχών και των οικογενειών τους. 
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η κατασκευή-ανακαίνιση 83 στρατιωτικών οικιών ανά 

την επικράτεια.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο 

προσωπικό και τις οικογένειές του, καθώς και της βελτίωσης των συνθηκών εργα-
σίας του ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, υλοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιμέρους τμημάτων και βοηθητικών χώρων του 
401 ΓΣΝΑ. 

Ακολουθεί ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό.

Θέματα προσωπικού

Ανακαίνιση  
εγκαταστάσεων 
του Ξενώνα 
ΛΕΘ Μυτιλήνης.

Διαμόρφωση 
4 ξενώνων 

σε υφιστάμενο 
κτήριο στο Στρδο 

«ΚΑΛΛΙΝΣΚΙ»
(ΚΕΕΔ) 

στο Μ. Πεύκο.

Διαμόρφωση 14 ξενώνων
σε υφιστάμενο κτήριο 
στο Στρδο «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α΄» 
(ΣΔΒ) στο Χαϊδάρι.

Διαμόρφωση
ξενώνα στα 
ΣΟΑ Φλώρινας.

Διαμόρφωση 2 ξενώνων σε υφιστάμενο κτήριο στο Στρδο «ΠΟΥΛΜΑΝ» στη Σάμο.

Διαμόρφωση 
10 ξενώνων 
σε υφιστάμενο 
κτήριο στο Στρδο 
«ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ» 

(180 ΜΚ/Β «HAWK») στην Κύμη, 
μέσω δωρεάς του ιδιώτη 
κ. Πάνου Κυριακόπουλου.

Διαμόρφωση
6 διαμερισμάτων

σε υφιστάμενο 
κτήριο στο Στρδο 

«ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» 
(πρώην κτήριο ΙΜΑ) 

στην Ορεστιάδα.
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Διαμόρφωση 
6 διαμερισμάτων 
σε υφιστάμενο 
κτήριο στο Στρδο 
«ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» 
(πρώην κτήριο ΙΛΗΣ) 
στην Ορεστιάδα.

Διαμόρφωση 
2 διαμερισμάτων 
σε υφιστάμενο 
κτήριο στο Στρδο 
«ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» 
στην Ξάνθη.

Διαμόρφωση 6 οικημάτων (2 ΣΟΑ και 4 ξενώνες) 
σε υφιστάμενο κτήριο 

στο Στρδο «ΤΣΙΩΝΟΥ» στη Ρόδο.

Κατασκευή 2 διαμερισμάτων 
στο Στρδο «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» 
(ΣΜΧ) στο Λουτράκι.

Διαμόρφωση 
12 ξενώνων 
σε υφιστάμενο 
κτήριο στο Στρδο 
«ΤΧΗ (ΠΖ) 
ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ» 
(ΣΕΤΤΗΛ) 
στον Πύργο.

Διαμόρφωση 6 ξενώνων 
σε υφιστάμενο κτήριο 

στο Στρδο «ΚΑΤΣΑΝΗ» 
στη Ρεντίνα.

Διαμόρφωση 5 ξενώνων 
σε υφιστάμενο κτήριο 
στο Στρδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» 
στα Ιωάννινα.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ 
1. Διαμόρφωση Εξωτερικών Ιατρείων στην πρώην Νευρολογική Κλινική.
2. Διαμόρφωση χώρου στο υπόγειο της Νέας Πτέρυγας για την εγκατάσταση νέου 
Αξονικού Τομογράφου.
3. Προμήθεια 2 γραμμικών επιταχυντών στο 401 ΓΣΝΑ και διαμόρφωση των απαραί-
τητων υποδομών για την εγκατάστασή τους στο υπόγειο του κτηρίου με την κατάλληλη 
διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων, καθώς και στο εξωτερικό του κτηρίου με την κατασκευή 
προσθήκης και bunker, μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
4. Ανακατασκευή του Χώρου πλυντηρίων στο 401 ΓΣΝΑ – Προμήθεια νέου μηχανολο-
γικού εξοπλισμού. 
5. Ανακατασκευή της Κλινικής 5Β.
6. Νέα επέκταση της Αποθήκης του Φαρμακείου κατά 30 τ.μ.
7. Αντικατάσταση οροφής Ακτινολογικού Τμήματος και επιδιόρθωση
επιφάνειας άνω του χώρου του Οφθαλμολογικού.
8. Ενίσχυση πεδίων κεντρικού ηλεκτρικού υποσταθμού του 401ΓΣΝΑ, για υποστήριξη 
νέων Γραμμικών Επιταχυντών και νέου Μαγνητικού και Αξονικού Τομογράφου.
9. Ανακαίνιση διαδρόμου στον χώρο του Μαγνητικού και Αξονικού Τομογράφου.
10. Αναδιαμόρφωση υφιστάμενου χώρου του Τμήματος Μαγνητικού και Αξονικού 
Τομογράφου, σε Αίθουσα Αναμονής.
11. Ανακατασκευή χώρων υγιεινής στο Τμήμα του Μαγνητικού Τομογράφου.
12. Διαμόρφωση 2ου τμήματος διαδρόμου υπογείου (από τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου 
μέχρι Νέα Πτέρυγα).
13. Ανακατασκευή χώρων υγιεινής στο υπόγειο του Κτηρίου Συντηρήσεως.
14. Εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1250 KVA.
15. Αντικατάσταση μόνωσης δώματος του Χώρου Πλυντηρίων.
16. Ανακαίνιση Παθολογοανατομικού και Ανοσοϊστοχημικού Εργαστηρίου.
17. Διαμόρφωση-ανακαίνιση τμήματος εγκατάστασης νέου Αξονικού Τομογράφου 
(Εξομοιωτής).
18. Διαμόρφωση παλαιών Εστιατορίων 6ου ορόφου σε Κλινική 6Α (Δωρεά του κ. 
Αθανάσιου Μαρτίνου).

Διαμόρφωση 
2 ξενώνων 
στη ΛΑΦ 
Θεσσαλονίκης.

Κατασκευή 7 διαμερισμάτων 
στο Στρδο «ΠΟΛΥΖΩΝΗ» στη Λέσβο.

Κατασκευή 7 διαμερισμάτων 
στο Στρδο «ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤΗ» στη Σάμο.

Διαμόρφωση 10 διαμερισμάτων σε 
υφιστάμενο κτήριο στο Στρδο 
«ΠΑΤΣΟΥΚΑ» στην Αλεξανδρούπολη.

Διαμόρφωση 6 ξενώνων σε υφιστάμενο 
κτήριο στο Στρδο «ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» 
(ΚΕΜΧ) στο Ναύπλιο.

Κατασκευή 2 διαμερισμάτων 
στη Μεγίστη.

Διαμόρφωση 2 διαμερισμάτων 
σε υφιστάμενο κτήριο στο Στρδο 

«ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ» στη Λήμνο. 4
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Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κ ο ν τ ά  σ τ α  Σ τ ε λ έ χ η

Περισσότερα θέματα μέριμνας προσωπικού 
στην ιστοσελίδα www.army.gr

210 6555669-70
210 6555132

210 6461750

gesegagss@army.gr
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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 καθημε-
ρινότητάς του.

Μετά από τις κατευθύνσεις της 
Κυβέρνησης, του ΕΟΔΥ και των εκδο-
θέντων σχετικών διαταγών του ΓΕΕΘΑ, 
λήφθηκαν μέτρα προστασίας από τον 
κορωνοϊό (COVID-19) και μείωσης της 
μετάδοσης της νόσου όσο το δυνατόν 
περισσότερο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, εγκρίθηκε ειδική άδεια 30 ημε-
ρών, πέραν της κανονικής, σε στελέχη 
προστάτες ΑΜΕΑ, καθώς και μειωμένο 
ωράριο 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 
στελεχών με τον κ. Α/ΓΕΣ προς επίλυ-
ση προβλημάτων που τους απασχολούν 
σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Θέματα προσωπικού
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Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€

1 84 Ιστορία Σταυροφοριών – Τόμος Γ΄ 1976 0.88

2 92 Προβλήματα Πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88

3 97 Ήπειρος Προμαχούσα 1982 0.88

4 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

5 108 Ο Επιτήδειος Ουδέτερος 1985 1.17

6 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

7 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος – Τόμος Γ΄ 1986 1.03

8 113 Ιστορία Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Τόμος Α΄ 1988 0.88

9 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

10 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15

11 118 Διοικητική (Management) 1988 0.29

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

1994 0.88

13 122 Προσωπικός Υπολογιστής 1989 0.29

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

1994 2.93

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

1995 2.93

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

1996 2.05

17 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

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

1996 1.47

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

2000 0.88

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

1998 4.40

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

1997 2.35

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

1998 2.35

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 3.52

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 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ )́ 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912/13) 1987 1.76

6 8 Η Ελλάς και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια 1958 1.59

7 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 2012 2.09

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

1994 3.23

9 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

10 13 Ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη 1957 2.47

11 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

12 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

13 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ 1920-Μαρ 1921 1957 9.61

14 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ 1920-Μαρ 1921 1963 1.76

15 17 Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου 1921 2012 2.75

16 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α΄) 1921 1965 1.76

17 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α΄) 1921 2012 2.71

18 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β΄) 1921 1965 1.76

19 20 Τα προ της Τουρκικής Επιθέσεως γεγονότα Σεπ 1921-Αυγ 1922 2012 2.44

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

2012 3.22

21 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας – Τόμος Β΄ 2012 2.50

22 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

23 27 Αίτια και Αφορμές Ελληνοϊταλικού Πολέμου 2016 1.85

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΣ/ΔΙΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

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

1998 2.35

24 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

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

2000 1.47

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

2002 4.00

27 ΔΙΑΦ. 2 Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1986 0.08

28 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 7.34

29 ΔΙΑΦ. 29 Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 2.93

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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24 28 Ιταλική Εισβολή 1940 2012 3.06

25 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 2012 2.11

26 30 Χειμερινές Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεση Μάρτιος 1941 2012 1.74

27 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 1956 1.76

28 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940/41) 2012 2.80

29 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

30 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

31 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 2012 1.76

32 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 2012 1.62

33 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα 1950-55 2017 2.46

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

2012 2.17

35 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

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

1967 2.64

37 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940/41) 1982 1.17

38 49 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940/41 1982 0.88

39 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

40 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940/45 1989 7.92

41 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

42 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

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

1996 2.64

44 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

45 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

46 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

47 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ-Αυγ 1997) 1998 2.35

48 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

49 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

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

1997 2.93

51 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

52 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

53 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25

54 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

55 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

56 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

57 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2012 2.13

58 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

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

2002 7.52

60 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

61 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

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

2004 12.40

63 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

64 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

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

2007 1.27

66 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

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

2009 1.89

68 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2012 1.56

69 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

70 86 Οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας  2011 1.20

71 87 Oι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού (1897-1955) 2012 1.21

72 88 Μνήμες Πολέμου 1897-1974 2012 3.64

73 89 Επιχείρηση Καλάβρυτα 2012 0.72

74 90
Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας

2013 3.31

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

2013 3.40

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

2014 0.68

77 93 Σέξτου Ιουλίου Φροντίνου Στρατηγήματα 2015 0.96

78 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

79 94 The Warrior ’s Ethos, the National Psyche and Soldiery 2016 1.79

80 95 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Τόμος Α΄ 2017 1.75

81 96 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – Τόμος Β΄ 2019 2.05

82 97 Τhe Hellenic Expeditionary Force in Korea (1950-55) 2020 4.54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τις παραπάνω εκδόσεις όλο το 
έτος, εκτός από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, κατόπιν συνεννόησης, 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.
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, 
προσαυξάνεται κατά 100%.


	2020_2_3.pdf
	_Hlk11835071
	_Hlk11866725


