
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 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)

303 ΠΕΒ
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ΤΕΥΧΟΣ 1ο 2020  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΦΡΑΝΚ ΑΜΠΝΕΫ ΑΣΤΙΓΞ
(1794-1828)

στην Ελλάδα



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 Αναστάσιος Γιαννόπουλος

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.



Αγαπητοί Αναγνώστες,

Σας καλωσορίζουμε στο 1ο τεύχος του 2020 της Στρατιωτικής Επιθεώρησης, του αρ-
χαιότερου Περιοδικού του Στρατού, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1883.

Στο ανά χείρας 1ο τεύχος της νέας χρονιάς προσπαθήσαμε και πάλι να συμπεριλάβουμε 
θέματα που να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ενδιαφέροντά σας. 
Η στήλη της Παρουσίασης αναφέρεται στο 303 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσε-
ως (303 ΠΕΒ) του οποίου η αποστολή και το έργο αναδεικνύεται από την περιγραφή 
αλλά και την παράθεση φωτογραφιών, καθιστώντας αρκετά εμφανή τη σημασία και 
το έργο του Εργοστασίου για τον Ελληνικό Στρατό. 
Ακολουθεί μία εμπεριστατωμένη μελέτη σχετική με την εξ αποστάσεως στρατιωτική 
εκπαίδευση, μιας νέου τύπου διαδικτυακής εκπαίδευσης που εφαρμόζεται σε εθνική 
και διεθνή κλίμακα.
Στη συνέχεια έχουμε την τιμή και τη χαρά να συμπεριλάβουμε στην ύλη μας ομιλία του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικολάου που αφο-
ρά στο σκοπό και την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, που και στις μέρες μας έχουν 
τόσο αλλοτριωθεί, καθιστώντας τη συνύπαρξή μας με τους άλλους και με τον εαυτό 
μας εξαιρετικά προβληματική και ως εκ τούτου αβέβαιο το προσωπικό, κοινωνικό και 
εθνικό μας μέλλον. 
Με αφορμή την εθνική μας επέτειο της 25ης Μαρτίου, δημοσιεύουμε μελέτη που 
αφορά τον Άγγλο φιλέλληνα Φράνκ Άμπνεϋ Άστιγξ (1794-1828)  ο οποίος εμπνευ-
σμένος από τον ξεσηκωμό, πρόσφερε την περιουσία και τη ζωή του στον αγώνα.
Στην επιθυμία μας να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας, προσθέσαμε δύο στήλες, 
την «Ιστορίας Πρόσβαση» με σύντομες αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα που η μνήμη 
τους πέρασε στην αιωνιότητα, υπηρετώντας διαχρονικές αξίες, και τη «Ζείδωρη Καλ-
λιέπεια» που περιλαμβάνει κάτι από όσα είπαν μεγάλοι της ιστορίας, συνεχίζοντας να 
εμπνέουν την καθημερινότητά μας. 
 
Ευχόμαστε οι επιλογές των θεμάτων μας να καλύψουν ευχάριστα και ωφέλημα τον 
χρόνο που θα διαθέσετε. Επίσης, να προσθέσουμε και πάλι ότι είμαστε πάντα στη διά-
θεσή σας για οποιαδήποτε πρόταση βελτίωσης του Περιοδικού· γι’ αυτό μη διστάσετε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Συντακτική Ομάδα 

Πρόλογος έκδοσης Περιεχόμενα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

σελ. 6
303 ΠΕΒ

ΑΡΘΡΑ

σελ. 14
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Θεμιστοκλής Κωνσταντίνου, Αδαμαντία Σπανακά

σελ. 40
Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος

σελ. 54
ΦΡΑΝΚ ΑΜΠΝΕΫ ΑΣΤΙΓΞ (1794-1828)
Αντγος ε.α. Νικόλαος Κολόμβας

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

σελ. 70

ΖΕΙΔΩΡΗ ΚΑΛΛΙΕΠΕΙΑ

σελ. 74

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

σελ. 76

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

σελ. 92
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Άρθρο...........

Ιστορικά Στοιχεία 
Η διάταξη του ΕΣ που εφαρµόσθηκε πριν 

το έτος 1955 προέβλεπε την εγκατάσταση 
όλων των µάχιµων Μονάδων βόρεια του 
Ολύµπου. Ως εκ τούτου το προς αξιοποί-
ηση Τεχνικό Υλικό έπρεπε να µεταφέρεται 
από τις Μονάδες στη βάση των Αθηνών 
και στη συνέχεια από τη βάση προς τις 
Μονάδες. Η ανάγκη του περιορισµού των 
µεταφορών αυτών αφ’ ενός και του πε-
ριορισµού του χρόνου αξιοποίησης των 
βεβλαµένων υλικών αφ’ ετέρου, επέβαλε 
την προώθηση των επισκευών βάσεως βο-
ρειότερα. Έτσι, δηµιουργήθηκε και άρχισε 
να λειτουργεί το 303 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ (303 ΠΕΒ) κατά 
τον Οκτώβριο του 1955 στη Λάρισα.

Το 303 ΠΕΒ συγκροτήθηκε µε την 
ΑΠΦ.418.4/32/431014/3-8-55 
Διαταγή του ΓΕΣ/Α3/Ια και στεγάσθηκε 
στο Δ Στρατόπεδο της Φρουράς Λάρισας, 
όπου µέχρι τότε ήταν εγκατεστηµένο το 
314 Συνεργείο Περιοχής (314 ΣΠΤ), 
το υλικό και το προσωπικό του οποίου 
υπήχθησαν στο νεοϊδρυθέν 303 ΠΕΒ. 
Την αποστολή του 314 ΣΠ, δηλαδή τη 
συντήρηση 3ου Κλιµακίου του υλικού 
των Μονάδων της περιοχής Θεσσαλίας 

303 ΠΕΒ 303 ΠΕΒ 

ανέλαβε το 314 Συνεργείο Επισκευών Στρατιάς (314 
ΣΕΣ) που ιδρύθηκε συγχρόνως. Στις εγκαταστάσεις 
του Στρατοπέδου, που χρονολογούνται πριν από 
την περίοδο του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, στεγα-
ζόταν ο Όρχος Αυτοκινήτων και έτσι στο κοινό της 
Λάρισας το Εργοστάσιο ήταν γνωστό ως «Όρχος» επί 
πολλά έτη αργότερα. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
στρατωνίστηκαν κατοχικά στρατεύµατα. Σήµερα στο 
Στρατόπεδο, το οποίο ονοµάζεται «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» στεγάζεται το 303 ΠΕΒ και η 
2η Διµοιρία Ανταλλακτικών του 384 ΛΕΣ (ΥΠ).

Στο 303 ΠΕΒ, από της συγκροτήσεώς του µέχρι 
και το 1965 ανατέθηκαν σταδιακά η συντήρηση 4ου-
5ου Κλιµακίου Οχηµάτων, Οπλισµού, Πυροβόλων και 
Υλικών Τηλεπικοινωνίας.

Από το 1964 έως και το 1968, το Εργοστάσιο 
ανέλαβε και αξιοποίησε περίπου δύο χιλιάδες Οχήµατα 
Μ34. Το 1968 ανατέθηκε στο Εργοστάσιο η κατασκευή 
συσσωρευτών µε περίβληµα µέλανος εβενίτη, το 1979 
ο εκσυγχρονισµός των Τ/Θ MARMON και το 1988 ο 
εκσυγχρονισµός των Τ/Θ Μ8. Το 1995 κατασκευ-
άστηκαν οι πρώτοι συσσωρευτές µε περίβληµα 
πολυπροπυλενίου. Τον Οκτώβριο του 1997, 
άρχισε ανακατασκευή των Οχηµάτων STEYR 
και το 2009 των Τ/Θ Οχηµάτων VBL.

Υποστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου
ΔΑΚ

Παρουσίαση

Συνεχίζεται...
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Στρατιωτικό άρθρο

ΜΥ (ΠΕ/Δ-Ο) Α΄ Θεμιστοκλής Κωνσταντίνου, Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
ΕΑΠ (MscEd), Επιτελής Τμ. Μελετών ΔΙΣΧΠΛΗ
Αδαμαντία Σπανακά, Καθηγήτρια Σύμβουλος, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ
Στρατιωτική εξΑΕ, εξΑ στρατιωτική εκπαίδευση, MOODLE, Στρατιωτική Εκπαίδευση, 
Εκπαιδευτική Πολιτική Ενόπλων Δυνάμεων, ΣΕΘΑ (Σχολή Εθνικής Άμυνας).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τοποθέτηση του προβλήματος
Το άρθρο αναφέρεται σε έρευνα που ήδη 
έχει διενεργηθεί και αφορά σε εξ αποστά-
σεως (εξΑ) στρατιωτική εκπαίδευση τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, καθόσον 
αναφέρεται σε μορφή στρατιωτικής εκ-
παίδευσης που υλοποιείται στις Ένοπλες 
Δυνάμεις (ΕΔ) της χώρας μας, μιας χώ-
ρας που παράλληλα είναι και μέλος 
μιας ευρύτερης στρατιωτικής συμμαχίας 
(ΝΑΤΟ) αλλά ταυτόχρονα και μέλος μιας 
άλλης κοινωνικοπολιτικο-οικονομικής 
σύμπραξης, αυτής της ΕΕ (Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), με φιλοδοξίες η τελευταία να 
αποκτήσει και στρατιωτικά χαρακτηριστι-
κά. Ο ερευνητής, ως Μόνιμος Υπάλληλος 
ΥΠΕΘΑ (Υπουργείου Εθνικής Άμυνας) με 
συνολική εργασιακή εμπειρία 36 ετών 
και στο ίδιο αντικείμενο –του τομέα των 
πληροφοριών– περί τα 10 έτη, κατείχε 
την ιδιότητα του χειριστή εθνικών και 
συμμαχικών θεμάτων σε εποπτευόμενο 
από το ΝΑΤΟ οργανισμό με καθήκο-
ντα εθνικού αντιπροσώπου. Σε πολλές 
περιπτώσεις τα θέματα που χειρίστηκε 
αφορούσαν και σε ζητήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης όπου διαπίστωσε ότι για 
λόγους κυρίως οικονομικούς οι συμμα-
χικές χώρες με πρωτεργάτη τις ΗΠΑ, 
άρχισαν να χρησιμοποιούν την εξ απο-
στάσεως (εξΑ) στρατιωτική εκπαίδευση, 
αντικαθιστώντας μοτίβα, που ενώ είχαν 
σαν κύριο χαρακτηριστικό τη φυσική 
παρουσία των εκπαιδευομένων στους 
χώρους εκπαίδευσης –πολλές φορές 
και σε άλλο κράτος-μέλος–, άρχισαν να 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως φορέα 
μετάδοσης της «πληροφορίας» μέσω της 
χρήσης του “tunneling”, μιας διαδικασίας 
κρυπτογράφησης, όπου οι χρήστες χρησι-
μοποιούν ένα κρυπτογραφημένο κανάλι 

εντός του «πληροφοριακού σύννεφου» 
(cloud) που πλέον το χρησιμοποιούν ως 
αγωγό ή καλύτερα πυλώνα μεταφοράς. 
Υπό την ανωτέρω ιδιότητα και με την 
εμπειρία που αποκτήθηκε, ο ερευνητής 
διαπίστωσε το ερευνητικό έλλειμα που 
υπήρχε, όσον αφορά τόσο την εξ αποστά-
σεως (εξΑ) στρατιωτική εκπαίδευση, όσο 
και της χρήσης της πλατφόρμας MOODLE, 
ως εκπαιδευτικού εργαλείου εντός των 
ΕΔ της χώρας μας, ενός κράτους που τη-
ρουμένων των αναλογιών διατηρεί –λόγω 
της γεωγραφικής του θέσης αλλά και των 
προβλημάτων ασφαλείας που αντιμετωπί-
ζει καθημερινά με γειτνιάζουσες χώρες– 
έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς 
στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τη μελέτη της συμμαχικής 
αντίληψης (δηλαδή του ΝΑΤΟ) περί στρα-
τιωτικής εκπαίδευσης, οι χώρες τείνουν 
να εφαρμόζουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, 
ένα ενιαίο εκπαιδευτικό δόγμα, έτσι ώστε 
να υπάρχει η όσο το δυνατόν καλύτερη 
και ηπιότερη εναρμόνιση των Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΕΔ) των χωρών στην απευ-
κταία, αλλά πάντοτε πιθανή περίπτωση 
των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον 
οποιουδήποτε επιτιθέμενου, αλλά και 
δράσεων, προκειμένου να επιβληθεί μια 
απόφαση των μελών της συμμαχίας σε 
τρίτες χώρες εκτός συμμαχίας. 

Παρ’ όλο που αυτό ισχύει θεωρητικά, 
ωστόσο στην πράξη λίγοι στρατοί έχουν 
τη δυνατότητα κοινών στρατιωτικών 
επιχειρήσεων, λόγω του προβλήματος 
που προαναφέρθηκε, της συναντίληψης 
περί στρατιωτικής δράσης. 

Γι’ αυτό τον λόγο η σύγχρονη νατοϊκή 
αντίληψη, έχοντας διαφοροποιηθεί –εξ 
ανάγκης– από τις αγκυλώσεις του πα-
ρελθόντος, προτάσσει την εναρμόνιση 
των ΕΔ των συμμάχων σε όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερο εύρος, με σκοπό την 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ 

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE, 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ) 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Συνεχίζεται...
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Κοινωνικό-θρησκευτικό άρθρο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος 

Εἰσαγωγὴ
Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ βαθειὰ καὶ γενικευμένη παρακμὴ ποὺ χαρακτηρί-

ζει τὴν ἐποχή μας ἔχει τὶς ρίζες της στὴν καταστροφὴ τοῦ ἤθους τῆς παιδείας 
μας. Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε ἐλπίδα γιὰ ἀναστροφὴ τῆς κατιούσης πορείας τῆς 

κοινω νίας μας θὰ μποροῦσε νὰ στηριχθεῖ μόνο στὴν ἀλλαγὴ τῆς παιδείας 
καὶ στὸ ξαναζωντά νεμα τοῦ μεγα λείου της. 

Ἡ ἀποστολὴ ἑνὸς ἐκπαιδευτικοῦ εἶναι νὰ μορφώσει, νὰ διαπλάσει τὸ 
πρόσωπο τοῦ κάθε παιδιοῦ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύεται ἡ κοινωνία. Τὸ πῶς 
θὰ τὸ κάνει; εἶναι δύσκολο. Μὲ ποιὲς προϋποθέσεις; εἶναι ἐρώτημα. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλη σίας καὶ κάθε κληρικοῦ, 
εἶναι νὰ ἀναστηλώ σει τὴν τσακισμένη ὡραιότητα τοῦ προσώπου. 

Παρὰ τὸ γεγο νὸς ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται πολὺς λόγος γιὰ 
τὸ πρόσωπο, θὰ ἤθελα ἐξ ἀρχῆς νὰ ἀποφύγω τὸν ὅρο πρόσω-
πο καὶ νὰ μιλήσω γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἐπίσης, μαζὶ μὲ τὴ λέξη 
ὡραιότητα, νὰ χρησιμοποιήσω καὶ τὴ λέξη κάλλος. Μοῦ φαίνονται 
θεολογικὰ πιὸ περιεκτικὲς αὐτὲς οἱ λέξεις. 

Ἔχοντας συναίσθηση τῆς προσπάθειας τοῦ σύγχρονου ἀν-
θρώπου νὰ μπορέσει νὰ διατηρήσει τὴν ὑπόστασή του μέσα 
στὰ σύγχρονα ὑπαρξιακὰ ἀδιέξοδα, παραθέτουμε τὴν παρα-
κάτω ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικολάου, ἡ ὁποία καλύπτει πλήρως τὸ θέμα 
ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἀγώνα αὐτό.

Τὸ κάλλος τοῦ Θεοῦ (Ἀλήθεια καὶ ὀμορφιά)
Ἡ λέξη ὡραιότητα σημαίνει ἀρτιότητα, τελειότητα, ἁρμονία 

χαρα κτη ριστικῶν καὶ ἰδιωμάτων ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ μιὰ 
μοναδικὴ ἑλκυ στικότητα. Δὲν χρησιμοποιεῖται μόνο γιὰ νὰ 

καταδείξει τὸ αἰσθητικὸ κάλ λος τῆς εἰκόνας καὶ μορφῆς 
ἀλλὰ καὶ τὸ νοητὸ καὶ πνευματικὸ τῆς ψυχῆς. Τὸ πρῶτο 

φαίνεται· τὸ δεύτερο ὑπάρχει, ἀλλὰ κρύβεται. Τὰ δύο 
μεταξύ τους συνδέονται: «καρδίας εὐφραινομένης, 
πρόσωπον θάλλει» (Παροιμ. ιε΄ 13).

Πηγὴ τῆς ὡραιότητος εἶναι ἡ ἀλήθεια, δηλαδὴ ὁ 
Ἴδιος ὁ Θεός, «τὸ ἄρρητον κάλλος». «Τὸ θεῖον καὶ 

ἄρρητον κάλλος τῶν ἀρετῶν σου, Χριστέ, διηγήσομαι»1, 
ψάλλουμε στὸν κανόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας 
Θεο τόκου. Τί ὅμως εἶναι αὐτὸ τὸ κάλλος τοῦ Θεοῦ καὶ 
πῶς αὐτὸ περιγράφεται ἀπὸ τοὺς Μεγάλους Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μας;
Πρωτίστως εἶναι ἡ θεότητά Του, «τὸ ἄκτιστον, τὸ 

ἄναρχον, τὸ ἀθάνα τον καὶ ἀπέραντον καὶ αἰώνιον, τὸ 
ἄυλον καὶ ἀγαθόν, τὸ δημιουργικόν, τὸ δίκαιον, τὸ φω-

τιστικόν, τὸ ἄτρεπτον, τὸ ἀπα θές, τὸ ἀπερί γραπτον, τὸ 
ἀχώρη τον, τὸ ἀπεριόριστον, τὸ ἀόριστον, τὸ ἀόρα τον, τὸ 

ἀπερι νόητον, τὸ ἀνενδεές, τὸ αὐτοκρατὲς καὶ αὐτεξούσιον, 
τὸ παντο κρατορικόν, τὸ ζωοδοτικόν, τὸ παντο δύναμον, τὸ 
ἀπειροδύναμον, τὸ ἁγια στικὸν καὶ μεταδο τικόν, τὸ περιέ-

1Κανὼν εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εἱρμὸς ε΄ Ὠδῆς, Μηναῖον 
Αὐγού στου ΙΕ΄. 

Ἡ Ἀναστήλωση 
τῆς Ὡραιότητας τοῦ Προσώπου
Ἡ Ἀναστήλωση 
τῆς Ὡραιότητας τοῦ Προσώπου

Συνεχίζεται...
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Ιστορικό άρθρο

Ο Άστιγξ (Hastings) ήταν γιος ευκατάστατης οικογένειας του Στρατηγού 
και Βαρωνέτου, Καρόλου Hastings. Ένδεκα μόλις χρονών κατατάχθηκε 
στο Βρετανικό Ναυτικό και έλαβε μέρος στην ξακουστή ναυμαχία του 
Trafalgar, το 1805, υπηρετώντας στο δίκροτο «Ποσειδών», του οποίου 
η πρύμη τινάχθηκε στον αέρα. 
Ωστόσο, μετά από δεκαπέντε χρόνων ευδόκιμης υπηρεσίας, όπου εξε-
λίχθηκε στον βαθμό του πλοιάρχου και διακρίθηκε σε θέματα πυρο-
βολικής, αναγκάσθηκε να φύγει. Ήταν ένα πραγματικά άτυχο περιστα-
τικό. Κυβερνώντας τον χρόνο εκείνο, 1819, ένα υδρογραφικό πλοίο, 
ο Hastings έφθασε μία μέρα στο μεγάλο λιμάνι της Ιαμαϊκής, το Πόρτ 
Ρουαγιάλ. Εκεί βρήκε αγκυροβολημένο τον Αγγλικό Στόλο και από απρο-
σεξία έριξε σίδερο στη ζώνη αγκυροβολίας του Άγγλου ναυάρχου. 
Το σφάλμα επέσυρε μια αυστηρή ίσως παρατήρηση. Ο κυβερνήτης όμως 
σημαίας της ναυαρχίδας άρπαξε παρευθύς την τρόμπα-μαρίνα και άρχισε 
να περιλούζει τον άτυχο πλοίαρχο με τις πιο βαριές φράσεις και σε τόνο 
βάναυσο. Το κακό είναι πως ο Ναύαρχος του Αγγλικού Στόλου πήρε το 
μέρος του κυβερνήτη του και καταδίωξε τον Hastings. Τον παρέπεμψαν 
σε ναυτοδικείο και τον απέταξαν από το Royal Navy.
Ο ίδιος, σε γράμμα του προς τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Απρίλιο 
του 1822, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση της χώρας του 
τον μεταχειρίσθηκε κατά τρόπον αυθαίρετο και άδικο. «Ἀπελύθην ἄνευ 
λόγου, ἀφοῦ ἡ ὑπόθεσις κακῶς παρεστήθη ὑπὸ Ναυάρχου, ὁ ὁποῖος εἶχε 
προσωπικὰ μὲ τὸν (θείο του) Μαρκήσιον Ἅστιγγα». 
Η απόταξη εκείνη πλήγωσε βαθιά τον Hastings. Έφυγε από τη χώρα του 
περίλυπος μεν, αλλά και αποφασισμένος να μην «καταθέσει τα όπλα». 
Πήγε στη Γαλλία, όπου εκεί, ανήσυχος πάντα και δημιουργικός, μελέτησε 
ιδιαίτερα την εξέλιξη του πυροβολικού, προλειαίνοντας το έδαφος για 
την επάνοδό του στην ενεργό δράση. 

Αντγος ε.α. Νικόλαος Κολόμβας, 
Επίτιμος Δντής Γ΄ Σώματος Στρατού, 
Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ

Φρανκ Άμπνεϋ Άστιγξ 
(1794-1828)

(Franc Abney Hastings)

«Ο χρησιμότατος τω
ν Φιλελλήνων» &

«Ο πλέο
ν παρά Έλλην» Εισαγωγή

Στη Γαλλία, επηρεασμένος ήδη από 
τις φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής 
Επανάστασης, συγκλονίστηκε από το 
γεγονός του Ελληνικού ξεσηκωμού που 
τον συνεπήρε. Ο Hastings, εμφορούμε-
νος από τις αρχές της ελευθερίας, ήρθε 
στην πατρίδα μας μαζί με τον Αμερικανό 
φιλέλληνα Γεώργιο Τζάρβις (George 
Jarvis) και πρόσφερε όλες τις δυνάμεις 
του, και στο τέλος την ίδια τη ζωή του, 

για τον λυτρωμό της Ελλάδος από τη 
σκλαβιά. Υπηρέτησε κάτω από εξαιρε-
τικά αντίξοες συνθήκες αυτό το μεγάλο 
ιδανικό, του να θυσιάζεσαι υπέρ των άλ-
λων, με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια.

Πάντα ανικανοποίητος από τον εαυτό 
του, επιδίωκε το καλύτερο και το πετύ-
χαινε με την πειθώ και την οργανωμένη 
προσπάθεια. Όταν εκδηλωνόταν δύστρο-
πος και οξύθυμος, ήταν για γενικά και 
όχι ατομικά συμφέροντα. Η περιφρόνηση 

Συνεχίζεται...
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Ο θάνατος του Περικλή
Πλουτάρχου Βίοι

(Κεφ. 38-39)
«…Τότε φαίνεται πως η επιδημία χτύπησε και τον Περικλή. Η αρρώστια δεν παρου-

σίασε οξύτητα και ορμή, όπως σε άλλους. Ήταν ήπια, αλλά μακροχρόνια, είχε διάφο-
ρες φάσεις και του εξαντλούσε σιγά σιγά το σώμα και του ερείπωνε το φρόνημα της 
ψυχής. Ο Θεόφραστος στα Ηθικά του, διερευνώντας αν οι χαρακτήρες των ανθρώπων 
αλλάζουν ανάλογα με όσα τους παρουσιάζει κάθε φορά η τύχη και αν αλλοιώνονται 
από τα πάθη του σώματος και χάνουν την αρετή τους, διηγείται ότι ο Περικλής, όταν 
ήταν άρρωστος, έδειξε σε κάποιο φίλο του που ήρθε να τον δει ένα φυλαχτό που του 
είχαν κρεμάσει οι γυναίκες στο λαιμό, σαν να του έδινε να καταλάβει σε ποια σοβαρή 
κατάσταση βρίσκεται, αφού ανέχεται και αυτήν ακόμη την ανοησία.

Ενώ αυτός πλησίαζε πια στο θάνατο, καθισμένοι γύρω του οι επισημότεροι πολίτες 
και όσοι από τους φίλους του είχαν επιζήσει, μιλούσαν για την αρετή και τη δύναμη 
που είχε και απαριθμούσαν τις πράξεις και τα πολλά του τρόπαια και ήταν εννιά 

τα τρόπαια που είχε στήσει από 
μέρος της Αθήνας σαν στρατη-
γός και νικητής. Τα έλεγαν αυτά 
μεταξύ τους, με την ιδέα πως 
αυτός είχε χάσει τις αισθήσεις 
του και δεν καταλάβαινε πια. Και 
όμως εκείνος πρόσεχε σε όλα 
όσα έλεγαν, τους έκοψε την ομι-
λία τους και τους είπε πως απορεί 
γιατί επαινούν και μνημονεύουν 
τα έργα του εκείνα που και ή τύχη 
βοήθησε να γίνουν και που έχουν 
κάμει ήδη πολλοί στρατηγοί, δεν 

αναφέρουν όμως το καλύτερο και το σπουδαιότερο, ότι «Κανείς Αθηναίος δε μαυ-
ροφόρεσε εξαιτίας μου».

Ήταν, αλήθεια, θαυμαστός άνθρωπος, όχι μόνο για τη μετριοπάθεια και την πραότητα 
που διατήρησε μέσα σε τόσο πολλές περιστάσεις και σε τόσο μεγάλες εχθρότητες, 
αλλά και για το μεγαλείο τού φρονήματός του. Πίστευε πως το καλύτερο από όλα τα 
προτερήματά του είναι το ότι, αν και είχε τόσο μεγάλη δύναμη, ποτέ δεν παρασύρθηκε 
ούτε από φθόνο ούτε από θυμό και ποτέ δεν αντίκρισε κανέναν αντίπαλό του σαν 
εχθρό ασυμφιλίωτο. Και νομίζω πως ή αλαζονική και βαριά εκείνη προσωνυμία που 
του έδωσαν, όταν τον είπαν «Ολύμπιο», μόνο για τούτο είναι αποδεχτή και σωστή, γιατί 

Ο «ΟΛΥΜΠΙΟΣ» 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Ο Περικλής αγορεύων στην Πνύκα. Τοιχογραφία στο Maximmileaneum Palace Μονάχου, του Philipp 
von Foltz, 1860. (Πηγή: el.wikipedia.org) 

ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ...

δόθηκε σέ άνθρωπο που είχε τόσο ήρεμο χαρακτήρα και έζησε ζωή τόσο καθαρή και 
αμίαντη παρ’ όλη τη μεγάλη εξουσία που είχε στα χέρια του.

Όταν ο Περικλής πέθανε, τα γεγονότα που ακολούθησαν έκαμαν γρήγορα αισθητή 
στους Αθηναίους την έλλειψή του και όλοι τον αποζητούσαν με μεγάλο πόθο. Ακόμη 
και όσοι αισθάνονταν βαριά τη δύναμή του, όσο εκείνος ζούσε, γιατί τους επισκίαζε, 
αμέσως μόλις αυτός έλειψε και δοκίμασαν άλλους πολιτικούς και άλλους αρχηγούς, 
συμφωνούσαν ότι ποτέ δεν είχε φανεί άλλος άνθρωπος με χαρακτήρα πιο μετρημένο 
στην περηφάνια του και πιο σεβαστό στην πραότητά του. Αλλά η δύναμή του εκείνη 
που προκαλούσε το φθόνο και την έλεγαν πρωτύτερα μοναρχία και τυραννία, φάνηκε 
τότε πόσο σωτήριο στήριγμα ήταν για την πολιτεία. Τότε φάνηκε πόσο είχε εισχωρήσει 
στην πολιτική ζωή η διαφθορά και πόσο μεγάλη φαυλότητα υπήρχε, που εκείνος την 
περιόριζε και την ελάττωνε, σε σημείο που να είναι κρυμμένη, και την εμπόδιζε να 
επικρατήσει και να μεταβληθεί σε εξουσία, που τότε θα ήταν αθεράπευτη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ, «ΣΟΛΩΝ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ», ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, 
Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις Μιχ. Χ. Οικονόμου – Βασ. Η. Τσακατίκα, Αθήνα 1977.
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Ανάγνωση εφημερίδων στο μέτωπο του Σαρή Καβάκ
«14 Ιανουαρίου 1922. Παρασκευή. Απόψε είμαι ευτυχής γιατί ήλθε ταχυδρομείον 
και είχα επιστολάς και εφημερίδας. Βλέπεις, στη σημερινή μοναξιά μας μόνον με 
τας επιστολάς επικοινωνούμεν με τον κόσμο των ευτυχών […] απαντώ στη σημερι-
νή αλληλογραφία. Ποία ώμορφη ενασχόλησις η αλληλογραφία, εδώ πάνω μάλιστα, 
στην ερημιά. Ποια πνευματική επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα!!! Νομίζω πως 
τα έχω απέναντί μου και είμαι ευτυχισμένος». (Πηγή: Από Ημερολόγιο Στρατιώτου)

Aποβίβαση Βρετανικών Στρατευμάτων στον Πειραιά 
Στις 22 Φεβρουαρίου 1941 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα μετα-
ξύ του Ήντεν και της ελληνικής ηγεσίας, παρόντων του Βασιλιά Γεωργίου, του 
Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κορυζή, που διαδέχθηκε τον Μεταξά, ο οποίος είχε 
πεθάνει στις 29 Ιανουαρίου. Στη τοποθέτησή του ο Κορυζής ρώτησε τον αριθμό 
και τη σύνθεση των στρατευμάτων που θα μπορούσαν να στείλουν οι Βρετανοί για 
να ενισχύσουν τους Έλληνες εναντίον της γερμανικής εισβολής και επισήμανε ότι 
ακόμη και μόνη της η Ελλάδα θα πολεμούσε για τη Μακεδονία. Στη συνέχεια μίλησε 
ο Ήντεν και υποστήριξε ότι το σύνολο των στρατιωτών που προορίζονταν για την 
Ελλάδα έφτανε τους 100.000 άνδρες. Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η απόφα-
ση για την αποστολή της εκστρατευτικής δύναμης της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

Η καθέλκυση του «Αβέρωφ» στο Λιβόρνο της Ιταλίας
Για την ανανέωση του Στόλου η τότε κυβέρνηση Μαυρομιχάλη είχε απευθυνθεί στα 
Ναυπηγεία Ορλάντο στο Λιβόρνο της Ιταλίας, όπου εκείνη ακριβώς την εποχή κατα-
σκευαζόταν ένα θωρηκτό-καταδρομικό το οποίο είχε παραγγελθεί και επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθεί από το Ιταλικό Ναυτικό. Όμως, η ακύρωση της παραγγελίας από τη μεριά 
των Ιταλών και η άμεση προκαταβολή του 1/3 της συνολικής αξίας του πλοίου από 
τον δωρητή Γεώργιο Αβέρωφ επέτρεψαν την απόκτηση του θωρηκτού από την Ελλάδα.

Ενθύμιο του Σταθμού Διοικήσεως του Στρατηγείου της I Μεραρχίας στο Αϊδίνι 
Διοικητής: Συνταγματάρχης Πυροβολικού Νίκος Ζαφειρίου.
Κύριες Mονάδες: 4ο Σύνταγμα Πεζικού, 5ο Σύνταγμα Πεζικού, 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων.
Στις 2 Μαΐου 1919, ύστερα από συμμαχική εντολή, τμήματα της Ι Μεραρχίας Πεζικού (ΜΠ) απο-
βιβάστηκαν στη Μικρά Ασία, στην πρωτεύουσα της Ιωνίας, Σμύρνη.
Άρχιζε έτσι ένας επικός αγώνας που έμελλε να διαρκέσει τρία χρόνια και να στοιχίσει, ελέω 
συμμάχων και ελληνικής διχόνοιας, ποταμούς ελληνικού αίματος.

Ιανουάριος 1922

Απρίλιος 1920

Μάρτιος 1910

Φεβρουάριος 1941

ΕΙΔΑΝ...
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«Τους μαθαίνω να σκέπτονται». Ένα χαρακτηριστικό γεγονός που αντικατοπτρί-
ζει την ουσία και τη λυδία λίθο στον χώρο της παιδείας, κατά τον Αριστοτέλη. Ο 
Βασιλιάς Φίλιππος, θέλοντας να διαπαιδαγωγήσει σωστά τον Αλέξανδρο και λίγους 
ακόμα επιλεγμένους νέους, ανέθεσε στον Αριστοτέλη την εκπαίδευσή τους σε όλους 
τους τομείς και επιστήμες εκείνης της εποχής. Έτσι κι έγινε. Μετά από λίγο καιρό ο 
Φίλιππος ρώτησε τον σπουδαίο Φιλόσοφο πώς πάνε τα μαθήματα. Πολύ καλά, του 
λέει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή έχετε ξεκινήσει αριθμητική, γεωμετρία, φιλοσοφία κ.λπ.; 
ρώτησε ο Φίλιππος. Όχι ακόμα Φίλιππε, απάντησε ο Αριστοτέλης, αλλά σύντομα. Την 
ίδια ερώτηση έκανε και μετά λίγους μήνες και πήρε την ίδια απάντηση. Εκνευρισμένος 
τότε ο Φίλιππος, ρώτησε τον Αριστοτέλη τι τους μαθαίνει τόσο καιρό. Κι ο Αριστοτέλης 
του απάντησε: «Τους μαθαίνω να σκέπτονται σωστά»…

(Πηγή: http://enneaetifotos.blogspot.com/2015/03/blog-post_96.html)

Γράφουν σοφοί άντρες πολλοί, γράφουν τυπογράφοι ντόπιοι και ξένοι διαβασμένοι 
για την Ελλάδα -ένα πράμα μόνον με παρακίνησε κ’ εμένα να γράψω, ότι τούτην την 
πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και 
πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι· όσοι αγωνιστήκαμεν, 
αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσωμεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να 
την φυλάμεν κι’ όλοι μαζί και να μην λέγη ούτε ο δυνατός “εγώ”, ούτε ο αδύνατος. 
Ξέρετε πότε να λέγη ο καθείς “εγώ”; Όταν αγωνιστή μόνος του, και φκειάση ή χαλάση, 
να λέγη εγώ· όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκειάνουν, τότε να λένε “εμείς”. 
Είμαστε εις το “εμείς” κι’ όχι εις το “εγώ”. Και εις το εξής να μάθωμεν γνώση, αν 
θέλωμεν να φκειάσωμεν χωριόν, να ζήσωμεν όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να 
ειδούνε όλοι οι Έλληνες ν’ αγωνίζωνται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους, 
να ιδούνε και τα παιδιά μου και να λένε: “Εχομεν αγώνες πατρικούς, έχομεν θυσίες”, 
αν είναι αγώνες και θυσίες. Και να μπαίνουν σε φιλοτιμίαν και να εργάζωνται εις 
το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας. Ότι θα είναι καλά 
δικά-τους. Όχι όμως να φαντάζωνται για τα κατορθώματα τα πατρικά, όχι να πορνεύ-
ουν την αρετή και να καταπατούν τον νόμον και να ‘χουν την επιρροή για ικανότη. 

Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη.

Η Ζωή μας μοιάζει με τη θάλασσα. Είναι τελείως αδύνατον η θάλασσα να μένη επί 
πολύ χρονικό διάστημα ίδια. Διότι αυτήν που τώρα είναι ομαλή, ακύμαντη και ακίνητη, 
ύστερα από λίγο θα την δεις ανώμαλη και ορμητική εξ αιτίας βίαιων ανέμων. Αλλά 
και αυτήν που είναι άγρια και αναβράζει από την θαλασσοταραχή, γρήγορα θα την 
δεις να την σκεπάζει και να την στρώνει βαθιά γαλήνη. Έτσι ακριβώς και οι κατα-
στάσεις της ζωής μας μεταβάλλονται εύκολα και προς το ήρεμο και προς το άγριο. 
Γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας καλός κυβερνήτης, ώστε και στις γαλήνιες 
και ήρεμες περιστάσεις της ζωής και όταν όλα τα θέματα της ζωής του κυλούν ήρεμα 
και κανονικά, να περιμένει τις μεταβολές προς τα δυσάρεστα και δύσκολα και να μην 
επαναπαύεται με τα ήρεμα παρόντα σαν να είναι αιώνια και αθάνατα. Αλλά και στην 
πιο θλιβερή κατάσταση της ζωής του να μην απελπίζεται ούτε να κυριεύεται από πολύ 
μεγάλη λύπη και βύθιση τελικά στο πέλαγος της απελπισίας… Αυτός λοιπόν είναι ο 
έξυπνος και συνετός καπετάνιος και κυβερνήτης του εαυτού του, αυτός ο οποίος 
ούτε υπερηφανεύεται και καυχάται στις ευχάριστες περιστάσεις, ούτε καταπίπτει και 
μελαγχολεί στις ώρες των συμφορών και των δοκιμασιών. 

Μέγας Βασίλειος

ΕΙΠΑΝ...

Ζείδωρη καλλιέπεια

...Για κοιτάξτε πόσο θαυμάσιο πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως, από την 
εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε, και τραγουδούμε 
με την ίδια γλώσσα. Κι αυτό δε σταμάτησε ποτέ, είτε σκεφτούμε την Κλυταιμνήστρα 
που μιλά στον Αγαμέμνονα, είτε την Καινή Διαθήκη, είτε τους ύμνους του Ρωμανού 
και τον Διγενή Ακρίτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και τον Ερωτόκριτο, είτε το δημοτικό 
τραγούδι. Κι όλοι αυτοί οι μεγάλοι και οι μικροί, που σκέφτηκαν, μίλησαν, μέτρησαν 
Ελληνικά, δεν πρέπει να νομίσετε πως είναι σαν ένας δρόμος, μια σειρά ιστορική, που 
χάνεται στη νύχτα των περασμένων και βρίσκεται έξω από σας. Πρέπει να σκεφτείτε 
πως όλα αυτά βρίσκονται μέσα σας, τώρα, βρίσκονται όλα μαζί, πως είναι το μεδούλι 
των κοκάλων σας, και πως θα τα βρείτε αν σκάψετε αρκετά βαθιά στον εαυτό σας…

Γιώργος Σεφέρης (από το Ημερολόγιό του, Τρίτη 10 Ιουνίου 1941)
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ΗΛΕΚ ΡΟΝΙΚΟ 
ΣΙΓΑΡΟΤ

Σχης (ΥΙ) Κωνσταντίνος Ψαθάκης, 
Πνευμονολόγος,
Δντής Πνευμονολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ

Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου
Τα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι στην ου-

σία μια συσκευή που παρέχει στο χρήστη 
νικοτίνη που έχει εξαχθεί από τα φύλλα 
καπνού. Η ιδέα της εφεύρεσης ανήκει 
στον H. A. Gilbert (1963). Σαράντα 
χρόνια αργότερα το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
με τη σημερινή του μορφή, εισήχθη για 
πρώτη φορά στην αγορά από μια κινε-
ζική εταιρεία (Ruyan 2003), ενώ στην 
αγορά των ΗΠΑ (απ’ όπου και τα 
περισσότερα στοιχεία) εισήχθη το 
2007 κυρίως μέσω διαδικτύου. 

Από τότε μέχρι σήμερα το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο έχει γίνει πλέον διαθέσιμο σε 
ολόκληρο τον κόσμο και η χρήση του 
αυξάνεται εκθετικά.

Οι περισσότερες εταιρείες πώλησης 
ηλεκτρονικών τσιγάρων έχουν δική τους 
ιστοσελίδα και το 30-50% της προώθη-
σης των προϊόντων τους γίνεται μέσα από 
τις σελίδες αυτές. Σύμφωνα με κάποια 

έρευνα, το 2014 
βρέθηκαν πε-

ρισσότερες 
από 400 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο αριθμός 
των ενεργών καπνιστών ανέρχεται σε πάνω από 1 δισεκατομμύ-
ριο παγκοσμίως. Η παγκόσμια κατανάλωση καπνού φαίνεται ότι 

αυξάνεται. Παρ’ όλο που στις ανεπτυγμένες χώρες οι καπνιστές μειώ-
νονται, υπολογίζεται ότι πάνω από το 80% των καπνιστών σε παγκό-
σμιο επίπεδο προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες και άρα εκεί 
οι καπνιστές αυξάνονται. 
Το κάπνισμα σύμφωνα με τον ΠΟΥ είναι υπεύθυνο για 5,4 εκατομμύ-
ρια θανάτους ετησίως και αποτελεί σαφώς αναγνωρισμένη αιτία για 
την πρόκληση πολλών νοσημάτων όπως είναι: διάφοροι τύποι καρκί-
νου, χρόνιες παθήσεις της καρδιάς, των αγγείων και των πνευμόνων, 
λοιμώξεις, οστεοπόρωση, προβλήματα αναπαραγωγής, κ.ά. Ένας στους 
δέκα θανάτους αποδίδεται τελικά στο κάπνισμα.
Τα νοσήματα που προκαλεί η καπνιστική συνήθεια είναι αποτέλεσμα 
της έκθεσης σε τοξικές ουσίες που εκλύονται κατά την καύση των 
φύλλων καπνού (βλ. τσιγάρο, πούρο, πίπα κ.λπ.) και εισπνέονται (ως 
καπνός) κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. 
Η νικοτίνη είναι η κύρια αιτία πρόκλησης των παραπάνω νοσημάτων. 
Όχι γιατί η ίδια ως ουσία τα προκαλεί, αλλά μέσω της πρόκλησης εθι-
σμού προς τα προϊόντα καπνού που την εμπεριέχουν.
Η πρόσληψη της νικοτίνης που βρίσκεται στα φύλλα καπνού μπορεί να 
γίνει με διάφορους τρόπους: (1) με καύση και εισπνοή του παραγόμε-
νου καπνού (π.χ. τσιγάρο), (2) χωρίς καύση (μάσημα φύλλων, εισπνοή 
ξηρής σκόνης καπνού κ.ά.) (3) από φαρμακευτικά προϊόντα (τσίχλες, 
ρινικά σπρέυ, δερματικά επιθέματα κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία διακοπής του καπνίσματος) (4) από ηλεκτρονικές συσκευές 
χορήγησης νικοτίνης με πιο γνωστό το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Θέματα προσωπικού

Συνεχίζεται...
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Στοιχεία δράσεων που υλοποιήθηκαν το 2019
Κατά το έτος 2019, ολοκληρώθηκαν 114 διαμερίσματα (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ-

ΞΕΝΩΝΕΣ) ανά την επικράτεια για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των στελεχών 
και των οικογενειών τους, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο φωτογραφικό υλικό.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η κατασκευή-ανακαίνιση 71 στρατιωτικών οικιών ανά 
την επικράτεια.

Συναφώς στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και με γνώμονα 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα στελέχη και τις οικογένειές τους, 
πραγματοποιήθηκε η επέκταση του υφιστάμενου Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) 
Ξάνθης. Με το υπόψη έργο αυξήθηκε η δυνατότητα φιλοξενίας νηπίων, καλύπτοντας 
μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των ετήσιων αιτημάτων των ενδιαφερομένων 
στελεχών, ενώ παράλληλα δημιουργούνται τα εχέγγυα προοπτικής λειτουργίας σε 
βάθος χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη οι ανάγκες φιλοξενίας νηπίων 
δεν έχουν κατά βάση διαφοροποιηθεί.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στο 
προσωπικό και τις οικογένειές τους καθώς και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας 
του ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού, υλοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιμέρους τμημάτων και βοηθητικών χώρων του 401 
ΓΣΝΑ, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο φωτογραφικό υλικό.

Διαμόρφωση Εξωτερικών 
Ιατρείων στην πρώην 
Νευρολογική Κλινική.

Διαμόρφωση χώρου στο υπόγειο της 
Νέας Πτέρυγας για την εγκατάσταση 
νέου Αξονικού Τομογράφου.

Προμήθεια δύο (2) Γραμμικών Επιταχυντών στο 401 
ΓΣΝΑ και διαμόρφωση των απαραίτητων 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).

Ανακατασκευή χώρου πλυντηρίων στο 401 ΓΣΝΑ – Προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Νέα επέκταση της αποθήκης 
του Φαρμακείου κατά 30 τ.μ.

Αντικατάσταση 
οροφής 

Ακτινολογικού 
Τμήματος και 
επιδιόρθωση 

επιφάνειας άνω 
του χώρου του 

Οφθαλμολογικού.

Ενίσχυση πεδίων κεντρικού ηλεκτρικού υποσταθμού του 401 ΓΣΝΑ 
για υποστήριξη νέων Γραμμικών Επιταχυντών και νέου Μαγνητικού 

και Αξονικού Τομογράφου.

Ανακατασκευή της Κλινικής 5Β

Θέματα προσωπικού
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Ανακαίνιση διαδρόμου στον 
χώρο του Μαγνητικού και 
Αξονικού Τομογράφου.

Αναδιαμόρφωση 
υφιστάμενου χώρου 
του Τμήματος 
Μαγνητικού και 
Αξονικού Τομογράφου, 
σε Αίθουσα Αναμονής.

Ανακατασκευή χώρων υγιεινής στο Τμήμα του 
Μαγνητικού Τομογράφου.

Διαμόρφωση 2ου τμήματος διαδρόμου υπογείου 
(από το Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου μέχρι τη Νέα 
Πτέρυγα).

Ανακατασκευή 
χώρων υγιεινής στο 
υπόγειο του κτηρίου 
συντηρήσεως.

Αντικατάσταση 
μόνωσης δώματος 
του χώρου 
πλυντηρίων.

Ανακαίνιση 
Παθολογοανατομικού 
και Ανοσοϊστοχημικού 
Εργαστηρίου.

Διαμόρφωση-ανακαίνιση 
τμήματος εγκατάστασης 
νέου Αξονικού Τομογράφου 
(εξομοιωτής).

Διαμόρφωση παλαιών 
εστιατορίων 6ου ορόφου σε 
Κλινική 6Α (Δωρεά του 
κ. Αθανάσιου Μαρτίνου).
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Περισσότερα θέματα

μέριμνας προσωπικού

στην ιστοσελίδα

www.army.gr

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.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, εγκρίθηκε:

• Ειδική άδεια 30 ημερών πέραν 
της κανονικής σε στελέχη προστάτες 
ΑΜΕΑ.

• Η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου 
εργασίας σε δικαιούχους προστάτες 
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

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%.




