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ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ

ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ
ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν παξφλ εγρεηξίδην είλαη έλα ρξήζηκν βνήζεκα γηα ηνλ Δχειπη, θαζ` φιε ηε δηάξθεηα
θνηηήζεψο ηνπ ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ.
Έρεη ζθνπφ αθ’ ελφο λα πξνζαλαηνιίζεη ηνλ λέν Δχειπη ζην πεξηβάιινλ ηεο ρνιήο
θαη ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεχζεσο θαη αθ’ εηέξνπ λα απνηειέζεη «νδεγφ»
κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη θαηεπζχλζεηο γχξσ απφ ηε δηαβίσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο
γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Παξάιιεια απνηειεί έλα πξφζζεην εθπαηδεπηηθφ βνήζεκα γηα ηε
ζηξαηησηηθή θαη θνηλσληθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ Δπέιπηδνο.
Ζ γλψζε ζε άξηζην βαζκφ ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζην Δγθφιπην είλαη ππνρξεσηηθή
γηα φινπο ηνπο Δπέιπηδεο.
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ

Ο ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΝΟ
Ὕκλνο εἰο ηὴλ Ἐιεπζεξίαλ

Ἀπ' τὰ κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Πνίεκα ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ (1823)
[νη δχν πξψηεο απφ ηηο 158 ζηξνθέο]
Μεινπνηήζεθε απφ ηνλ Νηθφιαν Μάληδαξν (1828).
Καζηεξψζεθε σο Δζληθφο Όκλνο ην 1865.
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ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ

OΡΚΟ
«Ὁρκίζομαι νὰ φυλάττω πίστιν εἰς τὴν Πατρίδα·
Ὑπακοὴν εἰς τὸ Σύνταγμα, τοὺς Νόμους
καὶ τὰ Ψηφίσματα τοῦ Κράτους·
Ὑποταγὴν εἰς Τοὺς ἀνωτέρους μου,
νὰ ἐκτελῶ προθύμως καὶ ἄνευ ἀντιλογίας
τὰς διαταγάς των.
Νὰ ὑπερασπίζω, με πίστιν καὶ ἀφοσίωσιν,
μέχρι τῆς τελευταίας ῥανίδος τοῦ αἵματός μου,
τὰς Σημαίας·
Νὰ μὴν τὰς ἐγκαταλείπω,
μηδὲ νὰ ἀποχωρίζομαι ποτὲ ἀπ᾿ αὐτῶν.
Νὰ φυλάττω δὲ ἀκριβῶς τοὺς Στρατιωτικοὺς Νόμους,
καὶ νὰ διάγω ἐν γένει ὡς πιστὸς καὶ
φιλότιμος Στρατιώτης».
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ

Ο ΟΡΚΟ ΣΧΝ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΔΦΖΒΧΝ
Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά,
οὐδ’ ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην ὅτῳ ἂν στοιχήσω,
ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὑπὲρ ὁσίων καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν.
τὴν πατρίδα δὲ οὐκ ἐλάττω παραδώσω,
πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωμαι.
Καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κραινόντων ἐμφρόνως,
καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι
καὶ ὅσους ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἱδρύσηται ὁμοφρόνως.
καὶ ἄν τις ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς ἢ μὴ πείθηται, οὐκ ἐπιτρέψω,
ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων.
Καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω.
Ἵστορες θεοὶ τούτων Ἄγλαυρος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ,
Ἡγεμόνη.
ὅροι τῆς πατρίδος, πυροί, κριθαί, ἄμπελοι, ἐλάαι, συκαῖ.

[Γελ ζα ληξνπηάζσ ηα φπια κνπ ηα ηεξά,
νχηε ζα εγθαηαιείςσ ηνλ ζπκπνιεκηζηή κνπ
φπνπ θη αλ ηαρζψ λα πνιεκήζσ,
ζα ππεξαζπίδσ ηα ηεξά θαη ηα φζηα,
θαη κφλνο θαη κε πνιινχο,
θαη ηελ παηξίδα δε ζα παξαδψζσ κηθξφηεξε,
αιιά κεγαιχηεξε θαη αλψηεξε απ' φ,ηη ζα κνπ παξαδνζεί.
Θα ππαθνχσ ζηνπο εθάζηνηε αζθνχληεο ηελ εμνπζία κε ζχλεζε
θαη ζηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ζα ππαθνχσ,
θαη ζε φζνπο άιινπο λφκηκα ζεζπηζζνχλ.
Κη αλ θάπνηνο θαηαιχζεη ή ακθηζβεηήζεη
ηνπο ζεζκνχο, δελ ζα ην επηηξέςσ,
ζα ηνλ πνιεκήζσ είηε κφλνο είηε κε φινπο.
Καη ηηο ηεξέο παξαθαηαζήθεο ησλ παηέξσλ ζα ηηκήζσ.
Μάξηπξέο κνπ νη Θενί Άγξαπινο, Δλπάιηνο, Άξεο, Εεπο, Θαιιψ, Απμψ, Ζγεκφλε
θαη ηα ζχλνξα ηεο παηξίδαο κνπ, ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ηα ακπέιηα, νη ειηέο θαη νη
ζπθηέο.]
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ΤΜΝΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ
Ση ηηκή ζην παιιεθάξη, φηαλ έκπεη ζηε ρνιή
θαη πεξήθαλα θνξέζεη ηνπ Δπέιπηδνο ζηνιή.
Σε ζηνιή πνπ εηηκήζαλ ηφζεο άιιεο γελεέο
θαη κε δάθλεο εζηνιίζαλ έλδνμεο κνξθέο παιηέο.
Κη φηαλ αχξην αθήζεη ηα ζξαλία ηεο ρνιήο
θαη ζην ηξάηεπκα αξρίζεη επνρή λέαο δσήο
ζα’ ρεη έλαλ πφζν κεζ’ ζηελ θαξδηά,
κηα θξπθή ειπίδα,
λα ηηκήζεη ηελ Παηξίδα ηε γιπθηά,
λα δνμάζεη εξσηθά.

- 6 -

ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ

ΠΡΟΔΤΥΔ
Πξσηλή Πξνζεπρή (Ζ πξνζεπρή ηνπ Κπξίνπ)
Πάτερ ἠμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν.]
Δζπεξηλή Πξνζεπρή (Παξαιιαγή ηεο επρήο ηνπ Μεγ. Βαζηιείνπ)
Δέσποτα Παντοκράτωρ, ὁ καταξιώσας ἡμᾶς διελθεῖν τὸ μῆκος τῆς ἡμέρας
ταύτης,πρόσδεξαι τὰς ἑσπερινὰς ἡμὼν δεήσεις καὶ κατάπεμψον τὸ πλῆθος τοῦ
ἐλέους Σου ἐπὶ πάντας ἡμὰς τοὺς δεομένους Σου.
Τοίχισον ἡμᾶς τοῖς Ἁγίοις Ἀγγέλοις Σου, φύλαξον ὑπὸ τὴν σκέπην Σου τὸν
Στρατὸν καὶ ἅπαν τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος, παράσχου δὲ ἡμῖν καὶ τὴν
ἐπερχομένην νύκτα εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς
ζωῆς ἡμῶν.
Ταῖς Πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.
Πξνζεπρή Αλαζηάζεσο (απφ ην Πάζρα έσο ηελ Πεληεθνζηή)
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοὺς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν,
ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος.
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον, Ἰησοῦν,
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν,
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·
σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτός Σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά Σου ὀνομάζομεν.
Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν
τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·
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ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ·
διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ,

Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
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ΑΠΟΣΟΛΖ ΥΟΛΖ
α. Να παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηελ γλψζε ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο κε ηελ έξεπλα θαη
δηδαζθαιία ηεο ζηξαηησηηθήο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ ζεσξεηηθψλ, ζεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ.
β. Να αλαπηχζζεη ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη ηε ζηξαηησηηθή αγσγή ψζηε λα δηακνξθψλεη αμησκαηηθνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κε ζηξαηησηηθή ζπλείδεζε, κφξθσζε αλσηάηνπ επηπέδνπ, θαζψο θαη θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή παηδεία θαη αγσγή, παξέρνληάο ηνπο ηα εθφδηα γηα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί εγήηνξεο κε άξηηα επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε.
γ. Να δηνξγαλψλεη απφ θνηλνχ κε Παλεπηζηήκηα, Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ θαη λα δηεμάγεη επηζηεκνληθή έξεπλα ζε ηνκείο ελδηαθέξνληνο ησλ Δλφπισλ δπλάκεσλ (Δ.Γ).

(Ν.3187/2003)

Με βάζε ηελ νξηζζείζα απφ ηνλ Νφκν απνζηνιή ηεο, ε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ εθπαηδεχεη θαη δηαπαηδαγσγεί ηνπο Δπέιπηδεο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ
ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο αξεηέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
ζπγθξφηεζε θαη ηελ εμέιημή ηνπο, σο κνλίκσλ Αμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο.
Δηδηθφηεξα, ν λένο Αμησκαηηθφο πξέπεη, σο θαζνιηθή πξνζσπηθφηεηα, λα είλαη
ζπγθξνηεκέλνο, έηζη ψζηε λα δίλεη ζηνλ λέν πνπ ηνπ εκπηζηεχεηαη ην έζλνο, ην πξφηππν γηα λα
εμειηρζεί ν λένο απηφο, φρη κφλνλ ζε έλαλ ζαξξαιέν καρεηή, αιιά θαη ζε έλαλ ππεξήθαλν θαη
ειεχζεξν πνιίηε κηαο δεκνθξαηηθήο ρψξαο, βαζχηαηα εκπινπηηζκέλνλ κε ηα ηδεψδε ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηελ πίζηε ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.
Κάζε έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη εθπαηδεχζεσο ησλ Δπειπίδσλ δηαπλέεηαη
απφ ηα ιφγηα ηνπ αξραίνπ Έιιελα ζνθνχ φισλα «Ἄρχεσθαι μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήσει»,
ζχκθσλα κε ην νπνίν ην λα έρεη κάζεη θάπνηνο λα δηνηθείηαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
ηεο εμειίμεψο ηνπ ζε άηνκν ην νπνίν γλσξίδεη πνιχ θαιά λα δηνηθεί. Απνζηνιή ηεο ρνιήο
είλαη, θαηά ηελ αξηζηνηειηθή αξρή ηεο εληειέρεηαο, λα βιέπεη κέζα ζε θάζε δηνηθνχκελνλ
Δχειπη ηελ αλεπηπγκέλε εηθφλα ηνπ δηνηθεηνχ, ηνπ εγέηε πνπ δηαθξίλεηαη απφ πλεπκαηηθφηεηα, απφ αγάπε γηα ηνπο νπιίηεο ηνπ, απφ ηελ επίγλσζε φηη αθνινπζνχλ ηε εκαία ζπρλά πξνο
ηνλ πςειφ ζάλαην, απφ ην ράξηζκα λα εκπλέεη αγάπε γηα ηελ παηξίδα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο
αξεηέο πνπ ηελ έρνπλ ζηεξίμεη αλά ηνπο αηψλεο. Ο λένο Αμησκαηηθφο έρεη θαηαθηήζεη ηελ
απαηηνχκελε ζνθία ζηε ρξήζε ηεο εμνπζίαο θαη ζα πξέπεη λα εκθνξείηαη απφ ηελ πιαησληθή
ηδαληθή εηθφλα ηνπ θηινζφθνπ-βαζηιέα.
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ΑΡΥΑΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΟΓΟ
ΠΟΤ ΚΟΜΔΗ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖΡΗΟ ΣΖ ΥΟΛΖ

«Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων»
Ζ παηξηθή ζπκβνπιή ηνπ Πειέα πνπ ζπλνδεχεη ηνλ Αρηιιέα ζηνλ πφιεκν ηεο Σξνίαο
(κεξνο, Ηιηάδα Λ 784), «πάληνηε λα αξηζηεχεηο θαη λα ππεξέρεηο απφ ηνπο άιινπο», είλαη
εμεηθνληζκέλε ζηνλ εξσηθφ θψδηθα ηεο επνρήο. Οη ηζνδχλακνη καρεηέο ακηιιψληαη γηα κηα
δηάθξηζε πνπ έρεη δηηηή νπζία: ε ππεξνρή πεγάδεη αθ’ ελφο απφ ηελ θαηαλίθεζε ησλ αληηπάισλ θαη αθ’ εηέξνπ απφ ηελ ηαπηφρξνλε επηζθίαζε ησλ άμησλ ζπκκαρεηψλ, θαηαθηψληαο ηε
ζπλεπαθφινπζε θαηαμίσζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο.

«εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»
ε δνθεξή εξκελεία νησλνχ (νησλφο = καληηθφ πηελφ, ζετθφ ζεκάδη) απφ ηνλ Πνιπδάκαληα, ν
νπνίνο πξνηείλεη λα κελ πιεζηάζνπλ νη Σξψεο πεξαηηέξσ ην ηείρνο ησλ Αραηψλ, νξγηζκέλνο ν
Έθηνξαο αληηηείλεη κε πάζνο φηη «έλαο είλαη ν θαιχηεξνο νησλφο, λα ππεξαζπίδεηαη θαλείο ηελ
παηξίδα ηνπ» (κεξνο, Ηιηάδα Μ 243). Ο Έθηνξαο ππεξβάιιεη θαη νδεγεί ηνπο Σξψεο ζε
έζραην θίλδπλν. Ο ζηίρνο, σζηφζν, δελ αηνλεί απφ ην νιίζζεκα ηνπ ήξσα. ρη έλαο επηηηζέκελνο Αραηφο, απξηαλφο ληθεηήο, αιιά απηφο, ν κεγάινο ππεξαζπηζηήο θαη απξηαλφο λεθξφο ηεο
πνιχπαζεο θαη ακπλφκελεο πφιεο, εθζηνκίδεη ηνλ γλσκηθφ απηφλ ζηίρν – ζχκβνιν ηνπ ειιεληθνχ παηξησηηζκνχ: ε ηξαγηθφηεηα ηνπ Έθηνξα πξνζδίδεη ζηελ ζηηγκηαία έπαξζή ηνπ ην
άρξνλν κεγαιείν κηαο θξαπγήο πνπ δείρλεη ηνλ δξφκν πξνο ηε ζπζία, πξνο ηνλ δίθαην αγψλα,
ηνλ δξφκν πνπ ν ίδηνο βάδηζε. Μηαο ηέηνηαο θξαπγήο ε «ζηεληφξεηα ιάκςε ηνπ εθαηζηείνπ»
δελ δχλαηαη λα κεησζεί, αθφκε θη φηαλ ν δξφκνο πξνο ηε λίθε απνδεηθλχεηαη καηαησκέλνο.

«Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων
ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ πατρὶς καὶ σεμνότερον
καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς
καὶ παρ’ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»
Με πεδή νξζνθξνζχλε ν Κξίησλ πξνηείλεη ηελ απφδξαζε ηνπ αδίθσο θαηαδηθαζζέληνο εηο
ζάλαηνλ δαζθάινπ. Ο σθξάηεο αληηηάζζεη ηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ Νφκσλ θαη ηε ζθιεξή
ηνπο ππελζχκηζε πξνο απηφλ (Πιάησλ, Κξίησλ 51a): «ή είζαη ηφζν ζνθφο ψζηε ζνπ έρεη δηα-

θχγεη φηη θαη απφ ηε κεηέξα θαη απφ ηνλ παηέξα θαη απφ φινπο ηνπο άιινπο πξνγφλνπο ην
πνιπηηκφηεξν πξάγκα είλαη ε παηξίδα θαη ζεβαζηφηεξν θαη ηεξφηεξν θαη ζε αλψηεξε ζέζε θαη
θαηά ηε γλψκε ησλ ζεψλ θαη θαηά ηε γλψκε ησλ ζπλεηψλ αλζξψπσλ, θαη φηη πξέπεη […] ή λα
πξνζπαζνχκε λα ηελ πείζνπκε ή λα εθηεινχκε φ.ηη θαη αλ δηαηάζζεη∙ θαη λα ππνθέξνπκε, εάλ
απηή ην ζέιεη, αδηακαξηχξεηα, είηε πξνζηάδεη λα […] καο ξίρλνπλ ζηε θπιαθή είηε καο ζηέιλεη ζηνλ πφιεκν γηα λα πιεγσζνχκε ή λα ζθνησζνχκε, φια απηά πξέπεη λα ηα πξάηηνπκε». Ο

θνθηεξφο ζσθξαηηθφο ιφγνο ελζαξθψλεη ην ηδεψδεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ιεηηνπξγεί θαη’ εμνρήλ
σο πνιίηεο, ην ηδεψδεο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ αηζζάλνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη σο παηδηά
ηεο παηξίδαο.
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«τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ’ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον»
Ο Πεξηθιήο, εθθσλψλ ηνλ Δπηηάθην ιφγν γηα ηνπο πξψηνπο λεθξνχο ελφο κεγάινπ πνιέκνπ,
ζρεδηάδεη κε κηα ηζρπξή ηξηάδα ιέμεσλ (επηζηξαηεχνληαο ηε γξακκαηηθή νκνηνγέλεηα, ην νκνηνηέιεπηνλ, ηελ ηζνζπιιαβία θαη ηελ παξήρεζε) κηα ινγηθή ζπλεπαγσγή (Θνπθπδίδεο, ΗΗ 43):
Ζ επδαηκνλία (ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πφιεσο, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε) εμαζθαιίδεηαη
κφλνλ ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο. Διεχζεξνο φκσο είλαη κφλνλ φπνηνο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα
αγσληζηεί κε γελλαηφηεηα γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ. Καλείο πνπ δελ δηαζέηεη απηήλ ηελ αλδξεία
δελ κπνξεί λα είλαη ή λα παξακείλεη ειεχζεξνο θαη επδαίκσλ. Απνγπκλψλεη ηε δηαηχπσζή ηνπ
ν ξήηνξαο, θη φκσο είλαη αθξηβψο απηή ε άθξα αθαηξεηηθφηεηα θαη ιεθηηθή νηθνλνκία πνπ
θάλεη ηα δηαλνήκαηα λα ερνχλ φρη ιηηά, κα θξαπγαιέα.

«οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην
κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες»
ε ζπλέιεπζε εθπξνζψπσλ ηεο πεινπνλλεζηαθήο ζπκκαρίαο ιίγν πξηλ απφ ηνλ πφιεκν, πξνζπαζψληαο νη Κνξίλζηνη λα παξνμχλνπλ ηνπο παξηηάηεο, θάλνπλ ζχγθξηζε ηνπ ραξαθηήξα
Αζελαίσλ θαη παξηηαηψλ θαη πξνζθέξνπλ απηφ πνπ ζεσξείηαη ε θαιχηεξε απεηθφληζε ηνπ
ραξαθηήξα ησλ Αζελαίσλ ηνπ 5νπ π.Υ. αη. (Θνπθπδίδεο, Η 70): «λεσηεξηζηέο […] απνηνικνχλ

πάλσ απφ ηε δχλακή ηνπο θαη δηαθηλδπλεχνπλ αληίζεηα απφ ηηο ππαγνξεχζεηο ηεο ινγηθήο, θαη
ζηηο δπζθνιίεο είλαη αηζηφδνμνη […] απνθαζηζηηθνί […] φηαλ ληθνχλ λα ηξαβνχλ κπξνζηά φζν
γίλεηαη πεξηζζφηεξν […] θαη ηα ζψκαηά ηνπο, ζαλ λα ’ηαλ νιφηεια μέλα, ηα ζπζηάδνπλ γηα ην
θαιφ ηεο πφιεο.» Οη εὐέλπιδες πνιίηεο ηνπ ρξπζνχ αηψλα ζπλαξπάδνληαη απφ πλεχκα πχξη-

λν, ξσκαιέν, ηνικεξφ, «επηζεηηθφ», ελζνπζηψδεο: ηνηνπηνηξφπσο νξακαηίδνληαη θαη πξάηηνπλ
θαη «αλ, ηέινο, απνπεηξαζνχλ θάηη θαη απνηχρνπλ, κε θαηλνχξγηεο ειπίδεο αλαπιεξψλνπλ ηελ
έιιεηςε». Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ζηαηηθή, κε ξεαιηζηηθή εηθφλα, κα γηα
κηα αέλαε αλαζχλζεζε απηνχ πνπ ε δσή θζείξεη: Ἀληειπίδνληεο ζπληεξνχλ θαη αλαλεψλνπλ ην
θσο ηνπο νη εὐέιπηδεο.

Ο Αρηιιέαο κάρεηαη κε ηνλ Έθηνξα
Αζελατθφο θξαηήξαο (5νο αη.). Βξεηαληθφ Μνπζείν.
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ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ
ΠΡΟΟΗΜΗΟ ΔΓΚΟΛΠΗΟΤ
1. Πηζηή ηήξεζε ηνπ φξθνπ
Ο φξθνο απνηειεί ηεξή θαη επίζεκε ππφζρεζε ηνπ Δπέιπηδνο πνπ δίδεηαη ελψπηνλ ησλ
εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ, φηη ζα ππαθνχεη ζην χληαγκα, ηνπο Νφκνπο θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο θαη ζηηο δηαηαγέο ηεο Ηεξαξρίαο, ζα ππεξαζπίδεη ηε εκαία, ηεξφ
ζχκβνιν ηεο Παηξίδαο, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζηξαηησηψλ ηνπ, θαη ζα δηάγεη δσή ζηξαηηψηνπ πηζηά θαη θηιφηηκα.
2. Πξνάζπηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο
Ζ απνζηνιή ηνπ ηξαηνχ είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ άκπλα ηεο Υψξαο, λα ππεξαζπίδεη
ηελ Δζληθή αλεμαξηεζία θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο Παηξίδαο. Γηα λα εθηειέζεη απηφ ην
ηεξφ θαζήθνλ, ν Δχειπηο πξέπεη λα είλαη πξνηθηζκέλνο κε ηηο αξεηέο ηεο Φηινπαηξίαο, ηεο
Αλδξείαο, ηεο Καξηεξίαο, ηνπ ηξαηησηηθνχ Πλεχκαηνο θαη ηεο Πεηζαξρίαο, αξεηέο πνπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο εζηθέο δπλάκεηο ηνπ ηξαηνχ. Οη αξρέο απηέο ζθπξειαηνχληαη θαη ζηαζεξνπνηνχληαη θπξίσο κε ηε ηξαηησηηθή Αγσγή.
3. πλεηδεηή πεηζαξρία
Ζ πεηζαξρία είλαη ε βαζηθή ζηξαηησηηθή αξεηή θαη ε πξσηαξρηθή δχλακε πνπ δηαηεξεί ηε ζπλνρή ζην ηξαηφ. Ζ ζπλεηδεηή πεηζαξρία δελ απνζθνπεί ζηε ζπληξηβή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νχηε θαηαξγεί ηελ πξσηνβνπιία. Πεγάδεη απφ ηε ζπλαίζζεζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη
ηεο αηνκηθήο ηηκήο, απφ ηε ζπλείδεζε ηεο επζχλεο θαη ηεο ππνρξεψζεσο γηα εθπιήξσζε ηνπ
θνηλνχ έξγνπ θαη ηνπ θνηλνχ ζθνπνχ θαη απφ ηε ζχλδεζε ηνπ θαησηέξνπ κε ηνλ αλψηεξν κε
δεζκνχο ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο.
4. Τςειφ αίζζεκα επζχλεο
Αίζζεκα επζχλεο ηνπ εγήηνξα είλαη ε βαζηά ζπλαίζζεζε ηεο εζηθήο ππνρξεψζεσο πνπ έρεη λα
επηηειεί ην έξγν ηνπ, θαζψο θαη λα δίδεη ιφγν γηα απηφ έλαληη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. Ο εγήηνξαο αλαιακβάλεη επζαξζψο ηηο επζχλεο, φρη κφλνλ ησλ δηθψλ ηνπ πξάμεσλ, αιιά θαη ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπ νη νπνίνη θαηφπηλ εμνπζηνδνηήζεψο ηνπ ελεξγνχλ αλη’ απηνχ.
5. Φπρηθή επαθή κε ην πξνζσπηθφ
Ο εγήηνξαο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη θαη λα αληηκεησπίδεη κε αηζζήκαηα εηιηθξηλνχο
θαηαλνήζεσο ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Ζ ςπρηθή επαθή θαη ε ακνηβαία θαηαλφεζε ζηνηρεηνζεηνχλ ηνλ ζσζηφ θαη θαηαμησκέλν εγήηνξα ζην ζηξάηεπκα θαη ηελ θνηλσλία.
6. Απηνθξηηηθή - Απηνέιεγρνο
Ζ απζηεξή απηνθξηηηθή θαη ν ζπλερήο απηνέιεγρνο βνεζνχλ ηνλ Αμησκαηηθφ λα
βξεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο. Ο εγσηζκφο θαη ε
απζαηξεζία επελεξγνχλ αξλεηηθά θαη νπσζδήπνηε δελ πξνάγνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.
7. Πίζηε ζηε δχλακε ηεο γλψζεο
Ζ ρνιή ζαο δίλεη ηα ερέγγπα Αθαδεκατθήο κνξθψζεσο θαη ζαο παξέρεη άξηηα
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ απξφζθνπηε εμέιημε θαη ζηαδηνδξνκία ζαο ζηνλ ηξαηφ. Ζ
πεξαηηέξσ επηκφξθσζή ζαο θαη δηεχξπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ψζηε λα κπνξέζεηε
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ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ
λα ζηαζείηε σο επηηπρεκέλα άηνκα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη σο θαηαμησκέλνη
εγήηνξεο ζηνλ ηξαηφ, απνηεινχλ επζχλε θαη ππνρξέσζε δηθή ζαο.
8. Πξφηππν εγήηνξα
Ο ζεκεξηλφο Αμησκαηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην πλεχκα ηεο επνρήο, λα
ζθέπηεηαη ειεχζεξα θαη λα ελεξγεί ππεχζπλα, κε εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα, ψζηε λα γίλεηαη
απνδεθηφο ζην ππεξεζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ άξηηα επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε θαη επηβάιιεηαη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ κε ηελ νινθιεξσκέλε γλψζε, ηε
ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπ ήζνο.
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ
ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ
1. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ην 1834
α. Ζ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ
1828, ζην Ναχπιην. Σν πξψην φκσο ςήθηζκα γηα ηελ ίδξπζή ηεο έγηλε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ
1828 θαη δεκνζηεχζεθε ζηε Γεληθή Δθεκεξίδα ηεο Διιάδαο.

Ζ ρνιή Δπειπίδσλ ζην Ναχπιην (1828-1834)
β. Ο πξψηνο Κπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο, ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα επαλδξψζεη ηνλ ηξαηφ ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηθαλά θαη πςειήο
θαηάξηηζεο ζηειέρε, φξηζε πνιεκηθφ ζπκβνχιην, ππφ ηνλ πληαγκαηάξρε Έπδεθ, ην νπνίν
αλέιαβε λα νξγαλψζεη «Ίδξπκα γηα ηε ηξαηησηηθή θαη Δπηζηεκνληθή Δθπαίδεπζε λέσλ νη
νπνίνη κηα κέξα ζα θαηαηάζζνληαλ ζηνλ ηξαηφ σο Αμησκαηηθνί». Σνπο κέιινληεο εγήηνξεο
νλφκαζε «Δπέιπηδεο», θαιέο ειπίδεο ηνπ Έζλνπο.
γ. Ζ δηνίθεζε ηεο ρνιήο αλαηέζεθε ζηνλ Ηηαιφ Λνραγφ Ρσκχιν αιηέιιη, πνπ
είρε πάξεη κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε, ελψ ηελ αλψηεξε επνπηεία ηεο είρε ν Έπδεθ. Ζ θαηάηαμε
ησλ Δπειπίδσλ γηλφηαλ κε πξφηαζε ηνπ Έπδεθ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Καπνδίζηξηα.
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ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πείζεη ηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο
ζηε ρνιή, ν Καπνδίζηξηαο δελ βξήθε αληαπφθξηζε, γηαηί ππήξρε αληηπάζεηα πξνο ηνλ Σαθηηθφ ηξαηφ, ζεσξνχζαλ βαξχ ηνλ δπγφ ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζρνιείνπ θαη επηπιένλ δελ ήζειαλ λα
ζπλεθπαηδεχνληαη ηα παηδηά ηνπο κε παηδηά θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.
δ. Δπεηδή ν αιηέιιη απνδείρζεθε αθαηάιιεινο γηα ηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο, ηα
πξψηα ηεο βήκαηα δελ ήηαλ ζηαζεξά. Γη’απηφ ν Καπνδίζηξηαο αλέζεζε ζηνλ Γάιιν Λνραγφ
ηνπ Ππξνβνιηθνχ Πσδηέ, πνπ ήηαλ απφθνηηνο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Γαιιίαο θαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο Αμησκαηηθνχο ηεο Γαιιηθήο απνζηνιήο, ηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο. Ο Πσδηέ ππέβαιε ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1828 ιεπηνκεξέο ζρέδην λένπ νξγαληζκνχ ηεο ρνιήο απαξηηδφκελνπ απφ 109 άξζξα, βάζεη ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Πνιπηερληθήο
ρνιήο ησλ Παξηζίσλ. ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 1829 επηθπξψζεθε ν λένο νξγαληζκφο ηεο ρνιήο
απφ ηνλ Καπνδίζηξηα θαη δηνξίζηεθαλ νη πξψηνη θαζεγεηέο θαη ππάιιεινί ηεο.
ε. Ζ πξψηε θξνληίδα ηνπ Πσδηέ ήηαλ λα απνκαθξχλεη απφ ηε ρνιή φζνπο καζεηέο θξίζεθαλ σο αθαηάιιεινη, κεηαμχ απηψλ φζνπο αδπλαηνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ρνιήο θαη φζνπο ήηαλ κεγάιεο ειηθίαο, θαη λα θαηαξηίζεη πιήξεο πξφγξακκα
δηδαθηέαο χιεο πνπ έπξεπε λα θαιπθζεί ζε ηξεηο ηάμεηο. Σν πξφγξακκα απηφ ήηαλ αλάινγν
εθείλνπ ηεο Γαιιηθήο Πνιπηερληθήο ρνιήο, αιιά ειαθξχηεξν. Ζ πξφνδνο ηεο ρνιήο, φζνλ
θαηξφ ήηαλ δηνηθεηήο ν Πσδηέ, έθζαζε ζε πνιχ θαιφ επίπεδν.
ζη. Απφ ηηο 8 έσο ηηο 14 Οθησβξίνπ ηνπ 1820 έγηλαλ παλεγπξηθά νη πξψηεο εηήζηεο
πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ, ελψπηνλ κφληκεο επηηξνπήο πνπ είρε νξίζεη κε εηδηθφ
ςήθηζκα ν Κπβεξλήηεο.
δ. ηηο 7 επηεκβξίνπ 1830 κε πξάμε ηνπ Κπβεξλήηε ζπγθξνηήζεθε λέν εμεηαζηηθφ ζπκβνχιην. Ζ ρνιή, κε ηε ιακπξή θαζνδήγεζε ηνπ Πσδηέ, άξρηζε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο παξά ηηο ζνβαξέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα. Μεηά ηελ
απξνζπκία ησλ πξνθξίησλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε ρνιή, επειέγεζαλ λένη καζεηέο
απφ ηα νξθαλά ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ Αηγίλεο ή θαη δφζεθαλ ρξήκαηα ζε γνλείο γηα λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηε ρνιή.
ε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1831 απνθνίηεζαλ απφ ηε ρνιή νη πξψηνη καζεηέο σο Αλζππνινραγνί ηνπ Ππξνβνιηθνχ. Ζ απνλνκή ησλ δηαθξηηηθψλ έγηλε κε επίζεκε ηειεηή ζηηο 16
Ηνπιίνπ παξνπζία ηνπ Κπβεξλήηε, ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ αξρψλ, παιαηψλ αγσληζηψλ, ηαθηηθψλ ζηξαηεπκάησλ, θαζψο θαη γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ απνθνίησλ. Ο Γηνηθεηήο ηεο ρνιήο θψλαδε ηα νλφκαηα ησλ λέσλ Αλζππνινραγψλ θαη έλαο – έλαο πξνρσξνχζαλ
ππφ ηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο θαη έπαηξλαλ απφ ηα ρέξηα ηνπ δηνηθεηή ηνπ Σαθηηθνχ ηξαηνχ
ην δίπισκα ηνπ Αμησκαηηθνχ. ηε ζπλέρεηα πιεζίαδαλ ηνλ Κπβεξλήηε γηα λα ηνπο θνξέζεη ν
ίδηνο ηηο επσκίδεο, ελψ νη παξεπξηζθφκελνη δεησθξαχγαδαλ θαη επεπθεκνχζαλ.
ζ. Μεηά ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα, ν Πσδηέ καδί κε ηνπο ππφινηπνπο Γάιινπο Αμησκαηηθνχο παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ θαη επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ. Σε δηνίθεζε ηεο ρνιήο αλέιαβε ν θηιέιιελαο πληαγκαηάξρεο Δδ. Ράηλεθ. ηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1834
δεκνζηεχζεθε ν λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο θαη ε ρνιή νλνκάζηεθε επίζεκα «ηξαηησηηθή
ρνιή Δπειπίδσλ». Οη καζεηέο εηζάγνληαλ ζηε ρνιή ρσξίο εμεηάζεηο, ελψ νη εμεηάζεηο ηεο
ηειεπηαίαο ηάμεσο γίλνληαλ γξαπηά θαη πξνθνξηθά.
2. Απφ ην 1834 κέρξη ην 1894
α. Παξφηη ν Οξγαληζκφο ηνπ 1834 πξνβιέπεη σο έδξα ηεο ρνιήο ηελ πξσηεχνπζα, ε ρνιή, κε εηζήγεζε ηνπ Ράηλεθ, κεηαθέξζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1834 ζηελ Αίγηλα, επεηδή
ην νίθεκα ηνπ Ναππιίνπ ήηαλ αθαηάιιειν. ηελ Αίγηλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην θηήξην ηνπ
Καπνδηζηξηαθνχ Οηθνηξνθείνπ (ζεκεξηλέο θπιαθέο Αηγίλεο). Με ηε λέα εγθαηάζηαζε ηεο
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ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ρνιήο ζηελ Αίγηλα, παξαρσξήζεθαλ 15 απφ ηηο 140 ζέζεηο (πνπ πξνέβιεπε ν Οξγαληζκφο ηνπ
1834) ζε καζεηέο πνπ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζα ππεξεηνχζαλ σο Αμησκαηηθνί ηνπ
ηφινπ. Ο ζεζκφο απηφο ίζρπζε κέρξη ην 1844 πνπ ηδξχζεθε ην Ναπηηθφ Παηδεπηήξην ζηελ
θνξβέηα «Λνπδνβίθνο». Σελ πεξίνδν πνπ ε ρνιή έκεηλε ζηελ Αίγηλα ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ
δελ μεπέξαζε ηνπο 80 παξφηη ν Οξγαληζκφο πξνέβιεπε 140.

Ζ ρνιή Δπειπίδσλ ζηελ Αίγηλα (1834-1837)
β. Απφ έθζεζε ηνπ ηξαηεγνχ Πίδα πνπ επηζεψξεζε ηε ρνιή ην Ννέκβξην ηνπ
1836, θαίλεηαη φηη ε πεηζαξρία ήηαλ πνιχ θαιή, ην ζπζζίηην πινπζηνπάξνρν, αιιά ν ηκαηηζκφο
θαη ε ππφδεζε ζε θαθή θαηάζηαζε. Μεηά ηε κεηαθνξά ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ Αζήλα, γελλήζεθε ε ζθέςε λα κεηαθεξζεί ε ρνιή ζηελ Αζήλα. Ζ έιιεηςε φκσο θαηάιιεινπ θηεξίνπ θαη ε
αλάγθε λα βξίζθνληαη νη λαπηηθνί Δπέιπηδεο θνληά ζηε ζάιαζζα, ηνπο ππνρξέσζε, ψζηε ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 1837 λα κεηαθεξζεί ε ρνιή ζην κέγαξν ηνπ έκπνξνπ Φεξάιδε ζηνλ Πεηξαηά.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δηνηθήζεσο ηνπ Ράηλεθ παξνπζηάδεηαη ζνβαξή ραιάξσζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πεηζαξρία. ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1840 ν Ράηλεθ αληηθαηαζηάζεθε ζηε δηνίθεζε
ηεο ρνιήο απφ ηνλ Αληηζπληαγκαηάξρε ππξνκήιην. Ζ δηνίθεζε ηνπ ππξνκήιηνπ απεηέιεζε
ζηαζκφ γηα ηελ πεξίνδν εθείλε. Απζηεξφο θαη δίθαηνο, πξνζπάζεζε λα κνξθψζεη φρη κφλν ην
πλεχκα, αιιά θαη ην ραξαθηήξα ησλ Δπειπίδσλ. Πξνζπάζεζε κε πνηλέο θαη λνπζεζίεο λα
εμαιείςεη ηελ αληηζηξαηησηηθή αξρή ηεο κε αλαθνξάο θάζε ζπκκαζεηή πνπ έθαλε ζνβαξά
παξαπηψκαηα, ελψ γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο πεηζαξρίαο πέηπρε λα απμεζεί ν ρξφλνο
θνηηήζεψο ηνπο ζε έμη ρξφληα. Γηα πξψηε θνξά ηνλ Ηνχιην ηνπ 1840 νη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο
έγηλαλ γξαπηψο, θαζηεξψζεθε ε εθινγή ησλ ζεκάησλ ησλ εμεηάζεσλ κε θιήξν θαη ιίγν αξγφηεξα θαζηεξψζεθε ε απνλνκή δψξσλ ζηνπο καζεηέο πνπ αξίζηεπαλ.
γ. Σν 1841 εθαξκφζηεθε ν πξψηνο θαλνληζκφο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ Δπειπίδσλ πνπ είρε ζπληάμεη κε εμαηξεηηθή επηκέιεηα ν ίδηνο ν ππξνκήιηνο. Έμνδνο επηηξεπφηαλ
κηα θνξά ην κήλα θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ έμνδν, νη Δπέιπηδεο έπξεπε λα θέξνπλ
ζηε ρνιή ζεκείσκα ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ηνπο γηα ηε δηαγσγή ηνπο θαηά ηελ έμνδν. Απαγνξεπφηαλ ζηνπο Δπέιπηδεο λα κπαίλνπλ ζε θαθελείν, λα θαπλίδνπλ, λα δηαβάδνπλ εθεκεξίδεο,
λα παίδνπλ ραξηηά θαη λα ξίρλνπλ ππξνηερλήκαηα. Ζ δηνίθεζε ηνπ ππξνκήιηνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο θαη ηελ ππνδεηγκαηηθή πεηζαξρία πνπ βαζηδφηαλ
ζην αίζζεκα ηνπ θαζήθνληνο θαη φρη ζηνλ θφβν ηεο ηηκσξίαο.
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δ. Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ππξνκήιηνπ, ηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο αλέιαβε ν
Αληηζπληαγκαηάξρεο Γ. Καξαηδάο πνπ έκεηλε κέρξη ην 1862, κε εμαίξεζε ηα ρξφληα απφ ηνλ
Μάξηην ηνπ 1855 κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1856 πνπ ν Καξαηδάο αλέιαβε Αξρεγφο ηεο Υσξνθπιαθήο θαη ηελ πξνζσξηλή δηνίθεζε ηεο ρνιήο αλέιαβε ν Αληηζπληαγκαηάξρεο ηαπξίδεο.
Σνλ Καξαηδά δηαδέρζεθε ζηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο ν Τπνδηνηθεηήο ηεο Β. Πεηκεδάο θαη ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1863 ν Αληηζπληαγκαηάξρεο Ππξνβνιηθνχ Β. απνπληδάθεο, ν νπνίνο παξέκεηλε κέρξη ην 1869. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1864 θαζηεξψζεθε λέα ζηνιή ησλ Δπειπίδσλ κε ηα
βπδαληηλά ρξψκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα, ην βαζχ κπιε θαη ην θίηξηλν.
ε. Σν 1866 δεκνζηεχζεθε λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο. Με ηνλ λέν Οξγαληζκφ,
εηζάγνληαλ ζηε ρνιή απφθνηηνη ηεο Γ΄ ηάμεσο γπκλαζίνπ θαη ε δηδαζθαιία δηαηξέζεθε ζε
γεληθή πξνπαηδεπηηθή, δηάξθεηαο ηξηψλ ρξφλσλ, θαη ζε εηδηθή, δχν ρξφλσλ. Με ηνλ Οξγαληζκφ
θαζνξηδφηαλ φηη γηα λα ζεσξεζεί θαηαηάμηκνο ζην ηξαηφ θάπνηνο απφθνηηνο έπξεπε λα πάξεη
απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν βαζκφ θαη πάλσ ζε θάζε εηδηθφ κάζεκα θαη λα ζπγθεληξψλεη κέζν φξν
πάλσ απφ έλαλ θαζνξηζκέλν βαζκφ ζε φια ηα καζήκαηα. Γηα ιφγνπο κείσζεο ησλ δαπαλψλ
κπνξνχζε λα αλαηεζεί ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ζε Αμησκαηηθνχο πνπ ππεξεηνχζαλ
ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ ηξαηνχ.
ζη. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1867 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1868 ηα καζήκαηα δηαθφπεθαλ κέρξη λα δεκνζηεπζεί ν λένο Οξγαληζκφο.
δ. Απφ ην 1869 κέρξη ην 1881 δηνηθεηήο ηεο ρνιήο δηεηέιεζε ν Αληηζπληαγκαηάξρεο Ππξνβνιηθνχ Υ. Επκβξαθάθεο πνπ ήηαλ απφθνηηνο ηεο ρνιήο ηνπ 1832. ην δηάζηεκα ηεο δηνηθήζεσο ηεο ρνιήο απφ ηνλ Επκβξαθάθε έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα.
ε. Σν 1870 δεκνζηεχζεθε ν λένο Οξγαληζκφο κε ηνλ νπνίν απμήζεθε ε θνίηεζε ζε
επηά ρξφληα θαη δεθηνί γίλνληαλ απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ ρνιαξρείνπ, ειηθίαο 14 έσο 16 ρξφλσλ. Ζ εθπαίδεπζε ρσξίζηεθε ζε δχν πεξηφδνπο: ηε ζεσξεηηθή, δηάξθεηαο πέληε ρξφλσλ
(δηδάζθνληαλ νη θπζηθνκαζεκαηηθέο επηζηήκεο) θαη ην ηκήκα εθαξκνγήο, δηάξθεηαο δχν ρξφλσλ (δηδάζθνληαλ ζηξαηησηηθά καζήκαηα). Ο αξηζκφο ησλ Δπειπίδσλ θαζνξίζηεθε ζε ζαξάληα γηα θάζε ηάμε. Μπνξνχζαλ φκσο λα εηζαρζνχλ πεξηζζφηεξνη θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή
ηνπο απφ ην ζεσξεηηθφ ηκήκα νλνκάδνληαλ πνιηηηθνί κεραληθνί, γεσκέηξεο ή έπαηξλαλ ην
δίπισκα ηνπ θαζεγεηή. Ζ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ ζηε ρνιή γηλφηαλ κέρξη ην
1887, φηαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αλέιαβε ην Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί
φηη ε πξνζθνξά ηεο ρνιήο ζηελ ηερληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ θαηαζθεπή φισλ ζρεδφλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ θαη πνιιψλ ηδησηηθψλ ήηαλ κεγάιε. Με ηνλ Οξγαληζκφ θαζηεξψλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ζηε ρνιή ησλ κειινληηθψλ Αμησκαηηθψλ ηνπ Ναπηηθνχ, κέηξν πνπ
ίζρπζε απφ ην 1834 έσο ην 1846. Ζ θνίηεζε Αμησκαηηθψλ ηνπ Ναπηηθνχ ζηε ρνιή ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1884, νπφηε άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε ρνιή Γνθίκσλ ζην πνιεκηθφ πινίν
«ΔΛΛΑ» έσο ην 1905 θαη θαηφπηλ ζηε ζεκεξηλή ηεο ζέζε ζηνλ Πεηξαηά.
ζ. Αθφηνπ εθαξκφζηεθε ν Οξγαληζκφο ηνπ 1870 ε ρνιή Δπειπίδσλ έθεξε ηελ
εθπαίδεπζή ηεο ζε πςειφηεξν επίπεδν, αιιά άξρηζε λα γίλεηαη δπζπξφζηηε γηα ηνπο πνιινχο
εμαηηίαο ηεο καθξάο θαη επίπνλεο θνηηήζεσο, αιιά θαη ιφγσ ησλ ππεξβνιηθψλ δηδάθηξσλ πνπ
πιήξσλαλ νη καζεηέο. Αξθεί λα αλαθεξζεί φηη νη Δπέιπηδεο πιήξσλαλ 1500 έσο 2000 ρξπζέο
δξαρκέο ηνλ ρξφλν σο δίδαθηξα. ινη φκσο νη απφθνηηνη ηεο ρνιήο κνξθψλνληαλ κε εμαηξεηηθή θξνληίδα, γηαηί νη καζεηέο ήηαλ ιίγνη θαη ππήξρε πςειφ επίπεδν πεηζαξρίαο.
η. ζν φκσο θαη αλ αλέβεθε ην επίπεδν ηεο ρνιήο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1870, δελ πέηπρε εθείλν πνπ ν λένο δηνηθεηήο θαη παιηφο απφθνηηφο ηεο Πάλνο Κνινθνηξψλεο θαηφξζσζε. Ζ δηνίθεζή ηνπ θξάηεζε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1881 κέρξη ηνλ Ηνχιην
ηνπ 1885. Ο Κνινθνηξψλεο φρη κφλνλ ζπλέρηζε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ρνιήο κε βάζε ην
επηζηεκνληθφ πξφγξακκα ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Επκβξαθάθε, αιιά κε ηελ απζηεξή πεηζαξρία
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πνπ επέβαιε, ηνλ δήιν θαη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλέπηπμε, θαηφξζσζε λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο, ψζηε δηθαηνινγεκέλα ε επνρή ηνπ λα ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο
ηεο ρνιήο. ην έξγν ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ρνιήο βνήζεζε θαη ε αλαδεκηνπξγηθή πεξίνδνο (1882 – 1885) γηα ηε ζπγθξφηεζε αμηφκαρνπ ζηξαηνχ. Καζηεξψζεθε ηφηε γηα πξψηε θνξά
ε ππνρξεσηηθή ζεηεία, κε απνηέιεζκα λα ηξηπιαζηαζηεί – ζε εηξεληθή πεξίνδν – ε δχλακε ηνπ
ζηξαηνχ θαη λα θζάζεη ζηηο 30.000. Απαγνξεχζεθε ζηνπο Αμησκαηηθνχο λα πνιηηεχνληαη,
ιεηηνπξγνχζαλ ρνιεία αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ζηειερψλ θαη πξνζθιήζεθε γαιιηθή νξγαλσηηθή απνζηνιή ππφ ηνλ ηξαηεγφ Vosseur. Ηδξχζεθε ε ρνιή Τπαμησκαηηθψλ ζηελ νπνία
θνηηνχζαλ (θαηφπηλ εμεηάζεσλ) ππαμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ θαη κεηά απφ ζπνπδέο 2 ρξφλσλ
(αξγφηεξα έγηλαλ 3 ρξφληα) θαηαηάζζνληαλ σο Αλζππνινραγνί ζην Πεδηθφ θαη ην Ηππηθφ.
ηα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1882 ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ν λένο Οξγαληζκφο πνπ είρε
γίλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνινθνηξψλε. Ζ επηηπρία ηνπ Οξγαληζκνχ ήηαλ ηέηνηα πνπ ιεηηνχξγεζε
ρσξίο ηξνπνπνίεζε κέρξη ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ζχληαμε
θαη άιισλ Οξγαληζκψλ αξγφηεξα.
ηβ. Ζ ζπνπδαηφηεξε θαηλνηνκία ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ ήηαλ φηη πξνέβιεπε εηζαγσγή ζηε ρνιή, κε απζηεξέο εμεηάζεηο, κφλνλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ. Έηζη θαηαξγήζεθαλ
πνιιά ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο θαη ειαηηψζεθε ν ρξφλνο θνηηήζεσο
ζηε ρνιή απφ επηά ζε πέληε ρξφληα. Σαπηφρξνλα πξνζηέζεθαλ αλψηεξα Μαζεκαηηθά θαη
αλέβεθε ε ζηάζκε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη απφθνηηνη θαηαηάζζνληαλ ζηα δηάθνξα φπια κε ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππνινραγνχ. Με ηνλ λέν Οξγαληζκφ θαη ηελ πξφβιεςε λα
εηζάγνληαη ζηε ρνιή κφλνλ απφθνηηνη Γπκλαζίνπ (κεγαιχηεξνη θαη σξηκφηεξνη λένη), απνκαθξχλνληαλ ιηγφηεξνη καζεηέο πξνηνχ ηειεηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Έηζη απέθπγε ην θξάηνο
λα δεκηψλεη θαη νη καζεηέο δελ έραλαλ ηνλ ρξφλν θαη ηα ρξήκαηα πνπ πιήξσλαλ γηα δίδαθηξα.
Απφ ην 1828 έσο ην 1882 εηζήιζαλ ζηε ρνιή 801 καζεηέο θαη απνθνίηεζαλ σο Αμησκαηηθνί
κφλνλ 303.
ηγ. Ζ πνιπζρηδήο δξαζηεξηφηεηα ηνπ Π. Κνινθνηξψλε απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ
ζηαζκφ ηεο ρνιήο γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ παξαδφζεηο, εληζρχζεθαλ νη ξίδεο θαη ζπληειέζηεθε
ε πιήξεο δηακφξθσζε ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ. Δκπινπηίζηεθε ε Βηβιηνζήθε,
ιεηηνχξγεζαλ ηνπνγξαθηθέο θαη ιηζνγξαθηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αλαδηνξγαλψζεθαλ ην Υεκείν θαη ηα Μνπζεία Φπζηθήο θαη Ππξνβνιηθνχ (ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είρε αξρίζεη πνιχ
παιηφηεξα).
Σνλ Ηνχιην ηνπ 1885 ηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο αλέιαβε ν πληαγκαηάξρεο Ππξνβνιηθνχ θαη παιηφο απφθνηηφο ηεο, Μάλνο Θξαζχβνπινο, έλαο απφ ηνπο ηθαλφηεξνπο αμησκαηηθνχο ηεο επνρήο ηνπ. Γηνίθεζε ηε ρνιή κέρξη ην 1894 θαη ζπλέρηζε κε επηηπρία ην δεκηνπξγηθφ έξγν ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ.
ηδ. Οη βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ ζηε ρνιή θαη ε πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ είραλ σο απνηέιεζκα λα γίλεη ν κεραληζκφο ηεο πνιπζχλζεηνο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πεηξαηά λα κελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο. Δπηπιένλ, δελ ζπλέηξερε
θαλέλαο ιφγνο λα παξακείλεη ε ρνιή ζηνλ Πεηξαηά, αθνχ είρε ζηακαηήζεη λα εθπαηδεχεη ηνπο
κειινληηθνχο αμησκαηηθνχο ηνπ Ναπηηθνχ. ηελ θαηάιιειε ψξα έθζαζε ε κεγάιε δσξεά ηνπ
Γεσξγίνπ Αβέξσθ, ράξε ζηελ νπνία εμαζθαιίζηεθαλ ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ
αλέγεξζε, ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ θηεξίσλ πνπ ζηέγαζαλ ηε ρνιή
απφ ην 1894 έσο ην 1982.
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Ζ ρνιή Δπειπίδσλ ζην Αβεξψθεην Μέγαξν (1894 - 1982)
3. Απφ ην 1894 κέρξη ην 1912
α. Σν απφγεπκα ηεο 10εο επηεκβξίνπ 1894, νη Δπέιπηδεο εγθαηέιεηςαλ νξηζηηθά
ην θηήξην ηνπ Πεηξαηά θαη κε ηνλ ζηδεξφδξνκν έθζαζαλ ζηελ Αζήλα. Με επηθεθαιήο ηε κνπζηθή ηεο Φξνπξάο δηέζρηζαλ ηελ νδφ Παηεζίσλ θαη ην Πεδίν ηνπ Άξεσο θάησ απφ ηηο ελζνπζηψδεηο εθδειψζεηο ηνπ αζελατθνχ ιανχ θαη έθζαζαλ ζηε λέα ηνπο θαηνηθία, φπνπ ηνπο ππνδέρζεθαλ ν Τπνθξνχξαξρνο θαη νη Γηνηθεηέο ησλ Μνλάδσλ ηεο Πξσηεχνπζαο. Σέζζεξηο
εκέξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ρνιήο, ην πξσί ηεο 14εο επηεκβξίνπ 1894, έγηλαλ ηα
επίζεκα εγθαίληα. Οη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο πεξηέγξαςαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο εθδειψζεηο
ησλ εγθαηλίσλ.
β. Μέρξη ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο δελ έγηλε θακηά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο θαη ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο ίζρπε ν Οξγαληζκφο ηνπ
1882.
γ. Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ εληαηηθή. ηα ηξία πξψηα ρξφληα νη Δπέιπηδεο δηδάζθνληαλ
ζεηηθέο επηζηήκεο (Αλψηεξε Άιγεβξα, Αλαιπηηθή Γεσκεηξία, Παξαζηαηηθή, Μεραληθή θαη
Θεξκνδπλακηθή, Υεκεία θαη Φπζηθή), ελψ ηα ππφινηπα δχν ρξφληα ζηξαηησηηθά καζήκαηα
θαηά ηξφπν ζεσξεηηθφ. Ζ Πνιεκηθή Σέρλε δηδαζθφηαλ ρσξίο ηαθηηθά ζέκαηα, ε Ορπξσκαηηθή
ρσξίο εθαξκνγέο ζην έδαθνο, ε Ηππαζία κε δχν άινγα θ.ν.θ.
δ. ην ηέινο ηνπ έηνπο νη Δπέιπηδεο έθαλαλ ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο θαη πνξεία
κε άζθεζε Λφρνπ βάζεη ηαθηηθνχ ζέκαηνο.
ε. Οη ηειεηέο θαη νξθσκνζίεο γίλνληαλ ρσξίο ηδηαίηεξε επηζεκφηεηα. Παξά ηηο
πξνεγνχκελεο αδπλακίεο ηεο, ε ρνιή απνηέιεζε πξφηππν, γηα ηελ επνρή εθείλε, ζηξαηησηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη δελ ζηακάηεζε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο νχηε ηα δχζθν- 20 -
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ια ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ πφιεκν ηνπ 1897. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εμαηξεηηθή
πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γηνηθεηή ηεο, πληαγκαηάξρε Νηθ. Ενξκπά, πνπ κε δηθαηνζχλε αιιά θαη
βεβαηφηεηα γηα θαιχηεξεο εκέξεο, πξνεηνίκαδε ηνπο λένπο ζηξαηησηηθνχο εγήηνξεο.
4. Απφ ην 1912 κέρξη ην 1922
α. Καηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ε ρνιή δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα
πεξηζζφηεξν απφ έμη κήλεο. Αμησκαηηθνί θαη καζεηέο πήξαλ κέξνο ζηνλ Πφιεκν. Οη ελληά
καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεσο επηζηξαηεχηεθαλ κε ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππνινραγνχ Ππξνβνιηθνχ, νη 41 ηεο ακέζσο θαηψηεξεο ηάμεσο κε ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππαζπηζηνχ Πεδηθνχ κε
δηάηαγκα ηεο 18-9-1912 θαη κε δηάηαγκα ηεο 25-9-1912 επηηξεπφηαλ ε θαηάηαμε ζηνλ ηξαηφ,
κε ηνλ βαζκφ ηνπ Λνρία, ησλ Δπειπίδσλ ησλ δχν θαηψηεξσλ ηάμεσλ, αθνχ ζα είραλ ζπκπιεξψζεη ην 17ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζα έδηλαλ ηνλ πξνβιεπφκελν φξθν. Γηα φινπο πξνβιεπφηαλ λα επηζηξέςνπλ ζηε ρνιή θαη λα ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζε κεηά ην ηέινο ηεο επηζηξαηεχζεσο. Ζ πξψηε ηάμε δελ είρε αθφκε θαηαηαγεί. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη Δπέιπηδεο ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ πήξαλ κέξνο ζηνπο ληθεθφξνπο Πνιέκνπο ηνπ 1912 – 1913. θνηψζεθαλ καρφκελνη εξσηθά ν Λνρίαο Δχειπηο θαξιάηνο Ρσζζέηεο ην 1912, θαη ν Αλζππνινραγφο Πεδηθνχ
Πξνθνπάθεο Πξνθφπεο, θαη νη Αλζππαζπηζηέο Μαιακήο πκεψλ θαη Μήηηαο Άγγεινο ην
1913.
β. Ρηδηθέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβνιέο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
ρνιήο έγηλαλ ην 1914. ε απηφ βνήζεζε ε πείξα ησλ δπν ληθεθφξσλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ
θαη ε πηζαλφηεηα έλαξμεο ελφο λένπ πνιέκνπ (πνπ δελ άξγεζε λα έξζεη). Ζ εθπαίδεπζε έγηλε
πεξηζζφηεξν πξαθηηθή θαη ιηγφηεξν ζεσξεηηθή. Πάλσ ζε απηφ ην πλεχκα θαηαξηίζζεθο ν λένο
Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο ηεο 5-2-1915. Με ηνλ λέν Οξγαληζκφ γίλνληαλ δεθηνί ζηε ρνιή σο
ππνςήθηνη φρη κφλν ηδηψηεο, αιιά θαη νπιίηεο ειηθίαο 17 έσο 22 εηψλ, πνπ είραλ απνιπηήξην
Γπκλαζίνπ θαη ηα ππφινηπα πξνζφληα. Ζ δηάξθεηα ηεο θνηηήζεσο έγηλε δχν ρξφληα θαη νη
νπιίηεο πνπ ζπκπιήξσλαλ δεθάκελε ππεξεζία θαηαηάζζνληαλ ζηελ Ηε ηάμε ηεο ρνιήο, ελψ
νη ππφινηπνη νπιίηεο θαη ηδηψηεο ζε ηδηαίηεξν Λφρν ππνςεθίσλ Δπειπίδσλ ζηνλ νπνίν θνηηνχζαλ γηα 10 κήλεο θαη έπαηξλαλ ηελ απαηηνχκελε ζηξαηησηηθή πξνπαίδεπζε. ζνη απνθνηηνχζαλ κε επηηπρία απφ ηνλ Λφρν απηφλ θαηαηάζζνληαλ ζηελ Ηε ηάμε ηεο ρνιήο θαη καδί κε ηνπο
νπιίηεο εθπαηδεχνληαλ ζηα γεληθά θαη ζηξαηησηηθά καζήκαηα γηα δχν ρξφληα. Ο πξνπαξαζθεπαζηηθφο απηφο Λφρνο ησλ ππνςεθίσλ Δπειπίδσλ ιεηηνχξγεζε γηα έλαλ κφλν ρξφλν ζηελ
Κέξθπξα θαη κεηά ζηελ Αζήλα, κέρξη ην 1920 πνπ θαηαξγήζεθε, θαη ε θνίηεζε έγηλε ηξηεηήο.
Οη καζεηέο πνπ απνθνηηνχζαλ απφ ηε ΗΗε ηάμε θαηαηάζζνληαλ ζην φπιν πνπ δηάιεγαλ, εθηφο
απφ εθείλνπο ηνπο νπιίηεο πνπ είραλ θαηαηαγεί ζηελ 1ε ηάμε απεπζείαο. Απηνί θαηαηάζζνληαλ
ζην φπιν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαλ. Καηά ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηε ρνιή,
είραλ ηελ ππνρξέσζε λα θνηηήζνπλ ζην ρνιείν εθαξκνγήο ηνπ φπινπ ηνπο, φπνπ θαη ξπζκηδφηαλ ε ηειηθή ζεηξά αξραηφηεηαο.
γ. Άιιε κεηαβνιή πνπ έγηλε ήηαλ ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαγφκελσλ καζεηψλ. Σα έηε 1913-1914 εηζήιζαλ ζηε ρνιή πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο είραλ απνθνηηήζεη ηα
πελήληα πξψηα έηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν 1918 δελ εηζήιζαλ ζηε ρνιή ηδηψηεο θαη κέρξη ην
1935 ν αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ καζεηψλ θπκαηλφηαλ κεηαμχ πελήληα θαη εθαηφ.
δ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο νη Αμησκαηηθνί πνπ ηειείσλαλ ηε ρνιή, ζηέιλνληαλ ακέζσο ζην κέησπν. Ζ ζπκβνιή ηεο ρνιήο ζηελ πεξίνδν 1912 –
1922 ήηαλ πνιχ κεγάιε. Απφ ηνπο 1200 Αμησκαηηθνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε ρνιή θαη
ππεξεηνχζαλ ζηνλ ζηξαηφ, ζθνηψζεθαλ 122. Ζ ζπκβνιή δειαδή ηεο ρνιήο, ζε αίκα, ζην
δηάζηεκα απηφ, μεπέξαζε ην 10% ησλ καζεηψλ.
5. Απφ ην 1922 κέρξη ην 1940
α. Απφ ην 1926 ε θνίηεζε ζηε ρνιή έγηλε ηεηξαεηήο. Παξερφηαλ ε ζηξαηησηηθή
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θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε πνπ φξηδε ν Οξγαληζκφο ηνπ 1915 θαη επηπιένλ ζεκαληηθή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε.
β. Με ηνλ Οξγαληζκφ ηεο 2-9-1925 ηδξχζεθαλ έδξεο γηα νξηζκέλα επηζηεκνληθά
καζήκαηα, ηζφηηκεο κε ηηο έδξεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. Απηέο φκσο θαηαξγήζεθαλ κε ην ΠΓ ηεο
24-10-1931 θαη γηα ηα καζήκαηα απηά δηνξίζηεθαλ ζηξαηησηηθνί θαζεγεηέο.
γ. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1928 γηνξηάζηεθαλ κε επηζεκφηεηα ηα εθαηφ ρξφληα απφ
ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο. Ζ Αθαδεκία Αζελψλ, γηα λα ηηκήζεη ηελ πξνζθνξά ηεο ρνιήο ζην
Έζλνο, ηεο απέλεηκε ρξπζφ κεηάιιην. Σν Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ παξαζεκνθφξεζε ηε ρνιή
κε ην κεηάιιην ηξαηησηηθήο Αμίαο Α΄ Σάμεσο. Σαπηφρξνλα αλεγέξζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία
ηεο ρνιήο, απφ Πεληειηθφ κάξκαξν, ην Ζξψν ησλ Αμησκαηηθψλ θαη Δπειπίδσλ πνπ έπεζαλ
ζηνπο πνιέκνπο. Σν 1932 ηδξχζεθε ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ην πξψην θαη κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα ηξαηησηηθφ Μνπζείν. Δθεί ηνπνζεηήζεθαλ, κε θαηάιιειν ηξφπν, νη πνιεκηθέο ζεκαίεο, ηζηνξηθά θεηκήιηα, έγγξαθα θαη εζληθά ελζχκηα πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ ηζηνξία
ηεο ρνιήο θαη γεληθφηεξα κε ηελ ηζηνξία θαη ηα πνιεκηθά θαηνξζψκαηα ηνπ ηξαηνχ καο.
Μεηαμχ ησλ άιισλ, ην ηξαηησηηθφ Μνπζείν πεξηειάκβαλε θαη ζπνπδαία ζπιινγή ηξηαθνζίσλ φπισλ απφ ηνλ 17ν αηψλα θαη κεηά, παλνπιίεο, πίλαθεο θ.ά., εθ ησλ νπνίσλ πνιιά απνηεινχζαλ δσξεέο.
δ. Ζ βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο εκπινπηίζηεθε κε λέεο ζχγρξνλεο εθδφζεηο ηξαηησηηθήο θαη Πνιεκηθήο Σέρλεο, Ηζηνξίαο, Φηινζνθίαο, Φηινινγίαο θ.ά., ειιεληθέο θαη μέλεο.
ε. Σν 1935 θαηαξγήζεθε ε ρνιή Τπαμησκαηηθψλ θαη άξρηζε ε εηζαγσγή ζηε
ρνιή Δπειπίδσλ ηδησηψλ θαη κφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ, απνθνίησλ Γπκλαζίνπ.
ζη. Μεηά ην 1936 πεξηνξίζηεθε ν ρξφλνο θνηηήζεσο ζε ηξία ρξφληα θαη απμήζεθε ν
αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηε ρνιή. Σν πξφγξακκα έγηλε πεξηζζφηεξν απαηηεηηθφ, γηαηί
δηαηεξήζεθαλ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα πνπ ίζρπαλ ζηελ ηεηξαεηή θνίηεζε θαη πξνζηέζεθαλ
αληηθείκελα ζηξαηησηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαηδεχζεσο. πσο ήηαλ θπζηθφ, ην πξφγξακκα ηεο
ρνιήο έγηλε βαξχηεξν θαη κε δπζθνιία κπνξνχζε λα απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
δ. ηηο 24 Ηνπλίνπ 1940 δεκνζηεχζεθε ν λένο Οξγαληζκφο ηεο ρνιήο. Ο Οξγαληζκφο απηφο δηαηήξεζε ηελ ηξηεηή θνίηεζε θαη φξηδε ηελ εηζαγσγή ζηε ρνιή, κε εμεηάζεηο,
ηδησηψλ ειηθίαο 17 έσο 21 εηψλ, εζεινληψλ θαη κφληκσλ Τπαμησκαηηθψλ κέρξη 26 εηψλ, φισλ
απνθνίησλ Γπκλαζίνπ. Ζ θαηαλνκή απηψλ πνπ απνθνηηνχζαλ κε επηηπρία ζηα δηάθνξα φπια,
γηλφηαλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηε ζεηξά επηηπρίαο ζε θάζε δεθαπεληάδα. Ο νξγαληζκφο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε δηάηαγκα ζηηο 26-9-1940, ην νπνίν φξηδε φηη γηα ηελ πξναγσγή
ησλ Δπειπίδσλ ήηαλ απαξαίηεην λα πεηχρνπλ ηνλ κέζν φξν 12 ζε θάζε, εηδηθή γηα θάζε ηάμε,
νκάδα καζεκάησλ.
6. Απφ ην 1940 κέρξη ζήκεξα
α. Σν ηηαιηθφ ηειεζίγξαθν πξνο ηε ρψξα καο θαη ε έλαξμε ηεο επίζεζεο ησλ Ηηαιηθψλ δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Αιβαλία ελαληίνλ ησλ δηθψλ καο ην πξσί ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, μεζήθσζαλ ην έζλνο ζε πνιεκηθφ ζπλαγεξκφ. Ζ είδεζε γηα ηελ ηηαιηθή επίζεζε θαη ε αλαθνίλσζε φηη «αη εκέηεξαη δπλάκεηο ακχλνληαη ηνπ παηξίνπ εδάθνπο» έγηλαλ δεθηά
απφ ηνπο Δπέιπηδεο κε δεησθξαπγέο, πνιεκηθέο ηαρέο θαη αθξάηεην ελζνπζηαζκφ. Σελ ίδηα
κέξα, ζχκθσλα κε ην ζρέδην επηζηξαηεχζεσο, νη Δπέιπηδεο ηεο ΗΗΗεο ηάμεσο νλνκάζηεθαλ
Αλζππνινραγνί θαη αλαρψξεζαλ γηα ηηο Μνλάδεο ηνπο, ελψ νη Δπέιπηδεο ηεο ΗΗαο ηάμεσο νλνκάζηεθαλ Αλζππαζπηζηέο θαη αλαρψξεζαλ γηα ηα έκπεδα. ηνπο Δπέιπηδεο Ηεο ηάμεσο δφζεθε
άδεηα επ’ αφξηζηνλ, ε νπνία αλαθιήζεθε ζηηο 20 Ννεκβξίνπ γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηε ρνιή.
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β. Οη λίθεο ηνπ ζηξαηνχ καο δηαδέρνληαλ ε κηα ηελ άιιε θαη κνλαδηθφο πφζνο ησλ
Δπειπίδσλ, ελφζσ εμαθνινπζνχζαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηε ρνιή, ήηαλ λα ζηαινχλ ζην
κέησπν γηα λα πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ησλ παιαηφηεξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Ζ γεξκαληθή
φκσο επίζεζε ηεο 6εο Απξηιίνπ 1941 αλέηξεςε ηελ θαηάζηαζε. Μεηά απφ ζχληνκν αιιά εξσηθφ αγψλα, νη ιίγεο ειιεληθέο δπλάκεηο πνπ ακχλνληαλ ζηα νρπξά ηεο γξακκήο «ΜΔΣΑΞΑ»,
θαηέζεζαλ ηα φπια, αθνχ πξνεγνπκέλσο νη γεξκαληθέο κεραλνθίλεηεο θάιαγγεο αλέηξεςαλ
ηελ αληίζηαζε ησλ Γηνπγθνζιάβσλ θαη μερχζεθαλ ζηα λψηα ησλ Διιήλσλ. Οη γεξκαληθέο
δπλάκεηο αλέηξεςαλ ηηο ιίγεο ειιελνβξεηαληθέο δπλάκεηο, ζηελ ηνπνζεζία Βέξκην – ηελά
Κιεηδίνπ, θαη ρσξίο άιιε ζνβαξή αληίζηαζε πξνρψξεζαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη απεηινχζαλ ηα λψηα ηνπ ζηξαηνχ καο πνπ καρφηαλ ζηε Βφξεην Ήπεηξν.
γ. Οη 320 Πξσηνεηείο Δπέιπηδεο πνπ ζπλέρηδαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηε ρνιή,
δήηεζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ Λφρν θαη λα ζηαζνχλ ζηηο Θεξκνπχιεο, θαη ζαλ άιινη ηξηαθφζηνη
ηνπ Λεσλίδα, λα πξνηάμνπλ ηα ζηήζε ηνπο ζηνπο επηδξνκείο. Ζ αίηεζε δελ έγηλε δεθηή θαη
θαζψο νη γεξκαληθέο δπλάκεηο πιεζίαδαλ ζηελ Αζήλα, νη Δπέιπηδεο, κε ηελ έγθξηζε νξηζκέλσλ Αμησκαηηθψλ ηεο ρνιήο, απνθάζηζαλ λα κελ παξαδνζνχλ ζηνπο Γεξκαλνχο, αιιά λα
πάξνπλ καδί ηνπο ηε εκαία θαη ηα φπια ηνπο θαη λα αλαρσξήζνπλ γηα ηελ Πεινπφλλεζν θαη
απφ εθεί ζηελ Κξήηε γηα λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγψλα.
δ. Πξάγκαηη, ηε λχρηα ηεο 23εο πξνο ηελ 24ε Απξηιίνπ, νκάδεο Δπειπίδσλ επηβηβάζηεθαλ κε ηα φπια πνπ είραλ (Μάνπδεξ ππνδ. 1870, δχν νπινπνιπβφια παιαηνχ ηχπνπ θαη
νξηζκέλεο ρεηξνβνκβίδεο) ζε απηνθίλεηα πνπ είραλ επηηάμεη θαη αλαρψξεζαλ γηα ηελ Πεινπφλλεζν. Ζ πνξεία ηνπο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε. Ζ γεξκαληθή αεξνπνξία βνκβάξδηζε επαλεηιεκκέλα ηε θάιαγγα, ρσξίο επηπρψο λα πξνθαιέζεη απψιεηεο. Σν απφγεπκα ηεο 26εο Απξηιίνπ,
έθζαζαλ ζην ρσξηφ Σάξαςα, θνληά ζην Γχζεην. Οη θάηνηθνη ηνπο δέρζεθαλ κε ζεξκέο εθδειψζεηο θαη ηνπο πξνζέθεξαλ φ,ηη κπνξνχζαλ. Σελ ίδηα λχρηα νη Δπέιπηδεο επηβηβάζηεθαλ ζε δχν
κηθξά βελδηλφπινηα θαη μεθίλεζαλ γηα ηελ Κξήηε. Λφγσ ηξηθπκίαο θαη ηνπ βνκβαξδηζκνχ απφ
ηε γεξκαληθή αεξνπνξία δηέθνςαλ πξνζσξηλά ζηα Κχζεξα, φπνπ νη θάηνηθνη ηνπο ππνδέρζεθαλ κε ζπγθηλεηηθέο εθδειψζεηο.
ε. Σν πξσί ηεο 28εο απνβηβάζηεθαλ ζην ρσξηφ Κνιπκπάξη ηεο Κξήηεο, 24 ρηιηφκεηξα δπηηθά ησλ Υαλίσλ, θαη εγθαηέζηεζαλ ηνλ θαηαπιηζκφ ηνπο δίπια ζηε Μνλή Γσληάο
Κηζζάκνπ, ε νπνία βξηζθφηαλ θνληά ζην ρσξηφ.
ζη. Πνιινί ξαδηνζηαζκνί άξρηζαλ ηφηε λα ζρνιηάδνπλ ην γεγνλφο. Σν BBC ζηελ
εθπνκπή ηεο 30 (09:15) Απξηιίνπ 1941, έιεγε:
δ. «Σνπο καρεηέο ηεο Κξήηεο ήιζαλ λα εληζρχζνπλ θαη 300 Δπέιπηδεο κε ηνπο
Αμησκαηηθνχο ησλ, νη νπνίνη κεηά ελδφμνπ πνξείαο κέζσ Πεινπνλλήζνπ θαη εηο πείζκα ησλ
Γεξκαλψλ (νη νπνίνη επεδίσμαλ, ρσξίο λα ην επηηχρνπλ, ηελ θαηαζηξνθή ησλ) θαηέρνπλ απφ
ζήκεξα ζέζηλ εηο ηαο επάιμεηο ηνπ Φξνπξίνπ Κξήηεο».
ε. Αλάινγε ήηαλ θαη ε εθπνκπή ηεο Μφζραο ηελ 02 (10:20) Μαΐνπ 1941: «Ζ
ςπρή ησλ εξψσλ ηεο αξραίαο Διιάδαο δελ έιεηςε θη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο. Μεηά ηελ
Αιβαλία θαη ηα νρπξά, ε Κξήηε ζα δψζεη ην ηειεπηαίν ρηχπεκα εηο ηνπο Ναδήδεο ηνπ Υίηιεξ.
Σα παιιεθάξηα ηεο, εθείλα πνπ θζάλνπλ θαζεκεξηλά απφ ηελ Διιάδα ζηελ Κξήηε, ζα πνιεκήζνπλ απνθαζηζηηθά, αλ ν Υίηιεξ ηνικήζεη λα θηππήζεη εθεί. Σξηαθφζηνη Δπέιπηδεο πέξαζαλ
απφ ηελ Διιάδα ζηελ Κξήηε κε ηελ απφθαζε λα ζπζηαζζνχλ, αιιά λα κελ αθήζνπλ λα πεξάζεη ν ερζξφο ζηε ζηεξλή ειεχζεξε γε…..».
ζ. Ο Πξεζβεπηήο ηεο Διιάδαο ζην Λνλδίλν Γ. Καθιακάλνο ηελ 21:15 ψξα ηεο 1εο
Μαΐνπ 1941 έθαλε ην παξαθάησ ξαδηνθσληθφ ζρφιην: «Οη ήξσεο ησλ Θεξκνππιψλ, Μαξαζψλνο θαη αιακίλνο δελ ήην δπλαηφλ λα κείλνπλ θαη ζήκεξνλ ρσξίο κηκεηάο, αληαμίνπο απνγφ- 23 -
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λνπο. Σν παξάδεηγκα ησλ 300 Δπειπίδσλ πνπ, παξά ηελ αληίδξαζηλ ηεο δηνηθήζεψο ησλ,
έθπγαλ ζαλ πνπιηά απφ ην θινπβί ησλ, καδί κε ηελ έλδνμε ζεκαία ησλ γηα ηελ Κξήηε θαη
έθζαζαλ ηψξα ζίγνπξα εθεί γηα λα ζπκβάινπλ κε ηηο δπλάκεηο ησλ ζηελ άκπλα ηεο λήζνπ, ζα
πείζεη αζθαιψο ηνλ Υίηιεξ πσο αλ πνηέ ηνικήζεη σο εθεί, αη νξδαί ηνπ ζα ζπληξηβνχλ, φπσο
θαη ηνπ Ξέξμνπ, απφ ηελ αιχγηζηε δχλακε ησλ λεσηέξσλ Διιήλσλ. Γηαηί ζαλ ηνπο αδάκαζηνπο 300 Δπέιπηδεο έρεη πνιινχο, έρεη ρηιηάδεο ην θξνχξην ηεο Κξήηεο, λένπο, γέξνπο, γπλαίθεο, παηδηά, κπξηάδεο νιφθιεξεο, πνπ ζ’ απνδείμνπλ, φπσο θαη ζηνλ γθάγθζηεξ ζπλεηαίξν ηνπ
ζηα βνπλά ηεο Ζπείξνπ θαη ζηνλ ίδην αθφκε ρζεο ζηα νρπξά ηεο Μαθεδνλίαο, πσο νη λένη
Έιιελεο γλσξίδνπλ ην ίδην φπσο θαη νη αξραίνη πξφγνλνί ησλ λα δεκηνπξγνχλ ζηνπο βαξβάξνπο επηδξνκείο Μαξαζψλεο, αιακίλεο, Πιαηαηέο».
η. Σελ επφκελε κέξα άξρηζε ε εθπαίδεπζε ησλ Δπειπίδσλ κε ηελ πξννπηηθή λα
πιαηζηψζνπλ ηηο κνλάδεο ηεο Μεγαινλήζνπ θαη ηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο αλέιαβε ν Αληηζπληαγκαηάξρεο Π. Κίηζνο. κσο ην ζρέδην απηφ δελ εθπιεξψζεθε, γηαηί ην πξσί ηεο 20εο Μαΐνπ 1941, ν γαιαλφο νπξαλφο ηεο Μεγαινλήζνπ γέκηζε κε Γεξκαλνχο αιεμηπησηηζηέο πνπ

Ο Πάλνο Κνινθνηξψλεο (Γηνηθεηήο ηεο ρνιήο 1881-1885)
ηα. ηελ άληζε κάρε πνπ έγηλε κε ηνπο άξηζηα εθπαηδεπκέλνπο Γεξκαλνχο αιεμηπησηηζηέο θαη ηελ αεξνπνξία ηνπο πνπ ζθπξνθνπνχζε ηα πάληα, θαη κε ηνπο άπεηξνπο θαη
ζρεδφλ άνπινπο Δπέιπηδεο, ζθνηψζεθαλ νη Δπέιπηδεο Ηαηξνχιεο Νηθφιανο θαη Κνπβειίδεο
Γεψξγηνο. Μέρξη ηε λχρηα, νη Γεξκαλνί θαηέιαβαλ ην αεξνδξφκην θαη νη Δπέιπηδεο πέξαζαλ
απαξαηήξεηνη ηηο γεξκαληθέο γξακκέο θαη έθζαζαλ ζηε νχδα. Δπεηδή φκσο πιεξνθνξήζεθαλ
ηελ θαηάιεςή ηεο, θαζψο θαη ηελ θαηάιεςε ησλ Υαλίσλ, έθπγαλ πξνο ηα Λεπθά ξε κε ηελ
ειπίδα λα δηαθχγνπλ ζηε Μ. Αλαηνιή θαη λα ζπλερίζνπλ απφ εθεί ηνλ αγψλα. Ζ πνξεία ηνπο
κέζα απφ ηηο απφθξεκλεο δηαβάζεηο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ δηήξθεζε νθηψ εκέξεο. Πξηλ απφ ηα
θαθηά ν δηνηθεηήο ηεο ρνιήο ζπγθέληξσζε ηνπο Δπέιπηδεο θαη αθνχ ηνπο αλαθνίλσζε φηη
δελ ππάξρεη πισηφ κέζν γηα λα θχγνπλ απφ ηελ Κξήηε, ηνπο είπε φηη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε ζηηγκή εθείλε ε ρνιή δηαιχεηαη θαη θαηέιεμε: «Με ηε βνήζεηα ηνπ
Θενχ ν θαζέλαο αο θξνληίζεη γηα ηνλ εαπηφλ ηνπ…..».
ηβ. Οη Δπέιπηδεο, αθνχ έθξπςαλ ζε αζθαιέο κέξνο ηε ζεκαία ηεο ρνιήο, δηαιχζεθαλ. ην νξνπέδην εθείλν ησλ θαθίσλ, ηε λχρηα ηεο 25εο Μαΐνπ, παίρηεθε ε ηειεπηαία
πξάμε ηνπ επηθνχ δξάκαηνο πνπ ιέγεηαη «Ζ έμνδνο ηεο ρνιήο ησλ Δπειπίδσλ πξνο ηελ Κξήηε».
ηγ. Ο πφιεκνο φκσο ηειείσλε κφλν γηα ηε ρνιή. Οη Δπέιπηδεο ρσξηζκέλνη εμαθν- 24 -
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ινχζεζαλ ηνλ αγψλα. Μεξηθνί δηέθπγαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, άιινη έκεηλαλ ζηελ Κξήηε θαη
πιαηζίσζαλ ηηο αληάξηηθεο νκάδεο θαηά ησλ Γεξκαλψλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ζπλειήθζεζαλ
αηρκάισηνη απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηα Υαληά θαη κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Πεηξαηά. Δθεί ηνπο επηζθέθζεθε εθπξφζσπνο ηεο γεξκαληθήο ζηξαηησηηθήο δηνηθήζεσο θαη ηνπο αλαθνίλσζε φηη ν
πφιεκνο έιεγε γη’ απηνχο θαη ηνπο άθεζε ειεχζεξνπο. Οη Δπέιπηδεο, αθνχ έςαιιαλ ηνλ Δζληθφ Όκλν, δηαιχζεθαλ.
ηδ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1945, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο, ε εκαία ηεο
ρνιήο κεηαθέξζεθε απφ ηελ Κξήηε ζηελ Αζήλα θαη παξαδφζεθε κε πξσηφθνιιν ζην Πνιεκηθφ Μνπζείν. Σηκήζεθε κε ηνλ Πνιεκηθφ ηαπξφ Α΄ Σάμεσο θαη ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ
Αλδξείαο.
ηε. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ηεο παηξίδαο καο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα
(πεξίπνπ ηξηάκηζε ρξφληα), ε ρνιή δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σα θηήξηά ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο θαηαθηεηέο γηα ηνλ ζηξαησληζκφ ησλ Μνλάδσλ ηνπο θαη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο
νξγάλσζαλ ακπληηθά ηνλ πεξίβνιφ ηεο κε ππξγίζθνπο βνιήο θαη ζέζεηο ηπθεθίσλ ζε φιν ην
κήθνο. Δπηπρψο δελ πξνμέλεζαλ θακία θζνξά ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ρνιήο. ηηο 17 Οθησβξίνπ 1945, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ θαηαθηεηψλ, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα ε Δζληθή Κπβέξλεζε, αθνχ επέζηξεςε απφ ηελ Ηηαιία φπνπ είρε εγθαηαζηαζεί πξνζσξηλά. ηελ Ηηαιία κεηέβε απφ ην Κάηξν, γηα λα είλαη πην θνληά ζηελ παηξίδα καο,
θαζψο πιεζίαδε ε απειεπζέξσζε.
ηζη. Ζ θπαλφιεπθε θπκάηηδε θαη πάιη ζηνλ Ηεξφ Βξάρν ηεο Αθξφπνιεο, σο απφδεημε
ηεο εζληθήο καο θπξηαξρίαο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ρψξαο καο, ε νπνία βξηζθφηαλ ζε
απειπηζηηθή θαηάζηαζε. Παληνχ ππήξραλ ίρλε ησλ θαηαζηξνθηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ζηπγλήο θαηνρήο πνπ θξάηεζε πεξηζζφηεξν απφ ηξία ρξφληα. Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή απνδηνξγάλσζε ηεο ρψξαο καο ήηαλ γεληθή. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε, κηα απφ ηηο
πξψηεο θξνληίδεο ηεο Δζληθήο Κπβέξλεζεο ήηαλ ε ζπγθξφηεζε Δζληθνχ ηξαηνχ. Γχν εκέξεο
κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ Αζήλα, ε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε ηεο Αηηηθήο
δηέηαμε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρνιήο. πγθξνηήζεθε έλα Σάγκα απφ δχν Λφρνπο κε καζεηέο νη νπνίνη θνηηνχζαλ ζηελ ΗΗα θαη Ηε ηεο ρνιήο θαηά ην 1940, φηαλ ιφγσ ηνπ Πνιέκνπ είρε
δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.
ηδ. Σα «Γεθεκβξηαλά», ε έλνπιε δειαδή απφπεηξα ησλ αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ πξνο
θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο, ελαληίνλ ησλ νιηγάξηζκσλ ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ
πνπ δηέζεηε ε θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο ππφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ, βξήθε ην Σάγκα
Δπειπίδσλ έηνηκν λα δερζεί, θαη απηφ, ηελ επίζεζή ηνπο. Πξάγκαηη, ζην δηάζηεκα απφ 3 έσο
10 Γεθεκβξίνπ, έγηλαλ αιιεπάιιειεο, κάιινλ δηζηαθηηθέο θαη άθαξπεο, πξνζπάζεηεο εθπνξζήζεσο ηεο ρνιήο κε κφλν απνηέιεζκα ηνλ θφλν ηνπ Λνραγνχ Ράληνπ Αζαλαζίνπ θαη ηνπ ΔΗ
Πνχινπ Γεκεηξίνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ 17-18 άιισλ Δπειπίδσλ. Σελ 11ε Γεθεκβξίνπ, θαηφπηλ δηαηαγήο, ην Σάγκα Δπειπίδσλ θαη ην αγγιηθφ απφζπαζκα, ην νπνίν ζηξαησληδφηαλ ζηε ρνιή, επηβηβάζηεθαλ ζε νρήκαηα θαη κε ηε ζπλνδεία ηξηψλ αξκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ,
απνζχξζεθαλ ζηα Παιαηά Αλάθηνξα (ζεκεξηλή Βνπιή). Σελ 17ε Γεθεκβξίνπ 1944, θαηφπηλ
δηαηαγήο ηνπ Γ.Δ.. άξρηζε ε δηάιπζε ηεο ρνιήο θαη ε δηάζεζε ησλ Αμησκαηηθψλ θαη Μαζεηψλ ηεο ζε αλεμάξηεηεο Γηκνηξίεο ησλ Σαγκάησλ Δζλνθπιαθήο. Σελ 29ε Γεθεκβξίνπ, νη Δπέιπηδεο ΗΗαο νλνκάζηεθαλ Αλζππνινραγνί θαη νη Δπέιπηδεο Ηεο Αλζππαζπηζηέο. Πεξί ηα κέζα
Φεβξνπαξίνπ 1945 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη πάιη ε ρνιή ζηα θηήξηα ηεο ζην Πνιχγσλν. Οη
πξψηεο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο έγηλαλ ζηηο 19 Μαξηίνπ 1945, κφλν γηα Τπαμησκαηηθνχο
(ππνςήθηνπο) θαη ε θαηάηαμε ησλ καζεηψλ έιαβε ρψξα ηελ 30ε θαη 31ε Ηνπιίνπ 1945.
ηε. Με ηνλ ΑΝ 575/27-9-1946 ν ρξφλνο θνηηήζεσο ζηε ρνιή θαζνξίζηεθε ζε έμη
κήλεο θαη’ ειάρηζην φξην γηα ηνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηδηψηεο. Σν θαζεζηψο απηφ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1948. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1949-50 (ηάμε 1952), θαζηεξψζεθε θαη πάιη ε
ηξηεηήο θνίηεζε θαη απφ ην 1961 (ηάμε ηνπ 1965), ε ηεηξαεηήο. Παξάιιεια, ε δχλακε ησλ
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Δπειπίδσλ ζπγθξνηήζεθε ζε χληαγκα κέρξη ην 1957, ζε Σάγκα κέρξη ην 1979 θαη πάιη ζε
χληαγκα απφ ην 1979 κέρξη ζήκεξα. Σελ 21ε Απξηιίνπ 1967 νη Δπέιπηδεο νδεγήζεθαλ απφ ηε
δηνίθεζε ηνπ Σάγκαηνο θαη κεξηθνχο θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο ζηνπο γχξσ απφ ηε ρνιή
ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη ζηηο νδνχο (Αιεμάλδξαο, Παηεζίσλ), γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηάιπζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ππέξ ηεο νπνίαο νη νκφινγνί ηνπο ην 1944 πξνέηαμαλ ηα ζηήζε ηνπο.
ηζ. ηε ρψξα φπνπ γελλήζεθε θαη επηηέιεζε έξγα ζαπκαζηά ε Γεκνθξαηία θαη
θαηαθηήζεθε κε ζπζίεο θαη αίκα ε ειεπζεξία, ε ρνιή Δπειπίδσλ πξέπεη λα απνηειεί ην ζηήξηγκα ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο αληίιεςεο,
ηδαληθά θαη ηδέεο πνπ εμπςψλνπλ ηνλ ειεχζεξν άλζξσπν θαη πξνάγνπλ αλακθηζβήηεηα ηηο
ειεχζεξεο θνηλσλίεο, φπνπ ηζηνξηθά θαη δηθαησκαηηθά ηνπνζεηείηαη θαη ε ειιεληθή. Οη πξνζπάζεηεο φισλ ησλ δηνηθήζεσλ ήηαλ λα αληαπνθξηζεί ε ρνιή ζηνλ πξννξηζκφ ηεο. Βειηηψλεηαη ε εθπαίδεπζε γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ θαη
επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε δηαβίσζε θαη θαιχηεξε δηαπαηδαγψγεζε
ησλ Δπειπίδσλ. Δπεηδή νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο θξίζεθαλ αλεπαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρνιήο (δηαβίσζε – εθπαίδεπζε θ.ιπ.) κεηαθέξζεθε ζηηο λέεο ππεξζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηε Βάξε Αηηηθήο ηελ 2α επηεκβξίνπ 1982. Σνλ Ηνχιην ηνπ
1985 κεηαθέξζεθε ην Ζξψνλ απφ ηελ Παιαηά ρνιή ζηε Νέα θαη ηνπνζεηήζεθε ζηελ πιαηεία
ηειεηψλ.

Ζ ρνιή Δπειπίδσλ ζηε Βάξε Αηηηθήο (1982-ζήκεξα)
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ΔΤΔΛΠΗΓΔ ΠΟΤ ΔΠΔΑΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ
ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΗ ΠΟΛΔΜΟΗ 1912-1913
Δχειπηο IVεο
Δχειπηο ΗΗΗεο
Δχειπηο ΗΗΗεο
Δχειπηο ΗΗΗεο
Δχειπηο ΗΗΗεο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο Ηεο

Καζήθνπξεο Κσλζηαληίλνο
Μαιακήο πκεψλ
Μήηηαο Άγγεινο
Γθηψθαο Γεψξγηνο
Πξνθνπάθεο Πξνθφπηνο
θαξιάηνο Ρσζζέηεο
Εάηθνο Αζαλάζηνο
Παπαδφπεηξνο ηπιηαλφο

ΔΛΛΖΝΟΨΣΑΛΗΚΟ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΟΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 1940-1941
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο

Καξχδαο Νηθφιανο
Παιεθαξψλαο Γεκήηξηνο

ΜΑΥΖ ΣΖ ΚΡΖΣΖ (ΜΑΨΟ 1941)
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο

Πηπέξεο Μηραήι
Μφξαιεο Γεψξγηνο
Καξακπαηήο Ησάλλεο
Κνχηζηαο Γεκήηξηνο
Παπαγεσξγίνπ Αληψληνο
Παπαπαλαγηψηνπ Ησάλλεο
Καηζνπιάθνο Γεκήηξηνο
Ηαηξνχιεο Νηθφιανο
Κνπβειίδεο Γεψξγηνο

ΒΟΡΔΗΟ ΑΦΡΗΚΖ - ΗΣΑΛΗΑ –ΝΖΗΑ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΔΛΑΓΟΤ 1942-1945
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο

Σζφπειαο Δπζηξάηηνο
Σξηαληαθχιιεο Παλαγηψηεο
Σζανπζφπνπινο Παλαγηψηεο

ΚΑΣΟΥΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ - ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 1941-1944
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο

Κνπηζνδεκεηξφπνπινο Αγγ.
ηνχθαο Υξήζηνο
Παπαζένπ Βάηνο
Νάζηεο-Φηιψηαο Αζαλάζηνο
Μαλσιάθνο ηέθαλνο
Παηξηλέιεο Δκκαλνπήι
Πεηξνπνπιάθεο Λεσλίδαο
Καξχδεο Παλαγηψηεο
Παπαθσλζηαληίλνπ Γεκήηξηνο
Γξεγνξίνπ Δπακεηλψλδαο
Καξακαλψιεο Δκκαλνπήι
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Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο

Ρέβαο Γεψξγηνο
Γθιεγθιάθνο Θσκάο
Γαιηαηζάο Δπάγγεινο
Καξακπίιηαο ηέθαλνο
ηεξγηάηνο ηέθαλνο
ηεθαλφπνπινο Υξήζηνο
Πεξξάθηο Αληψληνο
Υνλδξνθνχθεο Γξεγφξηνο
Παπαγεσξγφπνπινο Παλαγηψηεο
Γθνιθηλφπνπινο Γθνιθίλνο
Παπαγεσξγίνπ Νηθφιανο
Ηαηξίδεο Αιέμαλδξνο
θεπαξληάο Νηθφιανο
Σζαιαθφο Ζιίαο
Γεκεηξηάδεο Θεφδσξνο
Κξίθεο Ρίδνο
Σξηαληαθχιινπ Γεκήηξηνο
Ρνγθάθνο Ζιίαο
Μνπδαθίηεο Κσλζηαληίλνο
Οηθνλφκνπ Γεψξγηνο
Κσζηφπνπινο Πέηξνο
Παπαγηαλλφπνπινο ηέθαλνο

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 1944-1945 (ΓΔΚΔΜΒΡΗΑΝΑ)
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο ΗΗαο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο
Δχειπηο Ηεο

Παπαπνζηφινπ Γεκήηξηνο
Υαιθηαδφπνπινο Απφζηνινο
Μαξθνπιάθεο Μηραήι
Υξνλαίνο Νηθφιανο
Μακνπλάθεο Ησάλλεο
Πνχινο Γεκήηξηνο
Υατδεκέλνο Θεφδσξνο
Σζηξίθνγινπ Παλαγηψηεο

Αλδξηάληαο ηνπ Δπέιπηδνο Ηεο Ηαηξνχιε Νηθνιάνπ,
πεζφληνο ζηε κάρε ηεο Κξήηεο. ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ.
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ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Ζ ΣΟΛΖ ΣΧΝ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ
α. Ηζηνξηθά ζηνηρεηά
(1) Οη πξψηνη Δπέιπηδεο είραλ δχν ζηνιέο, ηε κεγάιε (επίζεκν ζηνιή) θαη ηε
κηθξά (ζηνιή ππεξεζίαο) [Δηθφλα 1]. Καηά ηελ Οζσληθή πεξίνδν (1833-1862) νη ζηνιέο ησλ
«Βαζηιηθψλ Διιεληθψλ ηξαηεπκάησλ», θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο
Δπειπίδσλ, έγηλαλ βαπαξηθέο [Δηθφλα 3]. Σν 1852 άιιαμε ην ζρήκα ησλ ζηνιψλ. Σν ρηηψλην
ηεο κεγάιεο ζηνιήο έγηλε γαιιηθνχ ηχπνπ, δηαηεξψληαο ην ζθνχξν κπιε ρξψκα ηνπ θαη ην
βαπαξηθφ ζχζηεκα βαζκψλ γηα ηνπο Τπαμησκαηηθνχο – Δπέιπηδεο [Δηθφλα 2].
(2) Σν 1868 θαηαξηίζζεθε ν λένο θαλνληζκφο ζηνιήο θαη έθαλε γηα πξψηε
θνξά ηελ εκθάληζή ηεο ε ραξαθηεξηζηηθή γηα ην θίηξηλν θνιάξν θαη ηα θίηξηλα παξαξξάκκαηα
κπιε ζηνιή ησλ Δπειπίδσλ [Δηθφλα 4]. Οη λέεο ζηνιέο επαλαιάκβαλαλ πηζηά ην ζρήκα ησλ
ζηνιψλ ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Σν ρηηψλην ηεο κεγάιεο ζηνιήο θαη ην ηκαηίδην ηεο κηθξάο
ζηνιήο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ κπιε ηζφρα θαη είραλ θνιάξν θαη παξαξξάκκαηα θίηξηλνπ
ρξψκαηνο. Σα δηαθξηηηθά βαζκνχ ησλ Τπαμησκαηηθψλ θαη ησλ Δπειπίδσλ ήηαλ γαιιηθνχ
ηχπνπ.
(3) Σν 1907 ζρεδηάζηεθε κηα λέα ζεξηλή ζηνιή απφ αλνηρηφρξσκν ραθί ιηλφ
χθαζκα ζην ζρήκα ηεο κηθξάο ρεηκεξηλήο ζηνιήο [Δηθφλα 5]. Απφ ην 1915 κέρξη ην 1926,
πεξίνδν πνιεκηθψλ γεγνλφησλ, νη Δπέιπηδεο θνξνχζαλ ηηο λέεο ραθί ζηνιέο ππεξεζίαο, ρεηκεξηλέο θαη ζεξηλέο, πνπ ήηαλ ίδηεο κε ηηο ζηνιέο ησλ ζηξαηησηψλ αιιά είραλ θίηξηλα επηξξάκκαηα θαη παξαξξάκκαηα [Δηθφλα 6].
(4) Σν 1926 εθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή κπιε κεγάιε ζηνιή, νη Δπέιπηδεο
θφξεζαλ κηα λέα ραθί κηθξά ζηνιή, απνηεινχκελε απφ ραθί ηκαηίδην θαη θπιφηηα (παληειφλη)
ηππηθνχ. ην θνιάξν ηνπ ηκαηηδίνπ ππήξραλ ηα θίηξηλα επηξξάκκαηα ελψ ζηηο επσκίδεο ππήξραλ θίηξηλα παξαξξάκκαηα θαη αξηζκνί [Δηθφλα 7]. Με ηελ επάλνδν ηεο κνλαξρίαο ην 1936
άιιαμαλ κφλν ηα εκβιήκαηα ζην πειήθην θαη ε ριαίλε εμφδνπ έγηλε ζθνχξνπ κπιε ρξψκαηνο
[Δηθφλα 8].
(5) ηε Μάρε ηεο Κξήηεο νη Δπέιπηδεο θνξνχζαλ ηε κηθξά ρεηκεξηλή ζηνιή
ηνπ 1926 [Δηθφλα 9]. Απφ ην 1946 κέρξη ην 1949 θνξνχζαλ ηελ αγγιηθή battle dress Μ. 1939
[Δηθφλα 10]. Σν ρηηψλην είρε θίηξηλνπ ρξψκαηνο ηα παξαξξάκαηα θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ηάμεσο
ζηηο επσκίδεο. Σν 1955 θνξέζεθε ε θαηνπξάζηλε ζηνιή γηα ηηο αζθήζεηο θαη ηελ εξγαζία
[Δηθφλα 11]. Ζ ζηνιή απηή ήηαλ αγγιηθνχ ηχπνπ. Γηα ηε ζηνιή παξειάζεσλ – παξαηάμεσλ θαη
ηελ ππεξεζία θαζηεξψζεθαλ νη καχξεο θνληέο ελδξνκίδεο (πςειά ππνδήκαηα, κπφηεο) πνπ νη
Δπέιπηδεο είραλ πξσηνθνξέζεη ην 1881.
(6) Σέινο κε ηνλ «Καλνληζκφ ηνιήο Δπειπηδσλ ηνπ Μαξηίνπ 1960» δηακνξθψζεθε νξηζηηθά ε κεηαπνιεκηθή ζηνιή ησλ Δπειπίδσλ [Δηθφλα 12].
β. ηνιή – Δκθάληζε
(1) Οη ζηνιέο θαη ν ηξφπνο πνπ ηηο θνξνχλ νη Δπέιπηδεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ηνιήο ησλ Δπειπίδσλ. Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηαγέο είλαη ππνρξεσηηθή.
Απαγνξεχεηαη θαη ε παξακηθξή ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηεο ζηνιήο. Οη νκνηφκνξθεο θαη πεξηπνηεκέλεο ζηνιέο δεηθλχνπλ ζηξάηεπκα κε πςειφ θξφλεκα θαη πεηζαξρία.
(2) Ο Δχειπηο, φπσο θαη ν Αμησκαηηθφο, πξέπεη λα θξνληίδεη ηδηαηηέξσο ηε
ζηνιή ηνπ. Ζ ζρνιαζηηθφηεηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ππεξβνιηθή. Σν ρηηψλην θαη
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ην παληειφλη (θπξίσο απηφ) πξέπεη λα είλαη πάληνηε πνιχ θαιά ζηδεξσκέλα. Σα κεηαιιηθά
κέξε θαη ηα ππνδήκαηα πξέπεη λα αζηξάθηνπλ.
(3) Σα καιιηά πξέπεη λα είλαη πεξηπνηεκέλα κε θνζκηφηεηα. Απαγνξεχνληαη ηα
καθξηά καιιηά θαη νη θαβνξίηεο. Σα λχρηα λα θφβνληαη ζπρλά θαη λα είλαη πάληνηε θαζαξά. Σν
μχξηζκα γίλεηαη, νπσζδήπνηε, θάζε πξσί.
(4) Σα γάληηα θνξηνχληαη κε ηέιεηα εθαξκνγή ζηα ρέξηα παληνχ θαη πάληνηε
(κε εμαίξεζε ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο) θαη είλαη πάληνηε θαζαξά. ε πεξίπησζε αληαιιαγήο
ρεηξαςίαο εθαξκφδεηαη ν εμήο γεληθφο θαλφλαο: Αθαηξνχκε ηα γάληηα γηα ρεηξαςία κε άηνκν
(π.ρ. θπξία, ζηξαηησηηθφ ηνπ ηδίνπ ή αλσηέξνπ βαζκνχ) ην νπνίν δελ θνξεί γάληηα. Μφιηο
κπνχκε ζε θιεηζηφ ρψξν αθαηξνχκε ηα γάληηα, δελ ηα θηλνχκε άζθνπα νχηε ηα ηνπνζεηνχκε
ζηε δψλε ή ζην μίθνο.

Δηθφλα 1

Δηθφλα 4

Δηθφλα 2

Δηθφλα 5
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Δηθφλα 3

Δηθφλα 6
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Δηθφλα 7

Δηθφλα 8

Δηθφλα 10

Δηθφλα 9

Δηθφλα 11
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Δηθφλα 12
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΚΧΓΗΚΑ ΣΗMΖ ΔΤΔΛΠΗΓΟ

Ο Δχειπηο
- Γελ θιέβεη

- Δεν ψεύδεηαι
- Δεν εξαπαηά
- Δεν ζυκοθανηεί
- Δεν κολακεύει
- Δεν ανέχεηαι ζηο πεπιβάλλον
ηνπ ηα αλσηέξσ

ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ - ΑΡΔΣΔ
1. Ήζνο θαη Σηκή
α. Ο Κψδηθαο Σηκήο ηνπ Δπέιπηδνο αληηθαηνπηξίδεη ηνπο θαλφλεο, ηηο αμίεο θαη
ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δσήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηε πηζηά σο Δπέιπηδεο. Οη ζπλέπεηεο
παξαβίαζεο ηνπ θψδηθα είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζηελ απνβνιή ζαο απφ ηε
ρνιή.
β. Ζ θχζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ επαγγέικαηνο απαηηεί πςειφ επίπεδν ήζνπο, δηφηη
νη απνθάζεηο ζαο σο Αμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, είλαη δπλαηφλ λα επηδξνχλ ζε αλζξψπηλεο δσέο θαη φρη κφλνλ ζε πιηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε αθεξαηφηεηα, ή ε ηθαλφηεηα λα
θάλεηε απηφ πνπ είλαη ζσζηφ αθφκε θαη φηαλ αληηκεησπίδεηε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ή θαη
ζπλέπεηεο, πξέπεη λα είλαη ε βάζε ηεο εζηθήο ελφο Αμησκαηηθνχ. Γίρσο απηήλ ηελ πνηφηεηα
ηνπ ραξαθηήξα, έλαο Αμησκαηηθφο δελ είλαη ηθαλφο λα ζέηεη ηηο ζσζηέο πξνηεξαηφηεηεο κεηαμχ ησλ δηθψλ ηνπ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ επζπλψλ πξνο ηε Μνλάδα, ηνλ ηξαηφ θαη ηελ
Παηξίδα. Οη πξνζπάζεηεο φισλ ζηε ρνιή έρνπλ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν
πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο, ψζηε θάζε Δχειπηο λα ελζηεξληζζεί θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ
αμία ηεο αθεξαηφηεηαο.
2. θέςεηο γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ
α. Δηζέξρεζζε ζε κία θαηλνχξγηα θάζε ηεο δσήο ζαο, ε νπνία είλαη ζπλαξπαζηηθή θαη γεκάηε πξνθιήζεηο, ζε κία επνρή κάιηζηα θαηά ηελ νπνία ν ηξαηφο Ξεξάο εγθνιπψλεηαη πνιιέο εμίζνπ ζπλαξπαζηηθέο αιιαγέο, θαηλνχξγηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο θαη ηδέεο.
β. Παξά ηελ θαιπάδνπζα ηερλνινγηθή πξφνδν, ε ζεκειηψδεο απνζηνιή ηνπ
ηξαηνχ Ξεξάο (.Ξ.) παξακέλεη αλαιινίσηε: λα είλαη δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ππεξάζπηζε ηεο παηξίδαο θαη ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ καο.
γ. Σνπνζεηήζηε ηνλ επαγγεικαηηζκφ πνπ ζα δηδαρζείηε ζηε ..Δ. σο ιπδία ιίζν
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζαο.
3. Ζ Έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο ζηνλ ηξαηφ Ξεξάο
α. ηε ..Δ. δηδάζθεηαη ην θαζήθνλ, θαζψο θαη άιιεο ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη
ηδαληθά, κέζσ ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαηδεχζεσο, ησλ πξνγξακκάησλ εθγχκλαζεο θαη ησλ
αθαδεκατθψλ καζεκάησλ. Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ θαζήθνληνο είλαη ε επζχλε, ε νπνία
δεζκεχεη θάζε ζηξαηησηηθφ κέινο λα ππεξεηεί πάλσ απφ φια ηελ απνζηνιή. Απηή ε
αθνζίσζε ζην θαζήθνλ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ζηξαηησηηθνχ επαγγέικαηνο θαη
απνηειεί ην επίθεληξν ηεο εμειίμεψο ζαο σο Δπειπίδσλ.
β. χκθσλα κε ηα θνηλψο απνδεθηά, ε έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο δχλαηαη λα νξηζζεί σο ε ππνρξέσζε γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη θαλείο. Ζ ππνρξέσζε απηή πεγάδεη θπξίσο
απφ ηε ζπλείδεζε θαη ην ζχζηεκα αμηψλ, ηα νπνία ζηνλ Αμησκαηηθφ ζέηνπλ ηελ απνζηνιή
ηεο νκάδαο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο παηξίδαο πάλσ απφ φια θαη ηδηαηηέξσο πάλσ απφ ηελ
πξνζσπηθή επθνιία θαη ηηο πξνζσπηθέο επηζπκίεο. Σν θαζήθνλ δελ είλαη κία πξφζθαηξε
δέζκεπζε, αιιά δηαρέεηαη ζε θάζε ηνκέα ηεο δεκφζηαο θαη πξνζσπηθήο δσήο ηνπ
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Αμησκαηηθνχ. Ο Αμησκαηηθφο εγθνιπψλεηαη ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο, φηαλ ην ελδηαθέξνλ
ηνπ γηα ην θαιφ ηεο ππεξεζίαο μεπεξλά ηελ θξνληίδα γηα ην «εγψ». Πξαγκαηνπνηεί κε ηνλ
ίδην δήιν ην θαζήθνλ ηνπ, είηε δελ ειέγρεηαη απφ θαλέλαλ, είηε είλαη παξφληεο φινη νη
αλψηεξνί ηνπ. Έλαο ή κία Αμησκαηηθφο εθδειψλεη κία ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά γηαηί
είλαη πεπεηζκέλνο/ε φηη ην θάλεη γηα ην γεληθφ ζπκθέξνλ, αθφκε θαη εάλ έρεη επίγλσζε φηη
απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πξνμελήζεη ελφριεζε, πξνζσπηθή απψιεηα, ή ζνβαξφ
ζσκαηηθφ θίλδπλν. Ζ νπζία απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ είλαη ην αίζζεκα ηεο ππνρξεψζεσο
ζηελ ππεξεζία.
γ. Απαηηνχληαη πνιιά θαη ζα απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξα απφ εζάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηηήζεψο ζαο ζηε ρνιή. Απηή είλαη ε θχζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ηδηαίηεξα
γηα εθείλνπο πνπ επηδεηνχλ λα δηαθπιάμνπλ αμίεο ππεξεηψληαο ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο.
Πξέπεη λα θαζηεξψζεηε ην αηνκηθφ ζαο ζχζηεκα πξνηεξαηνηήησλ κέζα ζε έλα πιαίζην
εξγαζίαο ζηνλ ηξαηφ Ξεξάο. Δπαλαιακβάλεηαη φηη πξέπεη λα βαζίδεηε πάληνηε ηηο
πξνηεξαηφηεηέο ζαο ζε κία ηεξαξρία φπνπ ην θαιφ ηεο ππεξεζίαο πξνεγείηαη ηεο πξνζσπηθήο
επθνιίαο.
4. Πξνζφληα Δπειπίδσλ
Ο Δχειπηο, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ρνιήο, λα νινθιεξψζεη ηηο
ζπνπδέο ηνπ, αιιά παξάιιεια κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ λα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν
ηνπ Αμησκαηηθνχ πνπ απαηηεί ν .Ξ., ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα αλαπηχμεη νξηζκέλεο αξεηέο
θαη πξνζφληα, φπσο θξίζε, ζέιεζε, ζάξξνο, απνθαζηζηηθφηεηα, πξσηνβνπιία, επζπλεηδεζία,
πλεχκα δηθαηνζχλεο, ακεξνιεςία, πςειφ εζηθφ, αληνρή, πεηζαξρία, ζηξαηησηηθφ πλεχκα,
επγέλεηα, κφξθσζε, πγεία θαη άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε. Σα θξηηήξηα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε
ην ζηξαηησηηθφ πξφηππν ηνπ Δπέιπηδνο.
Γεληθά πξνζφληα Δπειπίδσλ
Σα γεληθά πξνζφληα ησλ Δπειπίδσλ θξίλνληαη απφ ηα εμήο:
— Σε δηαγσγή (πνηλέο)
— Σνλ ραξαθηήξα
— Σε ζηξαηησηηθή αγσγή
— Σελ θνηλσληθή αγσγή
— Σελ αγάπε γηα ην επάγγεικα
— Σηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο
— Σε ζσκαηηθή αληνρή
5. Πξφηππν απνθνίηνπ ρνιήο Δπειπίδσλ
Ο απφθνηηνο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ είλαη Αμησκαηηθφο ν νπνίνο:
α. Τπαθνχεη ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
β. Γηαθαηέρεηαη απφ επαγγεικαηηζκφ θαη αλαπηχζζεη ηε ζπλαδειθηθφηεηα ζηνπο
θφιπνπο ηνπ .Ξ.
γ. Γηαπλέεηαη απφ αγάπε γηα ηνλ .Ξ., ζέβεηαη θαη ηεξεί ηηο παξαδφζεηο ηνπ, είλαη
ελζπλείδεηα πεηζαξρηθφο, ελεξγεί δε θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο θαη ηε
ζηξαηησηηθή δενληνινγία.
δ. Γηαζέηεη θαηάξηηζε θαη κπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ, ψζηε λα εθηειεί κε
επηηπρία ηελ απνζηνιή ηνπ θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηάο
ηνπ.
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ε. Έρεη αλαπηχμεη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο δηνηθεηηθήο, απαξαίηεηεο γηα
ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηνπ
δηαηίζεληαη.
ζη. Αληαπνθξίλεηαη ζε πςειά θξηηήξηα θπζηθήο θαη ςπρηθήο αληνρήο, γηα λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία απαηηήζεηο παξαηεηακέλεο πξνζπάζεηαο, ζηεξήζεσλ θαη θαθνπρηψλ, ζε
θαηξφ εηξήλεο, έληαζεο θαη πνιέκνπ.
δ. Γλσξίδεη ηα εζληθά ζέκαηα, ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηα ζεκαληηθά δηεζλή
πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά επεξεάδνπλ ηε ρψξα καο.
ε. Γηαθαηέρεηαη απφ πςειφ αίζζεκα επζχλεο, θαζήθνληνο θαη πίζηεο πξνο ηελ
παηξίδα, ππεξεηεί δε κε αμηνπξέπεηα, ελζνπζηαζκφ θαη απηαπάξλεζε ηελ απνζηνιή ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο.
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ΟΡΓΑΝΧΖ
1. Ηεξαξρία ρνιήο
α. Γηνηθεηήο ρνιήο
Δίλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Γ.Δ.. γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απφ ηελ
..Δ. ζθνπνχ.
β. Τπνδηνηθεηήο ρνιήο
Ο Τπνδηνηθεηήο είλαη άκεζνο βνεζφο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο
ρνιήο.
γ. Γηνηθεηήο πληάγκαηνο Δπειπίδσλ (.Δ.)
(1) Γηνηθεί ην χληαγκα Δπειπίδσλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο,
ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο θαη ηηο δηαηαγέο θαη νδεγίεο ηεο δηνηθήζεσο ηεο ρνιήο.
(2) Δίλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο ..Δ.:
(α) Γηα ηελ εζηθή θαη ζηξαηησηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ Δπειπίδσλ.
(β) Γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο αζθήζεηο θαη ζηνπο θαλνληζκνχο πεδηθνχ,
ζηνπο γεληθνχο θαλνληζκνχο, ζηε ζσκαηηθή αγσγή θαη ζηνλ αζιεηηζκφ.
(γ) Γηα ηελ θαλνληθή θαη εχξπζκε δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο
ηνπ πληάγκαηνο.
(δ) Γηα ηελ άςνγε παξάζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ Δπειπίδσλ.
(ε) Γηα ηελ εππξέπεηα θαη ηάμε ζηα θηήξηα ζηξαησληζκνχ, καγεηξεία,
εζηηαηφξηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πληάγκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε απηψλ.
(3) Δηζεγείηαη ζηε δηνίθεζε ηεο ζρνιήο ηε ιήςε κέηξσλ γηα δεηήκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ησλ Δπειπίδσλ.
(4) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν δηνηθεηή
Σάγκαηνο.
δ. Γηνηθεηήο Σάγκαηνο Δπειπίδσλ (Σ.Δ.)
Δίλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Γηνηθεηνχ ηνπ πληάγκαηνο γηα φ,ηη αθνξά ην
ηάγκα πνπ δηνηθεί.
ε. Γηνηθεηήο Λφρνπ Δπειπίδσλ (Λ.Δ.)
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Καζήθνληα δηνηθεηνχ Λφρνπ Δπειπίδσλ αλαηίζεληαη ζε Λνραγφ Πεδηθνχ θαη
είλαη ηα παξαθάησ:
(1) Γηνηθεί ηνλ Λφρν, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ηνλ
Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο θαη ηηο δηαηαγέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Σάγκαηνο.
(2) Καηεπζχλεη θαη θαζνδεγεί ηνπο ππ’ απηφλ αμησκαηηθνχο ζηελ εθηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
(3) Δπηβιέπεη ηελ εχξπζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο, ηελ πεηζαξρία ηελ ηάμε θαη ην θαλνληθφ ηεο ζηνιήο, ηελ θαζαξηφηεηα θαη
ηελ εππξέπεηα ησλ θηεξίσλ ζηξαησληζκνχ ησλ Δπειπίδσλ θαη ησλ πέξημ ρψξσλ.
(4) Μεξηκλά γηα ηα δεηήκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ησλ Δπειπίδσλ ηνπ ιφρνπ
ηνπ.
(5) Λακβάλεη θάζε κέξα, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, αλαθνξά θαη ζπληάζζεη
ηελ Ζ.Κ.Α.Λ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ηεξαξρηθψο ζην χληαγκα.
(6) Σεξεί ηα πξνβιεπφκελα βηβιία, πίλαθεο θαη θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο ρνιήο.
(7) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζηξαηησηηθή αγσγή ησλ Δπειπίδσλ ηνπ Λφρνπ ηνπ
θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Δπειπίδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Λφρνπ ηνλ νπνίν έρεη αλαιάβεη.
(8) πληάζζεη βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ Σάγκαηνο ηα εβδνκαδηαία πξνγξάκκαηα
εθπαηδεχζεσο θαη ηα ππνβάιιεη ζην Σάγκα γηα έγθξηζε.
(9) Τπνβάιιεη ζην Σάγκα:
(α) ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ βαζκνινγίεο ησλ Δπειπίδσλ
ζηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε.
(β) ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο:
1/ Πξνηάζεηο βαζκνινγίαο πξνζφλησλ Δπειπίδσλ.
2/ Πξνηάζεηο θαηαιιειφηεηαο Δπειπίδσλ.
(10) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν Γηκνηξίηε ηνπ Λφρνπ.
ζη. Γηκνηξίηεο Λφρνπ Δπειπίδσλ (Λ.Δ.)
Καζήθνληα Γηκνηξίηε Λ.Δ. αλαηίζεληαη ζε Τπνινραγφ θαη είλαη ηα παξαθάησ:
(1) πκκφξθσζε πξνο ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λφρνπ, έλαληη ηνπ νπνίνπ είλαη ππεχζπλνο σο πξνο ηε
δηνίθεζε ηεο Γηκνηξίαο ηνπ.
(2) πκκφξθσζε πξνο ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θξίζε θαη ηε βαζκνινγία ησλ πξνζφλησλ ησλ Δπειπίδσλ.
δ. Αξρεγφο ησλ Δπειπίδσλ
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Καζήθνληα αξρεγνχ ησλ Δπειπίδσλ αλαηίζεληαη ζηνλ αξραηφηεξν Δχειπη ηεο
ΗVεο ηάμεσο θαη είλαη ηα παξαθάησ:
(1) Λακβάλεη αλαθνξά θαηά ηηο γεληθέο ζπληάμεηο ησλ Δπειπίδσλ θαη αλαθέξεη ζηνλ ΑΞ.ΔΠ.
(2) Δπηβιέπεη ηελ ηάμε, ηελ πεηζαξρία θαη ηε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πληάγκαηνο Δπειπίδσλ.
(3) Δπηιακβάλεηαη, θαζνδεγνχκελνο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ .Δ. θαη ζπκκνξθνχκελνο πξνο ηηο δηαηαγέο ηεο ρνιήο, ηεο εζηθήο, θνηλσληθήο θαη ζηξαηησηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ Δπειπίδσλ.
(4) Μειεηά θαη εηζεγείηαη θάζε κέηξν πνπ ζα εμπςψζεη ην επίπεδν ησλ Δπειπίδσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο.
(5) Δίλαη ζεκαηνθφξνο ηεο ρνιήο.
(6) Αλαγηγλψζθεη ηελ εκεξήζηα δηαηαγή ηεο ρνιήο.
(7) ινη νη Δπέιπηδεο ηνπ νθείινπλ απφιπην ζεβαζκφ.
(8) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν Δπηινρία.
ε. Δπηινρίαο Λφρνπ
Καζήθνληα Δπηινρία Λφρνπ, αλαηίζεληαη ζε Δχειπη Δπηινρία, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηε ρνιή, θαη είλαη ηα παξαθάησ:
(1) Καηαβάιιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Λφρνπ, γηα ηελ εζηθή θαη ζηξαηησηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ Δπειπίδσλ ηνπ Λφρνπ.
(2) Οξίδεη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, έλνπιεο θαη άνπιεο, Δπέιπηδεο ηνπ Λφρνπ, ηεξψληαο έιεγρν ππεξεζίαο θαη ελεκεξψλνληαο ζρεηηθψο ηνπο Δπέιπηδεο.
(3) Σεξεί ηα πξνβιεπφκελα βηβιία, πίλαθεο θαη θαηαζηάζεηο ηνπ Λφρνπ.
(4) Παξνπζηάδεη θάζε πξσί, πξηλ απφ ηελ αλαθνξά ηνπ Λφρνπ, ην βηβιίν αηηήζεσλ θαη αλαθνξψλ ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λφρνπ θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα ζπκβάληα ηνπ Λφρνπ
θαηά ην πεξαζκέλν 24σξν.
(5) Παξίζηαηαη ζε φιεο ηηο αλαθνξέο θαη πξνζθιήζεηο ηνπ Λφρνπ, ιακβάλεη
αλαθνξά απφ ηνπο Λνρίεο θαη αλαθέξεη ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λφρνπ.
(6) Κνηλνπνηεί ζηελ πξσηλή πξφζθιεζε ηνπ Λφρνπ ηηο δηαηαγέο ηνπ Γηνηθεηνχ
ηνπ Λφρνπ ή ηνπ πξντζηακέλνπ θιηκαθίνπ.
(7) Γεληθφηεξα ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο
ππεξεζίαο ησλ ζηξαηεπκάησλ.
(8) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν Λνρία
ηνπ Λφρνπ.
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ζ. Λνρίαο (Βνεζφο Γηκνηξίηε)
Καζήθνληα Λνρία Βνεζνχ Γηκνηξίηε αλαηίζεληαη ζε Δχειπη Λνρία θαη είλαη ηα
παξαθάησ:
(1) Λακβάλεη αλαθνξά θαηά ηηο ζπληάμεηο θαη πξνζθιήζεηο ηεο Γηκνηξίαο απφ
ηνπο Οκαδάξρεο θαη αλαθέξεη ζηνλ Δπηινρία.
(2) Δπηβιέπεη θαη θαηεπζχλεη ηνπο Οκαδάξρεο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο θαη επνπηεχεη ηελ επηζεψξεζε ησλ Δπειπίδσλ απφ απηνχο.
(3) Δίλαη ελήκεξνο γηα θάζε κεηαβνιή ηεο Γηκνηξίαο ηνπ.
(4) Δπζχλεηαη γηα ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία, ηελ εππξέπεηα θαη θαζαξηφηεηα
ζηνπο ζαιάκνπο θαη ινηπνχο ρψξνπο ηεο Γηκνηξίαο, γηα ηελ παξαιαβή, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θάζε είδνπο πιηθνχ ησλ Δπειπίδσλ απηήο.
(5) Δπηιακβάλεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οκαδάξρεο, ηεο δηαπαηδαγψγεζεο
ησλ Δπειπίδσλ ηεο Γηκνηξίαο ηνπ.
(6) Σεξεί βηβιηάξην ησλ Δπειπίδσλ ηεο Γηκνηξίαο ηνπ, φκνην κε απηφ ηνπ
Γηκνηξίηε ηνπ.
(7) Τπνβάιιεη ζηνλ Δπηινρία δειηίν αλαγθαίσλ επηζθεπψλ πιηθνχ Δπειπίδσλ
θαζψο θαη πιηθά ζηξαησληζκνχ ηεο Γηκνηξίαο ηνπ.
(8) Δπηβιέπεη γηα ηελ θαλνληθή δηαλνκή ησλ ρνξεγνπκέλσλ απφ ηελ ππεξεζία
πιηθψλ.
(9) Αλαθέξεη ζηνλ Γηκνηξίηε ηνπ θάζε ζπκβάλ ή δήηεκα πνπ αθνξά ηε Γηκνηξία ηνπ θαη ιακβάλεη ζρεηηθέο νδεγίεο.
(10) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν Οκαδάξρε.
η. Γεθαλέαο Οκαδάξρεο
Καζήθνληα Οκαδάξρε αλαηίζεληαη ζε Γεθαλέα Δχειπη ηνπ Λφρνπ θαη είλαη ηα
παξαθάησ:
(1) Δπηζεσξεί θάζε κέξα ηνπο Δπέιπηδεο ηεο Οκάδαο ηνπ θαη βεβαηψλεηαη φηη
ν νπιηζκφο, ν ηκαηηζκφο θαη ηα ινηπά είδε απηψλ ηεξνχληαη θαζαξά, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
είλαη νκνηφκνξθα.
(2) Σεξεί βηβιηάξην Δπειπίδσλ ηεο Οκάδαο ηνπ, φκνην κε απηφ ηνπ Λνρία.
(3) Δίλαη ελήκεξνο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ Οκάδα ηνπ θαη ελεκεξψλεη ηνλ Λνρία γηα θάζε αίηεκα ή παξάπνλν ησλ Δπειπίδσλ ηεο Οκάδαο ηνπ.
(4) ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αξραηφηεξν Δχειπη
ηεο Οκάδνο ηνπ.
ηα. Θαιακάξρεο
Ο αξραηφηεξνο Δχειπηο ηνπ ζαιάκνπ εθηειεί θαζήθνληα Θαιακάξρε, ηα νπνία
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αλαγξάθνληαη ζηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ ζηξαηεπκάησλ.
ηβ. Γηνηθνχζα Σάμε
(1) Ηεξαξρία Γηνηθνχζαο Σάμεσο
(α) Αξρεγφο ρνιήο
(β) Δπηινρίαο Λφρνπ
(γ) Λνρίαο Βνεζφο Γηκνηξίηε
(δ) Γεθαλέαο Οκαδάξρεο
(ε) Θαιακάξρεο
(2) Ρφινο – Απνζηνιή Γηνηθνχζαο Σάμεσο
(α) Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ζεζκνχ ηεο δηνηθνχζαο ηάμεσο ζηε ρνιή είλαη ε
ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ησλ Δπειπίδσλ ησλ ππνινίπσλ ηάμεσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο ρνιήο θαη ηελ επίβιεςε γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ δηαηαγψλ. Παξάιιεια,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο IVεηείο Δπέιπηδεο λα εμαζθνχληαη ζηε δηνίθεζε, ε νπνία ζα
απνηειεί ζην κέιινλ θχξην έξγν ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο σο Αμησκαηηθψλ.
(β) Ο ξφινο ηεο δηνηθνχζαο ηάμεσο δελ είλαη απηνδχλακνο, αιιά εθρσξείηαη θάζε θνξά απφ ηε ρνιή θαη ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο, ηνπο λφκνπο
θαη ηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ θιηκαθίσλ. Ζ εμνπζία απηή κεηαβηβάδεηαη ηεξαξρηθψο
(Γηνίθεζε ..Δ., .Δ., Σ.Δ., Λ.Δ., Γ.Δ., βαζκνθφξνη Δπέιπηδεο IVεο ηάμεσο). Ζ απζηεξή
ηήξεζε ηεο ηεξαξρίαο απνηειεί βάζε πεηζαξρίαο ζηε ρνιή.
(γ) Ζ παξάδνζε θαζεθφλησλ απφ ηελ IVε πξνο ηελ ΗΗΗε ηάμε μεθηλά θαηά
ηελ ηειεηή ηεο νξθσκνζίαο ησλ Αλζππνινραγψλ.
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
1. Βαζηθέο επηδηψμεηο εθπαηδεχζεσο
Οη θπξηφηεξεο επηδηψμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρνιήο είλαη:
α. Ο εζηζκφο ζηα «ἄξρεζζαη» θαη «ἄξρεηλ».
β. Ζ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πςεινχ επηπέδνπ.
γ. Ζ θνηλσληθή κφξθσζε θαη αγσγή.
δ. Ζ αλάπηπμε ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αληνρήο.
ε. Ζ δηαηήξεζε εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πςεινχ επηπέδνπ, κέζα ζην νπνίν ν
Δχειπηο κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε:
(1) λα απνθηά πξννδεπηηθά ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ηνπ κεηαδίδεη ην
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο.
(2) λα εκπεδψλεη απηά πνπ ηνπ δηδάζθνληαη θαη λα δηακνξθψλεη ηε ζθέςε ηνπ
κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα.
(3) λα εληνπίδεη θαη λα εηζεγείηαη ηεξαξρηθψο ηπρφλ ειιείςεηο ή βειηηψζεηο
ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ, ψζηε ε ρνιή λα αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα ηε δηδαθηέα χιε.
ζη. Ζ επηδίσμε αλφδνπ ηεο κνξθσηηθήο ζηάζκεο ησλ Δπειπίδσλ κε ηελ ελίζρπζε
ησλ ηπρφλ πζηεξνχλησλ κε εηδηθά θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα.
δ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Δπειπίδσλ θαηά ηκήκα ζε πιαίζην πνπ λα επηηξέπεη ηελ πιήξε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή - αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ζηξαηησηηθνχο εθπαηδεπηέο.
ε. Ζ αλάπηπμε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ρνιήο ψζηε λα εμππεξεηεί πιήξσο ηηο αλάγθεο δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.
ζ. Ζ εθκάζεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν μέλσλ γισζζψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο
εηδηθψλ μελφγισζζσλ ηκεκάησλ.
η. Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηα Α.Δ.Η. θαη άιια πλεπκαηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο
πξνο φθεινο ηεο αθαδεκατθήο θαηάξηηζεο ησλ Δπειπίδσλ.
2. ηξαηησηηθή θαη Αθαδεκατθή Δθπαίδεπζε
α. Γηάθξηζε Δθπαηδεχζεσο
Ζ παξερφκελε ζηε ρνιή Δπειπίδσλ εθπαίδεπζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο θνηηήζεσο, δηαθξίλεηαη ζε:
(1) ηξαηησηηθή
(2) Αθαδεκατθή
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β. ηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε
(1) Οη γεληθνί ΑΝΚ ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαηδεχζεσο ζηε ρνιή είλαη νη
εμεξρφκελνη Αλζππνινραγνί λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη Γηκνηξίηεο ΠΕ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
δηαηίζεληαη δεθαηξείο (13) εβδνκάδεο εηεζίσο γηα ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο πέληε (5) εβδνκάδσλ, ρεηκεξηλή δηάξθεηαο
ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ θαη ζεξηλή δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ.
(2) ην Ην έηνο νη Δπέιπηδεο θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε ιακβάλνπλ ηε
βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. Καηά ηε ρεηκεξηλή πνπ δηεμάγεηαη ζηα πεδία αζθήζεσλ
εθπαηδεχνληαη ζηελ αηνκηθή ηαθηηθή θαη ηηο ηερληθέο καρεηνχ. Καη θαηά ηε ζεξηλή εθπαίδεπζε
αζθνχληαη ζηνλ αγψλα ζε επίπεδν Οκάδαο Μάρεο θαη ζηα ακθίβηα κέζα.
(3) ην ΗΗν έηνο θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε εθπαηδεχνληαη ζην ζρνιείν
βαζηθήο εθπαηδεχζεσο Καηαδξνκψλ . ηε ρεηκεξηλή αζθνχληαη ζηνλ αγψλα ηεο Οκάδαο Μάρεο θαη πηζηνπνηνχληαη σο Οκαδάξρεο. ηε ζεξηλή εθπαίδεπζε αζθνχληαη ζηνλ αγψλα ηεο Μ/
Κ Γηκνηξίαο ΠΕ θαη ζηα ακθίβηα κέζα.
(4) ην ΗΗΗν έηνο θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε εθπαηδεχνληαη σο εθπαηδεπηέο ζηα Κέληξα Δθπαηδεχζεσο Νενζπιιέθησλ θαη ζην ρνιείν σκαηηθήο Αγσγήο. ηε
ρεηκεξηλή εθπαηδεχνληαη ζηηο Α/Κ (αεξνθίλεηεο) επηρεηξήζεηο γηα κία εβδνκάδα ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Αεξνπνξία ηξαηνχ, ζηηο ακθίβηεο επηρεηξήζεηο γηα κία εβδνκάδα ζε ζπλεξγαζία κε ην
Αξρεγείν ηφινπ θαη ζηνλ αγψλα ηεο Γηκνηξίαο ΠΕ γηα δχν εβδνκάδεο. ηε ζεξηλή εθπαηδεχνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζε θαησθεκέλνπο ηφπνπο, ζηηο ακθίβηεο θαη θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο,
ζηα πισηά κέζα θαη ηε δηάβαζε πνηάκηαο γξακκήο θαη πηζηνπνηνχληαη σο Γηκνηξίηεο.
(5) ην ηειεπηαίν έηνο, θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε νη Δπέιπηδεο εθπαηδεχνληαη ζην ρνιείν Δθπαηδεπηψλ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηεο Ηεο ηάμεσο. ηε
ρεηκεξηλή εθπαηδεχνληαη ζην ζρνιείν δηαβίσζεο ζηα ρηφληα γηα δχν εβδνκάδεο θαη σο εθπαηδεπηέο ησλ πθηζηακέλσλ ηάμεσλ.
γ. Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε
Ζ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε έρεη σο ζηφρν λα δψζεη ζηνπο Δπέιπηδεο γλψζεηο
παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ. Παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ έξεπλα, ψζηε νη κειινληηθνί Αμησκαηηθνί ηνπ
.Ξ. λα είλαη ζε ζέζε λα αθνκνηψλνπλ γξήγνξα ηηο εμειίμεηο ζηε ζηξαηεγηθή, ηελ επηζηήκε
θαη ηελ ηερλνινγία. Σν αθαδεκατθφ έηνο ρσξίδεηαη ζε δχν εθπαηδεπηηθέο πεξηφδνπο, δειαδή
εμάκελα.
(1) Καηαλνκή καζεκάησλ
Καηά ηελ ηεηξαεηή θνίηεζή ηνπο ζηε ..Δ. νη Δπέιπηδεο δηδάζθνληαη ηα
αθφινπζα καζήκαηα: Μαζεκαηηθή Αλάιπζε, Γξακκηθή Άιγεβξα, Πιεξνθνξηθή - Υξήζε
Ζ/Τ, Αλφξγαλε Υεκηθή Σερλνινγία, Γίθαην, Πνιηηηθή Ηζηνξία, Δθαξκνζκέλε ηξαηησηηθή
Δθπαίδεπζε, Πηζαλφηεηεο-ηαηηζηηθή, Γεληθή Φπζηθή, Οξγαληθή Υεκηθή Σερλνινγία, Ξέλεο
Γιψζζεο, Φπζηθή Αγσγή-Δθαξκνγέο Αζιεηηζκνχ, Γηαθνξηθή Γεσκεηξία, Φηινινγία, Κνηλσληθή Φπρνινγία, Σνπνγξαθία, Μεραλνινγία, Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο, Ζιεθηξνινγία-Σερληθφ
ρέδην, Ζγεζία-Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, χγρξνλε Φπζηθή (Αηνκηθή-Ππξεληθή
Φπζηθή), Μαθξννηθνλνκία, ηξαηεγηθή-Σαθηηθή Αλάιπζε Μαρψλ, Σερληθή Μεραληθή, Ζιεθηξνληθά, Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή & Γεκφζην ηξαηησηηθφ Λνγηζηηθφ, Κνηλσληνινγία, ηξαηεγηθή Αλάιπζε Δδαθηθψλ Γηακεξηζκάησλ, Πξνζνκνίσζε Δπηρεηξήζεσλ, Σερληθέο πισλσκάησλ, Βιεηηθή, Γεσπνιηηηθή, Γηαπξαγκαηεχζεηο, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα & ηξαηησηηθέο
Δθαξκνγέο, Φπζηθή ησλ Laser & Δθαξκνγέο, ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή & Θεσξίεο Πνιέκνπ,
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Πνιεκηθή Σέρλε, ηξαηεγηθή Ακπληηθή Αλάιπζε, Δθαξκνζκέλε Υεκεία (ΣξφθηκαΠπξνκαρηθά-Δθξεθηηθά), Logistics.
Δπηπξνζζέησο, ζην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαη:
— Δθπαηδεπηηθά ηαμίδηα
— Γηαιέμεηο επί ζχγρξνλσλ ζεκάησλ, θαζψο θαη πνιηηηθνχζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο.
(2) Δμεηάζεηο
Καηά ηε δηάξθεηα θάζε εμακήλνπ ν θαζεγεηήο νθείιεη, κεηά απφ πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο, λα παξαδψζεη ζηελ Πξνεδξία Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ (Π.Α.Θ.)
πξνθνξηθή βαζκνινγία. Υξνληθψο ε βαζκνινγία απηή παξαδίδεηαη 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε
ιήμε ηνπ εμακήλνπ. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ γίλνληαη γξαπηέο εμεηάζεηο ζε φια ηα καζήκαηα
θαη ζηελ χιε πνπ έρεη δηδαρζεί. Σξία ζέκαηα γηα ηηο εμεηάζεηο επηιέγνληαη απφ ηνλ αληίζηνηρν
θαζεγεηή. Απηά παξαδίδνληαη ζηνλ επφπηε εμεηάζεσλ καδί κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, κία
ψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Καηφπηλ θιεξψζεσο απφ αληηπξνζσπεία Δπειπίδσλ
πξνθχπηεη ην ηειηθφ ζέκα ησλ εμεηάζεσλ. Δχειπηο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ παξαηεξεζεί λα αληηγξάθεη ή λα δέρεηαη βνήζεηα, αθνχ ηνπ αθαηξεζεί ην γξαπηφ, βαζκνινγείηαη κε κεδέλ θαη παξαπέκπεηαη ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ηεο ρνιήο κε ην εξψηεκα ηεο
απνβνιήο απφ ηε ρνιή, ιφγσ ζηξαηησηηθήο αλεπάξθεηαο. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ γίλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή θάζε καζήκαηνο.
(3) Αζιεηηθή εθπαίδεπζε
(α) θνπφο θαη αληηθείκελα αζιεηηθήο εθπαηδεχζεσο
1/ Σν κάζεκα ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη
θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη Δπέιπηδεο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαιήο
θπζηθήο θαηάζηαζεο (άζιεζε, δηαηξνθή, μεθνχξαζε θ.ιπ.).
2/ Να απνθηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ζηε ρνιή ηελ πξνβιεπφκελε
θπζηθή θαηάζηαζε, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα θξηηήξηα θάζε έηνπο.
3/ Ο αζιεηηζκφο απνζθνπεί ζηε ζπληήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο
θαη ηεο ηζρχνο ηνπ ζψκαηνο θαη ζηελ ππνβνιή απηνχ ζηελ θπξηαξρία ηνπ πλεχκαηνο, ζηελ
πξναγσγή αγσληζηηθνχ θξνλήκαηνο, πλεχκαηνο νκάδαο, πεηζαξρίαο θ.ιπ.
(β) Ζ αζιεηηθή εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε:
1/ Μάζεκα ηεο Φπζηθήο Aγσγήο θαη ζηα ηέζζεξα έηε ζπνπδψλ.
2/ Δζσηεξηθφ αζιεηηζκφ (πξσηαζιήκαηα κεηαμχ Λφρσλ, Σαγκάησλ).
3/ Αζιεηηζκφ κε άιια Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα.
4/ Πξνεηνηκαζία αζιεηηθψλ νκάδσλ.
5/ Υνξφ θαη κνπζηθή.
(γ) Αζιεηηζκφο κε άιια Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη αζιεηη- 44 -
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θέο εθδειψζεηο ζε φια ηα αζιήκαηα πνπ αζθνχληαη νη Δπέιπηδεο. ηηο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο
ιακβάλνπλ κέξνο εθηφο ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζσκάησλ αζθαιείαο, νκάδεο απφ Α.Δ.Η. θαη αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο.
(δ) Αζιεηηθέο Οκάδεο
Οη Δπέιπηδεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηηο πςειέο επηδφζεηο ζηα δηάθνξα
αζιήκαηα, επηιέγνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη εηδηθά απφ εμεηδηθεπκέλνπο θαηά άζιεκα θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο θαη απνηεινχλ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο ηεο ζρνιήο ζηνπο αγψλεο
κε ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ηηο ρνιέο σκάησλ Αζθαιείαο.
(ε) Αζιεηηθνί Υψξνη
ηε ρνιή ππάξρνπλ:
1/ Κνιπκβεηήξην νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ ζεξκαηλφκελν, κε δπλαηφηεηα
δηεμαγσγήο αγψλσλ πδαηνζθαίξηζεο
2/ θνπεπηήξην
3/ Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην
4/ Γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ηίβν Αζιεηηθψλ Αγψλσλ
5/ Αίζνπζεο γηα Άξζε βαξψλ - Ξηθαζθία
6/ Αλνηθηά γήπεδα Καιαζνζθαίξηζεο - Πεηνζθαίξηζεο - Αληηζθαίξηζεο.
3. Βαζκνιφγεζε καζεκάησλ
α. Ζ βαζκνινγία ραξαθηεξίδεη ηελ απφδνζε ηνπ Δπέιπηδνο ζε θάζε κάζεκα. Ζ
βαζκνινγηθή θιίκαθα είλαη απφ ην κεδέλ έσο ην εθαηφ (0 - 100), ζε αθέξαηνπο αξηζκνχο. Χο
βάζε γηα φια ηα καζήκαηα θαζνξίδεηαη ν βαζκφο εμήληα (60).
(1) Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ Α΄ θαη Β΄ πεξηφδσλ (ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ
εαξηλνχ εμακήλνπ) απνηειεί ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα θάζε κάζεκα
(γηα ηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο). Ο κέζνο φξνο (Μ.Ο.) γηα θάζε κάζεκα ππνινγίδεηαη κε ην
άζξνηζκα:
Μ.Ο. = [ ( ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ + ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΩΝ / 2 ) + ΣΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ) ] / 2

Π.ρ. (Πξνθνξηθφ= 85+Πξφρεηξν =65) / 2 = 75. Σειηθφ Γηαγψληζκα = 65, Μ.Ο. = (75+65)/2 = 70

β. Βαζκνινγία καζεκάησλ κε εξγαζηήξηα
ηα καζήκαηα ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη εξγαζηήξηα, ε
βαζκνινγία εμάγεηαη κε ζπκκεηνρή ηεο ζεσξίαο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ζε πνζνζηά, χζηεξα
απφ πξφηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκέα θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πνπδαζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ρνιήο, ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
γ. Ζ βαζκνινγία ησλ ζηξαηησηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο δηαγσγήο ππνινγίδνληαη
ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ θάζε Δπέιπηδνο
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θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο αξραηφηεηαο.
δ. Με κέξηκλα ηεο Π.Α.Θ. ζην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ θνηλνπνηείηαη ε
βαζκνινγία φισλ ησλ καζεκάησλ ζηνπο Δπέιπηδεο.
ε. ηξνγγπινπνηήζεηο ζηηο βαζκνινγίεο
Ο βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη κφλνλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
ηειηθνχ κέζνπ φξνπ γηα θάζε κάζεκα. Π.ρ. Σν 39,50 θαη άλσ γίλεηαη 40, ελψ ην 39,49 θαη
θάησ γίλεηαη 39. ηξνγγπινπνίεζε ζηα πξνζφληα δελ γίλεηαη.
ζη. Λεπθή θφιια εγγξάθσλ εμεηάζεσλ – ζπλέπεηεο
ζνη Δπέιπηδεο παξαδίδνπλ ζηηο έγγξαθεο εμεηάζεηο ιεπθή θφιια ζα κεδελίδνληαη ζην κάζεκα απηφ θαη ζα βαζκνινγνχληαη ζηα εζηθά πξνζφληα κε βαζκφ 40. (ΠαΓ 3-11/
Δ)
4. πληειεζηέο
α. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ζπληειεζηψλ: Οη ζπληειεζηέο καζεκάησλ θαη νη
ζπληειεζηέο ηάμεσλ.
(1) Ο ζπληειεζηήο ηνπ καζήκαηνο εθθξάδεη ηελ απαηηνχκελε γηα θάζε κάζεκα
θαηά ηάμε πξνζπάζεηα θαη πινπνηείηαη κε ηνπο αξηζκνχο 2, 3, 4 θαη 5, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ
σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ ππ’ φςηλ καζήκαηνο εηεζίσο (Ν.Γ 154/69 άξζξν 5). ην ηζρχνλ γεληθφ
πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηνλ εμήο πίλαθα:

ΧΡΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
ΑΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ

Μέρξη 34

2

35-64

3

65-102

4

103 θαη άλσ

5

Ο ζπληειεζηήο θάζε καζήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ γεληθφ κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπ
καζήκαηνο θαη δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνξίσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.
(2) Ο ζπληειεζηήο ηάμεσο απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ηεο βαζκνινγίαο θαη ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ ηεο ρνιήο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζεηξάο αξραηφηεηαο ησλ
εμεξρνκέλσλ Αλζππνινραγψλ. Καζνξίδεηαη κε πξννδεπηηθφ κέηξν θαη έρεη ζθνπφ ηελ επίηεπμε δηαξθψο απμαλφκελεο πξνζπάζεηαο απφ ηνπο Δπέιπηδεο. Τινπνηείηαη απφ ηνπο αξηζκνχο 1,
2, 3 θαη 4 γηα ηελ Ηε, ΗΗα, ΗΗΗε θαη ΗVε ηάμε αληίζηνηρα.
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5. πλζήθεο πξναγσγήο – απνξξίςεσο – επαλεμεηάζεσο
α. Οξίδεηαη σο βάζε κνξίσλ γηα θάζε ηάμε ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηεο βαζκνινγηθήο βάζεσο 60 επί ηνπο ζπληειεζηέο ησλ καζεκάησλ πξναγσγήο ηεο ηάμεσο.
β. Οξίδεηαη σο φξην απνπζηψλ ην 1/3 ησλ πξνβιεπνκέλσλ εκεξψλ πξαγκαηηθήο
εθπαηδεχζεσο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο [έμη (6) ψξεο εθπαηδεχζεσο ζα ππνινγίδνληαη σο κία (1)
εκέξα πξαγκαηηθήο εθπαηδεχζεσο].
γ. Θεσξείηαη επηηπρψλ θαη πξνάγεηαη απφ ηάμε ζε ηάμε ή απνθνηηά απφ ηε ζρνιή
ν Δχειπηο πνπ:
(1) πγθεληξψλεη ηελ πξνβιεπφκελε βάζε κνξίσλ θάζε ηάμεσο.
(2) ε θαλέλα κάζεκα πξναγσγήο δελ έρεη ηειηθφ βαζκφ θάησ ηνπ ζαξάληα
(40).
(3) Γελ έρεη μεπεξάζεη ην φξην απνπζηψλ (έρεη απνπζίεο ιηγφηεξεο απφ ην 1/3
ησλ πξνβιεπνκέλσλ εκεξψλ πξαγκαηηθήο εθπαηδεχζεσο).
δ. πνηνο δελ εμαζθαιίδεη φια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ραξαθηεξίδεηαη σο επαλεμεηαζηένο ή απνηπρψλ.
ε. Γελ επηηξέπεηαη ζε Δχειπη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα ράζεη πεξηζζφηεξν απφ
έλαλ ρξφλν ζηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο θνηηήζεσο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξναγσγήο ζηελ επφκελε ηάμε, δηαθνξεηηθά απνκαθξχλεηαη απφ ηε ρνιή απηεπαγγέιησο.
ζη. Γηθαίσκα επαλεμεηάζεσο έρνπλ:
(1) ζνη ζπγθεληξψλνπλ κφξηα ιηγφηεξα απφ ηε βάζε κνξίσλ, αιιά φρη ιηγφηεξα ηνπ 95% ηεο βάζεσο κνξίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο ζπνπδψλ ηνπο. Απηνί
επαλεμεηάδνληαη ζε φζα καζήκαηα έιαβαλ βαζκφ θάησ ηνπ εμήληα (60).
(2) ζνη ππεξβαίλνπλ ηε βάζε κνξίσλ, αιιά παίξλνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
καζήκαηα βαζκφ θάησ ηνπ ζαξάληα (40), επαλεμεηάδνληαη κφλν ζηα καζήκαηα απηά.
(3) Ζ επαλεμέηαζε ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 133 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
ρνιήο θαη ιακβάλεη ρψξα ηνλ κήλα Αχγνπζην, κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ
αθαδεκατθνχ έηνπο.
δ. Απνξξίπηνληαη νξηζηηθά θαη παξακέλνπλ ζηελ ίδηα ηάμε νη Δπέιπηδεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο:
(1) ζνη ζπγθεληξψζνπλ ζηα καζήκαηα πξναγσγήο κφξηα ιηγφηεξα ηνπ 95%
ηεο βάζεσο κνξίσλ.
(2) ζνη πάξνπλ ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ Απγνχζηνπ βαζκφ θάησ ηνπ ζαξάληα
(40) ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα.
(3) ζνη μεπεξάζνπλ ην φξην απνπζηψλ.
ε. Γηα ηνπο Δπέιπηδεο πνπ πήξαλ ζηα πξνζφληα βαζκφ θάησ ηνπ ζαξάληα (40)
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εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 150 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ρνιήο (παξαπνκπή ζε Πξσηνβάζκην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην).
ζ. Οη Δπέιπηδεο πνπ πξνάγνληαη κεηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπνζεηνχληαη απφ απφςεσο αξραηφηεηαο ζην αξηζηεξφ ηεο ηάμεσο ηνπο θαη ε κεηαμχ ηνπο αξραηφηεηα θαζνξίδεηαη κε
βάζε ηε βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηελ επαλεμέηαζε, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε πξνεγνχκελε βαζκνινγία.
εκείσζε: Σα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ γηα ηελ ηειηθή ζεηξά απνθνηηήζεσο ζα είλαη ηα
κφξηα πνπ ζπγθέληξσζε ν Δχειπηο κε ηε βαζκνινγία πξηλ απφ ηελ επαλεμέηαζε (π.ρ. αλ ζηα
καζεκαηηθά πήξε αξρηθψο ηνλ βαζκφ 35 θαη ζηελ επαλεμέηαζε έγξαςε 85, ζα ππνινγηζζνχλ
ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 35 θαη φρη ζην 85. Σν 85 είλαη κφλνλ βαζκφο πξναγσγήο ζηελ
επφκελε ηάμε θαη θαζνξίδεη ηε ζεηξά αξραηφηεηαο κεηαμχ ησλ επαλεμεηαζηέσλ).
6. Τπνινγηζκφο κνξίσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζεηξάο αξραηφηεηαο
α. Τπνινγηζκφο κνξίσλ
(1) Μφξηα απφ καζήκαηα (αθαδεκατθά θαη ζηξαηησηηθά)
Σα κφξηα απφ ηα καζήκαηα πξνθχπηνπλ απν ην γηλφκελν ηνπ Μ.Ο. ηνπ
καζήκαηνο επί ηνλ ζπληειεζηή ηνπ (γηα φια ηα έηε)
(2) Μφξηα απφ πξνζφληα
Σα κφξηα θάζε Δπέιπηδνο πξνθχπηνπλ απφ ηε βαζκνιφγεζε δηαθφξσλ
επηδφζεσλ-ηθαλνηήησλ: ηεο θαηάζηαζεο πγείαο, ηνπ παξαζηήκαηνο (ζρέζε χςνπο-βάξνπο),
ησλ εζηθψλ πξνζφλησλ, ησλ πνηλψλ θαη ηεο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζε 100βάζκηα θιίκαθα
θαη πνιιαπιαζηάδνληαη επί ηνλ ζπληειεζηή 5. Σν Άξηζηα ηζνδπλακεί κε 500 κφξηα.
(3) Μφξηα απφ δηαγσγή
Ζ δηαγσγή ησλ Δπειπίδσλ εθηηκάηαη ζε 20βάζκηα θιίκαθα.
Ο Δχειπηο ιακβάλεη ηνλ βαζκφ είθνζη (20) εάλ θαηά ην δηάζηεκα ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο δελ ππέζηε πνηλή, ελψ ιακβάλεη ηνλ βαζκφ κεδέλ (0) εάλ ππέζηε πνηλέο,
ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ αλαγφκελν ζε εκέξεο πεξηνξηζκνχ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο (200), ην
νπνίν είλαη ην γηλφκελν ηνπ είθνζη επί ηνλ ζπληειεζηή δηαγσγήο, δειαδή ην δέθα.
Σν γηλφκελν βαζκνχ θαη ζπληειεζηή δηαγσγήο είλαη ην ζχλνιν κνξίσλ ηνπ
έηνπο γηα ηε δηαγσγή.
Οη δηάθνξεο πνηλέο αλάγνληαη ζε εκέξεο πεξηνξηζκνχ σο εμήο:
(α) Μία εκέξα θξαηήζεσο αληηζηνηρεί ζε δχν εκέξεο πεξηνξηζκνχ.
(β) Μία εκέξα ζηεξήζεσο εμφδνπ αληηζηνηρεί ζε ηξείο εκέξεο πεξηνξηζκνχ.
(γ) Μία εκέξα θπιαθίζεσο αληηζηνηρεί ζε ηέζζεξηο εκέξεο πεξηνξηζκνχ.
(δ) Μία εκέξα απζηεξάο θπιαθίζεσο αληηζηνηρεί ζε νθηψ εκέξεο πεξηνξηζκνχ.
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(4) πλνιηθά κφξηα
Σα ζπλνιηθά κφξηα γηα ην θάζε έηνο πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ
κνξίσλ ησλ καζεκάησλ (ζηξαηησηηθήο θαη αθαδεκατθήο εθπαηδεχζεσο) ησλ πξνζφλησλ θαη
ηεο δηαγσγήο.
β. Τπνινγηζκφο κνξίσλ απνθνηηήζεσο
Σα ζπλνιηθά κφξηα, πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ ηειηθή ζεηξά απνθνηηήζεσο, ππνινγίδνληαη σο εμήο:
ΤΝΟΛΗΚΑ ΜΟΡΗΑ = (ΜΟΡΗΑ Ηεο * 1 )+ (ΜΟΡΗΑ ΗΗαο * 2) +(ΜΟΡΗΑ ΗΗΗεο * 3) +
(ΜΟΡΗΑ ΗVεο * 4)
Οη ζπληειεζηέο 1, 2, 3, 4 είλαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ηα αληίζηνηρα
έηε.
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1. Γεληθέο ππνρξεψζεηο Δπειπίδσλ
α. Οη Δπέιπηδεο νθείινπλ ζεβαζκφ θαη πεηζαξρία ζηνπο Αμησκαηηθνχο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ζηνπο Καζεγεηέο ηεο ρνιήο θαη ζηνπο Δπέιπηδεο ησλ αλσηέξσλ ηάμεσλ,
ζηνπο αξρεγνχο ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ θαη ζε θάζε αξραηφηεξν Δχειπη.
β. Κάζε Δχειπηο αλψηεξεο ηάμεσο ή αξραηφηεξνο Δχειπηο νθείιεη λα αλαθέξεη
ηεξαξρηθψο θάζε παξάπησκα, εηδάιισο ε απφθξπςε παξαπηψκαηνο ηηκσξείηαη.
γ. Οη Δπέιπηδεο δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ ζπλεηζθνξέο, λα εγγξάθνληαη σο ζπλδξνκεηέο εθεκεξίδσλ, ζπγγξακκάησλ, θπιιαδίσλ θ.ιπ., λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο, ζε
ηειεηέο ή ζπκπφζηα ζσκαηείσλ, λα δεκνζηεχνπλ ζηνλ ηχπν ή λα θαηαρσξνχλ νηηδήπνηε ζε
πεξηνδηθφ, ζχγγξακκα ή εθεκεξίδα ρσξίο ηελ άδεηα ηεο ππεξεζίαο. Καη’ εμαίξεζε κπνξνχλ λα
δεκνζηεχνπλ ζε ππεξεζηαθά έληππα.
δ. Καλέλα πεξηνδηθφ ζχγγξακκα, βηβιίν, θπιιάδην ή εηθνλνγξάθεκα δελ επηηξέπεηαη λα εηζαρζεί ζηε ρνιή ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο ρνιήο.
ε. Ζ ραξηνπαημία θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα, έζησ θαη ρσξίο νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ,
απαγνξεχνληαη απζηεξά εληφο ηεο ρνιήο.
ζη. Σν θάπληζκα επηηξέπεηαη ζηε ρνιή κφλνλ ζηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο γηα απηφλ
ην ζθνπφ ρψξνπο.
δ. Οη Δπέιπηδεο παληνχ θαη πάληνηε πξέπεη λα απέρνπλ απφ νκηιίεο θαη πξάμεηο
πνπ κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηε δεκφζηα ηάμε ή ηελ εζσηεξηθή εζπρία ηεο ρνιήο.
ε. Ζ θξίζε γηα ηηο δηαηαγέο ή πξάμεηο ησλ αλσηέξσλ απαγνξεχεηαη, νη δε παξαβάηεο ηηκσξνχληαη απζηεξά.
ζ. Οη Δπέιπηδεο κέζα θαη έμσ (σο έλζηνινη) απφ ηε ρνιή νθείινπλ λα εκθαλίδνληαη πάληνηε ηππηθά ληπκέλνη, κε ηελ πξνβιεπφκελε θαηά πεξίπησζε ζηνιή, ρσξίο θακία
παξέθθιηζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πειίθην ή ην δίθνρν ή ην ηδφθετ είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζηνιήο, θέξεηαη επί ηεο θεθαιήο πάληα θαη αθαηξείηαη κφλνλ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, π.ρ.
ζε ρψξνπο φπσο ζηξαηησηηθνί ζάιακνη, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, γξαθεία, πίζηεο αεξνζθαθψλ,
θαη θαηά ηε δηάξθεηα γεπκάησλ ή δεμηψζεσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ζξεζθεπηηθνί ρψξνη, νη
ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ηα απηνθίλεηα εθηφο κνλάδνο. Δπίζεο φηαλ πξνβιέπνληαη ζηε ζηνιή
γάληηα, πάληα θνξηνχληαη.
η. Καλέλαο Δχειπηο δε κπνξεί λα απαζρνιήζεη γηα ππεξεζία πνπ δελ πξνβιέπεηαη
απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο νπιίηε ή ηδηψηε ππεξεηνχληα ζηε ρνιή, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο
Γηνηθήζεσο ηεο ρνιήο.
ηα. Απαγνξεχεηαη ζηνπο Δπέιπηδεο λα αιιάδνπλ θξεβάηηα ή ηηο ζέζεηο ηνπο ζηηο
ηάμεηο, ζηνπο ζαιάκνπο θαη ζην εζηηαηφξην, αθφκε δε λα αληαιιάζζνπλ ηα είδε ηκαηηζκνχ,
γξαθηθήο χιεο, κειέηεο ή νπνηαδήπνηε άιια δεκφζηα είδε, ηα νπνία ηνπο έρνπλ δνζεί.
ηβ. Καλέλαο Δχειπηο δελ κπνξεί λα αληηγξάθεη εξγαζίεο άιινπ Δπέιπηδνο θαη λα
εθηειεί νπνηαδήπνηε εξγαζία γηα φθεινο ή γηα ινγαξηαζκφ άιινπ.
ηγ. Οη Δπέιπηδεο νθείινπλ λα απνλέκνπλ ραηξεηηζκφ ζε θάζε Αμησκαηηθφ ησλ
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Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπο Καζεγεηέο ηεο ρνιήο, ηνπο αξραηφηεξνπο Δπέιπηδεο, θαζψο θαη
ηνπο καζεηέο ησλ αλσηέξσλ ηάμεσλ ησλ ινηπψλ ηζφηηκσλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ.
ηδ. Σν επηηξεπφκελν κήθνο ηεο θφκεο ησλ ζηξαηησηηθψλ είλαη γηα ηνπο άλδξεο
Δπέιπηδεο 3 έσο 4 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ ζηελ θνξπθή ηεο θεθαιήο ζβήλνληαο ζην κεδέλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ απρέλα. Σν κήθνο ηεο θαβνξίηαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην χςνο ηεο θφγρεο ηνπ
καηηνχ (έμσ θαλζφο) ή απφ ην άλσ ζεκείν ηνπ έμσ αθνπζηηθνχ πφξνπ (ηξάγνο), φ,ηη απφ ηα
δχν βξίζθεηαη ρακειφηεξα. Γηα δε ηηο γπλαίθεο ε θφκε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη εππξεπήο θαη
πεξηπνηεκέλε, ηα καιιηά δελ επηηξέπεηαη λα αθνπκπνχλ ζηνλ γηαθά ηεο ζηνιήο. Πξέπεη λα
είλαη καδεκέλα κε δηαθξηηηθνχ κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο αληηθείκελα (π.ρ. ζηέθεο καιιηψλ).
Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε αιινίσζε ή αιιαγή ρξψκαηνο καιιηψλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε
καθηγηάδ θαη θνζκεκάησλ.
ηε. Γηα ιφγνπο ηππνπνίεζεο ηεο εκθαλίζεσο, κε ηε ζηνιή απαγνξεχεηαη λα θνξηνχληαη νπνηαδήπνηε αληηθείκελα, εθηφο απφ ην ξνιφη. Σα ζξεζθεπηηθήο ή νπνηαζδήπνηε
άιιεο δηάζηαζεο αληηθείκελα απαγνξεχνληαη γηα ιφγνπο ηππνπνίεζεο λα είλαη εκθαλή.
ηζη. Αθνινπζεί ην ηζρχνλ πξφγξακκα σξψλ ππεξεζίαο θαη εθπαηδεχζεσο:

Α/Α

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΧΡΔ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ
ΧΡΑΡΗΟ

Α΄ ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΧ ΠΔΜΠΣΖ
06:00
Δγεξηήξην
06:00 - 06:10
Αηνκηθή Καζαξηφηεηα
06:10 - 06:40
σκαηηθή αγσγή
Α΄ ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΧ ΠΔΜΠΣΖ

06:20
Δπηζεψξεζε Φξνπξάο
06:40 – 07:10
Λήςε ινπηξνχ – πξνεηνηκαζία επηζεσξήζεσο
07:00
Έπαξζε εκαίαο
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Α/Α

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΧΡΔ
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ
ΧΡΑΡΗΟ

ΘΔΡΗΝΟ
ΧΡΑΡΗΟ

Α΄ ΓΔΤΣΔΡΑ ΔΧ ΠΔΜΠΣΖ
Δπηζεψξεζε
Θαιακαξρψλ- ΟκαδαξρψλΒ.Γηκνηξηηψλ -Γηκνηξηηψλ - Γηνηθεηψλ Λφρσλ Αλαθνξά Λ.Δ. - Σ.Δ.

07:10 -07:45
07:10 – 07:50

Δπίζθεςε Ηαηξνχ

07:45 – 07:50

Απφζεζε νπιηζκνχ

07:50 – 08:10

Πξσηλφ

08:15 – 09:00

1ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο

09:00 – 09:05

Γηάιεηκκα

09:05 – 09:50

2ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο

09:50 – 09:55

Γηάιεηκκα

09:55 – 10:40

3ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο

10:40 – 10:45

Γηάιεηκκα

10:45 – 11:30

4ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο

11:30 – 11:45

Γηάιεηκκα

11:45 – 12:30

5ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο

12:30 – 12:35

Γηάιεηκκα

12:35 - 13:20

6ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο

13:20 - 13:25

Αηνκηθή Καζαξηφηεηα
Αλαθνξά .Δ. - Αλάγλσζε Ζκεξήζηαο Γηαηαγήο - Γεχκα
Μεζεκβξηλή Αλάπαπζε-Διεχζεξνο ρξφλνο

13:25 – 14:00
14:15 – 16:00
16:00

Δγεξηήξην
Αλαθνξά .Δ. - Αλάγλσζε Ζκεξήζηαο Γηαηαγήο - Γεχκα
Μεζεκβξηλή Αλάπαπζε-Διεχζεξνο ρξφλνο

13:25 – 14:00
14:15 – 16:00
16:00

Δγεξηήξην
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Α/Α

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΧΡΔ

ΧΡΔ

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ
ΧΡΑΡΗΟ

ΘΔΡΗΝΟ ΧΡΑΡΗΟ

Αλαθνξά γηα σκαηηθή Αγσγή

16:10

σκαηηθή Αγσγή (Καηαλνκή ησλ
Δπειπίδσλ θαηά Σάμε ζε 3 Σκήκαηα
κε κέξηκλα .Δ. θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Αγσγήο)

16:15 – 17:45

16:40
16:45 – 18:15

Διεχζεξνο ρξφλνο

17:45 -19:00

18:15 - 19:00

Αλαθνξά .Δ. - Γείπλν

19:00 – 19:30

19:00 – 19:30

Δζπεξηλφ πξνζθιεηήξην

19:45 – 20:00

19:45 – 20:00

Διεχζεξνο ρξφλνο - Μειέηε

20:00 – 23:00

20:00 – 23:00

Αλαθνξά Αλαθεξνκέλσλ ΑΞ.ΔΠ.

22:30

22:30

Πξνζθιεηήξην ηηκσξεκέλσλ

22:45

22:45

ησπεηήξην

23:00

23:00

Πξναηξεηηθή κειέηε (εληφο ζαιάκσλ)

23:00-24:00

23:00-24:00

Δγεξηήξην

06:00

06:00

Αηνκηθή Καζαξηφηεηα

06:00 - 06:10

06:00 - 06:10

σκαηηθή αγσγή

06:10 - 06:40

06:10 - 06:40

Δπηζεψξεζε Φξνπξάο

06:20

06:20

Πξνεηνηκαζία επηζεσξήζεσο

06:40 – 07:30

06:40 – 07:30

Έπαξζε εκαίαο

07:00

07:00

Δπίζθεςε Ηαηξνχ

07:10 – 07:30

07:10 – 07:30

Πξσηλφ

07:30 – 07:50

07:30 – 07:50

Δπηζεψξεζε Οκαδαξρψλ- Β. Γηκνηξη- 08:00 – 09:00
ηψλ - Γηκνηξηηψλ-Γηνηθεηψλ Λ.Δ.Αλαθνξά Λ.Δ.

08:00 – 09:00

Μεηάβαζε ζην ρψξν αλαθνξάο .Δ.

09:00 - 09:10

09:00 - 09:10

Αλαθνξά πληάγκαηνο - Αζθήζεηο 09:10 - 10:40
Αθξηβείαο

09:10 - 10:40

Παξάδνζε νπιηζκνχ

10:40 - 11:00

10:40 - 11:00

Λήςε πξνγεχκαηνο-Μεηάβαζε ζηα
ηκήκαηα

11:00 - 11:20

11:00 - 11:20

Β΄ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
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Α/Α

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΧΡΔ

ΧΡΔ

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ
ΧΡΑΡΗΟ

ΘΔΡΗΝΟ ΧΡΑΡΗΟ

Β΄ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
1ε -2ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο

11:20 – 12:50

11:20 – 12:50

Γηάιεηκκα ή Μεηάβαζε ζην Ακθηζέα- 12:50 – 13:00
ηξν

12:50 – 13:00

3ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο ή εκηλά- 13:00 – 13:40
ξην Δπηκφξθσζεο

13:00 – 13:40

4ε
Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο: ηε 13:55 – 14:25
δηάζεζε Γηνηθεηνχ ..Δ.

13:55 – 14:25

Γεχκα

14:30 – 15:00

14:30 – 15:00

Πξνεηνηκαζία εμφδνπ - Δπηζεψξεζε 14:30 – 15:00
Δμφδνπ

14:30 – 15:00

Έμνδνο

15:00

15:00

Δπηζεψξεζε Φξνπξάο Πξνζθιεηήξην Σηκσξεκέλσλ

15:20 – 15:45

15:20 – 15:45

Διεχζεξνο ρξφλνο

15:30 – 19:00

15:30 – 19:00
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2. Σάμε – Λεηηνπξγία ζαιάκσλ
α. Καζαξηφηεηεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ – ζαιάκσλ
(1) Γηα λα δηαηεξνχληαη νη ρψξνη ηεο ρνιήο θαζαξνί ρξεζηκνπνηνχληαη κηζζσκέλα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο. Ο Δχειπηο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεβαζηεί φινπο ηνπο
ρψξνπο ηεο ρνιήο κε ηε ζηάζε ηνπ, πνπ ζα αθνξά θπξίσο ηα παξαθάησ:
(α) Σαθηνπνίεζε εληφο ηνπ θνξηακνχ ηνπ, ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ.
(β) Δπηαμία θξεβαηηνχ - θνκνδίλνπ – βηβιηνζήθεο – γξαθείνπ ηνπ.
(γ) πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα δηαηαζζφκελα απφ ηηο Γ.Δ.
– Λ.Δ., γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θήπνπο Λ.Δ. θ.ιπ.
(δ) εβαζκφ ζηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε ε δσή ησλ θηεξίσλ λα
είλαη καθξφρξνλε θαη ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα κελ απεηιείηαη απφ θηλδχλνπο.
(2) Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαζαξίδνληαη ππνρξεσηηθά θάζε κέξα, πξνθεηκέλνπ ε ρνιή λα παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα πνπ αξκφδεη ζην επίπεδν ησλ Δπειπίδσλ (κε κέξηκλα
ησλ νξγάλσλ ππεξεζίαο ησλ ιφρσλ). ινη νη ρψξνη ηεο ρνιήο έρνπλ θαηαλεκεζεί ηζνκεξψο
ζηνπο Λ.Δ. κε ζθνπφ λα θαζαξίδνληαη θαη λα ειέγρνληαη απφ απηνχο.
(3) Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ζαιάκσλ είλαη επζχλε ηνπ εθάζηνηε ζαιακάξρε θαη
θαζαξίδνληαη απφ ηνπο Δπέιπηδεο ππεξεζίαο ησλ ζαιάκσλ ζην κέηξν πνπ θαζνξίδεη ε ρνιή.
β. Σαθηνπνίεζε αηνκηθψλ εηδψλ
Σα αηνκηθά είδε ησλ Δπειπίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηαθηνπνηεκέλα θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα εκέξαο θαη λχρηαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν. Γελ ζα πξέπεη λα αθήλνληαη εθηεζεηκέλα δεκφζηα είδε ζε ζέζε απφ φπνπ κπνξνχλ λα ραζνχλ ή λα κπεξδεπηνχλ κε
άιισλ Δπειπίδσλ. Ο ηξφπνο δηεπζέηεζεο ησλ δεκνζίσλ εηδψλ είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη θαζνξίδεηαη απφ ζρεδηάγξακκα πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηνπο ιφρνπο θαη ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ
ηε ρνιή.
γ. Ση απαγνξεχεηαη εληφο ηνπ ζαιάκνπ
Δληφο ηνπ ζαιάκνπ απαγνξεχνληαη απζηεξά ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε
εδεζκάησλ, ε ρξήζε ζπζθεπήο παξαγσγήο ήρνπ κε εμσηεξηθά ερεία, ε ζπγθέληξσζε Δπειπίδσλ ηηο ψξεο ηεο ππνρξεσηηθήο κειέηεο, ν χπλνο ζε ρξφλν άιιν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην πξφγξακκα σξψλ ππεξεζίαο θαη εθπαηδεχζεσο, ε κειέηε κε πεξηβνιή άιιε απφ απηή
πνπ πξνβιέπεηαη θαηά επνρή θαη γεληθά θάζε ηη πνπ δηαηαξάζζεη ηελ ηάμε ηνπ ζαιάκνπ.
δ. Πξφθιεζε δεκηψλ
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ είηε απφ εζθεκκέλε ελέξγεηα είηε απφ ακέιεηα. ε θάζε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηψλ ν Δχειπηο πνπ ηελ πξνθάιεζε ζα είλαη ππφινγνο γηα ηελ πξάμε ηνπ θαη ζα αληηκεησπίδεη πνηλή αλάινγα κε ηε δεκηά θαη αλάινγα αλ ε ελέξγεηά ηνπ είλαη εζθεκκέλε ή αθνχζηα.
ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζα θαιείηαη ν Δχειπηο λα απνθαηαζηήζεη ηε δεκηά. ιεο
νη δεκηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λφρνπ ή ζηα αξκφδηα φξγαλα
θαη λα κελ επηρεηξείηαη θακηά απφθξπςε δεκηάο ή ζπγθάιπςε ηνπ ππαηηίνπ, δηφηη ηφηε ζα είλαη
ζπλππεχζπλα θαη ηα φξγαλα ηα νπνία δελ αλέθεξαλ ή θαζπζηέξεζαλ λα ηελ αλαθέξνπλ.
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3. Δπηζεσξήζεηο
α. θνπφο ησλ επηζεσξήζεσλ
θνπφο ησλ επηζεσξήζεσλ είλαη ν έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ ησλ Δπειπίδσλ, αιιά θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ. Δπίζεο, νη επηζεσξήζεηο
έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ λα δηδάμνπλ ηνπο Δπέιπηδεο ηνλ νξζφ ηξφπν επηζεσξήζεσο θαη λα
ηνπο βνεζήζνπλ λα εζηζηνχλ ζηελ ςπρνινγία ηνπ επηζεσξνχληνο θαη ηνπ επηζεσξνπκέλνπ
ψζηε λα κπνξνχλ ζην κέιινλ σο Αμησκαηηθνί λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δηάθνξεο επηζεσξήζεηο
κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα.
β. Πξνβιεπφκελεο επηζεσξήζεηο
Οη πξνβιεπφκελεο επηζεσξήζεηο είλαη νη εμήο:
(1) Καζεκεξηλή πξσηλή επηζεψξεζε.
(2) Δπηζεψξεζε Γηκνηξηηψλ.
(3) Δπηζεψξεζε Γηνηθεηψλ Λφρσλ.
(4) Δπηζεψξεζε Γηνηθεηψλ Σαγκάησλ.
(5) Δπηζεψξεζε Παξαζθεπήο.
(6) Δπηζεψξεζε νπιηζκνχ.
(7) Δπηζεψξεζε εμνδνχρσλ.
(8) Δπηζεψξεζε θνπξέκαηνο.
(9) Δπηζεψξεζε θξνπξάο.
(10) Δπηζεψξεζε Γηνηθεηνχ πληάγκαηνο.
(11) Δπηζεψξεζε ηξαηεγνχ Γηνηθεηνχ ρνιήο.
γ. Σξφπνο ελεξγείαο
(1) Σα αληηθείκελα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη πάληα δηαθνξεηηθά θαηά πεξίπησζε, ψζηε απηφο πνπ δηελεξγεί ηελ επηζεψξεζε λα έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ βαζκνχ φπνπ
βξίζθεηαη ην ηκήκα πνπ επηζεσξείηαη. Έηζη δεκηνπξγείηαη νινθιεξσκέλε εληχπσζε, αιιά
κεηαθέξεηαη θαη ζηνλ Δχειπη ε ζσζηή κεζνδνινγία επηζεσξήζεσο θαη ειέγρνπ. Ο νξζφο ηξφπνο δηελέξγεηαο ηεο επηζεσξήζεσο πξνιακβάλεη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ δπζκελή ζρφιηα γηα ηε ρνιή, θαη θπζηθά δηαηεξεί ζε κέγηζην βαζκφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ.
(2) Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ θαζεκεξηλή επηζεψξεζε ηεο
δηκνηξίαο απφ ηνπο δηκνηξίηεο, θαζψο θαη ζηελ εβδνκαδηαία απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ Λ.Δ. –
Σ.Δ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζεκαζίαο απηήο απνδίδεηαη θπξίσο ζηε γλψζε ηεο πνξείαο πνπ δηαγξάθεη ν Δχειπηο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνλ δηαθαηέρνπλ. Σνλίδεηαη φηη ε γλσξηκία κε
θάζε Δχειπη μερσξηζηά ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, θαη’
αξράο κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλεληεχμεηο θαη θαη’ επέθηαζε κε ηε ζπλερή επαθή.
- 56 -

Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΟΛΖ

4. πγθεληξψζεηο – Αλαθνξέο
α. θνπφο
θνπφο ησλ αλαθνξψλ είλαη ε ελεκέξσζε ησλ Δπειπίδσλ επί γεληθψλ ζεκάησλ
θαη ζεκάησλ ηάμεσο θαη πεηζαξρίαο. Παξάιιεια ελεκεξψλνληαη νη Δπέιπηδεο γηα ηηο δηαηαγέο
ηεο ζρνιήο πνπ ηνπο αθνξνχλ.
β. Πξνβιεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο
Οη πξνβιεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο είλαη νη παξαθάησ:
(1) Αλαθνξά Λφρνπ
(2) Αλαθνξά Σάγκαηνο
(3) Αλαθνξά πληάγκαηνο
(4) Αλαθνξά Σάμεσο
γ. Σξφπνο εθηειέζεσο ζπγθεληξψζεσλ
ιεο νη κεηαθηλήζεηο ηκεκάησλ γηα ζπγθέληξσζε ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε
απφιπηε ηάμε θαη κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξίδεη ην πξφγξακκα σξψλ ππεξεζίαο θαη
εθπαηδεχζεσο. Σα ηκήκαηα κεηαβαίλνπλ ζηηο δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο ζπληεηαγκέλα θαη ηξνράδελ ελψ δχλαληαη νη επηθεθαιήο ηνπο λα δηαηάζζνπλ ηελ αλαθψλεζε ζπλζεκάησλ.
δ. Σξφπνο ιήςεσο αλαθνξάο απφ Γηκνηξίηεο – Λνραγνχο – Γηνηθεηέο Σ.Δ./.Δ.
Ο Αμησκαηηθφο Τπεξεζίαο Λφρνπ παίξλεη αλαθνξά απφ ηνλ Δπηινρία θαη ζηε
ζπλέρεηα δίλεη ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λφρνπ. ηηο ζπγθεληξψζεηο γηα αλαθνξά Σ.Δ. ή .Δ. ιακβάλεη αλαθνξά ν ΑΞ.ΔΠ. απφ ην Β.ΑΞ.ΔΠ., δίλεη αλαθνξά ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Σ.Δ. θαη απηφο κε
ηε ζεηξά ηνπ ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ .Δ.
ε. Θέκαηα εκεξήζηαο αλαθνξάο ιφρσλ θαη αλαθνξψλ Σ.Δ. – .Δ.
Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηελ αλαθνξά ηνπ ιφρνπ πξέπεη λα είλαη θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο θαη λα απνζθνπνχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ Δπειπίδσλ, αιιά θαη ζηελ εμχςσζε
ηνπ εζηθνχ. Παξάιιεια, πξέπεη λα θαπηεξηάδνληαη ηα παξαπηψκαηα κε ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη
θαηαλνεηφ απφ ηνπο Δπέιπηδεο φηη απηά ειέγρνληαη, θαη λα παξαδεηγκαηίδνληαη, πξνθεηκέλνπ
λα κελ ππνπέζνπλ ζην κέιινλ ζε παξφκνηα παξαπηψκαηα. Δπίζεο, γεγνλφηα απφ ην ηζηνξηθφ
επεηεηνιφγην θαιφ είλαη λα αλαθέξνληαη ζηελ πξσηλή αλαθνξά, πξνθεηκέλνπ νη Δπέιπηδεο λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ ηζηνξία καο.
ζη. Σξφπνο αλαθνξάο – αηηήζεσο Δπειπίδσλ
Ο ηξφπνο αηηήζεσο ησλ δηαθφξσλ αηηεκάησλ ησλ Δπειπίδσλ είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο. πγθεθξηκέλα φια ηα αηηήκαηα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ηεξαξρηθψο, ελψ ελεκεξψλνληαη φια ηα θιηκάθηα ηεο ηεξαξρίαο,
αξρήο γελνκέλεο απφ ην Θαιακάξρε: ν Οκαδάξρεο, ν Βνεζφο Γηκνηξίηεο, ν Γηκνηξίηεο, ν
Γηνηθεηήο ηνπ Λφρνπ, ν Γηνηθεηήο ηνπ Σάγκαηνο, ν Γηνηθεηήο ηνπ πληάγκαηνο θαη θαηαιήγνπλ λα εγθξίλνληαη ή φρη απφ ηνλ ηξαηεγφ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο.
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5. Φξνπξά – εθηέιεζε ππεξεζίαο (έλνπιεο – άνπιεο)
α. Καζήθνληα ζθνπνχ
Ο ζθνπφο πξέπεη:
(1) Να είλαη άςνγα ληπκέλνο θαη λα έρεη πιήξε εμάξηπζε, νπιηζκφ, ππξνκαρηθά θαη θξάλνο.
(2) Να δηαηεξεί ηε ζθνπηά ηνπ θαζαξή.
(3) Γελ απνκαθξχλεηαη ηεο ζθνπηάο ηνπ πέξα απφ 15κ.
(4) Γελ θάζεηαη.
(5) Γελ θαπλίδεη.
(6) Γελ ηξψεη, δελ πίλεη, δελ θνηκάηαη.
(7) Γελ αθνχεη ξαδηφθσλν.
(8) Γελ θάλεη ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ.
(9) Δθηειεί αλαγλψξηζε ζε νπνηνδήπνηε άηνκν, ην νπνίν πξνζέξρεηαη ζηνλ
ρψξν γηα ηνλ νπνίνλ είλαη ππεχζπλνο ή πεξλά πιεζίνλ ηνπ.
(10) ηαλ επηζπκεί λα αληηθαηαζηαζεί γηα νπνηνδήπνηε ζνβαξφ ιφγν, ελεκεξψλεη ηνλ ΑΞ.ΔΠ.
(11) ηελ πεξίπησζε πνπ θηλνχληαη πξνο απηφλ δχν εθνδεχνληεο ζπγρξφλσο,
απφ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, ν ζθνπφο αθηλεηνπνηεί δηαδνρηθά ακθφηεξνπο θαη ζηε
ζπλέρεηα εθηειεί αλαγλψξηζε ζε θάζε έλαλ μερσξηζηά.
β. Αλαγλψξηζε εθνδεχνληνο
(1) ηαλ ν ζθνπφο αληηιεθζεί άηνκν ή άηνκα λα πιεζηάδνπλ ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπ, αλαθσλεί: «ΑΛΣ. Σηο εη;». Παίξλνληαο ηελ απάληεζε δηαηάζζεη «πξνρψξεζε» θαη
φηαλ ν εθνδεχσλ θζάζεη ζε απφζηαζε 8-10κ, ν ζθνπφο αλαθσλεί ην δεχηεξν «ΑΛΣ» θαη
γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ ζπλζεκαηηθψλ αξηζκψλ (ν ζθνπφο αλαθέξεη ρακειφθσλα πξψηνο ηνλ
αξηζκφ ηνπ θαη απαληά κε ηνλ δηθφ ηνπ αξηζκφ ν εθνδεχσλ). Δλ ζπλερεία δηαηάζζεη ηνλ εθνδεχνληα λα θηλεζεί κε ηε ιέμε «πξνρψξεζε» θαη ζε απφζηαζε 3-4κ. αλαθσλεί ην ηξίην
«ΑΛΣ». ηαλ ν εθνδεχσλ ζηακαηήζεη, ν ζθνπφο δηαηάζζεη «πξνρψξεζε ζην παξαζχλζεκα».
Αλ ην παξαζχλζεκα είλαη ζσζηφ, αλαθσλεί «ειεχζεξνο» ππνδειψλνληαο ηελ θίιηα πξνζέγγηζε. ηαλ ν εθνδεχσλ ή άιιν άηνκν δελ γλσξίδεη ηα ζπλζεκαηηθά αλαγλσξίζεσο, αθηλεηνπνηείηαη απφ ηνλ ζθνπφ θαη ελεκεξψλεηαη ηειεθσληθψο ν ΑΞ.ΔΠ.
(2) ηαλ ν ζθνπφο αληηιεθζεί απηνθίλεην θηλνχκελν πξνο απηφλ ή δηεξρφκελν
πιεζίνλ ηνπ, δηαηάζζεη ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπ, ην ζβήζηκν ησλ θψησλ θαη ηελ θάζνδν ηνπ
εθνδεχνληα γηα αλαγλψξηζε. Δάλ είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα ή εθνδεχνληεο, ν ζθνπφο
δηαηάζζεη λα πξνρσξήζεη πξνο απηφλ ν πεξηπνιάξρεο ή ν εθνδεχσλ, νη δε άιινη κέλνπλ αθίλεηνη. Δάλ είλαη απηνθίλεην, δηαηάζζεηαη ν επηθεθαιήο αμησκαηηθφο λα θαηεβεί γηα αλαγλψξηζε.
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γ. Κηεξηνθχιαθαο
Δίλαη έλαο άνπινο Δχειπηο Ηεο, ΗΗαο ή ΗΗΗεο ηάμεσο ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε θχιαμε φισλ ησλ δεκνζίσλ θαη αηνκηθψλ εηδψλ ησλ ζαιάκσλ, ηνπ νπιηζκνχ εληφο ησλ νπινβαζηψλ, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ αηφκσλ ηνπ ζαιάκνπ ζηε
δηάξθεηα ηεο λχθηαο. Δίλαη ππεχζπλνο λα εθηειεί ηηο αθππλίζεηο. Δπίζεο ζπκπιεξψλεη ηα πξνβιεπφκελα βηβιία θαη γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ Δπειπίδσλ θαη ησλ
φπισλ εληφο ηνπ ιφρνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ν θηεξηνθχιαθαο ππνρξενχηαη
λα ειέγρεη θαη λα ζεκεηψλεη ζην αληίζηνηρν βηβιίν νπνηνλδήπνηε εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη απφ
ην θηήξην ηνπ Λ.Δ. Απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζε νπνηνδήπνηε άγλσζηφ ηνπ πξφζσπν, κε ζρεηηθφ
κε ην ιφρν, εηδνπνηψληαο ζρεηηθά ηνλ ΑΞ.ΔΠ. θαη πξάηηνληαο αλάινγα κε ηηο νδεγίεο. Ο θηεξηνθχιαθαο ηνπ ιφρνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα παξαθάησ:
(1) Σνλ έιεγρν χπαξμεο φισλ ησλ θιεηδηψλ ζηελ θιεηδνζήθε ηνπ ιφρνπ κε ηελ
αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ.
(2) Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ ζπξψλ ησλ ζαιάκσλ θαηά ηελ πξσηλή
πεξίνδν, φηαλ εθηεινχληαη νη θαζαξηφηεηεο ηνπ ιφρνπ.
(3) Σελ νξζή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ ρξεψζεσο ησλ θιεηδηψλ.
(4) Λνηπά θαζήθνληα φπσο Κ 20-2
δ. Δγθαηάζηαζε – αιιαγή ζθνπψλ
Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε αιιαγή ησλ ζθνπψλ γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αξρηθχιαθα
θαη ησλ δεθαλέσλ αιιαγήο, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ειέγρνπλ ηελ νξζή παξάδνζε θαη
παξαιαβή ησλ ππξνκαρηθψλ θαη ησλ ζπλζεκαηηθψλ, είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νπιηζκνχ ησλ ζθνπψλ θαη γηα ηελ έγθαηξε αιιαγή ησλ ζθνπψλ.
ε. εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο
(1) Έιεγρνο απφ φινπο φζνπο εθηεινχλ ππεξεζία ζε νηηδήπνηε ηνπο ηξαβήμεη
ηελ πξνζνρή ή ηνπο πξνμελήζεη εληχπσζε θαη ζε νπνηνλδήπνηε εηζέιζεη ζηνλ ηνκέα επζχλεο
ηνπο, αζρέησο εάλ ηνλ γλσξίδεη θαη αλ εηζέξρεηαη ή εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ.
(2) Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε ππξνκαρηθψλ. Ζ ρξήζε ηνπο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ απζηεξψο εθηφο θαη αλ απεηιείηαη ΑΜΔΑ ε δσή ηνπο κε ΠΤΡΑ, ή εάλ έιαβαλ δηαηαγή
παίξλνληαο νη ίδηνη ηειέθσλν ζε απηφλ πνπ ηνπο δηέηαμε.
(3) Γηα θαλέλαλ ιφγν δελ εγθαηαιείπνπλ ηε ζέζε ηνπο, παξά κφλνλ εάλ αληηθαηαζηαζνχλ κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.
(4) Κακηά θαζπζηέξεζε δελ δηθαηνινγείηαη ζηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο.
(5) Απζαίξεηε αιιαγή ππεξεζίαο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ΑΞ.ΔΠ., απαγνξεχεηαη.
(6) Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ εππξεπή παξνπζία ησλ ελεξγνχλησλ ηελ έλνπιε ή άνπιε ππεξεζία (δηαθξηηηθά – πεξηβξαρηφληα – εμαξηχζεηο – θξάλε – ζηνιέο θ.ιπ.).
(7) Ο ζθνπφο θάλεη ρξήζε ηνπ φπινπ ηνπ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ
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εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο ζθνπνχ θαη ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
(α) ηη έρεη δειψζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαη έρεη απεπζχλεη ζαθή θαη θαηαλνεηή πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ επηθείκελε ρξήζε ηνπ φπινπ ηνπ.
(β) ηη έρνπλ εμαληιεζεί φια ηα επηφηεξα ηνπ ππξνβνιηζκνχ κέζα.
(γ) ηη ε ρξήζε ηνπ φπινπ δελ ζπληζηά ππεξβνιηθφ κέηξν ζε ζρέζε κε ην
κέγεζνο ηεο απεηινχκελεο βιάβεο θαη ην βαζκφ θηλδχλνπ ηεο απεηιήο.
(8) ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ε ρξήζε ηνπ
φπινπ πξέπεη λα είλαη ε επηφηεξε δπλαηή, εθηφο θαη εάλ απηφ είλαη κάηαην ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ή επηηείλεη ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ ή βαξηάο ζσκαηηθήο βιάβεο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ.
(9) Υξήζε ηνπ φπινπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ πιήμε κε δσηηθψλ ζεκείσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηδίσο ησλ θάησ άθξσλ, επηηξέπεηαη:
(α) Δάλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ απφθξνπζε έλνπιεο επίζεζεο, εθφζνλ ε
επίζεζε άξρηζε ε επίθεηηαη, εηο ηξφπνλ ψζηε ε θαζπζηέξεζε αληίδξαζεο λα θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθή ηελ άκπλα.
(β) Γηα ηελ απνηξνπή επηθείκελεο ηέιεζεο ή εμαθνινχζεζεο θνηλψο επηθίλδπλνπ θαθνπξγήκαηνο ή επίζεζεο πνπ ηειείηαη κε ρξήζε ή απεηιή ρξήζεο ζσκαηηθήο βίαο.
(γ) Γηα ηελ απνθπγή αθνπιηζκνχ ηνπ ακπλνκέλνπ.
(10) Υξήζε ηνπ φπινπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ πιήμε αλζξψπνπ έηζη ψζηε λα πηζαλνινγείηαη αθφκα θαη ν ζάλαηνο ηνπ, επηηξέπεηαη εάλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ απφθξνπζε
επίζεζεο ε νπνία δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην ή ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε ηνπ ηδίνπ ή
άιινπ. Αθφκε θαη ππ’ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ηέηνηνπ είδνπο ρξήζε ηνπ φπινπ απαγνξεχεηαη
ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
(α) Δθφζνλ ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα πιεγεί ηξίηνο απφ αζηνρία ε
εμνζηξαθηζκφ.
(β) Δλαληίνλ νπιηζκέλεο νκάδαο ή πιήζνπο, εθφζνλ ππάξρεη ζνβαξφο
θίλδπλνο λα πιεγνχλ άνπινη.
(γ) Δλαληίνλ αηφκνπ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπ, εθηφο εάλ απνηειεί ην κνλαδηθφ κέζνλ γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλνπ ζαλάηνπ.
(δ) Δλαληίνλ πξνζψπνπ πνπ ηξέπεηαη ζε θπγή.
(11) Ζ πξφδεια παξάλνκε δηαηαγή αλσηέξνπ πξνο ηνλ ζθνπφ γηα ρξήζε ηνπ
φπινπ ηνπ, δελ αίξεη ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηνπ ζθνπνχ. Κάζε ρξήζε ηνπ φπινπ
απφ ηνλ ζθνπφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ηεξαξρηθψο.
6. Αζθάιεηα νπιηζκνχ – ππξνκαρηθψλ – ειθπζηηθψλ πιηθψλ
α. Αζθάιεηα νπιηζκνχ θαηά ηελ άδεηα ησλ Δπειπίδσλ
Ο αηνκηθφο θαη ν βαξχο νπιηζκφο ησλ Δπειπίδσλ, ηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο αδείαο ηνπο ζηελ απνζήθε νπιηζκνχ ηνπ ζπληάγκαηνο, ζε νπινβαζηνχο θαηά ιφρν. Παξαδίδεηαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο αδείαο ηνπο κε κέξηκλα ησλ αμησκαηηθψλ νπιηζκνχ ησλ ιφρσλ
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θαη παξαιακβάλεηαη κε ηελ επάλνδφ ηνπο.
β. Αζθάιεηα νπιηζκνχ θαηά ηελ έμνδν ησλ Δπειπίδσλ
Ο νπιηζκφο ησλ Δπειπίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμφδνπ ηνπο ηεξείηαη ζηηο
απνζήθεο νπιηζκνχ ησλ ιφρσλ.
γ. Αζθάιεηα νπιηζκνχ εληφο ησλ θηεξίσλ ησλ Λφρσλ
Γηα ηελ θαζεκεξηλή αζθάιεηα ηνπ νπιηζκνχ ηνπνζεηνχληαη νπινβαζηνί εθηφο
ησλ ζαιάκσλ, ψζηε λα αζθαιίδνληαη ηα φπια φηαλ νη Δπέιπηδεο είλαη εθηφο ζαιάκνπ.
7. Ζζηθέο Ακνηβέο - Πνηλέο
α. Ζζηθέο ακνηβέο
ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θξίλεηαη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν λα ππάξρεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο εζηθή ακνηβή ησλ Δπειπίδσλ απφ κέξνπο ηεο Γηνηθήζεσο ηεο ρνιήο, ηνχην
ζα επέξρεηαη ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ θαη ρξνλνηξηβή. πλεπψο, έγθεηηαη ζηνπο Δπέιπηδεο, κε
ηε ζηάζε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη πνξεία ηνπο, λα απνζπνχλ εζηθέο ακνηβέο ή φρη.
(1) Πεξηπηψζεηο θαη ζθνπφο ησλ εζηθψλ ακνηβψλ
Οη Δπέιπηδεο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα (αζιεηηθή,
ζπκκεηνρή ζε νκάδα εξγαζίαο, θ.ιπ.) ή ζηελ εθπαίδεπζε (ζηξαηησηηθή, αθαδεκατθή) ζα ηπγράλνπλ εζηθήο ακνηβήο, κε κνξθή αδείαο ή κεηαιιίνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο. Απηφ
έρεη σο ζθνπφ ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ Δπέιπηδνο πνπ πξνζέθεξε θάηη παξαπάλσ απφ ηνπο
ππφινηπνπο Δπέιπηδεο, αιιά θαη λα παξνηξχλεη θαη άιινπο, ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε
εζεινληηθή πξνζθνξά θαη λα δεκηνπξγήζεη κεηαμχ ησλ Δπειπίδσλ θιίκα επγελνχο άκηιιαο. ε
θακία πεξίπησζε φκσο δελ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνζθνπφο ε επηδίσμε ηεο εζηθήο ακνηβήο,
αιιά λα αλακέλεηαη σο ζπλέπεηα ηεο επηπιένλ πξνζπάζεηαο πνπ έρεη θαηαβιεζεί.
(2) Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο εζηθέο ακνηβέο ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα
ζηελ ΠαΓ 3-11/..Δ.
β. Πνηλέο
(1) Δίδε πνηλψλ
Οη επηβαιιφκελεο ζηνπο Δπέιπηδεο πνηλέο είλαη νη εμήο:
(α) Δπίπιεμε
Ζ επίπιεμε επηβάιιεηαη γηα κηθξέο παξαιείςεηο, πνπ αθνξνχλ ζε ιεπηνκέξεηεο εθηέιεζεο θαζήθνληνο θαη, γεληθά, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Δπέιπηδνο.
(β) Πεξηνξηζκφο
Ο πεξηνξηζκφο επηβάιιεηαη γηα ακέιεηα ή γηα ειαθξά παξαπηψκαηα ζηελ
Τπεξεζία ή ζηελ Πεηζαξρία.
(γ) Κξάηεζε
Ζ θξάηεζε επηβάιιεηαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε ηνλ πεξηνξηζκφ, αιιά
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έρνληαο ζνβαξφηεξν ραξαθηήξα.
(δ) ηέξεζε εμφδνπ
Ζ ζηέξεζε εμφδνπ επηβάιιεηαη γηα ηε κε έγθαηξε επάλνδν απφ άδεηα θαη
γηα παξαπηψκαηα δηαπξαρζέληα απφ ηνλ Δχειπη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αδείαο ηνπ, θαζψο θαη
γηα ακέιεηα ή αλεπαξθή απφδνζε ζηα καζήκαηα.
(ε) Φπιάθηζε απιή
Ζ απιή θπιάθηζε επηβάιιεηαη γηα ηα θαζ' ππνηξνπήλ ζθάικαηα ή γηα
ζνβαξά παξαπηψκαηα γηα ηελ πεηζαξρία ή ππεξεζία.
(ζη) Φπιάθηζε απζηεξά
Απζηεξά θπιάθηζε επηβάιιεηαη γηα ζνβαξφηαηα παξαπηψκαηα ή ηε ξνπή
πξνο αμηφπνηλεο πξάμεηο.
(δ) Απνπνκπή απφ ηε ρνιή
Ζ απνπνκπή απφ ηε ρνιή επηβάιιεηαη γηα ηηο αηηίεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζηελ παξάγξαθν (6)
(2) Γηαδηθαζία επηβνιήο πνηλψλ
(α) Γηα θάζε παξάπησκα έλα κφλν είδνο πνηλήο επηβάιιεηαη.
(β) Ζ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία επί ησλ Δπειπίδσλ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα
κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

Ηεξαξρία

ηέξεζε
Δμφδνπ

Πεξηνξηζκφο

Κξάηεζε

Φπιάθηζε
Απιή

Φπιάθηζε
Απζηεξά

Τ.ΔΘ.Α.

―

―

―

60

60

Γηνηθεηήο ..Δ.

6

―

―

―

―

Τπνδηνηθεηήο
..Δ.
Γηνηθεηήο πληάγκαηνο Δπειπίδσλ
Γηνηθεηέο Σαγκάησλ
Δπειπίδσλ
Γηνηθεηέο Λφρσλ
Δπειπίδσλ
Αμησκαηηθφο Δπηηεξεηήο ..Δ.
Βνεζνί Αμησκαηηθνχ
Δπηηεξεηή ..Δ.

4

15

15

15

―

2

10

10

10

―

2

6

6

6

―

―

4

4

―

―

―

4

4

―

―

―

2

2

―

―

―

2

2

―

―

Γηκνηξίηεο Δπειπίδσλ

- 62 -

Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΟΛΖ

(γ) Λνηπέο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαθνξάο θαη επηβνιήο
πνηλήο:
1/ Οη ππεξεηνχληεο ζηε ρνιή αμησκαηηθνί, νη ελ ελεξγεία αμησκαηηθνί εθπαηδεπηέο θαη νη ινηπνί δηδάζθνληεο, ηδηψηεο ή ελ απνζηξαηεία, αλαθέξνληαη, γηα θάζε
παξάπησκα Δχειπη, κέζσ ηεο ΖΚΑ ζηνλ Αμησκαηηθφ Δπηηεξεηή ηεο Γηνηθήζεσο, ε νπνία
είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίζεη θαη λα επηβάιεη ηηο δένπζεο θπξψζεηο.
2/ Οη θαηά ηφπνπο θξνχξαξρνη, γηα ηνπο Δπέιπηδεο πνπ βξίζθνληαη ζε
άδεηα, δχλαληαη λα επηβάινπλ θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκφ κέρξη ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ. ε πεξίπησζε ζνβαξφηεξνπ παξαπηψκαηνο απνζηέιινπλ ηνπο Δπέιπηδεο ζηε ρνιή, αλαθέξνληαο ζρεηηθά.
3/ Οη Αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ δελ έρνπλ δηθαίσκα επηβνιήο πνηλήο ζηνπο Δπέιπηδεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Δχειπηο, βξηζθφκελνο ζε άδεηα,
ππέπεζε ζε θάπνην παξάπησκα.
α/ Δάλ κελ ηνχην έιαβε ρψξα ζηελ πεξηνρή Αζελψλ – Πεηξαηψο,
απνζηέιιεηαη ν Δχειπηο ζηε ρνιή, αθνχ εηδνπνηεζεί, ηειεθσληθψο θαη ακέζσο, ν ΑΞ.ΔΠ.
ηεο ρνιήο, εάλ δε ζε άιιεο πεξηνρέο, ν Αμησκαηηθφο αλαθέξεη ηνλ Δχειπη, ζρεηηθά, ζην θξνπξαξρείν, ην νπνίν ελεξγεί, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν.
β/ Καη' εμαίξεζε, νη ππεξεηνχληεο Αμησκαηηθνί ζηε ζρνιή, ζηελ
αληίιεςε ησλ νπνίσλ ππέπεζε ζνβαξφ παξάπησκα Δπέιπηδνο πνπ βξίζθεηαη ζε άδεηα, έρνπλ
δηθαίσκα, αθνχ δηαθφςνπλ ηελ άδεηα, λα ηνλ δηαηάμνπλ λα παξνπζηαζζεί ζηε ρνιή θαη,
ακέζσο, ππνβάινπλ αλαθνξά ζηε δηνίθεζε γηα ην παξάπησκα ηνπ Δπέιπηδνο.
(3) Αθαίξεζε δηνηθήζεσο
(α) Ζ αθαίξεζε δηνηθήζεσο δελ είλαη πεηζαξρηθή πνηλή, αιιά απνηειεί
δηνηθεηηθφ κέηξν.
(β) Ζ αθαίξεζε δηνηθήζεσο απφ ηνπο Δπέιπηδεο πνπ ηελ αζθνχλ, βαζκνθφξσλ ή κε, απνθαζίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ρνιήο, ε νπνία θξίλεη φηη ιφγσ πνηλψλ,
ήζνπο θαη δηαγσγήο, έρεη θινληζζεί ην θχξνο ησλ αζθνχλησλ δηνίθεζε, έλαληη ησλ δηνηθνχκελσλ απφ απηνχο, θαζψο θαη ε εκπηζηνζχλε ηεο δηνηθήζεσο, φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηά ηνπο
γηα απνηειεζκαηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο.
(γ) Ζ αθαίξεζε ηεο δηνηθήζεσο θνηλνπνηείηαη κε ηελ Ζ.Γ., ελψ θαζνξίδεηαη, ηαπηνρξφλσο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δπέιπηδνο (ή Δπειπίδσλ) απφ ηα θαζήθνληα ηνπ βαζκνχ ηνπ. Ζ δηάξθεηα απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ην
πέξαο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
(δ) Ο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ απαιιαζζφκελνο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ βαζκνχ
ηνπ, εμαθνινπζεί λα θέξεη ηα δηαθξηηηθά ηνπ βαζκνχ πνπ θαηέρεη.
(4) Έθηηζε πνηλψλ – ζπλέπεηεο
(α) Ζ επίπιεμε απεπζχλεηαη ζηνλ Δχειπη, πξνθνξηθψο, απφ ηνπο αμησκαηηθνχο θαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο ρνιήο κε ηελ Ζκεξεζία Γηαηαγή.
(β) Ο πεξηνξηζκφο ζπλεπάγεηαη ηε δηακνλή ηνπ Δπέιπηδνο ζηνλ ζάιακν
θαηά ηηο ψξεο ηεο αλαπαχζεσο.
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(γ) Ζ ζηέξεζε εμφδνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηακνλή ηνπ Δπέιπηδνο εληφο ηεο
ρνιήο, θαηά ηηο εκέξεο πνπ νη ινηπνί Δπέιπηδεο εμέξρνληαη κε άδεηα.
(δ) Ζ θξάηεζε θαη ε απιή θπιάθηζε ζπλεπάγνληαη ηε δηακνλή ηνπ Δπέιπηδνο ζην πεηζαξρείν ηεο ρνιήο απφ ην ζησπεηήξην κέρξη ην εγεξηήξην.
(ε) Ζ απζηεξά θπιάθηζε ζπλεπάγεηαη ηε δηακνλή ηνπ Δπέιπηδνο θαζ' φιε
ηε δηάξθεηα ηεο πνηλήο ηνπ ζην πεηζαξρείν ηεο ρνιήο, κεηά ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
(ζη) Ζ έθηηζε ηεο πνηλήο αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ επηβάιιεηαη, μεθηλά δε
απφ ηελ ψξα ηεο αλαθνξάο ηεο ίδηαο εκέξαο θαη ιήγεη ηελ ψξα ηεο αλαθνξάο ηεο εκέξαο πνπ
ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ ηεο πνηλήο.
(δ) Οη πνηλέο εθηίνληαη αζξνηζηηθά θαη ρσξίο δηαθνπή, κε εμαίξεζε ηε
ζηέξεζε εμφδνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη γηα ηηο εκέξεο πνπ νη Δπέιπηδεο εμέξρνληαη κε άδεηα,
αλεμαξηήησο σξψλ εμφδνπ.
(ε) Δχειπηο ν νπνίνο ελψ εθηίεη πνηλή εηζέξρεηαη πξνο λνζειεία ζην ζεξαπεπηήξην ή ζην λνζνθνκείν ή ιακβάλεη αλαξξσηηθή άδεηα ή θξίλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ ειεχζεξνο
ππεξεζίαο, εθηίεη ην ππφινηπν ηεο πνηλήο κεηά ηε ιήμε ηεο λνζειείαο ηνπ ή ηε ιήμε ηεο αλαξξσηηθήο ηνπ αδείαο ή ηε ιήμε ησλ εκεξψλ, γηα ηηο νπνίεο θξίζεθε ειεχζεξνο ππεξεζίαο.
(ζ) Οη επηπηψζεηο ησλ πνηλψλ επί ηεο βαζκνινγίαο ηεο δηαγσγήο θαζνξίδνληαη σο εμήο:
Κάζε εκέξα πνηλήο θξαηήζεσο, ζηεξήζεσο εμφδνπ, απιήο θπιαθίζεσο θαη απζηεξάο θπιαθίζεσο αληηζηνηρεί θαηά ζεηξά πξνο 2, 3, 4, 8 εκέξεο πεξηνξηζκνχ. Οη
πνηλέο έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δηαγσγή θαη ζηα ζηξαηησηηθά πξνζφληα ησλ Δπειπίδσλ. ηνπο
Δπέιπηδεο πνπ πζηέξεζαλ θαηά ηηο πξφρεηξεο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο
επηβάιινληαη ζηεξήζεηο εμφδνπ αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία πζηέξεζαλ
θαη ηε βαζκνινγία πνπ έιαβαλ.
(5) Παξαίηεζε
(α) Ζ παξαίηεζε αλήιηθνπ Δπέιπηδνο δελ γίλεηαη απνδεθηή, ρσξίο ηελ
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ, θαηά λφκνλ, αζθνχληνο ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ.
(β) Οη Δπέιπηδεο πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηε ρνιή ζπλεπεία παξαηηήζεσο ή θαηαδίθεο θαη απνπνκπήο θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ,
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκίσζε ζην δεκφζην, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
(6) Απνπνκπή
(α) Δχειπηο δηαγξάθεηαη απνπεκπφκελνο απφ ηε ρνιή, κε δηαηαγή ηνπ
Τ.ΔΘ.Α.:
1/ Γηα παξάβαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο ε νπνία ππεξβαίλεη
ηα φξηα ησλ κηθξφηεξσλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ.
2/ Γηα βαξηά πηαίζκαηα πεξί ηελ πεηζαξρία θαη ππεξεζία.
3/ Γηα παξαπηψκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηηκή.

- 64 -

Ζ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΥΟΛΖ
4/

Γηα αζπκβίβαζηε πξνο ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ

Δπέιπηδνο ζπκπεξηθνξά.
5/ Γηα αληεζληθέο θαη αλαηξεπηηθέο αξρέο ηνπ ηδίνπ.
6/ Γηα ζπξξνή παξαπησκάησλ, γηα ηα νπνία επεβιήζεζαλ, ρσξίο
απνηέιεζκα, νη θαηψηεξεο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη γηα ην πξνθαλψο αδηφξζσην ηεο δηαγσγήο
ηνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο ρνιήο, πάληνηε θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Αλαθξηηηθνχ
πκβνπιίνπ απηήο.
(β) Δχειπηο θξηλφκελνο απφ ην πξνβιεπφκελν Πξσηνβάζκην πκβνχιην
Κξίζεο Καηαιιειφηεηαο Δπειπίδσλ σο κε θαηάιιεινο λα ζπλερίζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηε
..Δ., απνβάιιεηαη.
(γ) Χο αθαηάιιεινο θξίλεηαη ν Δχειπηο ιφγσ ζπλδξνκήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
1/ Γηαπηζησκέλεο έληνλεο ςπρηθέο εθδειψζεηο, κε επηδερφκελεο
ζεξαπείαο, θαη θπξίσο λεπξσηηθέο θαηαζηάζεηο.
2/ Γηαπηζησκέλε αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηε ζηξαηησηηθή δσή.
3/ Γηαπηζησκέλε έιιεηςε ζσκαηηθήο αληνρήο γηα ηα βάξε ηεο ζηξαηησηηθήο δσήο.
4/ Γηαπηζησκέλε έιιεηςε ςπρηθνχ θαη εζηθνχ ζάξξνπο.
5/ Γηαπηζησκέλε αβνπιία θαη αδξάλεηα, ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή.
6/ Γηαπηζησκέλε έιιεηςε αγάπεο, πίζηεο θαη ελζνπζηαζκνχ γηα ην
αμίσκα ηνπ αμησκαηηθνχ.
7/ Γηαπηζησκέλε επηπνιαηφηεηα ζε ηέηνηνλ βαζκφ, ψζηε λα είλαη
αλαθφινπζνο ζηηο γλψκεο, ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ.
8/ Γηαπηζησκέλε θαη ραξαθηεξηζηηθή ζπλερήο αδηαθνξία γηα ηελ
ππεξεζία θαη ηελ εθπαίδεπζε.
9/ Γηαπηζησκέλε ξνπή πξνο ην ςεχδνο θαη ηε κε αλάιεςε ησλ επζπλψλ ησλ πξάμεψλ ηνπ.
(δ) Γηαπηζησκέλε αληηγξαθή ή παξνρή βνήζεηαο ζε άιινλ, γηα δεχηεξε
θνξά, θαηά ηηο εθάζηνηε δηελεξγνχκελεο έγγξαθεο εμεηάζεηο ζηε ρνιή.
(ε) Δχειπηο δηαγξάθεηαη, απνπεκπφκελνο απφ ηε ρνιή, κε δηαηαγή ηνπ
Τ.ΔΘ.Α., εάλ απνπζηάζεη απζαίξεηα επί ηφζεο εκέξεο, φζεο ζε θάζε πεξίπησζε πξνβιέπεη ν
ζρεηηθφο λφκνο γηα λα θεξπρζεί θάπνηνο ιηπνηάθηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νξθηζζείο θαη
απνβιεζείο Δχειπηο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζηξαηησηηθή πνηληθή
λνκνζεζία πνηληθή δίσμε.
8. Άδεηεο – έμνδνη Δπειπίδσλ
α. Πξνβιεπφκελεο άδεηεο
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Οη άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο Δπέιπηδεο είλαη:
(1) Άδεηα Υξηζηνπγέλλσλ
(2) Άδεηα Πάζρα
(3) Καινθαηξηλή άδεηα
β. Πξνβιεπφκελεο έμνδνη
(1) Πξνγξακκαηηζκέλε: χκθσλα κε ην πξφγξακκα σξψλ ππεξεζίαο θαη εθπαηδεχζεσο γηα ηνπο δηθαηνχκελνπο ηελ άδεηα απηή (εθηφο ησλ ελ ππεξεζία Δπειπίδσλ θαη ησλ
ηηκσξεκέλσλ).
(2) Έθηαθηε: ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζνβαξφο ιφγνο χπαξμεο ηέηνηαο αδείαο, ηεξαξρηθψο θαη θξίλνληαο πάληα ηνλ ιφγν, ζα δίδεηαη ηέηνηαο κνξθήο άδεηα.
(3) Σηκεηηθή: Κξίλνληαο πάληα θαηά πεξίπησζε, δχλαηαη λα δνζεί ηέηνηα άδεηα
ζε Δπέιπηδεο πνπ πξσηεχνπλ ζηελ αθαδεκατθή – ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, ζηνλ αζιεηηζκφ ή
γηα δηάθνξεο άιιεο αμηέπαηλεο πξάμεηο.
γ.
πξνβιήκαηα

Πεξηπηψζεηο εθηάθησλ εμφδσλ γηα πνιχ ζνβαξά πξνζσπηθά – νηθνγελεηαθά

Γηα πνιχ ζνβαξά νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα νη Δπέιπηδεο δχλαληαη λα παίξλνπλ άδεηα θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο ζηνλ Λφρν θαη εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα
έγγξαθα πνπ ζα δηθαηνινγνχλ ηελ αλάγθε ηεο απνπζίαο ηνπο.
δ. Δπηζεσξήζεηο αδεηψλ – εμφδσλ
Πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε γηα άδεηα θαη έμνδν δηελεξγείηαη επηζεψξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην θαλνληθφ ηεο εκθαλίζεσο, εάλ ν Δχειπηο έρεη ππεξεζηαθφ ζεκείσκα
γηα ηα είδε πνπ εμάγεη εθηφο ηεο ρνιήο, θαη εάλ είλαη εθνδηαζκέλνο κε ην θχιιν αδείαο θαη
ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Παξάιιεια δίλνληαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ
Δπειπίδσλ ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο.
ε. Μεηαθνξά Δπειπίδσλ γηα άδεηα – έμνδν
(1) Μεηαθνξηθά ρνιήο
Ζ ρνιή έρεη κηζζψζεη ιεσθνξεία γηα ηε κεηαθνξά ησλ Δπειπίδσλ απφ
θαη πξνο δηάθνξα θεληξηθά ζεκεία ηεο Αζήλαο.
(2) ΗΥ επηβαηηθά νρήκαηα
ζνη Δπέιπηδεο δηαζέηνπλ Η.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεην θαη δελ επηζπκνχλ λα
κεηαθηλεζνχλ κε ηα ιεσθνξεία, δχλαληαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ.
(3) Πξνυπνζέζεηο γηα ηήξεζε Η.Υ. εληφο ρνιήο
Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θέξεη ζηε ρνιή ην Η.Υ. επηβαηηθφ απηνθίλεηφ
ηνπ, απαηηνχληαη ηα παξαθάησ:
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(α) Έγθξηζε εηζφδνπ απφ ηε ρνιή, ε νπνία δίδεηαη θαηφπηλ αηηήζεσο
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ αλαθνξά ηνπ Λφρνπ ηνπ.
(β) Έθδνζε δειηίνπ εηζφδνπ νρήκαηνο απφ ην γξαθείν πιεξνθνξηψλ ηεο
ρνιήο, αθνχ πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1/ Άδεηα νδεγήζεσο
2/ Άδεηα θπθινθνξίαο
3/ Αζθαιηζηήξην
4/ Σα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ.
(4) Απαγφξεπζε δηθχθισλ
Απαγνξεχεηαη απζηεξψο ζηνπο Δπέιπηδεο λα θέξνπλ εληφο ηεο ρνιήο
δίθπθιν θαη λα επηβαίλνπλ ζε δίθπθιν θέξνληαο ζηνιή. πληζηάηαη δε ζε φινπο ε απνθπγή ηεο
ρξήζεσο δηθχθισλ θαηά ηελ έμνδν ή ηελ άδεηά ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα ηξνραία
αηπρήκαηα πνπ γίλνληαη είλαη κε δίθπθιν θαη είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζαλαηεθφξα.
ζη. Απνκαθξχλζεηο
Μία θνξά ηνλ κήλα θάζε Δχειπηο δχλαηαη λα απνκαθξπλζεί απφ ην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο, ψζηε λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο. Γελ επηηξέπεηαη ζε
θακία πεξίπησζε ε παξαβίαζε ηεο δηαηαγήο πνπ αθνξά ηελ απνκάθξπλζε ρσξίο άδεηα.
Άιισζηε, νη ηζρχνπζεο δηαηαγέο γηα ην ζέκα απηφ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πξνο ηνχην ζα πθίζηαληαη έιεγρνη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηαρείαο πξνζειεχζεσο ησλ Δπειπίδσλ ζηε ρνιή.
δ. Δπηζηξνθή απφ άδεηα
ινη νη Δπέιπηδεο ζα πξέπεη λα επαλέξρνληαη ζηε ρνιή απφ ηελ άδεηά ηνπο
ζηνλ ρξφλν πνπ αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αδείαο ηνπο. Καζπζηέξεζε επαλφδνπ απφ άδεηα δελ
δηθαηνινγείηαη, πιελ ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ πνπ φκσο πξέπεη λα δηθαηνινγνχληαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσο
απφ άδεηα πξέπεη νη Δπέιπηδεο εθ ησλ πξνηέξσλ λα έρνπλ εμαζθαιίζεη ηα εηζηηήξηα ηεο επηζηξνθήο ηνπο, θαη λα ειέγρνληαη απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ Λφρσλ.
ε. Άκεζε ελεκέξσζε ηεο ρνιήο γηα θάζε ζπκβάλ ζηελ άδεηα ή ηελ έμνδν
Οη Δπέιπηδεο ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο
ζα πξνβαίλνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο ζπκβεί θάηη έθηαθην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αδείαο ηνπο.
Άπαληεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα ηειέθσλα ηεο ρνιήο πξνθεηκέλνπ λα ηελ ελεκεξψλνπλ γηα
φ,ηη ρξεηαζηεί. Ζ ελεκέξσζε πξνο ηε ρνιή πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη λα απνζθνπεί ζηελ
ελεκέξσζε ηεο ηεξαξρίαο πξηλ απηή γίλεη κε ππεξεζηαθφ ηξφπν.
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ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΚΑΝΟΝΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
«Ζ επγέλεηα είλαη ε έλδπζε ηνπ πλεχκαηνο θαη δελ πξέπεη λα ην εκπνδίδεη λα ελεξγεί ειεχζεξα.»
Francis Bacon
«Πξέπεη λα είζηε επγεληθνί κε ηε δσή, αλ ζέιεηε λα είλαη θαη απηή επγεληθή καδί ζαο.»

Françoise Sagan
1. Γεληθά
α. Οη θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο (savoir-vivre) είλαη έλαο δπλακηθφο θψδηθαο
πνπ εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη
ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Ζ εμέιημε απηή επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εμσηεξηθή κνξθή, ηελ έθθξαζε, ησλ θαλφλσλ απηψλ δελ δχλαηαη, σζηφζν, λα αιινηψζεη ηελ
νπζία ηνπο: ζπζηαηηθή χιε θάζε ζπζηήκαηνο θαλφλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο παξακέλεη ε
εζηθή επηηαγή λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο κε ζεβαζκφ, ιεπηφηεηα ηξφπσλ θαη αβξφηεηα. Ο άλζξσπνο πνπ είλαη επγελήο, εππξνζήγνξνο, θηιφθξσλ, αιιειέγγπνο,
δηαθξηηηθφο, πνπ γλσξίδεη λα επραξηζηεί θαη λα δεηεί ζπγγλψκε, θνζκεί ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη
πξνζδίδεη πνηφηεηα θαη θάιινο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ.
β. Δθηφο απφ ηε θξάζε savoir-vivre, ζπλαληψληαη επίζεο: ε ιέμε «εηηθέηα», πξνεξρφκελε εθ ηνπ γαιιηθνχ étiquette, ηζνδχλακνπ κε ηα ειιεληθά «εζηκνηππία», «εζηκνηαμία»,
«ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο». Ηδηαηηέξσο ην ζχλνιν θαλφλσλ εζηκνηππίαο εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηηο επίζεκεο ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ηειεηέο
απνθαιείηαη «πξσηφθνιιν». Ζ θξάζε savoir-vivre απνδίδεηαη ζηε γιψζζα καο σο «ην λα
γλσξίδεηο πψο λα δεηο» θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη σθέιηκν λα καο παξαπέκπεη ζηνλ αξραίν ειιεληθφ θηινζνθηθφ πξνβιεκαηηζκφ πεξί ηνπ «πῶο βησηένλ».
γ. Σν «εὖ θέξεζζαη» απνηειεί δείθηε πνιηηηζκνχ θαη εκείο σο θνηλσληθά φληα,
(«πνιηηηθά» θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε), ρξένο έρνπκε λα κελ ιεζκνλνχκε φηη ε πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν πξνυπνζέηεη ηνλ απηνζεβαζκφ. Οη επγελείο θαη πνιηηηζκέλνη
ηξφπνη σο ζεκείν εθθίλεζεο έρνπλ ηνλ εαπηφλ καο θαη, εάλ έρνπκε κηα επξχηεξε ζεψξεζε ηνπ
πξάγκαηνο, εθηείλνληαη φρη κφλνλ πξνο ην πξφζσπν ηνπ ζπλαλζξψπνπ καο, κα θαη’ επέθηαζε
πξνο ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν καο θαη πξνο θάζε ηη πνπ απηφο πεξηθιείεη.
δ. Με βάζε ηνπο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο
ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο, δηακνξθψζεθε ε «ζηξαηησηηθή εηηθέηα». ν Δχειπηο απνηειψληαο
δφθηκν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Αμησκαηηθψλ θαη ζπκβνιίδνληαο ην λέν αίκα ηνπ ζψκαηνο,
ηνπ νπνίνπ ε ζπλνρή, ε αλάπηπμε θαη ε χπαξμε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πςίζηεο
ζπνπδαηφηεηαο Δζληθή απνζηνιή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο άκπλαο ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ, ηελ αγάπε, ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ νινθιήξνπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, απνηειψληαο πξφηππν παξάδεηγκα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ.
2. πκπεξηθνξά εληφο ρνιήο
α. πκπεξηθνξά Δπειπίδσλ δηαθφξσλ ηάμεσλ κεηαμχ ηνπο
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(1) Ζ ζηξαηησηηθή ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη απφ ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη
δηαηαγέο θαη εθδειψλεηαη παληνχ θαη πάληνηε κε ηελ ππαθνή, ηνλ ζεβαζκφ, ηε ζεκλφηεηα, ηελ
πξνζπκία θαη ηελ αλάιεςε επζπλψλ.
(2) Οη ζρέζεηο ησλ Δπειπίδσλ ησλ δηαθφξσλ ηάμεσλ κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ην ζεβαζκφ ηνπ λεφηεξνπ πξνο ηνλ αξραηφηεξν, αιιά θαη αληηζηξφθσο, ρσξίο απηφ
λα ζπληζηά απεηιή γηα θαηάιπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ηεξαξρίαο. Αληηζέησο, ν ζεζκφο ηεο ηεξαξρίαο
ελδπλακψλεηαη απφ ηελ χπαξμε εθηίκεζεο θαη εηιηθξηλνχο ζεβαζκνχ. Δπηπξνζζέησο, νη κεγαιχηεξεο ηάμεηο πξέπεη λα γίλνληαη παξάδεηγκα πξνο ηηο κηθξφηεξεο θαη λα ηηο αληηκεησπίδνπλ
κε ζπλαδειθηθφηεηα, κεηαθέξνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εκπεηξία πνπ ηνπο δίλεη ν ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξνο ρξφλνο θνίηεζήο ηνπο ζηε ρνιή.
(3) Ζ δηνίθεζε ησλ Δπειπίδσλ αζθείηαη απφ ηε IVε Σάμε ζχκθσλα κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο ηεο ρνιήο θαη ηνπο θαλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο
νπνίνπο εθαξκφδνπλ δηνηθνχληεο (IVε Σάμε) θαη δηνηθνχκελνη (Σάμεηο Η,ΗΗ,ΗΗΗ).
(4) Ζ IVε Σάμε εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνηθήζεσο θαη εγεζίαο, πξνεηνηκάδεη ζπζηεκαηηθά ηελ ΗΗΗε Σάμε γηα ηε δηαδνρή θαη δηαπαηδαγσγεί ηελ Ηε Σάμε. Ζ ΗΗΗε Σάμε
νθείιεη λα ππαθνχεη ζηε δηνηθνχζα ηάμε θαη λα ππνβνεζεί ην έξγν ηεο, θαζφηη ε αγσγή ησλ
ΗΗΗεηψλ έρεη νινθιεξσζεί θαη είλαη επαθφινπζν απηνί λα απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
Ζ ΗΗα Σάμε απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα πεηζαξρίαο, ηάμεσο θαη αθξίβεηαο. Ζ Ηε Σάμε, ην λέν
αίκα ηεο ρνιήο, θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα νινθιεξψζεη, φζν γίλεηαη ζπληνκφηεξα, ηε ζηξαηησηηθή αγσγή ηεο θαη λα απνθηήζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ
ην πξφζσπν ηνπ Δπέιπηδνο.
(5) Κξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζζεί ην Άξζξν 159 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ..Δ. ζχκθσλα κε ην νπνίν «νη Δπέιπηδεο νθείινπλ ζεβαζκφ, ππνηαγή θαη πεηζαξρία ζηνπο Δπέιπηδεο
αλψηεξεο Σάμεσο» θαζψο θαη «θάζε αλψηεξνο ή αξραηφηεξνο Δχειπηο πξέπεη λα ειέγρεη θάζε
λεψηεξνλ απφ απηφλ γηα θάζε παξάπησκα».
β. πκπεξηθνξά Δπειπίδσλ πξνο Καζεγεηέο θαη Αμησκαηηθνχο
Ζ άξηζηε ζπκπεξηθνξά ησλ Δπειπίδσλ πξνο ηνπο Καζεγεηέο θαη ηνπο Αμησκαηηθνχο ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε ησλ εμήο παξαγφλησλ: ηελ πίζηε ζηελ πεηζαξρία,
βάζε θάζε ζπγθξνηεκέλεο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηξαηνχ, ηε ζπλείδεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ Δπέιπηδνο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ
πνπ επηηεινχλ νη Αμησκαηηθνί θαη νη Καζεγεηέο ηεο ρνιήο, κε ζθνπφ ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη
ηε κφξθσζε ησλ Δπειπίδσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν Δχειπηο νθείιεη λα ζπλδξάκεη κε ηε ζηάζε θαη
ηε κειέηε ηνπ ην ζεκαληηθφ απηφ έξγν. ζνλ αθνξά ην δηδαθηηθφ έξγν, ν Δχειπηο νθείιεη
(αζρέησο ηνπ βαζκνχ ελδηαθέξνληφο ηνπ ή ησλ γλψζεψλ ηνπ γηα ην εθάζηνηε αληηθείκελν)
ζεβαζκφ πξνο ηνλ δηδάζθνληα, ην δηδαθηηθφ έξγν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θφζκηα ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηήξεζε ησλ θαλφλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηάδεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εηθφλα ηνπ, απηή ηεο εππξέπεηαο
θαη ηεο επγέλεηαο.
γ. πκπεξηθνξά Δπειπίδσλ πξνο ην ινηπφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο
Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ Δπειπίδσλ πξνο ην ινηπφ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο
πξέπεη λα δηέπεηαη απφ επγέλεηα θαη ζεβαζκφ, δεδνκέλνπ φηη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ζπκβάιιεη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο, ψζηε νη Δπέιπηδεο λα κπνξνχλ απεξίζπαζηνη λα αθνζηψλνληαη ζην έξγν ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη δηαθνξά κε άηνκν εξγαδφκελν ζηε
ρνιή, απηή δελ πξέπεη λα επηιχεηαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, αιιά λα αλαθέξεηαη ηεξαξρηθψο
κέζσ ησλ Λφρσλ.
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δ. ρέζεηο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ Δπειπίδσλ
(1) Άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη ηζφηηκνη ζηε ρνιή θαη αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ
ίδην ηξφπν. Οη γπλαίθεο δελ απαιιάζζνληαη απφ θακία δξαζηεξηφηεηα, ζπκκεηέρνπλ ζηηο
αζθήζεηο θαη ηε γπκλαζηηθή φπσο νη άλδξεο ζπκκαζεηέο ηνπο. Οη ζρέζεηο πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη ζε ππεξεζηαθφ επίπεδν θαη πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα
κελ εκπιέθνληαη νη ππεξεζηαθέο κε ηηο πξνζσπηθέο ππνζέζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
θαζήθνληνο.
(2) Καηά ηελ είζνδν Δπέιπηδνο ζε πηέξπγα φπνπ δηακέλνπλ Δπέιπηδεο ηνπ
άιινπ θχινπ, ην νπνίν γίλεηαη κφλνλ γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, ζπλεζίδεηαη λα αλαθσλείηαη
«Δχειπηο» πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Δχειπηο αιιάδεη
ελδπκαζία. Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή Δπέιπηδνο ζε ζάιακν Δπειπίδσλ άιινπ θχινπ.
3. εμνπαιηθή παξελφριεζε
α. Οξηζκφο
Χο ζεμνπαιηθή παξελφριεζε νξίδεηαη ε ζπλήζσο πηεζηηθή θαη ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ (κε ζρφιηα, πξνηάζεηο ή ρεηξνλνκίεο) πξνο θάπνηνλ,
θπξίσο φηαλ ην πξφζσπν απηφ δελ είλαη δηαηεζεηκέλν λα αληαπνθξηζεί.
β. Απνηειέζκαηα
Ζ απνδνρή ή απφξξηςε ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο ελίνηε ζπλπθαίλεηαη, θαηά ηξφπν
εθβηαζηηθφ, κε επηπηψζεηο ζηελ εξγαζία θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν πθίζηαηαη ηελ παξελφριεζε. Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε δεκηνπξγεί
δπζάξεζην, ερζξηθφ θαη εθθνβηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη εθδειψλεηαη ζπρλφηεξα κε πξνθαηάιεςε
εηο βάξνο ηνπ άιινπ θχινπ, θπξίσο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
γ. Ζ πνιηηηθή ηνπ ηξαηνχ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε
(1) ε φ,ηη αθνξά ηνπο ζηξαηησηηθνχο, ν «εξγαζηαθφο ρψξνο» είλαη έλαο φξνο
πνπ δηεπξχλεηαη ζεκαζηνινγηθψο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηνλ εθηφο εξγαζίαο ρψξν, νπνπδήπνηε
δειαδή απηνί βξίζθνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ.
(2) Πάγηα ζέζε ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ είλαη φηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε
είλαη απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά θαη κε αλεθηή. Ο Διιεληθφο ηξαηφο είλαη δεζκεπκέλνο ζηε
δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζπκβάιιεη ζηε κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα
θαη ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ο ηξαηφο Ξεξάο πινπνηεί ηε δέζκεπζε γηα
εξγαζία ζε έλα πεξηβάιινλ θαζήθνληνο, ρσξίο ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο γηα φιν ην πξνζσπηθφ.
(3) Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαπάλσ πεξηβάιινληνο δίθαηεο κεηαρείξηζεο
απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή ζρέζε ή ζπκπεξηθνξά εληφο ηεο ρνιήο κεηαμχ Δπειπίδσλ ή κεηαμχ Δπειπίδσλ θαη πνιηηηθνχ ή ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη εληφο
απηήο.
(4) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ζε κία ζέζε ηεξαξρηθψο αλψηεξε ή ζέζε ιήςεο
απνθάζεσλ έρεη ή εθκεηαιιεχεηαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά κε ζηφρν
λα ειέγμεη, λα επεξεάζεη, ή λα επηθέξεη επηπηψζεηο ζηε ζηαδηνδξνκία, ηνλ κηζζφ ή ηελ εξγαζία
ελφο ζηξαηησηηθνχ ή πνιηηηθνχ ππάιιεινπ, δηαπξάηηεη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Οκνίσο,
ζχκθσλα κε ηνλ πξναλαθεξζέληα νξηζκφ, νπνηνζδήπνηε ζηξαηησηηθφο ή πνιηηηθφο ππάιιεινο
πξνρσξεί ζε ζθφπηκα ή επαλαιακβαλφκελα αλεπηζχκεηα ιεθηηθά ζρφιηα, ζε ρεηξνλνκίεο ή
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πξνηάζεηο ζεμνπαιηθήο θχζεσο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, δηαπξάηηεη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.
(5) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απφ αλψηεξν,
νκνηφβαζκν ή θαηψηεξν, νθείιεη λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφλ ηνπ δειψλνληαο επζαξζψο θαη
μεθάζαξα φηη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά είλαη πξνζβιεηηθή, αλεπίηξεπηε θαη απαξάδεθηε θαη λα
αλαθέξεη ηελ παξελφριεζε ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ πξντζηάκελνπ λα
εμεηάδεη πξνζεθηηθά θάζε θαηαγγειία γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε, δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζε
ηέηνησλ ζεκάησλ.
4. Υαηξεηηζκφο
α. Νφεκα ηνπ ραηξεηηζκνχ
Ο ραηξεηηζκφο κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο. Δθθξάδεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε ηξαηησηηθή Ηεξαξρία, απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε αλεπηπγκέλνπ ζηξαηησηηθνχ πλεχκαηνο θαη δεηθλχεη θαιή αλαηξνθή θαη ζπκπεξηθνξά. Ζ απνλνκή
θαη αληαπφδνζε ραηξεηηζκνχ κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ εθηφο ππεξεζίαο ή θαη κεηαμχ αγλψζησλ,
έρεη επλντθφ γηα ην ηξάηεπκα αληίθηππν ζηελ θνηλή γλψκε.
β. Σξφπνο Υαηξεηηζκνχ
Σα ζρεηηθά κε ηνλ ραηξεηηζκφ θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Τπεξεζίαο ηξαηνχ. Ο θαηψηεξνο ραηξεηά ηνλ αλψηεξν, φηαλ παξνπζηάδεηαη ή έρεη
θιεζεί απφ απηφλ. Ζ απνλνκή θαη ε αληαπφδνζε ηνπ ραηξεηηζκνχ κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ γίλεηαη κε δσεξφηεηα θαη πξνζπκία. Απηνί πνπ αληαιιάζζνπλ ηνλ ραηξεηηζκφ θνηηάδνληαη κε
ζνβαξφηεηα θαη επραξίζηεζε. Οπνηαδήπνηε αθέιεηα ή άθαηξε νηθεηφηεηα θαηά ηε ζηηγκή ηνπ
ραηξεηηζκνχ ππνδειψλεη έιιεηςε πεηζαξρίαο θαη αγσγήο.
γ. Υαηξεηηζκφο πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο
ηαλ ν Γηνηθεηήο θπθινθνξεί κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο ρνιήο, φζνη Δπέιπηδεο
ηνλ βιέπνπλ, παξακέλνπλ αθίλεηνη, ζε ζηάζε πξνζνρήο, ιακβάλνληαο κέησπν πξνο απηφλ
(κέρξη λα πάςεη λα θαίλεηαη ή λα δηαηάμεη λα απνκαθξπλζνχλ), ηνπ απνλέκνπλ ραηξεηηζκφ
φηαλ θζάζεη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ βεκάησλ απφ απηνχο θαη δηαηεξνχλ ηνλ ζηξαηησηηθφ
ραηξεηηζκφ κέρξη ν Γηνηθεηήο λα απνκαθξπλζεί ζε απφζηαζε επίζεο ηεζζάξσλ βεκάησλ. Δάλ,
θαηά ηελ εκθάληζή ηνπ, νη Δπέιπηδεο αζρνινχληαη κε αζινπαηδηέο, ηηο δηαθφπηνπλ θαη ιακβάλνπλ ηε ζηάζε ηεο πξνζνρήο. Δάλ παξεπξίζθνληαη ζε δεμίσζε ή ρνξνεζπεξίδα, ή δέρνληαη ζηε
ρνιή επηζθέςεηο γνλέσλ θαη ζπγγελψλ, δηαθφπηνπλ ηνλ ρνξφ ή ηε ζπδήηεζε, ζηξέθνληαη
πξνο ην κέξνο ηνπ θαη, εθφζνλ θνξάλε πειήθην, ηνλ ραηξεηνχλ φπσο πξναλαθέξζεθε.
δ. Υαηξεηηζκφο κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ ηδίνπ βαζκνχ
Ζ ζηξαηησηηθή αγσγή θαη ε επγέλεηα επηβάιινπλ ηνλ ραηξεηηζκφ κεηαμχ νκνηνβάζκσλ. ηαλ νη νκνηφβαζκνη γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ν λεφηεξνο ζπεχδεη λα ραηξεηήζεη ηνλ
αξραηφηεξν. Μεηαμχ αγλψζησλ, ε πξνήγεζε ζηελ εθδήισζε πξνζπκίαο γηα ραηξεηηζκφ θαη
ζηελ απφδνζή ηνπ δεηθλχεη ηδηαίηεξε επγέλεηα.
ε. Υαηξεηηζκφο κεηαμχ νκάδσλ ζηξαηησηηθψλ
Δάλ νη νκάδεο απνηεινχληαη απφ ζηξαηησηηθνχο δηαθφξσλ βαζκψλ, ραηξεηά
πξψηε ε νκάδα ηεο νπνίαο ν αλψηεξνο βιέπεη αλψηεξφ ηνπ ζηελ άιιε νκάδα. Δθείλε αληαπνδίδεη ηνλ ραηξεηηζκφ ζην ζχλνιφ ηεο. Δάλ νη αλψηεξνη ησλ δχν νκάδσλ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ,
πξψηε ραηξεηά ε νκάδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν λεφηεξνο ζε βαζκφ θαη ε άιιε νκάδα αληαπν- 72 -
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δίδεη ηνλ ραηξεηηζκφ ζην ζχλνιφ ηεο. Δάλ νη νκάδεο απνηεινχληαη απφ Αμησκαηηθνχο κε ηνλ
ίδην βαζκφ, πξψηε ραηξεηά ε κηθξφηεξε νκάδα, ή νη κεκνλσκέλνη Αμησκαηηθνί. Δχειπηο πνπ
ζπλνδεχεη Αμησκαηηθφ ραηξεηά θάζε αλψηεξφ ηνπ νπνηνπδήπνηε βαζκνχ. Δάλ ν Δχειπηο ζπλνκηιεί κε αλψηεξφ ηνπ κέζα ζηνλ πεξίβνιν ηεο ρνιήο, θαη εθφζνλ ε ζπλνκηιία ζεσξείηαη
ππεξεζηαθή, δελ απνλέκεη ραηξεηηζκφ ζε αλσηέξνπο ηνπ παξά κφλνλ εάλ έρνπλ βαζκφ αλψηεξν απφ ηνλ Αμησκαηηθφ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζπδήηεζε. Δθηφο ππεξεζίαο ν Δχειπηο ραηξεηά
πάληνηε.
ζη. Υαηξεηηζκφο ζηξαηησηηθνχ ρσξίο πειήθην
Ο ζηξαηησηηθφο φηαλ είλαη θαζήκελνο, ζεθψλεηαη θαη ραηξεηά κε ειαθξά θιίζε
ηεο θεθαιήο. Οκνίσο ραηξεηά φηαλ ζηέθεηαη φξζηνο θαη δελ θνξά πειήθην (π.ρ. ζε ζπίηη, ζέαηξν, ζπγθέληξσζε). Ζ θίλεζε πξέπεη λα είλαη θάπσο κεγαιχηεξε φηαλ εθθξάδεηαη ηδηαίηεξε
ηηκή, γηα παξάδεηγκα θαηά ηνλ ραηξεηηζκφ επηζήκσλ ή πξνζψπσλ ζηα νπνία απνδίδεηαη ζεβαζκφο ιφγσ ειηθίαο ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζην παξειζφλ. ηαλ.
δ. Υαηξεηηζκφο κέζα ζε φρεκα
πνηνο βξίζθεηαη κέζα ζε φρεκα, ραηξεηά φπσο θαη φηαλ βαδίδεη, ρσξίο σζηφζν
λα ζεθψλεηαη, ζε ζηάζε εππξεπή. Αλ είλαη φξζηνο, θξνληίδεη λα κελ ελνριήζεη κε ηνλ ραηξεηηζκφ ηνπο επηβάηεο πνπ ζηέθνληαη δίπια ηνπ. Οη Δπέιπηδεο κπνξνχλ λα αθαηξνχλ ην πειήθην ή
ην δίθνρν φηαλ ηαμηδεχνπλ κε νρήκαηα Η.Υ., νπδέπνηε φκσο ζηηο αζηηθέο δηαδξνκέο ή φηαλ
κεηαθηλνχληαη κε ππεξεζηαθά νρήκαηα.
ε. Υαηξεηηζκφο θαηά ηηο παξνπζηάζεηο ζε γξαθείν ή ζάιακν
(1) Ο Δχειπηο, φπσο θαη ν Αμησκαηηθφο, φηαλ πξνζέξρεηαη ζε αλψηεξφ ηνπ, ζε
γξαθείν ή ζάιακν, ρηππά κε ην ρέξη ειαθξά ηελ πφξηα, αθφκε θαη εάλ είλαη αλνηρηή, θαη πεξηκέλεη λα ηνπ δνζεί άδεηα εηζφδνπ. Βγάδεη ην πειήθην, ραηξεηά κε θιίζε ηνπ θεθαιηνχ, ηνπνζεηεί ην πειήθην ππφ κάιεο κε ην γείζν πξνο ηα εκπξφο θαη ην εζσηεξηθφ πξνο ην ζψκα. Κιείλεη
ηελ πφξηα, αλ ηελ είρε βξεη θιεηζηή, πξνζέρνληαο λα κε γπξίζεη ηελ πιάηε ζηνλ αλψηεξφ ηνπ,
πξνρσξεί θαη ζηέθεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ δχν βεκάησλ απφ ηνλ αλψηεξφ ηνπ. Δθφζνλ ν
Δχειπηο θνξά δίθνρν, απνθαιχπηεηαη θαη ην θξαηά ζηελ αξηζηεξή ηνπ παιάκε. πνηνο κπαίλεη
ζε ζάιακν ή γξαθείν φπνπ βξίζθνληαη δχν ή πεξηζζφηεξνη αλψηεξνί ηνπ, νθείιεη λα παξνπζηαζζεί ζε απηφλ πνπ έρεη αλψηεξν βαζκφ θαη λα δεηήζεη ηελ άδεηα λα παξνπζηαζζεί ζε φπνηνλ
ηνλ θάιεζε.
(2) Μφιηο ηειεηψζεη ε αλαθνξά ηνπ ή αθνχ έρεη ιάβεη θάπνηα δηαηαγή, κε ηελ
άδεηα ηνπ αλσηέξνπ ηνπ θάλεη θιίζε, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ γξαθείνπ, θαη θηλείηαη δσεξά
πξνο ηελ πφξηα. Κνληά ζηελ πφξηα ζηέθεηαη πξνζνρή, ραηξεηά, αλνίγεη ηελ πφξηα, βγαίλεη, ηελ
θιείλεη αζφξπβα θαη θνξάεη ην πειήθην ή ην δίθνρν. Γεληθά, ν θαηψηεξνο απνθεχγεη λα γπξίζεη ηελ πιάηε ζε αλψηεξφ ηνπ.
ζ. Απνδηδφκελεο ηηκέο κεηαμχ Δπειπίδσλ
Γηα ιφγνπο ηήξεζεο ηεο καθξαίσλεο παξάδνζεο ηεο ρνιήο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
(1) Πξνο ηνλ Αξρεγφ ηεο ρνιήο
Άπαληεο νη πθηζηάκελνη Δπέιπηδεο απνλέκνπλ ραηξεηηζκφ φπσο ζε αλψηαην Αμησκαηηθφ θαη εηδηθφηεξα:
(α) Άνπινη
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Λακβάλνπλ ηε ζηάζε πξνζνρήο κε κέησπν θάζεην πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θαη ραηξεηνχλ ηέζζεξα βήκαηα πξν ηεο αθίμεσο ζε απηνχο θαη δηαηεξνχλ ην ραηξεηηζκφ
κέρξη ηελ απφζηαζε ησλ ηεζζάξσλ βεκάησλ απφ απηνχο.
(β) Έλνπινη
Δθαξκφδνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία «Παξνπζηάδνληαο φπια»
(2) Πξνο ηνπο Δπηινρίεο, ηνπο Λνρίεο θαη Γεθαλείο απνλέκνπλ ραηξεηηζκφ
φπσο ζε αλψηεξν Αμησκαηηθφ.
η. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ραηξεηηζκφ
Τπάξρνπλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε
ηελ πείξα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο. Οη Δπέιπηδεο δελ αληαιιάζζνπλ ραηξεηηζκφ κε ηνπο Αλζππαζπηζηέο, ηνπο Τπαμησκαηηθνχο, ηνπο καζεηέο ησλ ρνιψλ Δθέδξσλ θαη
ηνπο Γνθίκνπο Τπνςεθίνπο Δθέδξνπο Αμησκαηηθνχο. Οη καζεηέο ησλ ρνιψλ Δπειπίδσλ,
Ηθάξσλ, Γνθίκσλ θαη Αμησκαηηθψλ ηεο ΔΛ.Α. πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ ραηξεηηζκφ. Γηα ηνλ
ραηξεηηζκφ καζεηψλ ηεο ίδηαο ηάμεσο, ηζρχεη φ,ηη πξναλαθέξζεθε γηα ηνλ ραηξεηηζκφ ζηξαηησηηθψλ ηδίνπ βαζκνχ.
5. πκπεξηθνξά εθηφο ρνιήο
α. πκκφξθσζε πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο
Ο Δχειπηο, φπσο θαη θάζε ζηξαηησηηθφο, πξέπεη λα είλαη ππφδεηγκα λνκνηαγνχο θαη κνξθσκέλνπ αλζξψπνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο. Παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε Αζηπλνκηθήο δηαηάμεσο θαη ησλ θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο είλαη
απαξάδεθηε.
β. Δππξέπεηα θαηά ηελ θίλεζε
Ο ζηξαηησηηθφο φηαλ βαδίδεη κέζα ζηελ πφιε έλζηνινο πξέπεη λα κε γπξίδεη
δηαξθψο ην θεθάιη ηνπ δεμηά – αξηζηεξά κε πεξηέξγεηα, λα κελ θνηηάδεη ηα παξάζπξα θαη ηνπο
εμψζηεο ησλ ζπηηηψλ, λα κελ πεξηεξγάδεηαη κε ην βιέκκα ηνπ ηνπο πεξαζηηθνχο, ράλνληαο ηε
ζνβαξφηεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. Να κε ζηακαηά γηα λα παξαθνινπζεί φ,ηη ζπκβαίλεη ζην
δξφκν. Να κελ ελνριεί ηνπο πεξαζηηθνχο κε αδέμηεο θαη απξφζεθηεο θηλήζεηο. Να πεξηνξίδεη
ζην ειάρηζην ηηο ζπλνκηιίεο κε θηιηθά πξφζσπα πνπ ζπλαληά ζηνλ δξφκν, θξνληίδνληαο λα
κελ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ άιισλ. Σν θάπληζκα ζηνλ δξφκν θαη ζε θάζε άιινλ δεκφζην ρψξν απαγνξεχεηαη. Ο βεκαηηζκφο πξέπεη λα είλαη δσεξφο θαη ππεξήθαλνο.
γ. Κίλεζε ζηξαηησηηθψλ ζηελ πφιε
(1) ηαλ βαδίδνπλ ζηξαηησηηθνί ζηελ πφιε, ζε πεξίπαην ή ζε νπνηαδήπνηε
άιιε πεξίπησζε, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εμήο θαλφλεο σο πξνο ηε ζεηξά ηνπ θαζελφο κέζα
ζηελ νκάδα: Ο θαηψηεξνο βαδίδεη ζηα αξηζηεξά ηνπ αλσηέξνπ ή αξραηνηέξνπ ηνπ θαη πξνζέρεη λα κελ ηνλ μεπεξλάεη νχηε λα ηνλ ελνριεί θαηά ηνλ βεκαηηζκφ. ηαλ κηιάεη, ζηξέθεηαη
πξνο ην κέξνο ηνπ αλσηέξνπ ηνπ. Δάλ βαδίδνπλ ηξεηο καδί, ν αξραηφηεξνο βαδίδεη ζηε κέζε,
δεμηά ηνπ ν δεχηεξνο σο πξνο ηελ αξραηφηεηα ή ηνλ βαζκφ θαη αξηζηεξά ηνπ ν λεφηεξνο. Δάλ
θάπνηνο βαδίδεη καδί κε αλψηεξφ ηνπ ζε πεδνδξφκην ηφζν ζηελφ, ψζηε λα αλαγθάδεηαη ν έλαο
λα θαηεβαίλεη ζηνλ δξφκν, ν λεφηεξνο παίξλεη ηε ρεηξφηεξε ζέζε, βαδίδνληαο ζηελ αλάγθε θαη
δεμηά ηνπ αλσηέξνπ ηνπ. ηαλ ν ζηξαηησηηθφο ζπλαληηέηαη κε πξφζσπα πνπ θηλνχληαη πξνο
ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ζε ζηελφ ρψξν, ινμεχεη ειαθξά πξνο ηα δεμηά γηα λα δηεπθνιπλζνχλ
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θαη νη δχν θαη αθήλεη λα πεξάζεη πξψηνο ν αλψηεξνο, νη θπξίεο ή ηα ειηθησκέλα πξφζσπα.
Μέζα ζε απηνθίλεην, ν λεφηεξνο θάζεηαη ζηε κέζε. Σηκεηηθέο ζέζεηο ζεσξνχληαη νη πην αλαπαπηηθέο (δεμηά – αξηζηεξά). Σειεπηαίνο κπαίλεη ν αλψηεξνο θαη θάζεηαη ζηε δεμηά ζέζε. Δάλ
νκάδα πνιιψλ Δπειπίδσλ κεηαθηλνχληαη κέζα ζηελ πφιε, ηφηε πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλά δχν ή αλά ηξεηο. Ζ θίλεζε πεξηζζνηέξσλ απφ ηξεηο ελ παξαηάμεη εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ άιισλ πεδψλ.
(2) ηαλ ν ζηξαηησηηθφο ζπλαληά θίιν ή γλσζηφ λα θάζεηαη ζε δεκφζην θέληξν, δελ πεγαίλεη λα θαζίζεη καδί ηνπ παξά κφλνλ εάλ πξνζθιεζεί. Δίλαη επγεληθφ βεβαίσο λα
πιεζηάζεη θαη λα ραηξεηήζεη θαη κπνξεί λα έρεη κηα ζχληνκε ζπλνκηιία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα
ηηο επηζθέςεηο ζε γξαθείν. ε ζπλάληεζε αλσηέξνπ θαη θαησηέξνπ, ν θαηψηεξνο δελ πιεζηάδεη νχηε ζηακαηά ηνλ αλψηεξφ ηνπ, παξά κφλνλ εάλ θιεζεί απφ απηφλ, ή εάλ έρεη λα αλαθέξεη
θάηη επείγνλ. Δμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν θαηψηεξνο έρεη ππεξεηήζεη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ αλσηέξνπ θαη νπσζδήπνηε ζπλδέεηαη κε απηφλ. Κάζε ζηξαηησηηθφο νθείιεη λα παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ (κέζα ζε κέζνλ καδηθήο κεηαθνξάο ή αιινχ) ζε νπνηνλδήπνηε αλψηεξφ ηνπ, αιιά νη θαινί ηξφπνη επηβάιινπλ λα πξάηηεη νκνίσο θαη γηα ηεξσκέλνπο, αλαπήξνπο, γέξνληεο ή θπξίεο. Δάλ ν Δχειπηο παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζε θάπνηνλ, δελ
μαλαθάζεηαη αιιά παξακέλεη φξζηνο, αθφκε θαη εάλ ε πξνζθνξά ηνπ δελ γίλεη δεθηή. Γεληθά
είλαη πξνηηκφηεξν ν Δχειπηο λα παξακέλεη φξζηνο ζε φρεκα ησλ αζηηθψλ γξακκψλ. ε ππεξαζηηθφ ιεσθνξείν, πινίν ή ηξέλν κε αξηζκεκέλεο ζέζεηο, ε πξνζθνξά ζέζεσο ζε αλψηεξν δελ
είλαη ππνρξεσηηθή. Ο ζεβαζκφο φκσο θαη ε επγέλεηα ηελ επηβάιινπλ. Ο Δχειπηο πνπ ζπλνδεχεη θπξία δελ ζεθψλεηαη γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε αλψηεξφ ηνπ. ηξαηησηηθφο πνπ ηαμηδεχεη
κε ηξέλν, ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ θαη αλαθέξεη ζε αλψηεξφλ ηνπ ην νλνκαηεπψλπκν θαη
ηνλ βαζκφ ηνπ.
δ. Δκθάληζε Δπειπίδσλ
Αλέθαζελ ε εμσηεξηθή εκθάληζε δεκηνπξγνχζε ηελ πξψηε εληχπσζε. ηηο
κέξεο καο φκσο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ θνηλσληθψλ καο ζπλαλαζηξνθψλ, είλαη θαζνξηζηηθή. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο εκθαλίζεσο είλαη νη εμήο: Δππξέπεηα, Καζαξηφηεηα, Κνκςφηεηα. Ζ ακθίεζε είλαη ν αληηθαηνπηξηζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο. Ζ
θφζκηα θαη κε εμεδεηεκέλε εκθάληζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ην ελδπκαηνινγηθφ κέηξν ηνπ
Δχειπη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ελδχκαηνο γηα ηελ εθάζηνηε πεξίζηαζε. Ο πξαγκαηηθά θνκςφο άλζξσπνο αγλνεί ηηο ππεξβνιέο ηεο κφδαο, γλσξίδνληαο φηη ε εθθεληξηθφηεηα ζην ληχζηκν δελ είλαη αξεηή. Ζ πνιηηηθή ελδπκαζία, επνκέλσο, πξέπεη λα είλαη
θφζκηα θαη φρη εμεδεηεκέλε. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνπο έλζηνινπο Δπέιπηδεο λα θέξνπλ
ελψηηα. Ζ απαγφξεπζε ηζρχεη γηα ηνπο άξξελεο Δπέιπηδεο ζε θάζε πεξίπησζε, έλζηνινπο ή κε.
Δπηπιένλ απαγνξεχεηαη απζηεξά ε δεξκαηνγξαθία ζε άπαληεο ηνπο Δπέιπηδεο.
ε. πκπεξηθνξά ζηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο
(1) Ζ εηπκνινγηθή δηαθάλεηα ηεο ιέμεσο «ςπραγσγία» καο απνθαιχπηεη ηελ
«αγσγή ηεο ςπρήο», ηελ θαιιηέξγεηα απηήο κέζσ ηεο απαηηεηηθήο θαη ζπγρξφλσο δηδαθηηθήο
απφιαπζεο έξγσλ πςεινχ ζηνραζκνχ. Πξέπεη σο νκηιεηέο ηεο ειιεληθήο λα αλαβηψλνπκε
―θαη ζηνλ ιφγν καο θαη ζηηο ςπραγσγηθέο επηινγέο καο― ηελ απνδπλακσκέλε απηή έλλνηα,
πνπ έρεη παξακεξηζζεί απφ ηελ έλλνηα ηεο δηαζθεδάζεσο, ηεο πξάμεο ηνπ λα δηαζθνξπίδεη
θαλείο ηηο κέξηκλεο (εθ ηνπ ξ. ζθεδάλλπκη).
(2) Χο εθ ηνχηνπ, νη επηινγέο ηνπ Δπέιπηδνο σο πξνο ηνπο ηξφπνπο θαη ρψξνπο
ςπραγσγίαο, θαζψο θαη ε γεληθή ηνπ εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ζηνπο ρψξνπο απηνχο, δειψλνπλ ηελ παηδεία θαη ηνλ βαζκφ σξηκφηεηάο ηνπ θαη θαηά πφζν βηψλεη ηελ ηδηφηεηα θαη απνζηνιή ηνπ.
ζη. Έιεγρνο Δπειπίδσλ εθηφο ρνιήο
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(1) Αξκφδηνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δπειπίδσλ εθηφο ρνιήο
Οη Δπέιπηδεο θαηά ηηο εμφδνπο ηνπο θαη θαηά ηηο άδεηέο ηνπο εθηφο έδξαο
ηεο ρνιήο, ππάγνληαη ζηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν:
(α) Σσλ θξνπξαξρείσλ θαη νπνηνπδήπνηε Αμησκαηηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, Ναπηηθνχ, Αεξνπνξίαο γηα φ,ηη αθνξά παξαβάζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ
ζρεηηθψλ κε ηελ επηαμία ή ζε παξεθηξνπέο πνπ ζίγνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ηεο ζέζεσο θαη ηεο
ζηνιήο ηνπ Δπέιπηδνο.
(β) Σσλ Αμησκαηηθψλ ηεο ρνιήο, νη νπνίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο Δπέιπηδεο.
(γ) Σσλ Δπειπίδσλ αλσηέξσλ ηάμεσλ, νη νπνίνη έρνπλ θαζήθνλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ζπκβνπιεχνπλ ηνπο λεφηεξνπο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ
πνπ αληηβαίλνπλ ζηελ ηδηφηεηα ηνπ Δπέιπηδνο. Ζ ζπλείδεζε, ηέινο, είλαη ν θαιχηεξνο νδεγφο
γηα θάζε ελέξγεηα.
(2) Φξνπξαξρεία – Αζηπλνκηθέο Αξρέο
(α) Γηα παξαπηψκαηα αδεηνχρσλ Δπειπίδσλ ηα νπνία δηαπξάηηνληαη εθηφο
Αζελψλ, νη θξνχξαξρνη έρνπλ δηθαίσκα λα επηβάινπλ πεξηνξηζκφ ηεζζάξσλ εκεξψλ, εάλ ε
άδεηα ησλ Δπειπίδσλ είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο. Δάλ ην παξάπησκα είλαη βαξχ, κπνξνχλ λα
δηαηάμνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ Δπέιπηδνο ζηε ρνιή θαη λα ππνβάινπλ γξαπηή αλαθνξά. Οη
Αμησκαηηθνί ηεο ρνιήο έρνπλ επίζεο, θαη’ εμαίξεζε, ην δηθαίσκα λα δηαηάμνπλ ηελ επηζηξνθή Δπέιπηδνο ζηε ρνιή, ν νπνίνο ππέπεζε ζε ζνβαξφ παξάπησκα.
(β) Κάζε Αμησκαηηθφο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ηνπ Ναπηηθνχ ή ηεο Αεξνπνξίαο κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ επηζηξνθή Δπέιπηδνο ζηε ρνιή γηα παξάπησκα πνπ δηεπξάρζε
ζηελ πεξηνρή Αζελψλ, Πεηξαηψο θαη πξναζηίσλ θαη λα ππνβάιεη αλαθνξά ζηε ρνιή εληφο
εηθνζηηεηξαψξνπ. Ο Δχειπηο πνπ ζα δηαηαρζεί απφ Αμησκαηηθφ λα επαλέιζεη ζηε ρνιή, πξέπεη λα επηζηξέςεη ακέζσο, λα παξνπζηαζζεί ζηνλ Αμησκαηηθφ Δπηηεξεηή θαη λα αλαθέξεη ηα
ζρεηηθά κε ην παξάπησκά ηνπ.
(γ) Δχειπηο απφ κεγαιχηεξε ηάμε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ
επηζηξνθή Δπέιπηδνο απφ θαηψηεξε ηάμε ζηε ρνιή, παξά κφλνλ εάλ ην παξάπησκα είλαη
ηέηνην ψζηε λα ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ Δπέιπηδνο, ην γφεηξν ηεο ρνιήο ή λα δηαζαιεχεηαη
ε ηάμε. Ο Δχειπηο αλσηέξαο ηάμεσο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηαζζεί ζηε ρνιή γηα λα
αλαθέξεη ηη ζπλέβε, εάλ βξίζθεηαη ζηελ Αηηηθή, ή λα ππνβάιεη γξαπηή αλαθνξά εάλ βξίζθεηαη
εθηφο Αηηηθήο.
(δ) Οη Αζηπλνκηθέο Αξρέο γηα θάζε παξάβαζε αζηπλνκηθήο δηαηάμεσο
έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηνλ παξαβάηε ηα ζηνηρεία ηνπ θαη λα ηνλ αλαθέξνπλ ζην
θξνπξαξρείν ηεο πεξηνρήο ή ζηε ρνιή. Γελ ζπιιακβάλνπλ φκσο νχηε θξαηνχλ ηνπο Δπέιπηδεο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα πνηληθφ αδίθεκα, νπφηε ε ζχιιεςε είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε
πνιίηε. Οη Δπέιπηδεο, φπσο θάζε πνιίηεο, νθείινπλ λα δείρλνπλ ην δειηίν ηαπηφηεηαο ζηα
Αζηπλνκηθά φξγαλα θαη λα δίλνπλ φζα ζηνηρεία δεηεζνχλ. Οπνηαδήπνηε εκπινθή κε ηελ
ΔΛ.Α. πξέπεη λα αλαθέξεηαη ακέζσο ηειεθσληθψο ζηνλ ΑΞ.ΔΠ.
6. Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
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α. χλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
(1) Ο Δχειπηο επηβάιιεηαη λα ζπλάπηεη θνηλσληθέο ζρέζεηο, φρη κφλνλ κέζα
ζηε ζηξαηησηηθή νηθνγέλεηα, αιιά θαη έμσ απφ απηήλ. Απαηηείηαη φκσο κεγάιε πξνζνρή ζηελ
επηινγή ησλ πξνζψπσλ. Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο δελ πξέπεη λα απνβιέπνπλ κφλν ζηελ ςπραγσγία, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσληθή κφξθσζε θαη αγσγή ηνπ Δπέιπηδνο.
(2) Ο Δχειπηο πξέπεη λα ζπλάπηεη θνηλσληθέο ζρέζεηο ρσξίο λα παξαβιέπεη ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. πλαλαζηξνθή κε πξφζσπα πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή επρέξεηα
πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπ, ζα ηνλ θέξεη ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν, φηαλ ζα πξνζπαζήζεη
λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ κε αληαπφδνζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζίγεη πάληνηε ηελ
αμηνπξέπεηα θαη ηελ ππεξεθάλεηα ηνπ Αμησκαηηθνχ.
(3) Ο Δχειπηο, ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπ, πξέπεη λα είλαη αθφκε πξνζεθηηθφηεξνο
ζηε ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη ζεκεξηλνί θίλδπλνη απφ ηπρφλ θαθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο
θαη ζπλαλαζηξνθέο κε χπνπηα πξφζσπα είλαη κεγάινη θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ηφζν ζηνλ ίδην φζν θαη ζηελ ππεξεζία ηνπ.
β. πζηάζεηο θαη παξνπζηάζεηο
(1) Γηαθνξά κεηαμχ ζπζηάζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ
(α) Οη ζπζηάζεηο γίλνληαη κεηαμχ ίζσλ, ελψ νη παξνπζηάζεηο κεηαμχ θαησηέξσλ πξνο αλσηέξνπο, κεγαιχηεξνπο ζηελ ειηθία. Οη ζπζηάζεηο είλαη απαξαίηεηεο ζε άηνκα
άγλσζηα κεηαμχ ηνπο ―ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηνλ ίδην ρψξν γηα αξθεηφ ρξφλν, ζα θάλε
καδί θαη ζα δηαζθεδάζνπλ― πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ςπρξνχ θιίκαηνο. ε
απηή ηελ πεξίπησζε έλα ηξίην πξφζσπν, γλσζηφ θαη ζηνπο δπν αλαιακβάλεη λα ηνπο ζπζηήζεη.
(β) ε νηθνγελεηαθή ζπγθέληξσζε ηηο ζπζηάζεηο αλαιακβάλεη ε νηθνδέζπνηλα, ε νπνία παξνπζηάδεη θάζε λέειπ επηζθέπηε ή θαιεζκέλν ζηνπο ινηπνχο πξνζθεθιεκέλνπο θαη ζπλήζσο αλαθέξεη ην επάγγεικα, ηνλ ηίηιν ή ην αμίσκά ηνπ.
(2) Γηαηππψζεηο θαη θηινθξνλήζεηο
(α) Καηά ηηο ζπζηάζεηο θαη παξνπζηάζεηο ν θαηψηεξνο ή λεφηεξνο ζπζηήλεηαη ή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αλψηεξν ή κεγαιχηεξν. Οη θχξηνη πάληνηε παξνπζηάδνληαη ζηηο
θπξίεο, εθηφο εάλ ν θχξηνο θαηέρεη πςειφ αμίσκα. Ζ ζχζηαζε θαη ε παξνπζίαζε γίλνληαη κε
ιίγεο κφλνλ ιέμεηο: «Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο ζπζηήζσ ή λα ζαο παξνπζηάζσ ηνλ θχξην
(νλνκαηεπψλπκν θαη βαζκφο ή επάγγεικα)». Καηά ηηο ζπζηάζεηο αληαιιάζζεηαη ραηξεηηζκφο
κε ρεηξαςία ή απιή ππφθιηζε θαη θξάζεηο φπσο: «ραίξσ πνιχ», «επηπρήο γηα ηε γλσξηκία
καο», «κεγάιε κνπ ηηκή».
(β) Καηά ηηο παξνπζηάζεηο ζε αλσηέξνπο, ν θαηψηεξνο δελ εθθξάδεη ηε
ραξά ηνπ γηα ηε γλσξηκία, θαζφζνλ ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ο θαηψηεξνο κπνξεί ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο λα πξνζζέζεη «κεγάιε κνπ ηηκή» θαη λα πεξηκέλεη κε ζεκλφηεηα θαη θνζκηφηεηα
λα αλνίμεη ν αλψηεξνο ηε ζπδήηεζε.
(γ) Δάλ ζπκβεί λα κε ζπζηεζεί Δχειπηο ζε ζπγθέληξσζε, δελ είλαη αλάγθε
λα παξακείλεη μέλνο ζηε ζπληξνθηά θαη ακέηνρνο ζηε ζπδήηεζε, αιιά λα παξνπζηαζηεί κφλνο
ηνπ κε ηελ πξψηε επθαηξία, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
(3) Απηνπαξνπζίαζε
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Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππνρξεψλεηαη θαλείο λα ζπλνκηιήζεη κε πξφζσπα ηειείσο άγλσζηα, νπφηε ζα παξνπζηαζηεί κφλνο ηνπ ιέγνληαο «Δχειπηο (ή
Αλζππνινραγφο θ.η.φ.) Βαζηιείνπ». Ο ζπλνκηιεηήο απαληά «ραίξσ πνιχ» θαη αλαθέξεη ην
φλνκά ηνπ. Δπίζεο ν ζηξαηησηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη ην φλνκα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ κε ην
εξψηεκα «Ο θχξηνο παξαθαιψ;» ―«Καζεγεηήο ηπιηαλίδεο» ―«Υαίξσ πνιχ, Δχειπηο Βαζηιείνπ».
(4) Παξνπζίαζε ζε πςειά πξφζσπα
Δάλ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε θάπνηνλ ζε πξφζσπν πνπ θαηέρεη πςειφ αμίσκα (Τπνπξγφ, Αξρεγφ Δπηηειείνπ, αλψηαην Κξαηηθφ Λεηηνπξγφ θ.ιπ.), ξσηάκε αξρηθά ην
πςειφ πξφζσπν εάλ επηζπκεί λα γίλεη ε παξνπζίαζε. ε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο απάληεζεο,
θάλνπκε ηελ παξνπζίαζε σο εμήο: «Δπηηξέςηε κνπ, θχξηε (ηίηινο), λα παξνπζηάζσ ηνλ θχξην
(νλνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο)». Σν φλνκα εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξνπζίαζε δελ
αλαθέξεηαη, δηφηη ν παξνπζηαδφκελνο ελλνείηαη πσο ην γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ. Ο ηειεπηαίνο θέξεηαη κε θνζκηφηεηα θαη απαληά ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ηνπ πςεινχ πξνζψπνπ.
(5) Τπνρξεσηηθέο παξνπζηάζεηο
ηαλ ζηξαηησηηθνί βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν (νηθνγελεηαθέο ζπγθεληξψζεηο,
δεμηψζεηο, ζπγθνηλσληαθά κέζα, θ.ά.) θαη είλαη άγλσζηνη κεηαμχ ηνπο, νη θαηψηεξνη είλαη
ππνρξεσκέλνη λα παξνπζηαζζνχλ κφλνη ηνπο ζηνπο αλσηέξνπο, θξνληίδνληαο λα κε δηαθφςνπλ
ηπρφλ ζπλνκηιία ηνπ αλσηέξνπ ηνπο κε θάπνηνλ άιινλ. Ζ απηνπαξνπζίαζε γίλεηαη σο εμήο:
«Δπηηξέςηε κνπ, θχξηε (βαζκφο), λα παξνπζηαζζψ (Δχειπηο IVεο, νλνκαηεπψλπκν).
(6) Υεηξαςία
Οη ρεηξαςίεο ζπλήζσο αληαιιάζζνληαη θαηά ηηο ζπζηάζεηο θαη παξνπζηάζεηο.
Ζ ρεηξαςία πξέπεη λα είλαη ζεξκή, αιιά κε θίλεζε ζηαζεξή. Γελ επηηξέπεηαη ν θαηψηεξνο λα
θηλεί ην ρέξη αλσηέξνπ, κεγαιπηέξνπ ή θπξίαο, γηαηί δείρλεη νηθεηφηεηα αλάξκνζηε πξνο ηε
δηαθνξά βαζκνχ, ειηθίαο θαη θχινπ. Ο θαηψηεξνο ή ν λεφηεξνο δελ απιψλεη πνηέ πξψηνο ην
ρέξη πξνο αλψηεξν ή κεγαιχηεξν. Μφιηο δψζεη ην ρέξη ηνπ ζηνλ αλψηεξν ραηξεηά ηαπηφρξνλα
κε θιίζε ηεο θεθαιήο (αλ είλαη αζθεπήο) θαη θνηηάδεη ηνλ αλψηεξν ζηα κάηηα. Μεηαμχ αλδξφο
θαη θπξίαο, ε θπξία απιψλεη πξψηε ην ρέξη, εθηφο εάλ ν θχξηνο έρεη πνιχ πςειή ζέζε. Ζ
ρεηξαςία κε θπξίεο πξέπεη λα είλαη ειαθξά. Γελ επηηξέπεηαη λα απιψλεη θαλείο ην ρέξη γηα
ρεηξαςία πάλσ απφ ηξαπέδη ή άιια άηνκα νχηε λα δηαζηαπξψλνληαη ηα ρέξηα φηαλ ραηξεηψληαη
πεξηζζφηεξα απφ ηξία άηνκα. Πνηέ δελ ραηξεηάκε κε ην αξηζηεξφ ρέξη.
γ. Δπηζθέςεηο
(1) Δζηκνηππία ησλ επηζθέςεσλ
(α) Ζ αληαιιαγή επηζθέςεσλ είλαη εθπιήξσζε θνηλσληθψλ ππνρξεψζεσλ
κεηαμχ πνιηηηζκέλσλ αλζξψπσλ πνπ ζπλδένληαη θηιηθά ή ππεξεζηαθά θαη πξαγκαηνπνηνχληαη,
θαη’ αξρήλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ή εηδνπνίεζε. Οη επηζθέςεηο απαηηνχλ ηδηαίηεξε
ιεπηφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ αλαηξνθή θαη ηνλ ραξαθηήξα καο.
(β) ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κηα επίζθεςε κπνξεί λα κελ είλαη ελνριεηηθή θαη δπζάξεζηε, κπνξεί φκσο λα κελ είλαη θαη επράξηζηε. Ζ αγσγή θαη νη θνηλσληθνί ηχπνη
επηβάιινπλ θαη λα θάλνπκε θαη λα δερφκαζηε επηζθέςεηο κε εππξέπεηα. Μεηαμχ ζηξαηησηηθψλ, πξψηνο νθείιεη επίζθεςε ν θαηψηεξνο πξνο ηνπο αλσηέξνπο ηνπ. Μεηαμχ ζηξαηησηηθψλ
θαη ηδησηψλ, πξέπεη λα επηζθεθζεί ν ηδηψηεο ηνλ ζηξαηησηηθφ, εθηφο εάλ θαηέρεη πςειφ αμίσκα
ή είλαη πξφζσπν εμαηξεηηθά επππφιεπην θαη ζεβάζκην. ηηο επηζθέςεηο δελ επηηξέπεηαη ζηνλ
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επηζθέπηε λα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζσπα άγλσζηα ζηελ νηθνγέλεηα ή ζην άηνκν ην νπνίν επηζθέπηεηαη, εθηφο εάλ έρεη πξνεγνπκέλσο δεηήζεη άδεηα.
(2) Τπνρξεσηηθέο επηζθέςεηο
(α) Οη ηξφπνη θαιήο ζπκπεξηθνξάο θαζηζηνχλ ππνρξεσηηθέο ηηο επηζθέςεηο
ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
― Γηα ππνβνιή ζπγραξεηήξησλ – ζπιιππεηεξίσλ
― ε γάκνπο
― ε αζζελείο πνπ νηθνπξνχλ
― ε λνζειεπφκελνπο ζην Ννζνθνκείν
― ε γελέζιηα – γηνξηέο
― ε αληαπφδνζε επηζθέςεσο
(β) Έρεη παξέιζεη ε επνρή πνπ ηελ εκέξα ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ ενξηήο
δεμησλφηαλ θάπνηνο θηιηθά θαη ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα, ηα νπνία έθζαλαλ απξνεηδνπνίεηα
δηφηη ζεσξνχζαλ δεδνκέλν φηη ήηαλ εππξφζδεθηα ζε ζπίηη πξνεηνηκαζκέλν γηα ενξηή. ήκεξα
ζπλεζίδεηαη θαη νη επηζθέςεηο απηέο, φπσο νη πεξηζζφηεξεο, λα γίλνληαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. Χζηφζν, εάλ ν ζηξαηησηηθφο δελ δέρεηαη επηζθέςεηο θαηά ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ενξηή, είλαη
ίζσο επγεληθφ λα ελεκεξψζεη ηα θηιηθά ηνπ πξφζσπα.
(γ) Πξνθεηκέλνπ γηα επίζθεςε αζζελνχο, πξέπεη λα εμεηάδεηαη εάλ ν αζζελήο είλαη ζε ζέζε λα δερζεί επηζθέςεηο. Γηαθνξεηηθά, ν επηζθέπηεο πεξλά απφ ην ζπίηη ηνπ
αζζελνχο θαη αθήλεη ην επηζθεπηήξηφ ηνπ. Καηά ηηο επηζθέςεηο αζζελψλ πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη γεληθψο λα κε ζπδεηνχληαη δπζάξεζηα
γεγνλφηα. Αληηζέησο, κε ηε ζπδήηεζε πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή
αηκφζθαηξα.
(δ) ε επηζθέςεηο γηα λα ππνβιεζνχλ ζπιιππεηήξηα, νη επηζθέπηεο πξέπεη
λα είλαη δηαθξηηηθνί, απνθεχγνληαο ηηο νδπλεξέο εξσηήζεηο, θαη ζα πξέπεη ην χθνο ηνπο λα
είλαη αλάινγν πξνο ηηο πεξηζηάζεηο.
(ε) Δπηβάιιεηαη λα πξνζθέξνληαη ζηηο επηζθέςεηο ιίγα ινπινχδηα, έλα
θαιφ βηβιίν ή γιπθά.
(3) Γηάξθεηα επηζθέςεσο
(α) Ζ δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο (αληαπφδνζε –
πξψηε ηππηθή – επραξηζηήξηα – θαηφπηλ πξνζθιήζεσο – ζπγραξεηήξηα – ζπιιππεηήξηα), απφ
ηελ νηθεηφηεηά καο πξνο ηνπο νηθνδεζπφηεο, απφ ηε δηάζεζε κε ηελ νπνία καο δέρνληαη νη
νηθνδεζπφηεο θ.ιπ. Ζ ηππηθή επίζθεςε πξέπεη θαη’ αξρήλ λα είλαη ζχληνκε ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα δεθαπέληε ιεπηά ηεο ψξαο. Πάλησο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο επίζθεςε δελ πξέπεη λα είλαη
νχηε πνιχ ζχληνκε νχηε θαη ππέξκεηξα παξαηεηακέλε. Μία ζχληνκε επίζθεςε δίδεη ηελ εληχπσζε φηη ν επηζθέπηεο επείγεηαη λα απαιιαγεί απφ κηα ππνρξέσζε. Μία επίζθεςε ππέξκεηξα
παξαηεηακέλε γίλεηαη ελνριεηηθή. Δπαθίεηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ επηζθέπηε λα ξπζκίζεη ηε
δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο, κε κέηξν φρη κφλνλ ηελ νηθεηφηεηα, αιιά θαη ηε δηάζεζε ηνπ νηθνδεζπφηε. ηαλ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά βαζκνχ θνηλσληθήο ζέζεο, ε δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο
απαηηεί κεγάιε δηαθξηηηθφηεηα θαη ιεπηφηεηα.
(β) ηαλ ν επηζθέπηεο θξίλεη φηη πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηελ επίζθεςε θαη
λα θχγεη, εάλ ξσηεζεί γηαηί δελ παξαηείλεη ηελ επίζθεςή ηνπ (ζπρλή ηππηθή εξψηεζε επγελείαο πνπ εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ νηθνδεζπφηε γηα παξάηαζε ηεο επραξίζηεζεο πνπ πξνθαιεί
ε παξνπζία ηνπ επηζθέπηε), επηθαιείηαη κε ηξφπν εχζρεκν κηα αζρνιία ηνπ θαη έηζη, φρη κφλνλ
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απνθεχγεη λα γίλεη ελνριεηηθφο, αιιά θαη δείρλεη ιεπηφηεηα αληηιήςεσο θαη αλαηξνθήο.
(4) Γηαηππψζεηο θαηά ηελ άθημε θαη ηελ αλαρψξεζε
Ο επηζθέπηεο ρηππά δηαθξηηηθά ην θνπδνχλη θαη, εάλ δελ ηνπ αλνίμνπλ,
αλακέλεη έλα ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ μαλαρηππήζεη. Αλ θαη κεηά ην δεχηεξν ρηχπεκα
δελ αλνίμνπλ, ηφηε αθήλεη ην επηζθεπηήξηφ ηνπ θαη θεχγεη. ηαλ αλνίμεη θάπνηνο ηελ πφξηα, ν
επηζθέπηεο ξσηά εάλ ν θχξηνο θαη ε θπξία δέρνληαη επηζθέςεηο. ε θαηαθαηηθή απάληεζε,
κπαίλεη ζην ζπίηη θαη αθνχ θξεκάζεη ζην πνξη – καληφ (θξεκάζηξα γηα παλσθφξηα) ην παιηφ
θαη ην θαπέιν ηνπ, ραηξεηά πξψηα ηελ νηθνδέζπνηλα θαη θαηφπηλ ηνλ νηθνδεζπφηε θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγελείαο κε ρεηξαςία, φζνπο δε ηπρφλ παξεπξίζθνληαη κέζα ζηελ αίζνπζα,
ηνπο ραηξεηά κε δσεξή θιίζε ηεο θεθαιήο. Δάλ ηπρφλ ζηελ αίζνπζα ππάξρνπλ ζηξαηησηηθνί
αλψηεξνί ηνπ, ηνπο ραηξεηά κε ειαθξά ππφθιηζε παίξλνληαο ηαπηνρξφλσο θαη ηε ζηάζε πξνζνρήο αζνξχβσο. Καηά ηελ αλαρψξεζε ραηξεηά φπσο θαη θαηά ηελ άθημε.
(5) πζηάζεηο θαη παξνπζηάζεηο θαηά ηελ επίζθεςε
Καηά ηηο επηζθέςεηο γίλνληαη ζπζηάζεηο θαη παξνπζηάζεηο κεηαμχ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηππψζεηο θαη ηνπο ηχπνπο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί.
Καηά ηηο ζπζηάζεηο απηέο πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη ρεηξαςίεο, φηαλ απηέο πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελφριεζε ζε παξαθαζήκελνπο ή παξεπξηζθνκέλνπο.
(6) ηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο
Ο ζηξαηησηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηα
θαζνξηδφκελα ζε άιιεο παξαγξάθνπο. Γεληθψο πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθφο ζηηο ζπδεηήζεηο
ηνπ, αθήλνληαο ηνπο νηθνδεζπφηεο θαη ηνπο ινηπνχο παξεπξηζθνκέλνπο λα θέξνπλ πξνο ζπδήηεζε δηάθνξα ζέκαηα. ηαλ απνρσξεί, πξέπεη λα αθήλεη ηελ εληχπσζε ζπλεηνχ αλζξψπνπ θαη
φρη θιχαξνπ θαη επηπφιαηνπ. Γεληθψο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζθέςεσο πξέπεη λα ηνλ δηαθξίλεη αβξφηεηα, δηαθξηηηθφηεηα θαη βξαρπινγία. Δθφζνλ θαηά ηελ επίζθεςε απνρσξεί αλψηεξνο
Αμησκαηηθφο ή κία θπξία, πξέπεη ν ζηξαηησηηθφο λα ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ.
(7) Αληαπφδνζε επηζθέςεσλ
Κάζε επίζθεςε πξέπεη λα αληαπνδίδεηαη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με αληαπφδνζε επηζθέςεσο θαλεξψλεη επηζπκία δηαθνπήο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,
εθηφο εάλ ππάξρεη δηθαηνινγία εθ κέξνπο απηνχ πνπ δελ αληαπέδσζε ηελ επίζθεςε.
δ. πδεηήζεηο
(1) Καλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηηο ζπδεηήζεηο
(α) Ο Δχειπηο θαηά ηηο ζπδεηήζεηο πξέπεη λα επηδεηθλχεη αλσηέξνπ επίπεδνπ πνιηηηζκφ θαη αγσγή, ζηξαηησηηθή θαη θνηλσληθή. Πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα ρσξίο λα εθηξέπεηαη ζε άηνπεο νηθεηφηεηεο, νχηε φκσο λα ηεξεί θαη ζηάζε ππεξβνιηθήο
ζνβαξφηεηαο θαη αθακςίαο. Πξέπεη λα είλαη κε κέηξν ζνβαξφο, αιιά θαη πξφζραξνο, γεκάηνο
θαιή δηάζεζε πξνο ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ. Οθείιεη λα αθνχεη κε ζεβαζκφ θαη πξνζνρή ηνλ
ζπλνκηιεηή ηνπ. Δάλ απνηείλεηαη πξνο αλψηεξφ ηνπ, νθείιεη λα δεηήζεη ηελ άδεηα πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηε γλψκε θαη ηηο ηδέεο ηνπ.
(β) Δάλ αληηιεθζεί φηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ δείρλεη έιιεηςε δηαιιαθηηθφηεηαο, πξέπεη λα ζησπά ρσξίο λα εθδειψλεη ζηελνρψξηα ή δπζαξέζθεηα. Ζ πείζκσλ αληηινγία
είλαη ειάηησκα, γηαηί δείρλεη έιιεηςε αγσγήο. Δπηδείμεηο πλεχκαηνο κεηψλνπλ ηνλ Αμησκαηηθφ
ζηελ θξίζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη γεληθά ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ. Γελ νκηιεί ζπλερψο θαη δελ
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επηβάιιεη ηε γλψκε ηνπ. Γελ νκηιεί ζπλερψο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηελ αμία ηνπ, γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ. Γελ θξπθνκηιά ζην απηί ησλ παξαθαζεκέλσλ ηνπ νχηε νκηιεί ζε μέλε γιψζζα κε
θάπνηνλ παξνπζία ηξίηνπ, ν νπνίνο δελ γλσξίδεη ηε γιψζζα. Γελ ζπλελλνείηαη πνηέ κε βιέκκαηα εηο βάξνο ηξίηνπ πξνζψπνπ επί παξνπζία ηνπ. Αθνχεη κε πξνζνρή εθείλνλ πνπ ηνπ νκηιεί
θαη ηνλ θνηηάδεη ζηα κάηηα. Απηφ δείρλεη εηιηθξίλεηα θαη ελδηαθέξνλ.
(2) Σφλνο ηεο θσλήο
Καηά ηηο ζπλνκηιίεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο, ν ηφλνο ηεο θσλήο πξέπεη λα είλαη
ρακειφο θαη ήξεκνο θαη λα επηθξαηεί αηκφζθαηξα εγθαξδηφηεηαο θαη φρη νμχηεηαο. Καλέλαο
απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο δελ επηηξέπεηαη λα δηαθφπηεη ηνλ νκηινχληα, εθηφο εάλ παξεθηξέπεηαη
ζηελ νκηιία θαη παξίζηαηαη αλάγθε επαλαθνξάο ηνπ ζηελ θνζκηφηεηα εθ κέξνπο αλσηέξνπ
ηνπ.
(3) Δθινγή ζεκάησλ
(α) Δάλ ν θχθινο ησλ ζπλνκηιεηψλ απνηειείηαη απφ ζηξαηησηηθνχο, ε
εθινγή ησλ πξνο ζπδήηεζε ζεκάησλ αλήθεη ζηνπο αλσηέξνπο ή αξραηνηέξνπο. Δάλ ν θχθινο
είλαη κηθηφο απφ ζηξαηησηηθνχο θαη κε, ηφηε πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο ηδηψηεο λα
εηζάγνπλ πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, είηε εγθπθινπαηδηθά είηε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Απφ ηε
ζπδήηεζε σθέιεηα πξνθχπηεη πάληνηε γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο, δηφηη καζαίλνπλ πξάγκαηα
πηζαλψο άγλσζηα ζε απηνχο.
(β) Καηά ηηο ζπδεηήζεηο ζε θνηλσληθέο ζπγθεληξψζεηο είλαη ζπλεηφ λα
απνθεχγνληαη ηα ζέκαηα πεξί πνιηηηθήο, πεξί ζξεζθεηψλ, πεξί θπιεηηθψλ θξίζεσλ θαη ν αγελήο ζρνιηαζκφο απφληνο πξνζψπνπ (βι. επφκελε παξάγξαθν). Ο απνθιεηζκφο απηψλ ησλ
ζεκάησλ δηαζθαιίδεη ηελ απνθπγή πξνζβνιήο θάπνηνπ παξεπξηζθνκέλνπ θαη ηελ απνθπγή
παξεμεγήζεσλ. Ο ζηξαηησηηθφο, εάλ βξεζεί ζε ηέηνηα ζπδήηεζε, νθείιεη κε εχζρεκν ηξφπν λα
απνζχξεηαη. Δάλ ηπρφλ ηα ζπδεηνχκελα ζέκαηα είλαη ηειείσο άγλσζηα ζηνλ ζηξαηησηηθφ, ηφηε
πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζην λα εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ρσξίο σζηφζν λα εθθέξεη γλψκε.
Μεηαμχ ησλ ζπδεηνπκέλσλ ζεκάησλ δελ έρεη ζέζε θαλέλα απνιχησο ππεξεζηαθφ ζέκα. Δπηβάιιεηαη απφιπηε ερεκχζεηα γηα ηα ππεξεζηαθά δεηήκαηα, αθφκε θαη φηαλ ν θχθινο ησλ
ζπλνκηιεηψλ απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ απφ ζηξαηησηηθνχο.
(4) Δπηθξίζεηο θαηά πξνζψπσλ
Καηά ηηο ζπλνκηιίεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο δελ επηηξέπνληαη επηθξίζεηο ελαληίνλ πξνζψπσλ, πξνπαληφο δε φηαλ απηά είλαη απφληα. Μεηαμχ ζηξαηησηηθψλ, ε απαγφξεπζε
έθθξαζεο επηθξηηηθψλ ζρνιίσλ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ αλσηέξνπ θαη αξραηνηέξνπ. Δάλ
ζηξαηησηηθφο παξίζηαηαη ζε νκηιία πεξί πξνζψπνπ ην νπνίν επαηλείηαη, νθείιεη λα πξνζζέζεη
επκελή θαη επηβεβαησηηθά ζρφιηα, δηφηη ζησπψληαο ζα θαλεί φηη δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ θαιή
γλψκε ησλ άιισλ. Δάλ φκσο ην απφλ πξφζσπν θαηαθξίλεηαη, νθείιεη λα ην ππεξαζπηζζεί
ρσξίο εληάζεηο, πξνζπαζψληαο λα εθηξέςεη ηελ νκηιία ζε άιιν αληηθείκελν. Δάλ νη ζπλνκηινχληεο επηκέλνπλ, ηφηε απνζχξεηαη κε εχζρεκν ηξφπν, δίλνληαο έηζη παξάδεηγκα θαιήο δηαγσγήο. Δάλ βξεζεί κπξνζηά ζε δπζάξεζην ζπλνκηιεηή, δηαθφπηεη θάζε ζπδήηεζε. Δάλ ηπρφλ ν
ζπλνκηιεηήο ηνπ επηκέλεη ζηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηφηε ν ζηξαηησηηθφο κπνξεί λα απαληήζεη: «Λππνχκαη, θχξηε, δηφηη ιφγσ ηεο ζέζεψο κνπ δελ κπνξψ λα ζαο κηιήζσ κε ηνλ ίδην
ηξφπν» θαη λα απνζπξζεί.
(5) εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαηά ηηο ζπλνκηιίεο
Καηά ηηο ζπλνκηιίεο απνθεχγνπκε:

- 81 -

ΔΓΚΟΛΠΗΟ ΔΤΔΛΠΗΓΟ
― Να αξρίδνπκε ηνλ ιφγν καο κε ηηο θξάζεηο: «εγψ είπα … εγψ έθαλα».
― Να απνζπξφκαζηε επί καθξφλ ζε έλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ, π.ρ. ηνπ ζαινληνχ, κε ηνλ ζπλνκηιεηή ηεο αξεζθείαο καο.
― Να δηαθφπηνπκε ηνλ νκηιεηή πξνηνχ ηειεηψζεη ηε θξάζε ηνπ.
― Να είκαζηε απφηνκνη ζηηο εθθξάζεηο καο πξνο νπνηνλδήπνηε καο ελνριεί.
― Να κελ αθήλνπκε πεξηζψξην λα κηιήζνπλ θαη νη ππφινηπνη ζπλνκηιεηέο.
ε. Δπηζηνινγξαθία
(1) Δπηζηνιέο
(α) Ζ επηζηνινγξαθία είλαη κία επηβεβιεκέλε θνηλσληθή αλάγθε. Θα πξνθχςνπλ εθ ησλ πεξηζηάζεσλ πνηθίιεο πεξηπηψζεηο γξαπηήο επηθνηλσλίαο κε έλα ζχλνιν απφ
πξφζσπα: ζπγγελείο, θίινπο, γλσξίκνπο, ζπλεξγάηεο, θαζψο θαη αγλψζηνπο. Ζ επηζηνινγξαθία δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
(β) Σν ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηζηνινγξαθία πξέπεη λα είλαη
θαιήο πνηφηεηαο, ρσξίο γξακκέο. Σα ιεπθά δειηάξηα θαιήο πνηφηεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθά,
σζηφζν γηα επηζηνιή επίζεκνπ ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηείηαη ιεπθφ ή ππφιεπθν ραξηί αξίζηεο
πνηφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε κε πδαηνγξάθεκα. Ο θάθεινο είλαη ηνπ ίδηνπ ρξψκαηνο κε ην
επηζηνιφραξην θαη ην κέγεζφο ηνπ επηηξέπεη λα δηπισζεί ην ραξηί, εη δπλαηφλ, κφλνλ κία θνξά.
Σα πεξηζψξηα ζην ραξηί είλαη δχν εθαηνζηψλ πεξίπνπ, ελψ ην άλσ πεξηζψξην είλαη κεγαιχηεξν, ηδηαηηέξσο ζηηο επίζεκεο επηζηνιέο. Ζ εκεξνκελία γξάθεηαη ζηελ άλσ δεμηά πιεπξά ηεο
πξψηεο ζειίδαο. ε ηδηφρεηξεο επηζηνιέο ν γξαθηθφο ραξαθηήξαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ
θαιαίζζεηε εηθφλα θαη πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηνο, λα κε δείρλεη βηαζχλε θαη αδηαθνξία,
πξάγκαηα πξνζβιεηηθά γηα ηνλ παξαιήπηε. Χο εθ ηνχηνπ δελ επηηξέπνληαη δηαγξαθέο ιέμεσλ,
πξνζζήθεο ζηα πεξηζψξηα θαη δηνξζψζεηο, θαζψο θαη θειίδεο κειάλεο. Σν δε πεξηερφκελν
πξέπεη λα έρεη ηελ αξεηή ηεο ζαθήλεηαο, κε ηε ρξήζηκε απνθπγή ηεο θιπαξίαο θαη ησλ ζπληεηκεκέλσλ ή δπζλφεησλ ιέμεσλ. Ζ ηδηφρεηξε επηζηνιή εθδειψλεη ζεξκφηεξα ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ απνζηνιέα θαη δεηθλχεη κεγαιχηεξε εθηίκεζε. ε δαθηπινγξαθεκέλε επηζηνιή, ε
άκβιπλζε ηεο ςπρξφηεηαο θαη ε εθδήισζε εηιηθξηλνχο εθηίκεζεο επηηπγράλνληαη κε ηελ ηδηφρεηξε ζπκπιήξσζε ησλ εμήο: ηεο θιεηηθήο πξνζθσλήζεσο ζηελ αξρή ηεο επηζηνιήο θαη ηεο
ηππηθήο έθθξαζεο γηα ην θιείζηκν ηεο επηζηνιήο (βι. παξαθάησ), θαζψο θαη ηεο ππνγξαθήο
καο/ηνπ νλφκαηφο καο ζην ηέινο. ε θάζε πεξίπησζε επίζεκεο επηζηνιήο, θάησ απφ ηελ επαλάγλσζηε ππνγξαθή πξέπεη λα ηίζεηαη επαλάγλσζην ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν βαζκφο ηνπ
απνζηνιέα. Ο ζηξαηησηηθφο πξέπεη λα έρεη ππ’ φςηλ ηνπ φηη είλαη ελδερφκελν λα θξηζεί επκελψο ή δπζκελψο απφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ εκθάληζε ηεο επηζηνιήο ηνπ.
(γ) Ζ πξνζθψλεζε γξάθεηαη ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ην αξηζηεξφ πεξηζψξην, θαζψο θαη ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ην άλσ άθξν ηνπ θχιινπ. Ζ ηππνπνηεκέλε
έθθξαζε γηα ην θιείζηκν ηεο επηζηνιήο γξάθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο. Αλάινγα κε
ηελ ηδηφηεηα ή ηνλ βαζκφ ηνπ παξαιήπηε θαη αλάινγα κε ηε κεηαμχ καο ζρέζε, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξέπνπζα πξνζθψλεζε θαη επίζεο επηιέγνπκε θάπνηα ηππνπνηεκέλε έθθξαζε
―έθθξαζε ηππηθήο ηηκήο, ζεβαζκνχ, αγάπεο ή θηιίαο― γηα ην θιείζηκν ηεο επηζηνιήο. Δίλαη
θαηαθαλήο θαη εχθνια θαηαλνεηή ε απφζηαζε αλάκεζα ζηηο πξνζθσλήζεηο «Αμηφηηκε θχξηε
(επψλπκν)» θαη «Αγαπεηέ κνπ (φλνκα)» ή αλάκεζα ζηηο εθθξάζεηο «Με ηηκή» θαη
«θηιηθφηαηα» ή «εγθάξδηα» γηα ην θιείζηκν ηεο επηζηνιήο.
(δ) Υσξίδνληαο λνεηά ηνλ θάθειν ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, ε δηεχζπλζε γξάθεηαη ζην θάησ δεμί ηέηαξην ηνπ θαθέινπ σο εμήο:
πληαγκαηάξρε Πεδηθνχ
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Κχξην
Αλδξέα Πεηξφπνπιν
Γηνηθεηή 15νπ πληάγκαηνο Πεδηθνχ
ΒΣ 902
Σν γξακκαηφζεκν επηθνιιάηαη ζηελ άλσ δεμηά γσλία ηνπ θαθέινπ, πάλσ απφ ηε δηεχζπλζε.
ην άλσ αξηζηεξφ ηέηαξην ηεο ίδηαο πιεπξάο γξάθνπκε επαλάγλσζηα ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ
απνζηνιέα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπ, εθηφο εάλ απηφ δελ επηηξέπεηαη απφ ηπρφλ ηζρχνπζα ινγνθξηζία. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα ρξεζηκεχνπλ ζηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία γηα λα ηνπ επηζηξέςνπλ επηζηνιή πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ παξαδφζεθε.
(ε) ηαλ γξάθεη θαλείο πξνο αλψηεξφ ηνπ πνπ κέλεη ζηελ ίδηα πφιε πξέπεη
λα απνζηείιεη ηελ επηζηνιή απεπζείαο ζην ζπίηη ή ην γξαθείν θαη φρη ηαρπδξνκηθψο. Ζ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή επηζθεπηεξίνπ πξνο αλψηεξν είλαη άηνπε. Πξνο αλψηεξν πξέπεη λα απνζηέιιεηαη κφλν επηζηνιή ππφ ηχπν αλαθνξάο θαη γηα ηππηθέο αθφκε πεξηπηψζεηο
(επραξηζηήξηα, ζπγραξεηήξηα).
(2) Ζιεθηξνληθή αιιεινγξαθία: Καλφλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο
Ζ επηθνηλσλία κέζσ δηαδηθηχνπ εχθνια γίλεηαη αζαθήο θαη πξνθαιεί παξαλνήζεηο. Ζ βαζηθή δπζθνιία πνπ ελππάξρεη πξνθχπηεη απφ ηε δπζρεξή ζπλχπαξμε ηνπ
γξαπηνχ ιφγνπ αθελφο, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη ζχληνκνο, κε ην χθνο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
αθεηέξνπ, ν νπνίνο εδψ ζηεξείηαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο,
ηνπ ηφλνπ θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο θσλήο. Δπηπξνζζέησο, ζηεξείηαη ησλ επθαηξηψλ γηα
επάιιειεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηαπνθξίζεηο. Έρνπλ δηεζλψο δηαηππσζεί πνηθίινη θαλφλεο ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο ζην πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ αλήθνπλ ζηνπο γεληθφηεξνπο θαλφλεο γηα ην δηαδίθηπν (βι. Internet Engineering Task Force, www.ietf.org) θαη
θαιχπηνληαη απφ ηνλ επθπή ηίηιν Netiquette (πξνεξρφκελνλ εθ ησλ ιέμεσλ Net Etiquette).
Παξαθάησ δίδνληαη κεξηθνί βαζηθνί θαλφλεο.
Ο ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ:
― Δίλαη ζαθήο θαη πξνζέρεη ψζηε ην «Θέκα» ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ κελχκαηνο
ηθαλνπνηεηηθά λα αληηπξνζσπεχεη ην πεξηερφκελφ ηνπ.
― Υξεζηκνπνηεί αξκφδνπζα γιψζζα, ρσξίο λα πξνζβάιιεη θαη ρσξίο λα γίλεηαη
εηξσληθφο, ζαξθαζηηθφο ή ππεξβνιηθά ζπλαηζζεκαηηθφο.
― Γελ ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ θεθαιαία γξάκκαηα, δηφηη πξνζδίδνπλ απζηεξή θαη ςπρξή φςε ζην κήλπκά ηνπ θαη ζπρλά εθιακβάλνληαη ζαλ θσλή ζε πςειφλ
ηφλν.
― Φξνληίδεη ψζηε ην κήλπκά ηνπ λα είλαη ζχληνκν.
― Δίλαη επηιεθηηθφο σο πξνο ην πιηθφ πνπ ζέηεη κέζα ζε έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα.
Γελ γξάθεη ηίπνηε απφξξεην. Γελ παξαζέηεη πξνζσπηθά ζηνηρεία (δηθά ηνπ ή άιισλ), αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ θ.η.φ., δηφηη ε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία είλαη εχθνιν λα ππνθιαπεί, εθηφο αλ είλαη θξππηνγξαθεκέλε.
― Γελ δηαβηβάδεη κήλπκα πνπ έρεη ιάβεη ζε άιια πξφζσπα, παξά κφλνλ κε ηελ
άδεηα ηνπ απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο.
― Γλσξίδεη φηη θαλέλαο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη πξαγκαηηθά αλψλπκνο
θαη φηη ππάξρνπλ ηξφπνη θαη κέζα εληνπηζκνχ ησλ απνζηνιέσλ / ζπληαθηψλ απξεπψλ θεηκέλσλ.
― έβεηαη ηνλ λφκν πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ρξεζηκνπνηεί νπνηαζδήπνηε θχζεσο πιηθφ ρσξίο άδεηα ή ρσξίο λα παξαζέηεη ηελ πεγή ηνπ.
― Λακβάλεη ππ’ φςηλ φηη ν παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο είλαη πηζαλφλ λα έρεη, ζε
ζρέζε κε ηνλ ίδηνλ, δηαθνξεηηθά ηα αθφινπζα: γιψζζα, παηδεία, ζξεζθεία, πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ.
― ε πεξίπησζε αιιεινγξαθίαο κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε μέλεο ρψξεο, ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν γξαθήο ηεο εκεξνκελίαο, ησλ κνλάδσλ κεηξήζεσο θαη ηνπο
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ηδησκαηηζκνχο ηεο γιψζζαο.
― Πξηλ απαληήζεη ζε κήλπκα, βεβαηψλεηαη φηη ν ίδηνο είλαη ν θχξηνο παξαιήπηεο
ηνπ θαη δελ είλαη απιψο έλαο απφ ηα πξφζσπα ζηα νπνία έρεη θνηλνπνηεζεί ην κήλπκα, δελ
βξίζθεηαη δειαδή ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε ζηα πεδία Cc (εκαίλεη Carbon Copy. Κάζε
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ γξάθεηαη ζε απηφλ ην ρψξν, ιακβάλεη έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ
κελχκαηνο πνπ απνζηέιιεηαη.) ή Βcc (ζεκαίλεη Blind Carbon Copy. Κάζε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ γξάθεηαη ζε απηφλ ην ρψξν, ιακβάλεη έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ κελχκαηνο, κε ηε
δηαθνξά φηη θαλέλαο απφ ηνπο ππφινηπνπο παξαιήπηεο δελ ζα μέξεη φηη απηή ε δηεχζπλζε
έιαβε ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα).
Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ν παξαθάησ Πίλαθαο, δεισηηθφο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ
δηαθφξσλ θιεηηθψλ πξνζθσλήζεσλ θαη ηππνπνηεκέλσλ εθθξάζεσλ γηα ην θιείζηκν επηζηνιψλ:
ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ

ΠΡΟΦΧΝΖΖ

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΚΦΡΑΖ
ΓΗΑ ΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΔΠΗΣΟΛΖ

Δμνρφηαηε Κχξηε Πξφεδξε (πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο)
(Αμηφηηκε)/(εβαζηέ) Κχξηε Πξφεδξε/
(Αμηφηηκε)/(εβαζηέ) Κχξηε Πξσζππνπξγέ

Με ηηκή
Με βαζχηαην
ζεβαζκφ
Με βαζχηαηε
εθηίκεζε
Με εθηίκεζε
Με ηηκή
Με ζεβαζκφ
Με εθηίκεζε

Πνιηηηθά πξφζσπα

ΚχξηεΤπνπξγέ/Βνπιεπηά/Ννκάξρα/
Γήκαξρε
Δθθιεζηαζηηθή Ηεξαξρία

Ο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο
(Κσλ/πφιεσο θαη Νέαο Ρψκεο)

Παλαγηφηαηε

Παηξηάξρεο πξεζβπγελψλ
Παηξηαξρείσλ (ησλ ηεζζάξσλ πνπ ηδξχζεθαλ πξψηα:
Κσλ/πφιεσο, Αιεμαλδξείαο,
Αληηνρείαο, Ηεξνζνιχκσλ)

Θεηφηαηε

Παηξηάξρεο/Αξρηεπίζθνπνο
(αξρεγφο απηνθέθαιεο εθθιεζίαο) Αζελψλ/Ακεξηθήο

Μαθαξηφηαηε

Αξρηεπίζθνπνο (φρη αξρεγφο
απηνθέθαιεο εθθιεζίαο)/
Μεηξνπνιίηεο(ιατθ.
Γεζπφηεο)

εβαζκηφηαηε
Παλαγηφηαηε

Δπίζθνπνο

Θενθηιέζηαηε

Με βαζχηαην
ζεβαζκφ/ Φηιψ
κε ζεβαζκφ ην
ρέξη ζαο
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ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ

ΠΡΟΦΧΝΖΖ

Θενιφγνο/
Λφγηνο (κε παλεπηζηεκηαθή
κφξθσζε) Αξρηκαλδξίηεο
Αξρηκαλδξίηεο

Παλνζηνινγηφηαηε

Ζγνχκελνο

Άγηε Καζεγνχκελε

Έγγακνο ηεξέαο

Αηδεζηκφηαηε

Έγγακνο ηεξέαο κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε

Αηδεζηκνινγηφηαηε

Ηεξνκφλαρνο/Μνλαρφο

Οζηφηαηε

Λφγηνο Ηεξνκφλαρνο/ Μνλαρφο

Οζηνινγηφηαηε

Αξρηκαλδξίηεο

Παλνζηφηαηε

Ζγνχκελνο

Άγηε Καζεγνχκελε

Έγγακνο ηεξέαο

Αηδεζηκφηαηε

Έγγακνο ηεξέαο κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε

Αηδεζηκνινγηφηαηε

Ηεξνκφλαρνο/Μνλαρφο

Οζηφηαηε

Λφγηνο Ηεξνκφλαρνο/ Μνλαρφο

Οζηνινγηφηαηε

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΔΚΦΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ
ΚΛΔΗΗΜΟ ΔΠΗΣΟΛΖ

Παλνζηφηαηε

Με (πνιχλ) ζεβαζκφ/
Φηιψ κε ζεβαζκφ ην ρέξη
ζαο
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ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ

ΠΡΟΦΧΝΖΖ

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΚΦΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΔΠΗΣΟΛΖ

ηξαηησηηθή Ζγεζία
Αξρεγφο ΓΔ.Δ.Θ.Α./
Γ.Δ.Ν./ Γ.Δ.Α.

Γ.Δ../

Κχξηε Αξρεγέ

Με ηηκή/
Με (ηδηαίηεξε) εθηίκεζε/
Με ζεβαζκφ

Αληηζηξάηεγνο/ Τπνζηξάηεγνο/
Δπίηηκνο Αξρεγφο Γεληθνχ Δπηηειείνπ

ηξαηεγέ

Αληηλαχαξρνο/

Κχξηε Ναχαξρε

Τπνλαχαξρνο

Αληηπηέξαξρνο

Κχξηε Πηέξαξρε

Σαμίαξρνο

Κχξηε Σαμίαξρε

Λνηπνί Αμησκαηηθνί

Κχξηε
πληαγκαηάξρα
(θ.η.φ)/
Αγαπεηέ θχξηε (επψλπκν)

Γηπισκαηηθφ ψκα
Πξέζβεο/ Πξέζβεηξα

(Αμηφηηκε) Κχξηε Πξέζβε
(πλ. Πξεζβεπηά) /
(Αμηφηηκε) Κπξία Πξέζβεηξα

Γεληθφο Πξφμελνο

(Αμηφηηκε)
Πξφμελε

Κχξηε

Γεληθέ

Πλεπκαηηθά Ηδξχκαηα
Πξχηαλεο/ Καζεγεηήο

(Αμηφηηκε) Κχξηε Πξχηαλε/
Κχξηε Καζεγεηά

Δηαηξείεο/ χιινγνη
Πξφεδξνο
Γηεπζπληήο
Γελ. Γξακκαηέαο

Κχξηε Πξφεδξε / Γηεπζπληά /
Γεληθέ Γξακκαηέα
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ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ

ΠΡΟΦΧΝΖΖ

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΚΦΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΔΠΗΣΟΛΖ

Ηδηψηεο
Αμηφηηκε/-ε Κπξία/ Κχξηε

Με εθηίκεζε

Αγαπεηή/-έ Κπξία/Κχξηε

Με εθηίκεζε/
Φηιηθφηαηα/
Με ηα θηιηθφηεξα
αηζζήκαηα

Αγαπεηέ (φλνκα)
Αγαπεηέ κνπ θίιε (φλνκα)

Φηιηθφηαηα/
Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο/
Δγθάξδηα/
Με ηνπο εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνχο κνπ/
Με (πνιιή) αγάπε
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ζη. Γεμηψζεηο – Πξνζθιήζεηο
(1) Γεμηψζεηο
Γεμηψζεηο νλνκάδνληαη νη θνζκηθέο ζπγθεληξψζεηο νη νπνίεο, ζε αληίζεζε
κε ηα γεχκαηα, πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνζθεθιεκέλσλ, έρνπλ δε ζθνπφ είηε λα
παξνπζηάζνπλ ζε επξχ θχθιν έλα ηηκψκελν πξφζσπν, είηε λα θέξνπλ ζε επαθή αξηζκφ αηφκσλ. Οη δεμηψζεηο δηαθξίλνληαη ζε επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο, αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ ηνπο
δίλεηαη. Οη ζηξαηησηηθέο δεμηψζεηο έρνπλ ζπλήζσο ραξαθηήξα ππεξεζηαθφ, εθηφο εάλ δνζνχλ
κε ηδησηηθή κνξθή.
(2) Πξνζθιήζεηο
(α) Οη πξνζθιήζεηο ζηέιλνληαη πάληνηε έληππεο. Πάλσ ζε απηέο πξέπεη λα
γξάθνληαη κε ζεηξά: ν ηίηινο θαη ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ δίδεηαη ε
δεμίσζε θαζψο θαη ν ηφπνο, ε εκέξα θαη ε ψξα πνπ ζα γίλεη ε δεμίσζε. ηελ θάησ αξηζηεξή
γσλία ηεο πξνζθιήζεσο νξίδεηαη ε ζηνιή θαη ε ακθίεζε ησλ θαιεζκέλσλ. ηελ θάησ δεμηά
γσλία ηεο πξνζθιήζεσο γξάθεηαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ζηνλ νπνίν νη πξνζθεθιεκέλνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ ζα παξαζηνχλ ή φρη. πρλά ζεκεηψλεηαη ε ππνρξέσζε γηα απάληεζε κε ηα αξρηθά Π.Α. (Παξαθαιψ Απαληήζηε) ή RSVP (Répondez s’ il vous plait).
(β) Δθηφο απφ ηελ αλαγξαθή ηεο δηεπζχλζεσο ηνπ ρψξνπ ηεο δεμηψζεσο
ζην θείκελν ηεο πξνζθιήζεσο, ζηελ πίζσ πιεπξά ηεο πξνζθιήζεσο δίδεηαη απιφ δηάγξακκα/
νδηθφο ράξηεο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ πξνζθεθιεκέλσλ, εάλ ν ρψξνο ηεο δεμηψζεσο δελ είλαη
ζε φινπο γλσζηφο. Ζ πξφζθιεζε ζε δεμίσζε πεξηιακβάλεη φρη απιψο ηελ ψξα έλαξμεο (φπσο
ζπκβαίλεη κε ηηο πξνζθιήζεηο ζε γεχκα), κα θαη ηε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηεο (π.ρ. ψξα 20:00 –
22:00). Οη πξνζθιήζεηο πξέπεη λα ζηέιλνληαη νθηψ έσο δέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο δεμηψζεσο, γηα λα έρνπλ νη πξνζθεθιεκέλνη αξθεηφ ρξφλν γηα λα ξπζκίζνπλ άιιεο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ηαλ πξφθεηηαη θαηψηεξνο λα πξνζθαιέζεη αλψηεξν ζε δεμίσζε,
γεχκα, ή γάκν, εθηφο απφ ηελ απνζηνιή ηεο πξνζθιήζεσο, επηβάιιεηαη λα παξνπζηαζηεί ζην
γξαθείν ηνπ αλσηέξνπ θαη λα ηελ ππνβάιεη πξνθνξηθψο.
(3) Απνδνρή πξνζθιήζεσλ
Ο ζηξαηησηηθφο δέρεηαη ρσξίο δηζηαγκφ ηηο πξνζθιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη
απφ αλσηέξνπο θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ. Ζ απνδνρή ησλ πξνζθιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηδηψηεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη ππφθεηηαη ζηελ θξίζε θαη ηελ αληίιεςε ηνπ
Δπέιπηδνο ή ηνπ Αμησκαηηθνχ.
(4) Δζηκνηππηθέο ππνρξεψζεηο πξνζθεθιεκέλσλ
(α) ηελ πξναλαθεξζείζα παξάθιεζε (Π.Α. ή RSVP) λα ελεκεξψζεη ν
πξνζθεθιεκέλνο γηα ηελ παξνπζία ηνπ ή κε ζηε δεμίσζε, νθείιεη λα απαληήζεη γξαπηψο ή
ηειεθσληθψο, αλαιφγσο ηεο ελδείμεσο πνπ ππάξρεη ζηελ πξφζθιεζε, ην αξγφηεξν κέζα ζε
ζαξάληα νθηψ ψξεο, επραξηζηψληαο ζπγρξφλσο γηα απηήλ. ηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο, ππνρξεσηηθψο αλαθέξνληαη νη ιφγνη θαηά ηξφπν πεηζηηθφ. εκεηψλεηαη φηη ε πξφζθιεζε
ζε δεμίσζε είλαη απζηεξψο πξνζσπηθή. Ο πξνζθεθιεκέλνο πξνζέξρεηαη ηνλ θαζνξηζκέλν
ρξφλν έλαξμεο ηεο δεμηψζεσο θαη πνηέ αξγφηεξα.
(β) Ο ζηξαηησηηθφο, ακέζσο κφιηο εηζέιζεη ζηνλ ρψξν δεμηψζεσο ραηξεηά
κε ρεηξαςία απηνχο πνπ δίλνπλ ηε δεμίσζε. ηηο δεμηψζεηο, ε ζπδήηεζε κε ην ίδην πξφζσπν
ζπλερψο πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαη απηφ γηα λα γλσξηζηεί θαλείο κε πεξηζζφηεξα πξφζσπα.
Δθφζνλ ε ζπδήηεζε γίλεηαη κε ζηξαηησηηθφ αλσηέξνπ βαζκνχ ή κε πξφζσπν πνπ θαηέρεη
πςειή ζέζε, ηελ έλδεημε γηα ηε ιήμε ηεο ζπδήηεζεο ζα δψζεη απηφο κε ηνλ αλψηεξν βαζκφ.
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(γ) Καηάιιεινο ρξφλνο απνρσξήζεσο απφ ηε δεμίσζε πξέπεη λα ζεσξείηαη
ην δηάζηεκα ησλ δέθα-δεθαπέληε ιεπηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. Απνρσξψληαο ν πξνζθεθιεκέλνο ραηξεηά πάιη ηνπο πξνζθαινχληεο, επραξηζηψληαο γηα ηελ πξφζθιεζε, κε ηελ νπνία ηνλ
ηίκεζαλ.
(5) Τπνρξεψζεηο πξνζθαινχλησλ
Απηφο πνπ δίλεη ηε δεμίσζε ππνρξενχηαη λα βξίζθεηαη δεθαπέληε ιεπηά
λσξίηεξα απφ ηελ ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξφζθιεζε ζηνλ ρψξν φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε
δεμίσζε. Ζ ππνδνρή ησλ πξνζθεθιεκέλσλ γίλεηαη ζηελ είζνδν κε αληαιιαγή ρεηξαςίαο.
(6) Ακθίεζε πξνζθεθιεκέλσλ
Ο ελδπκαηνινγηθφο θψδηθαο αλαγξάθεηαη ζπλήζσο ζηηο πξνζθιήζεηο. ηνλ
Πίλαθα Η παξαθάησ αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηνιψλ κε ηα ελδχκαηα ησλ
ηδησηψλ, θπξίσλ θαη θπξηψλ, ελψ ζηνλ Πίλαθα IΗ αλαγξάθνληαη ελδείμεηο ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ
θψδηθα κε ηελ εξκελεία ηνπο.

ΣΟΛΔ
ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ

ΑΜΦΗΔΖ ΗΓΗΧΣΧΝ

Κπξίσλ

Κπξηψλ

Νν 1 (ηνιή Σειεηψλ)

θνπξφρξσκν Κνζηνχκη

Βαζπρξσκή Δλδπκαζία

Νν 2 (ηνιή Σειεηψλ)

θνπξφρξσκν Κνζηνχκη

Βαζπρξσκή Δλδπκαζία

Νν 3 (ηνιή Σειεηψλ)

θνπξφρξσκν Κνζηνχκη

Βαζπρξσκή Δλδπκαζία

Νν 4 (ηνιή Δζπεξίδσλ)

Φξάθν

Βξαδπλή Σνπαιέηα

Νν 5 (ηνιή Δζπεξίδσλ)

κφθηλ

Βξαδπλή Σνπαιέηα

Νν 6 (ηνιή Γεμηψζεσλ)

θνπξφρξσκν Κνζηνχκη

Βαζπρξσκή Δλδπκαζία

Νν 7 (ηνιή Παξαηάμεσλ
– Παξειάζεσλ)
Νν 8 (ηνιή ΠεξηπάηνπΤπεξεζίαο)

Δλδπκαζία Πεξηπάηνπ

Απνγεπκαηηλή Δλδπκαζία

θνπξφ ή Αλνηρηφρξσκν
Κνζηνχκη

Βαζπρξσκή ή Αλνηρηφρξσκή
Δλδπκαζία

Πίλαθαο Η: Aληηζηνηρία ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηνιψλ κε ελδχκαηα ηδησηψλ
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ΑΜΦΗΔΖ

Κπξίσλ

Κπξηψλ

Δπίζεκν Έλδπκα /

Φξάθν (Black Tie) /
κφθηλ (Black Tie) /

Ζκηεπίζεκν Έλδπκα

θνχξν θνζηνχκη κε γξαβάηα

Βαζχρξσκν ή αλνηρηφρξσκν έλδπκα / απνγεπκαηηλφ ή
βξαδηλφ απφ θαιφ χθαζκα /
καθξηά θνχζηα ή θφξεκα /
αλάινγα κε ηε κφδα, πάληα
ζε απνδεθηφ πιαίζην

Έλδπκα Πεξηπάηνπ

αθάθη θαη γξαβάηα /
θνζηνχκη εξγαζίαο, θαζεκεξηλφ / θαηάιιειν ζπνξ
ζαθάθη θαη γξαβάηα

πνξ ή απιφ, θαζεκεξηλφ
έλδπκα

Απιφ πνπθάκηζν κε αλνηθηφ
θνιάξν, ρσξίο γξαβάηα

Αλνηρηφρξσκν έλδπκα /
απνγεπκαηηλφ ληχζηκν /
θνχζηα / θφξεκα / παληειφλη / αλάινγα κε ηε κφδα,
πάληα ζε απνδεθηφ πιαίζην
Απιφ θφξεκα / παληειφλη /
θνχζηα-κπινχδα / πάληα ζε
απνδεθηφ πιαίζην

Πίλαθαο IΗ: Δλδείμεηο ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ θψδηθα κε ηελ εξκελεία ηνπο

δ. Γεχκαηα
(1) Γεληθά
Ζ ψξα ηνπ θαγεηνχ είλαη ψξα επίζεκε θαη ψξα αληακνηβήο ησλ θφπσλ ηνπ
νηθνδεζπφηε θαη πξέπεη λα ηηκάηαη ηδηαίηεξα κε ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά θαη κε ηε ζπκκφξθσζε
ζηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ γεπκάησλ, είηε απηά είλαη επίζεκα είηε αλεπίζεκα θαη νηθνγελεηαθά. ήκεξα, ζηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο, ζηα επίζεκα γεχκαηα εθαξκφδεηαη νιφθιεξε
εζηκνηππία. Ζ εζηκνηππία απηή αλαπηχζζεηαη ζηα αθφινπζα θεθάιαηα θαη ν Δχειπηο θαιείηαη
λα εμνηθεησζεί κε απηήλ, κε ζθνπφ ηελ άλεηε αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ ζηηο
νπνίεο πξνζθαιείηαη.
(2) Οξγάλσζε γεχκαηνο-πξνγεχκαηνο
Σν γεχκα νξγαλψλεηαη θαηά αλάινγν ηξφπν κε ηηο δεμηψζεηο. Γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη πξνζθεθιεκέλνη, ψζηε λα βξνπλ γξήγνξα ηε ζέζε ηνπο ζην ηξαπέδη ηνπ γεχκαηνο ή ηνπ πξνγεχκαηνο, ηνπνζεηείηαη δηάγξακκα κε ηηο ζέζεηο ηνπο πάλσ ζε ηξαπεδάθη ζηελ
αίζνπζα φπνπ πξνζθέξνληαη ηα νξεθηηθά. Πάλσ ζην ηξαπέδη θαη κπξνζηά απφ ηε ζέζε θάζε
πξνζθεθιεκέλνπ ηνπνζεηείηαη θαξηειάθη, φπνπ αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ν ηίηινο ή ην
αμίσκά ηνπ.
(3) Σν ηξαπέδη
ηελ αξρή ηνπνζεηνχληαη πηάηα ξερά ππνδεηθλχνληαο ηηο θαζνξηζκέλεο
ζέζεηο ησλ ζπλδαηηπκφλσλ. Πάλσ ζην ξερφ πηάην ηνπνζεηείηαη βαζχ πηάην γηα ηε ζνχπα.
Γεμηά απφ ην πηάην ηνπνζεηείηαη ην πηξνχλη κε ηηο αηρκέο πξνο ηα επάλσ. ηαλ πξφθεηηαη λα
πξνζθεξζεί ςάξη, ηνπνζεηείηαη εθηφο απφ ην καραίξη ηνπ θπξίσο θαγεηνχ θαη ην καραίξη ηνπ
ςαξηνχ, αθξηβψο δίπια ζην πξψην. Γεληθψο, ηα καραηξνπίξνπλα ηνπνζεηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ζεξβηξίζκαηνο ησλ εδεζκάησλ, μεθηλψληαο κε απηά πνπ έρνπλ
ηεζεί ζηελ έμσ πιεπξά. Πάλσ απφ ην πηάην ηνπνζεηείηαη νξηδνληίσο ην καραίξη ηνπ θξνχηνπ
κε ηε ιαβή πξνο ηα δεμηά θαη ην πηξνχλη κε ηε ιαβή πξνο ηα αξηζηεξά. Μέζα ζην πηάην, ή
αξηζηεξά απφ απηφ θαη δίπια απφ ηα πηξνχληα, ηνπνζεηείηαη κηα πεηζέηα. Γεμηά θαη ιίγν πάλσ
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απφ ην πηάην, ηνπνζεηείηαη πνηήξη θξαζηνχ θαη αξηζηεξά δίπια απφ απηφ, πνηήξη λεξνχ.
(4) Καλφλεο γεπκάησλ
Σν ζψκα πξέπεη λα είλαη επζπηελέο θαη λα κελ αγγίδεη ην εξεηζίλσην (ηε
ξάρε ηνπ θαζίζκαηνο) ην νπνίν πξέπεη λα ζπξψρλεηαη θνληά ζην ηξαπέδη. Γελ επηηξέπεηαη ν
πξνζθεθιεκέλνο λα ζθχςεη πάλσ ζην ηξαπέδη γηα λα θάεη. ηαλ ππάξρεη αλάγθε, επηηξέπεηαη
κηα ειαθξά θιίζε ηνπ ζψκαηνο πξνο ηα εκπξφο. Πνηέ θαλείο δελ αθνπκπά ηνπο αγθψλεο πάλσ
ζην ηξαπέδη, αιιά κφλνλ ηα ρέξηα, θαη απηά κε ηνπο θαξπνχο ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνχ. Σξψγνληαο, έρεη ηνπο αγθψλεο ελσκέλνπο θνληά ζηα πιεπξά ηνπ ζψκαηνο θαη θηλεί κφλν ηηο παιάκεο θαη ηνπο βξαρίνλεο θξνληίδνληαο λα κελ ελνριεί φζνπο βξίζθνληαη θνληά ηνπ. Σα πφδηα
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα κελ ελνρινχλ φζνπο θάζνληαη δίπια ή απέλαληη.
(5) Υξεζηκνπνίεζε πεηζέηαο θαγεηνχ
Ζ κφλε επηηξεπηή ζέζε ηεο πεηζέηαο είλαη πάλσ ζηα γφλαηα, φπνπ μεηπιίγεηαη ε κηζή ή θαηά ην έλα ηξίην, κε ηελ ηζάθηζε πξνο ην κέξνο καο. Μεηά ην ηέινο ηνπ θαγεηνχ, ε πεηζέηα καδεχεηαη ρσξίο λα δηπιψλεηαη θαη ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ηξαπέδη θνληά ζηε
ζέζε ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ παξαζηεί αλάγθε απνκάθξπλζεο απφ ην ηξαπέδη, ε πεηζέηα αθήλεηαη ζην θάζηζκα θαη φρη ζην ηξαπέδη. Ζ ζσζηή ζέζε ηεο
πεηζέηαο απνηειεί θάζε θνξά ζαθή έλδεημε πξνο ηνπο ζεξβηηφξνπο γηα ην αλ ν πξνζθεθιεκέλνο έρεη νινθιεξψζεη ην γεχκα ηνπ ή έρεη απιψο δηαθφςεη γηα ιίγν θαη πξφθεηηαη λα επηζηξέςεη ζην ηξαπέδη γηα λα ζπλερίζεη.
(6) Υξήζε πηξνπληνχ θαη καραηξηνχ
Σν καραίξη θξαηηέηαη πάληνηε κε ην δεμί ρέξη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην
θφςηκν ηνπ θαγεηνχ, ελψ ην πηξνχλη κε ην αξηζηεξφ ρέξη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά
ηνπ θαγεηνχ ζην ζηφκα. Σν καραίξη νπδέπνηε θέξεηαη ζην ζηφκα. Δάλ ην είδνο ηνπ θαγεηνχ
(πηιάθη, καθαξφληα, θ.ιπ.) απνθιείεη ηε ρξήζε καραηξηνχ, ηφηε ην πηξνχλη ρξεζηκνπνηείηαη κε
ην δεμί ρέξη. ηελ πεξίπησζε απηή ην αξηζηεξφ ρέξη ππνβνεζεί κε έλα κηθξφ θνκκάηη ςσκηνχ
ηηο θηλήζεηο ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ. ηηο ζηηγκηαίεο παχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ, ην
καραίξη θαη ην πηξνχλη αθήλνληαη πάλσ ζην πηάην, ρσξίο λα αθνπκπνχλ πάλσ ζην ηξαπέδη, ην
πηξνχλη αξηζηεξά θαη ην καραίξη δεμηά. Μεηά ην ηέινο ηνπ θαγεηνχ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην
πηάην, θνληά ην έλα ζην άιιν θαη παξάιιεια, κε ηηο ιαβέο ζην δεμί κέξνο ηνπ πηάηνπ. Ζ ηνπνζέηεζε απηή απνηειεί έλδεημε πεξάησζεο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδέζκαηνο θαη
ν ζεξβηηφξνο πξνγξακκαηίδεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθεπψλ.
(7) Υξήζε ηνπ πνηεξηνχ
Σν πνηήξη πξέπεη λα θξαηηέηαη κε ην δεμί ρέξη, φρη κε νιφθιεξε ηελ παιάκε, αιιά κε ηα δάθηπια. Σν πνηήξη πνπ πεξηέρεη θφθθηλν θξαζί θξαηείηαη απφ ηελ θνηιφηεηά
ηνπ, ψζηε ε ζεξκφηεηα ηνπ ρεξηνχ καο λα αλαδείμεη ην άξσκα ηνπ θξαζηνχ, ελψ ην πνηήξη ηεο
ζακπάληαο ή ηνπ ιεπθνχ θξαζηνχ, ηα νπνία πίλνληαη δξνζεξά, θξαηείηαη πάληα απφ ην ζηήξηγκα, ψζηε λα κελ ζεξκαλζεί ην πεξηερφκελν. ηαλ ην πνηήξη έξρεηαη ζηα ρείιε, δελ πξέπεη λα
πςψλεηαη πάξα πνιχ γηα λα αδεηάζεη ηειείσο. Πνηέ δελ πξέπεη λα πίλεη θαλείο φηαλ κέζα ζην
ζηφκα ηνπ ππάξρεη θαγεηφ, ελψ θαη πξηλ θαη αθνχ πηεη, πξέπεη λα ζθνππίδεη απαιά ηα ρείιε κε
ηελ πεηζέηα θαγεηνχ.
(8) εξβίξηζκα
(α) ην επίζεκν γεχκα, εθηφο απφ ην ςσκί θαη ελδερνκέλσο ηα θξνχηα ή
ηνπο μεξνχο θαξπνχο, θαλέλα άιιν απφ ηα θαγεηά δελ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ηξαπέδη. Σν
ζεξβίξηζκα γίλεηαη κε πεξηθνξά ηεο πηαηέιαο απφ ηνλ ζεξβηηφξν ή ηελ νηθνδέζπνηλα. Πξψηε
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ζεξβίξεηαη ε πεξηζζφηεξν αμηνζέβαζηε θπξία, ε νπνία θάζεηαη δεμηά ηνπ νηθνδεζπφηε, δεχηεξε εθείλε πνπ θάζεηαη αξηζηεξά ηνπ νηθνδεζπφηε, θαηφπηλ νη ππφινηπεο θπξίεο θαη ηέινο ε
νηθνδέζπνηλα. Απφ ηνπο άλδξεο ζεξβίξεηαη πξψηνο απηφο πνπ θάζεηαη δεμηά ηεο νηθνδέζπνηλαο, θαηφπηλ απηφο πνπ θάζεηαη αξηζηεξά θαη ζην ηέινο, ν νηθνδεζπφηεο. Σν ζχλζεκα ελάξμεσο ηνπ θαγεηνχ ην δίλεη ε νηθνδέζπνηλα. Δλψ ν νηλνρφνο ζεξβίξεη απφ ηα δεμηά ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ, ν ζεξβηηφξνο πιεζηάδεη ηνλ πξνζθεθιεκέλν απφ αξηζηεξά, θξαηψληαο ηελ πηαηέια
κε ην θαγεηφ. Ζ ζέζε απηή δηεπθνιχλεη ηνπο δεμηφρεηξεο ζπλδαηηπκφλεο λα ζεξβηξηζζνχλ
κφλνη ρξεζηκνπνηψληαο ηα εηδηθά ζθεχε πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ πηαηέια. Ζ ζνχπα ζεξβίξεηαη απφ ηνλ ζεξβηηφξν θαη δελ επηηξέπεηαη δεχηεξν ζεξβίξηζκα. Ζ ζαιάηα ηνπνζεηείηαη κέζα
ζε εηδηθφ πηάην ζαιάηαο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά θαη πάλσ απφ ην θχξην πηάην ηνπ
θαγεηνχ. ηαλ πξνζθέξνληαη ρνξηαξηθά, παηάηεο, θαξφηα, ηνκάηεο, θνινθπζάθηα, κπνξνχλ λα
ζεξβηξηζζνχλ ζηελ ίδηα πηαηέια κε ην ςεηφ θαη γχξσ απφ απηφ, εθφζνλ απνηεινχλ ηε γαξληηνχξα ηνπ.
(β) Ζ ζεηξά ζεξβηξίζκαηνο ησλ θαγεηψλ είλαη: ζνχπα, ςάξη, θξέαο, ζαιάηα, επηδφξπην, γιπθά, θξνχηα. ηα επίζεκα γεχκαηα ζπλήζσο ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία θαγεηψλ θαη απηφ πξέπεη λα ην ζπκάηαη θαλείο θαηά ην ζεξβίξηζκα, ψζηε λα βάδεη ζην πηάην ηνπ
θάζε θνξά κηθξή πνζφηεηα απφ θάζε έδεζκα, επηηξέπνληαο θαη ζηνπο ινηπνχο ζπλδαηηπκφλεο
λα εμππεξεηεζνχλ.
(9) Οίλνο
(α) ηα επίζεκα γεχκαηα πξνζθέξνληαη δχν ή ηξία είδε θξαζηνχ. Γεληθά,
ηα ιεπθά θξαζηά ζεξβίξνληαη πξηλ απφ ηα θφθθηλα, ηα μεξά ή κπξνχζθα πξηλ απφ ηα γιπθά, ηα
ειαθξά πξηλ απφ ηα βαξηά θαη ηα λέα πξηλ απφ ηα παιαηά. Με ηα νξεθηηθά, ηα ζαιαζζηλά, ην
ςάξη θαη ηα δπκαξηθά ζπλεζίδνληαη ηα ιεπθά θξαζηά. Με ην θξέαο, ηα πνπιεξηθά θαη ην ηπξί,
ηα θφθθηλα. Με ηα επηδφξπηα, ηα γιπθά ή ην παγσηφ, ε ζακπάληα. Σέινο, κε ηα θξνχηα, ζεξβίξεηαη γιπθφ θξαζί.
(β) ηα επίζεκα γεχκαηα, ην λεξφ θαη ην θξαζί ζεξβίξνληαη απφ ηνπο ζεξβηηφξνπο θαη έηζη θηάιεο θξαζηνχ ή λεξνχ δελ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην ηξαπέδη. Σν θξαζί
ζεξβίξεηαη πάληνηε ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο απφ ηα δεμηά (αληίζεηα κε ην ζεξβίξηζκα ησλ
θαγεηψλ), κε ηε θηάιε ηπιηγκέλε ζε πεηζέηα, εθφζνλ ην θξαζί είλαη παγσκέλν. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί φηη θξχα ζεξβίξνληαη κφλνλ ηα ιεπθά θξαζηά. Οη ζεξβηηφξνη, φηαλ αληηιεθζνχλ φηη
αδεηάδνπλ ηα πνηήξηα, ηα γεκίδνπλ ακέζσο ζηηο ζέζεηο φπνπ βξίζθνληαη, ρσξίο θαζφινπ λα ηα
κεηαθηλήζνπλ, δειαδή ρσξίο λα ηα πξνηείλνπλ νη πξνζθεθιεκέλνη. ε θηιηθά ή αλεπίζεκα
γεχκαηα είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζην ηξαπέδη θηάιεο γεκάηεο κε θξαζί ή λεξφ.
ηαλ πξνζθεθιεκέλνο πξφθεηηαη λα ζεξβίξεη ν ίδηνο θξαζί, θξαηά ηε θηάιε κε ην δεμί ρέξη,
απφ ηε κέζε θαη φρη απφ ηνλ ιαηκφ, ηε ζηξέθεη θαλνληθά πξνο ηα εκπξφο θαη δελ γεκίδεη ην
πνηήξη εληειψο, αιιά κέρξη ην χςνο ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ.
(γ) Δθφζνλ ν νηθνδεζπφηεο ζεξβίξεη ην θξαζί, ν πξνζθεθιεκέλνπο είλαη
επγεληθφ λα πιεζηάδεη ην πνηήξη ηνπ ζηνλ ιαηκφ ηεο θηάιεο. Ζ παξάδνζε ζέιεη ηηο θπξίεο λα
κε ζεξβίξνπλ θξαζί θαη λα κελ πξνηείλνπλ ην πνηήξη ψζηε λα ζεξβηξηζζνχλ. Χζηφζν απηφ
ζηηο κέξεο καο, θαίηνη ηζρχεη, δελ ηεξείηαη απνιχησο. ηαλ ν πξνζθεθιεκέλνο δελ επηζπκεί
πεξηζζφηεξν θξαζί, δελ ζθεπάδεη ην πνηήξη ηνπ κε ηελ παιάκε. Αξθεί λα πεη «επραξηζηψ»
ζεθψλνληαο ην πνηήξη, νπφηε εθείλνο πνπ ζεξβίξεη δελ πξέπεη λα επηκείλεη. ηαλ ζεξβίξεηαη
ζακπάληα, ηπιίγεηαη ν ιαηκφο ηεο θηάιεο κε πεηζέηα γηα λα απνξξνθήζεη ηνλ αθξφ. ην ηέινο
ηνπ γεχκαηνο ν πξνζθεθιεκέλνο πξνζπαζεί λα κελ αθήλεη ζην πνηήξη ηνπ ππφινηπν θξαζηνχ.
Σέινο, εάλ ρπζεί πάλσ ζην ηξαπέδη θξαζί, δελ δεκηνπξγνχκε δήηεκα δεηψληαο ζπλερψο ζπγγλψκε.
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(10) Δπηδφξπηα
(α) Χο επηδφξπηα ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο ηα αθφινπζα: ην ηπξί, ηα γιπθά
θαη ηα θξνχηα. Απφ ηα επηδφξπηα πξψην ζεξβίξεηαη ην ηπξί, πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε δίζθνπο. ηνπο δίζθνπο ππάξρνπλ ηξία έσο ηέζζεξα είδε ηπξηψλ ζε κεγάια θνκκάηηα θαη εηδηθφ
καραίξη ηπξηνχ. Με ην εηδηθφ καραίξη παίξλνπκε έλα θνκκάηη απφ ην ηπξί ηεο αξεζθείαο καο
θαη ην ηνπνζεηνχκε ζην πηάην καο. Σν γιπθφ ζεξβίξεηαη κεηά ην ηπξί θαη πξηλ απφ ην θξνχην.
(β) Σα θξνχηα
Πάλσ απφ θάζε πηάην βξίζθνληαη απφ ηελ αξρή, φπσο πξναλαθέξζεθε,
ην καραίξη θαη ην πηξνχλη ηνπ θξνχηνπ. ην ηέινο ηνπ γεχκαηνο ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζε θάζε
έλαλ έλα πηάην θξνχηνπ. Σα θξνχηα δχλαληαη λα ζεξβηξηζζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο: νιφθιεξα κε ηνλ θινηφ ζε πηαηέιεο, θαζαξηζκέλα θαη θνκκέλα ζε κηθξά θνκκάηηα ή σο θξνπηνζαιάηα κε νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ θαη δάραξε. Σξψγνληαη κε ηε ρξήζε καραηξηνχ θαη πηξνπληνχ, κε
εμαίξεζε ηε θξνπηνζαιάηα, πνπ απαηηεί ρξήζε θνπηαιηνχ. Σα κεγάια ή κεζαίνπ κεγέζνπο
θξνχηα θφβνληαη ζε ηέζζεξα ηεκάρηα, ελψ ηα θξνχηα κε κεγάινλ ππξήλα, φπσο βεξίθνθα,
λεθηαξίληα, ξνδάθηλα θαη δακάζθελα, ηξψγνληαη ελψ θξαηηνχληαη ζην ρέξη. Αλ ρξεηαζηεί λα
απνκαθξχλεη θαλείο έλαλ ππξήλα θξνχηνπ ή ζπφξν απφ ην ζηφκα ηνπ, θέξλεη ηνλ αληίρεηξα
θαη ηα δχν πξψηα δάθηπια κπξνζηά ην ζηφκα θαιχπηνληάο ην (ελψ ην ειεχζεξν ρέξη θαιχπηεη
ην φιν ζηφκα) θαη δηαθξηηηθά πηάλεη ηνλ ππξήλα ή ζπφξν θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζην πηάην. Δάλ
πξνζθέξνληαη εηδηθά κηθξά ζθεχε κε λεξφ, πξέπεη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θξνχηνπ λα βξέρνληαη κέζα ζε απηά ηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζθνππίδνληαη κε πεηζεηάθηα
πνπ πξνζθέξνληαη γηα απηφλ ην ζθνπφ.

— Γθξέηπ-θξνπη
Σν γθξέηπ-θξνπη ζεξβίξεηαη ρσξίο ζπφξνπο, κε ηε ζάξθα ηνπ θξνχηνπ
λα έρεη απνζπαζζεί κε καραίξη απφ ηνλ θινηφ, κέζα ζηνλ νπνίν θαη παξακέλεη ην θξνχην θαηά
ην ζεξβίξηζκα.

— Κεξάζηα

ηα επίζεκα γεχκαηα ηα θεξάζηα ηνπνζεηνχληαη ζην ζηφκα κε έλα θνπηάιη, ελψ νη ππξήλεο αθαηξνχληαη θαηά ηνλ πξναλαθεξζέληα ηξφπν θαη ζηε ζπλέρεηα ηίζεληαη
ζην πηάην.

— Μήια

Σα κήια, φπσο θαη άιια κεγάια ή κεζαίνπ κεγέζνπο θξνχηα, εάλ δελ
πξνζθέξνληαη θαζαξηζκέλα, θφβνληαη ζε ηέζζεξα ηεκάρηα, αθαηξείηαη κε ην καραίξη ην θεληξηθφ ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζπφξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαξίδνληαη κε ην καραίξη
θαη ηξψγνληαη κε ην πηξνχλη.

— Μπαλάλεο

ηα επίζεκα γεχκαηα, φπνπ νη κπαλάλεο ηξψγνληαη κε ην πηξνχλη, θαζαξίδνληαη πιήξσο, αθνχ θαη’ αξράο γίλεη κηα ηνκή κε ην καραίξη ζηελ άλσ πιεπξά ηνπ θξνχηνπ,
ηνπνζεηείηαη ζηελ άθξε ηνπ πηάηνπ ν θινηφο θαη ην θξνχην ηεκαρίδεηαη ζε θέηεο, ιίγεο θάζε
θνξά.

— Πνξηνθάιηα

Σν θξνχην ζπγθξαηείηαη κε ην πηξνχλη ζε ζέζε ζηαζεξή. Καη’ αξράο θφβνληαη ηα δχν άθξα ηνπ θινηνχ. Έπεηηα, ελψ κε ην πηξνχλη εμαθνινπζεί λα ζπγθξαηείηαη ην
θξνχην, κε ην καραίξη θφβεηαη ν θινηφο ζε ισξίδεο. Οη ζπφξνη θαη ηπρφλ ίλεο αθαηξνχληαη κε
ηελ άθξε ηνπ καραηξηνχ. Σα θνκκάηηα/νη θέηεο ηνπ πνξηνθαιηνχ θφβνληαη κε ην καραίξη θαη
ηξψγνληαη κε ην πηξνχλη.

— Ρνδάθηλα

Σα ξνδάθηλα θφβνληαη έσο ηνλ ππξήλα ηνπο, έπεηηα ρσξίδνληαη κε ην ρέξη
ζε δχν ηκήκαηα, μεθινπδίδνληαη κε ην καραίξη, θαη ζηε ζπλέρεηα θφβεηαη θάζε ηκήκα ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα.

— Ρφδη
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εξβίξεηαη θνκκέλν ζηε κέζε. Κξαηψληαο ζηαζεξφ ην κηζφ ξφδη αλάκεζα
ζηνλ δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα, κε πξνζνρή αθαηξνχκε έλαλ-δπν ζπφξνπο θάζε θνξά κε ην
θνπηάιη θαη ηνπο ηξψκε.

— χθα

Σα νιφθιεξα ζχθα ηξψγνληαη σο έρνπλ ζε έλα αλεπίζεκν γεχκα. Δάλ
ζεξβίξνληαη θνκκέλα ζηε κέζε, πηζαλψο ζπλνδεπφκελα απφ πξνζνχην ή ηπξί, ηξψγνληαη κε ηε
ρξήζε καραηξηνχ θαη πηξνπληνχ.

— Φξάνπιεο

Σξψγνληαη νιφθιεξεο. Δάλ ζεξβίξνληαη κε θξέκα γάιαθηνο, ηξψγνληαη,
θπζηθά, κε ηε ρξήζε θνπηαιηνχ.
(11) Καθέο - Ληθέξ
Σν ζχλζεκα γηα ην ηέινο ηνπ γεχκαηνο ην δίλεη ε νηθνδέζπνηλα, γη’ απηφ
δελ επηηξέπεηαη λα ζεθσζεί θάπνηνο απφ ην ηξαπέδη λσξίηεξα απφ απηήλ. Οη θχξηνη δηεπθνιχλνπλ ηηο θπξίεο ηηο νπνίεο ζπλνδεχνπλ λα ζεθσζνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο. Ο θαθέο θαη ην ιηθέξ
πξνζθέξνληαη ζην ζαιφλη. Δίλαη δπλαηφλ φκσο ζηα επίζεκα γεχκαηα λα πξνζθεξζεί ζηελ
ηξαπεδαξία, νπφηε πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ γξήγνξα ηα πηάηα θαη ηα ππφινηπα ζεξβίηζηα.
Σνλ θαθέ ηνλ πξνζθέξεη ε ίδηα ε νηθνδέζπνηλα, ηελ νπνία βνεζνχλ ζπλήζσο ε θφξε ηεο ή κηα
θίιε ηεο. Ζ ίδηα ζεξβίξεηαη ηειεπηαία. Ο θαθέο πίλεηαη θξαηψληαο ην κελ θιηηδάλη κε ην δεμί
ρέξη ην δε πηαηάθη κε ην αξηζηεξφ. ην θιηηδάλη ηνπ θαθέ (φπσο θαη ζε εθείλν ηνπ ηζαγηνχ) δελ
βνπηάκε πνηέ κπηζθφηα, θνπινπξάθηα θ.ιπ. πνπ καο πξνζθέξνληαη.
(12) Δπραξηζηίεο – Αληαπφδνζε
Έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ φηη νη πξνζθεθιεκέλνη θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο επραξηζηνχλ επγελψο ηνπο νηθνδεζπφηεο θαη ηδηαίηεξα ηελ νηθνδέζπνηλα γηα ηε θηινμελία θαη ηελ ηηκή. Οθείιεη θαλείο λα έρεη θαηά λνπ φηη ε απνδνρή πξνζθιήζεσλ ζπλεπάγεηαη
ηελ αληαπφδνζε, ε νπνία δίδεη ζπλέρεηα ζην «επραξηζηψ» εθείλν. Δίλαη δπλαηή ε αληαπφδνζε
ελφο επίζεκνπ γεχκαηνο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσηηθή. Δάλ δελ είλαη δπλαηφλ λα αληαπνδνζεί
ην γεχκα, πξέπεη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο ή εβδνκάδεο, φηαλ δνζεί επθαηξία (π.ρ. ενξηή, επέηεηνο) λα ζηαινχλ ιίγα ινπινχδηα ή γιπθά.
(13) Γηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο
(α) ηαλ θάπνηνο ηξψεη ζνχπα ή πίλεη ηζάη ή άιιν ξφθεκα, πνηέ δελ θπζά
νχηε ξνπθά. Αλ είλαη δεζηφ, ην αθήλεη λα θξπψζεη. Δπίζεο, νπδέπνηε ξίρλεη ή ηξίβεη θνκκάηηα
ςσκηνχ ζηε ζνχπα ηνπ ή ζην ηζάη ηνπ θαη πνηέ δελ θαξθψλεη ςσκί ζην πηξνχλη ηνπ γηα λα ην
βνπηήμεη ζηε ζάιηζα ηνπ θαγεηνχ ηνπ. Ζ ζνχπα ηξψγεηαη κε ην θνπηάιη, ην νπνίν κέζα ζην
πηάην θηλείηαη απφ κε θαηεχζπλζε φρη πξνο εκάο, κα πξνο ηα έμσ.
(β) Σν ςσκί πνηέ δελ θφβεηαη κε καραίξη πάλσ ζην ηξαπέδη, αιιά κε ηα
δάθηπια, ζε κηθξά θνκκάηηα, έλα θάζε θνξά, απνθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία αθαηαζηαζίαο απφ
ςίρνπια. Γελ θαιχπηνπκε κε βνχηπξν ή/θαη καξκειάδα έλα κεγάιν θνκκάηη ςσκηνχ, παξά
θξαηάκε ζηαζεξά κε ηα δάθηπια ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ ην κηθξφ θνκκάηη κφλνλ πνπ έρνπκε
ζθνπφ λα θάκε θάζε θνξά θαη βάδνπκε επάλσ ιίγν βνχηπξν κε ηε ρξήζε ηνπ καραηξηνχ. Μηθξή πνζφηεηα βνπηχξνπ έρνπκε πάξεη αξρηθψο κε ην καραίξη καο απφ ην πηάην ηνπ βνπηχξνπ
πνπ πξννξίδεηαη θαη γηα ηνπο ζπλδαηηπκφλεο καο θαη ην έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζην πηάην καο. Σν
ηπξί θαη ν ραιβάο θφβνληαη κε ην καραίξη ζε κηθξά θνκκάηηα. Καηφπηλ ην θαζέλα ηνπνζεηείηαη
κε ην καραίξη επάλσ ζε κηθξφ θνκκάηη ςσκηνχ πνπ θξαηηέηαη κε ηα δάθηπια ζηαζεξά, φπσο
θαη παξαπάλσ. Σν θνκκάηη ηνπ ςσκηνχ, θαζψο θαη ην θνκκάηη ηνπ θαγεηνχ, πξέπεη λα είλαη
πάξα πνιχ κηθξφ, ψζηε θαηά ην κάζεκα λα κπνξνχλ ηα ρείιε λα κέλνπλ θιεηζηά. Καηά ην
κάζεκα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εληειψο ν ζφξπβνο ησλ ρεηιηψλ, ησλ δνληηψλ θαη ηεο γιψζζαο.
Πνηέ δελ θέξνπκε θφθθαιν ζην ζηφκα.
- 94 -

ΚΑΝΟΝΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

(γ) Με ζηαζεξφ ρέξη θαη κε πξνζνρή, ρσξίο ζφξπβν, παίξλνπκε θάηη απφ
ην ηξαπέδη. Δάλ θάπνηνο έρεη αλάγθε λα πάξεη ην αιάηη ή ηε θηάιε πνπ βξίζθεηαη καθξηά ηνπ,
δελ ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ, νχηε απιψλεη ην ρέξη ηνπ επάλσ απφ ην ηξαπέδη, αιιά θαιεί
ηνλ ζεξβηηφξν ή παξαθαιεί έλαλ απφ ηνπο ζπλδαηηπκφλεο λα ηνλ βνεζήζεη. Καζψο ηξψεη, δελ
νκηιεί κε ην ζηφκα γεκάην. Γεληθψο απνθεχγνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ ηηο ζπδεηήζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη κηινχκε ρακεινθψλσο. πληνλίδνπκε ηνλ ρξφλν ηνπ θαγεηνχ καο
κε ηνλ ρξφλν ησλ άιισλ πξνζθεθιεκέλσλ.
(δ) ηαλ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ζα πάξεη θαγεηφ πνπ γηα πξψηε θνξά ηξψεη, πξέπεη λα κελ αξρίζεη, εάλ δελ δεη πξψηα πψο
ζεξβίξνληαη νη άιινη πξνζθεθιεκέλνη.
(ε) Ζ ρξήζε ηεο νδνληνγιπθίδαο δεκνζίσο δελ επηηξέπεηαη. Δάλ ηπρφλ
επηζπκεί λα αθαηξέζεη θαλείο ελνριεηηθφ θαη αληηαηζζεηηθφ ππφιεηκκα ηξνθήο απφ ηα δφληηα
ηνπ, ηφηε δεηεί ζπγγλψκε θαη απνζχξεηαη γηα λα ην αθαηξέζεη καθξηά απφ ηελ θνηλή ζέα.
(ζη) ηαλ θάπνηνο επηζπκεί λα αθαηξέζεη θάηη απφ ην ζηφκα ηνπ, θέξλεη
δηαθξηηηθά ηνλ δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα πξνο ην ζηφκα, ελψ κε ην ειεχζεξν ρέξη θξνληίδεη λα
θαιχςεη ην ζηφκα ηνπ.
(δ) Οη άλδξεο πξνζθεθιεκέλνη πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ άλεηε
εμππεξέηεζε ησλ θπξηψλ πνπ θάζνληαη δίπια ηνπο. Οη πξνζθεθιεκέλνη πξέπεη λα είλαη επράξηζηνη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηε δηάζεζε πνπ επηθξαηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο.
Πξέπεη φινη λ’ απνθεχγνπλ ηηο θξίζεηο γηα ην θαγεηφ θαη λα ηξψλε, έζησ ιίγν, θαη απφ θάπνην
πηάην πνπ δελ ηνπο αξέζεη. ην ηέινο ηνπ γεχκαηνο, επηβάιιεηαη κηα θηινθξφλεζε ζηνπο νηθνδεζπφηεο, φηη φια ήηαλ σξαία.
(14) Θξεζθεπηηθνί δηαηξνθηθνί πεξηνξηζκνί
(α) πρλά ζε επίζεκα γεχκαηα, δεμηψζεηο θ.η.φ. εξρφκαζηε ζε επαθή κε
άηνκα πνπ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ εκάο, θαζψο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε
δηαθνξεηηθή γιψζζα, ζξεζθεία, θνζκναληίιεςε θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Σα άηνκα απηά
ελδέρεηαη λα είλαη νη επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη ή ηα ηηκψκελα πξφζσπα ηεο φιεο εθδήισζεο.
ηελ παξάζεζε γεχκαηνο, κπνπθέ θ.ιπ., ν νηθνδεζπφηεο πνπ δηαθξίλεηαη απφ πνιηηηζκφ θαη
επγέλεηα, νθείιεη λα επηδείμεη έκπξαθηα ηνλ ζεβαζκφ ηνπ γηα ηνπο φπνηνπο δηαηξνθηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ή πξνηηκήζεηο ζπλεπάγεηαη ην ζξήζθεπκα ησλ πξνζθεθιεκέλσλ.
(β) Βνπδηζκφο
Γελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλνη δηαηξνθηθνί θαλφλεο ζηνλ Βνπδηζκφ θαη
επνκέλσο νη ηξνθέο δελ δηαθξίλνληαη ζε επηηξεπφκελεο θαη απαγνξεπκέλεο. Χζηφζν, ην θξέαο
θαη ην ςάξη είλαη ηξνθέο απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ νπνίσλ απέρνπλ πνιινί βνπδηζηέο. Θεσξείηαη ζεκαληηθή ε εληνιή «κελ βιάπηεηο», θαη σο εθ ηνχηνπ πνιινί βνπδηζηέο επηιέγνπλ λα είλαη
ρνξηνθάγνη.
(γ) Ηλδνπηζκφο
Απαγνξεπκέλεο ηξνθέο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο: ην θξέαο, ην ςάξη,
ηα πνπιεξηθά θαη ηα απγά. Δλψ κεξηθνί ηλδνπηζηέο πεξηζηαζηαθά ηξψλε θξέαο, ζρεδφλ φινη
απέρνπλ απφ ηελ θαηαλάισζε βνδηλνχ. Δπηπξνζζέησο, φζνη είλαη απζηεξνί, ελδέρεηαη λα κελ
πίλνπλ νηλνπλεπκαηψδε, νχηε ηζάη θαη θαθέ πνπ πεξηέρνπλ θαθεΐλε.
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(δ) Ηνπδατζκφο
Σν ρνηξηλφ θξέαο ζεσξείηαη αθαηάιιειε ηξνθή, ελψ θαηάιιειν γηα
θαηαλάισζε ζεσξείηαη (φρη άπαληα ηα κέξε ηνπ, σζηφζν) ην θξέαο βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ
θαη αγειάδσλ. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ θξέαηνο κε ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα δελ είλαη επηηξεπηφο. Δάλ ν πηζηφο θάεη θξέαο, πξέπεη λα πεξηκέλεη έμη ψξεο γηα λα θάεη γαιαθηνθνκηθά, ελψ,
φηαλ θάεη γαιαθηνθνκηθά, πξέπεη λα πεξηκέλεη ηνπιάρηζηνλ κία ψξα πξηλ θάεη θξέαο.
(ε) Ηζιακηζκφο
Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ε δηαηξνθή απνηειεί δήηεκα πίζηεσο, θαζψο
νη επηηξεπφκελεο θαη νη απαγνξεπκέλεο ηξνθέο αλαγξάθνληαη ζην Κνξάλη. Απαγνξεπκέλεο
ηξνθέο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο: ην ρνηξηλφ, θάζε ηξνθή ή πνηφ πνπ πεξηέρεη νηλφπλεπκα, ην
θξέαο απφ ζαξθνβφξα δψα θαη αξπαθηηθά πνπιηά. Αλάκεζα ζηηο ηξνθέο πνπ πξνηηκψληαη είλαη
ην γάια, ην ειαηφιαδν θαη ην κέιη. Ζ θχξηα ππνρξέσζε ησλ πηζηψλ, πάλησο, είλαη ε λεζηεία
ηνπ ξακαδαληνχ, ε νπνία δηαξθεί ηξηάληα εκέξεο. Ο κήλαο ηεο λεζηείαο θάζε ρξφλν κεηαηνπίδεηαη. Ζ λεζηεία απηή πξνβιέπεη απνρή απφ ηελ ηξνθή θαη ην λεξφ απφ ηελ αλαηνιή έσο ηε
δχζε ηνπ ειίνπ.
(15) Σζάη – Πφηε θαη πψο πξνζθέξεηαη
(α) Σν ηζάη ζπλήζσο πξνζθέξεηαη γχξσ ζηηο 16:00 κ.κ. ην επίζεκν ηζάη
νη πξνζθεθιεκέλνη θαινχληαη κε επηζθεπηήξηα θαη εηδηθέο πξνζθιήζεηο. Σν ηζάη κπνξεί λα
ζεξβηξηζηεί ζην ηξαπέδη ή ζηηο ζέζεηο φπνπ βξίζθνληαη νη πξνζθεθιεκέλνη. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ηξαπέδη γηα θάζε πξνζθεθιεκέλν: θιηηδάλη ηζαγηνχ κε πηαηάθη
θαη θνπηαιάθη, έλα πεηζεηάθη, θαζψο θαη έλα κηθξφ πηάην κε έλα καραηξάθη. ηε κέζε ηνπ
ηξαπεδηνχ ηνπνζεηείηαη ε δαραξηέξα, ε γαιαηηέξα, ην θέηθ ή/θαη ηα θνπινπξάθηα, έλα πηαηάθη
κε κηθξέο θέηεο ιεκνληνχ, ην θνληάθ θαη ε ηζαγηέξα επάλσ ζε έλαλ δίζθν. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ πεξηζζφηεξα γιπθά, δηάθνξα ζάληνπηηο, ρπκνί θξνχησλ θαη
άιια αλαςπθηηθά.
(β) Ζ ελδπκαζία ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζην ηζάη είλαη ίδηα κε εθείλε ζηηο
επηζθέςεηο. ηαλ ην ηζάη ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην ηξαπέδη, ε νηθνδέζπνηλα θαιεί ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο λα θαζίζνπλ. Οη ζέζεηο δελ θαζνξίδνληαη φπσο ζηα γεχκαηα, αιιά πξψηα θάζνληαη
νη θπξίεο θαη κεηά νη θχξηνη. Ζ νηθνδέζπνηλα ζεξβίξεη πξψηα ηελ πεξηζζφηεξν αμηνζέβαζηε
θπξία θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ππφινηπνπο πξνζθεθιεκέλνπο. Μεηά ην ζεξβίξηζκα ηνπ ηζαγηνχ,
πξνζθέξνληαη ηα θνπινπξάθηα θαη έλα θνκκάηη θέηθ. Ζ νηθνδέζπνηλα ζεξβίξεηαη ηειεπηαία.
ηαλ ην ηζάη πξνζθέξεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη νη πξνζθεθιεκέλνη, ε ηζαγηέξα κε φια
ηα απαξαίηεηα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε έλα βνεζεηηθφ (ηξνρήιαην) ηξαπέδη πάλσ ζην νπνίν ε
νηθνδέζπνηλα εηνηκάδεη ην θιηηδάλη ηνπ θαζελφο θαη ην πξνζθέξεη θξαηψληαο κε ην άιιν ρέξη
ηε δαραξηέξα, γηα λα παίξλεη ν θάζε πξνζθεθιεκέλνο ηελ αλάινγε πνζφηεηα δάραξεο. Καηφπηλ πξνζθέξεη ηελ πηαηέια κε ηα δηάθνξα γιπθά γηα λα πάξεη ν θαζέλαο φ,ηη πξνηηκά.
(γ) Κξαηάκε ην θιηηδάλη κε ην δεμί ρέξη θαη ην πηαηάθη κε ην αξηζηεξφ, ελψ
ην θνπηαιάθη βξίζθεηαη ζην πηαηάθη. Σν θνπηαιάθη απαγνξεχεηαη λα ηνπνζεηείηαη κέζα ζην
θιηηδάλη, δηφηη ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ γηα ηε δηάιπζε ηεο δάραξεο θαη φρη σο βνεζεηηθφ κέζνλ
γηα λα πίλεη θαλείο ην ηζάη ηνπ. Ζ δε δηάιπζε ηεο δάραξεο γίλεηαη αζφξπβα, ρσξίο λα έξρεηαη
ζε επαθή ην θνπηαιάθη κε ην εζσηεξηθφ ηνπ θιηηδαληνχ. Σν ηζάη πίλεηαη αζφξπβα θαη δελ
μερλάκε φηη ηα πξνζθεξφκελα θνπινπξάθηα νπδέπνηε βξέρνληαη κέζα ζην ηζάη.
(16) νππέ
Σέινο, ππάξρεη θαη ην ζνππέ, ην κεηακεζνλχθηην δείπλν κε θξχα πηάηα,
θπξίσο θξέαο ή θνηφπνπιν, ζαιάηεο θαη ζάληνπηηο. Eάλ ζεξβηξηζζεί θνλζνκέ (απιή, ζθέηε
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ζνχπα πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ δσκφ βξαζκέλνπ θξέαηνο ή θνηφπνπινπ), απηφ πξνζθέξεηαη
ζε θιηηδάληα αληί ζε πηάηα. Σν επίζεκν ζνππέ είλαη φπσο ην γεχκα θαη πξνζθέξεηαη ζην ηέινο
κηαο κεγάιεο δεμηψζεσο ή ελφο κεγάινπ ρνξνχ ή κεηά ην ζέαηξν. Λφγνο πεξί ζνππέ γηλφηαλ

θπξίσο ζε άιιε επνρή, ζηελ παιαηά Αζήλα.
ε. Λνηπέο Δθδειψζεηο
(1) Υνξφο

(α) Ο ρνξφο σο θνζκηθή εθδήισζε πνπ νξγαλψλεηαη ζε θάπνην πςειφ
ζαιφλη κε ζθνπφ νη θαιεζκέλνη λα ςπραγσγεζνχλ αθνχγνληαο κνπζηθή, βιέπνληαο ρνξεπηηθά
ζπγθξνηήκαηα θαη ρνξεχνληαο νη ίδηνη, ζπλεζίδεηαη αθφκε ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπνπ ε
κνπζηθή παξάδνζε ζηήξημε ηέηνηεο εθδειψζεηο θαη ζπκβάδηζε καδί ηνπο ζε πεξαζκέλνπο
αηψλεο. Ζ ειιεληθή θνηλσληθή δσή δελ έρεη θάηη πνπ λα ζπκίδεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηε
βηελλέδηθε παξάδνζε ηνπ εηήζηνπ ρνξνχ ηνπ Strauss θαη ε φπνηα εηθφλα ηνπ επίζεκνπ ρνξνχ
ζηελ παιαηά Αζήλα έρεη επηβηψζεη ζηηο κέξεο καο σο ρνξφο γηα ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα
θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. πλεπψο, νη εθδειψζεηο απηέο έρνπλ ιάβεη πιένλ έλαλ ραξαθηήξα
ιηγφηεξν επίζεκν πνπ πξνζεγγίδεη απηφλ ησλ πάξηπ θαη ε απζηεξή ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ
θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο δελ πθίζηαηαη.
(β) Παξφηη έρνπκε απνκαθξπλζεί απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρνξνχ σο νξγαλσκέλεο επίζεκεο θνηλσληθήο εθδήισζεο, επηζεκαίλνληαη εδψ θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία επγελνχο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηαηεξνχλ ζε θάπνηνλ βαζκφ ηε ζεκαζία ηνπο:
― Έλαο θχξηνο δεηεί κηα θπξία ζε ρνξφ κε ρακφγειν, ράξε θαη επγέλεηα.
― Ο πξνζθεθιεκέλνο είλαη επγεληθφ λα ρνξέςεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κε
ηελ νηθνδέζπνηλα ή/θαη ηελ θφξε ηεο.
― Έλαο επγελήο θχξηνο νθείιεη λα δεηήζεη ζε ρνξφ θπξία ε νπνία δελ έρεη
δερζεί πξφηαζε απφ άιινλ θχξην.
― πνηνο ζέιεη λα ρνξέςεη κε θπξία πνπ ζπλνδεχεηαη, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δεηήζεη ηελ άδεηα απφ ηνλ ζπλνδφ ηεο.
― ε πεξίπησζε αξλήζεσο ςηζπξίδεη «επραξηζηψ» ρσξίο λα εθθξάζεη
δπζαξέζθεηα ε ζπκφ.
― Μεηά ην ηέινο ηνπ ρνξνχ ν θαβαιηέξνο πξέπεη λα επραξηζηήζεη ηε
ληάκα, λα ηε ζπλνδεχζεη κέρξη ηε ζέζε ηεο θαη λα επραξηζηήζεη θαη ηνλ ζπλνδφ ηεο.
― Δθφζνλ θάπνηνο ζπλνδεχεη θπξία, ππνρξενχηαη λα ρνξέςεη ηνλ πξψην
ρνξφ καδί ηεο.
― Γελ είλαη πξέπνλ λα ρνξεχεη θαλείο ζπλερψο κε ηελ ίδηα θπξία.
(γ) Ο ρνξφο, κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα ηεο ξπζκηθήο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο,
ιεηηνπξγεί ζπλεθηηθά ζηηο θνηλσληθέο ζπγθεληξψζεηο θαη ζεσξείηαη εθδήισζε ραξάο θαη θαιήο δηάζεζεο. Γελ ρνξεχνπκε κε χθνο απνιχησο ζνβαξφ, απζηεξφ ή ζιηκκέλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρνξνχ, δελ επηηξέπεηαη ην ζθνχπηζκα ηνπ ηδξσκέλνπ πξνζψπνπ, νχηε κε ην καληήιη
νχηε, θπζηθά, κε ηα ρέξηα. Δπνκέλσο, πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη θνπηαζηηθνί ρνξνί, ηδηαίηεξα
απφ εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ηάζε εθίδξσζεο. Ζ άςνγε εκθάληζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρνξνχ πξέπεη λα είλαη ε πξψηε θξνληίδα ηφζν ηεο ληάκαο φζν θαη ηνπ θαβαιηέξνπ.
Δπνκέλσο, δελ επηηξέπεηαη λα μεθνπκπψλεηαη θάπνηνο ή λα ραιαξψλεη ηνλ ιαηκνδέηε θαη λα
βγάδεη ην ζαθάθη ή ην ρηηψλην, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηξαηησηηθνχο, έζησ θαη εάλ επηθξαηεί
δέζηε κέζα ζηελ αίζνπζα.
(2) Κέληξα δηαζθεδάζεσο – Υψξνη ςπραγσγίαο
(α) Έρεη πξναλαθεξζεί ε νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ςπραγσγία
θαη ηε δηαζθέδαζε θαη ην ηδηαίηεξν βάξνο πνπ έρεη θάζε επηινγή είδνπο θαη ρψξνπ δξαζηεξην- 97 -
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ηήησλ ηέηνηνπ ραξαθηήξα. ε θάζε πεξίπησζε, ζεκαληηθφο είλαη ν Δχειπηο σο ζθεπηφκελν
άηνκν πνπ επηιέγεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη κε γλψκνλα ηηο αμίεο ηνπ. Τπάξρεη φκσο θαη ε πιεπξά
ησλ ηδηαηηέξσλ θαλφλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ιίγεο, ππαξθηέο σζηφζν,
θνξέο πνπ ν Δχειπηο ζα βξεζεί έλζηνινο ζε ηέηνηνπο ρψξνπο.
(β) Ο Δχειπηο αληηπξνζσπεχεη ηε ρνιή έμσ απφ ηνλ πεξίβνιφ ηεο, θαζψο
θαη νιφθιεξν ην ηξάηεπκα. Δμαηηίαο ηεο θαιήο γλψκεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε ηξαηησηηθή ρνιή
Δπειπίδσλ θαη γηα ηνλ Δχειπη, αλακθίβνια ε είζνδνο έλζηνινπ Δπέιπηδνο ζε θάπνην θέληξν
δηαζθεδάζεσο ζα ζπγθεληξψζεη ηα βιέκκαηα ηνπ θνηλνχ. Ζ είζνδνο θάζε Δπέιπηδνο ζε δεκφζην θέληξν πξέπεη λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη εηζέξρεηαη άλζξσπνο πνιηηηζκέλνο, αλψηεξεο
αγσγήο.
(γ) Καη’ αξρήλ απνθεχγεη λα έρεη ηα λψηα ηνπ ζηξακκέλα πξνο αλσηέξνπο
ηνπ, θαζηζκέλνπο κέζα ζηελ αίζνπζα. Ζ ζπλνκηιία ζηα θέληξα πξέπεη λα είλαη εππξεπήο, ν
ηφλνο ηεο θσλήο πνιχ ρακειφο θαη νη θηλήζεηο πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Γελ επηηξέπεηαη λα πεξηθέξεη ην βιέκκα πξνο ηνπο ζακψλεο κε πεξηέξγεηα, γηαηί απηφ δείρλεη άλζξσπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε θαιψλ ηξφπσλ. Ο Δχειπηο πξέπεη λα πξνζέρεη ηηο θηλήζεηο ηνπ φηαλ παίξλεη
αλαςπθηηθά ή φηαλ θηλείηαη κέρξη ην ηξαπέδη, έηζη ψζηε λα κελ ελνριεί φζνπο θάζνληαη θνληά
ηνπ. Απαγνξεχεηαη ε θιήζε ηνπ ζεξβηηφξνπ κε ρηχπν ή κε ηε θσλή. Πξέπεη ν Δχειπηο λα
πεξηκέλεη λα πιεζηάζεη ζην ηξαπέδη ηνπ ν ζεξβηηφξνο. Δάλ βηάδεηαη λα θχγεη, πξέπεη κεηά ην
ζεξβίξηζκα λα πιεξψζεη ηνλ ζεξβηηφξν, ψζηε λα κελ αλαγθαζηεί λα ηνλ θαιέζεη πάιη. Απαγνξεχεηαη ζηα θέληξα ην δηάβαζκα εθεκεξίδσλ θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα (ηάβιη, ραξηηά, θ.ιπ.).
(δ) Σν πειήθην αθαηξείηαη πάληνηε κέζα ζε θιεηζηφ ρψξν αθφκα θαη φηαλ
ν Δχειπηο ζηέθεηαη φξζηνο. ηηο αίζνπζεο ηζαγηνχ, ρνξνχ, εζηηαηνξίνπ, ηδησηηθψλ ή θνζκηθψλ
ζπγθεληξψζεσλ, ν Δχειπηο αθαηξεί ηε ριαίλε, ην πειήθην θαη ην μίθνο ηνπ θαη ηα παξαδίδεη
ζηελ ηκαηηνζήθε. ην ζέαηξν, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηηο αίζνπζεο δηαιέμεσλ ή ζπλαπιηψλ ν
Δχειπηο αθαηξεί θαη παξαδίδεη ζηελ ηκαηηνζήθε ην πειήθην, ηα γάληηα, ηε ριαίλε θαη ην μίθνο
καδί κε ηνλ δσζηήξα. Αλ δελ ππάξρεη ηκαηηνζήθε αθαηξεί ηα παξαπάλσ πξηλ θαζίζεη θαη θαηφπηλ ηα ηνπνζεηεί πάλσ ζηα γφλαηά ηνπ. ε θέληξν δηαζθεδάζεσο, κπνξεί λα αθήζεη ην πειήθην
θαη ηα γάληηα ηνπ ζε άδεην θάζηζκα ή πάλσ ζην ηξαπέδη.
(ε) ηα ζέαηξα ή ζηηο ζπλαπιίεο, εάλ ην πεξηβάιινλ ηεο αίζνπζαο είλαη
πνιχ πεξηνξηζκέλν, ν Δχειπηο είλαη θαιφ λα ραηξεηήζεη κε θιίζε ηνπ θεθαιηνχ φζνπο παξεπξίζθνληαη, έζησ θαη αλ είλαη άγλσζηνί ηνπ. Σέινο, ε θνζκηφηεηα θαη ε εππξέπεηα ηνπ Δπέιπηδνο
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα πξνθαιεί ηα επκελή ζρφιηα ηνπ θνηλνχ.
(3) ην εζηηαηφξην
Καηά ην γεχκα νη άλδξεο θνξνχλ ζθνχξν θνζηνχκη θαη καχξα ππνδήκαηα ή
αλάινγε ζηξαηησηηθή ζηνιή, ελψ νη γπλαίθεο θφξεκα ή ηαγέξ ακπηγέ ρσξίο θαπέιν. Ο πξνζθαιψλ θξνληίδεη λα θιείζεη εγθαίξσο ηξαπέδη, θαηά πξνηίκεζε ζε εζηηαηφξην ηνπ νπνίνπ
γλσξίδεη ηελ θνπδίλα θαη ην επίπεδν ππεξεζηψλ. Ο πξνζθαιψλ επηιέγεη ηα πνηά, αθνχ ξσηήζεη
ηελ πξνηίκεζε ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ. Καηά παξάδνζε, ν άλδξαο επηιέγεη ην θξαζί. Χζηφζν,
εάλ κηα θπξία πξνζθαιεί ζε γεχκα, είλαη πηζαλφλ λα θάλεη ε ίδηα ηελ επηινγή. Δάλ ππάξρεη
θαλαπέο ζηε κηα απφ ηηο πιεπξέο ηνπ ηξαπεδηνχ θαη ζηηο άιιεο θαζίζκαηα, νη θπξίεο θάζνληαη
ζηνλ θαλαπέ. Δάλ πξφθεηηαη γηα δεπγάξη, ν θχξηνο παίξλεη ζέζε θνληά θαη αξηζηεξά ηεο θπξίαο. Ο πξνζθεθιεκέλνο δηαιέγεη ην θαγεηφ ηεο αξεζθείαο ηνπ απνθεχγνληαο ηα πνιχ αθξηβά ή
ηα πνιχ θζελά. Ζ ζπκπεξηθνξά θαηά ην γεχκα ή ην πξφγεπκα πξέπεη λα είλαη πνιχ δηαθξηηηθή.
Οη ζπλδαηηπκφλεο κηινχλ ρακεινθψλσο θαη απνθεχγνπλ ηηο πξνζθσλήζεηο ησλ νλνκάησλ
εθείλσλ κε ηνπο νπνίνπο κηινχλ. Απνθεχγνπλ ηηο έληνλεο εθδειψζεηο θαη δηαρχζεηο. ηαλ
έξρεηαη ν ινγαξηαζκφο, ν πξνζθεθιεκέλνο πξνζπνηείηαη ηνλ αδηάθνξν θαη δελ παξαθνινπζεί
ηε δηαδηθαζία ηεο πιεξσκήο. Ο πξνζθαιψλ απνθεχγεη ηνλ ελδειερή έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ
θαη ηε δεκηνπξγία επεηζνδίνπ θαη αθήλεη κε επγέλεηα ην θαηά ηελ θξίζε ηνπ θηινδψξεκα.
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(4) ην μελνδνρείν
ε πεξίπησζε δηαλπθηεξεχζεσο ζε μελνδνρείν ν Δχειπηο πξέπεη λα επηιέμεη
έλα εππξεπέο θαηάιπκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ, απαηηείηαη πιήξεο ζπκκφξθσζε
πξνο ηνπο θαλνληζκνχο: Γελ επηηξέπεηαη λα αλεζπρνχκε ηνπο ινηπνχο ελνίθνπο. Γελ ρηππάκε
ηηο πφξηεο. Γελ αθνχκε κνπζηθή ζηε δηαπαζψλ. Γελ θπθινθνξνχκε άζθνπα ζηνπο δηαδξφκνπο
θαη κάιηζηα αηεκέιεηνη. Γηαηεξνχκε ην δσκάηην θαζαξφ θαη δελ πξνμελνχκε θζνξέο ή δεκηέο.
(5) Σαμίδηα
Κάζε ηαμίδη πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη εγθαίξσο (εηνηκαζία απαξαηηήησλ
απνζθεπψλ, έθδνζε εηζηηεξίσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηηο ψξεο αλαρσξήζεσο θαη αθίμεσο, ζπλζήθεο ηαμηδίνπ). Με ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ μελνδνρείνπ θαη ην θιείζηκν δσκαηίνπ απνθεχγνληαη νη άζθνπεο ηαιαηπσξίεο θαη θηλήζεηο. Σα δηάθνξα ηαμηδησηηθά γξαθεία παξέρνπλ ηηο
παξαπάλσ επθνιίεο ρσξίο πξφζζεην θφζηνο.
(6) ην ηξέλν
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κε ηξέλν ν Δχειπηο, φπσο θαη ν Αμησκαηηθφο, δελ αθαηξεί θαλέλα κέξνο ηεο ζηνιήο ηνπο, εθηφο ηεο ριαίλεο, ηνπ πειεθίνπ, ησλ γαληηψλ
θαη ηνπ μηθηδίνπ κε ηνλ δσζηήξα θαη ηα θξεκά ζηηο θξεκάζηξεο ηνπ δηακεξίζκαηνο (θνππέ).
Δάλ ηαμηδεχεη κε θιηλάκαμα, απαγνξεχεηαη λα θπθινθνξεί κε πηδάκεο θαη παληφθιεο ζηνπο
δηαδξφκνπο, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα δηακεξίζκαηα. Ρσηά κε επγέλεηα ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ εάλ
κπνξεί λα ζβήζεη ην θσο θαη δελ αιιάδεη ξνχρα κπξνζηά ζηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ. Ο ζηξαηησηηθφο θαη φηαλ θέξεη πνιηηηθή πεξηβνιή, νθείιεη λα ηεξεί απηνχο ηνπο θαλφλεο. ε νιφθιεξε ηε
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, πξέπεη λα είλαη εππαξνπζίαζηνο απφ θάζε πιεπξά θαη επηπιένλ λα είλαη
επηθπιαθηηθφο ζε ζπδεηήζεηο κε αγλψζηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ.
(7) ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο
Κάζε επγεληθφο επηβάηεο, φπσο νθείιεη λα είλαη ν Δχειπηο, δελ ελνριεί ηνλ
νδεγφ θαηά ηελ νδήγεζε. Οη ζπδεηήζεηο απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ θαη κπνξεί λα
είλαη επηθίλδπλεο. Γελ έρεη πνιιά πξάγκαηα πξνο κεηαθνξά, εάλ δελ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ
βεβαησζεί φηη ππάξρεη ρψξνο. Καηεβαίλεη πξψηνο απφ ην φρεκα θαη βνεζεί θπξία, ειηθησκέλν
θχξην ή άηνκν πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα, λα απνβηβαζζεί. Γελ αλεβάδεη ηα πφδηα ηνπ πάλσ ζηα
θαζίζκαηα θαη δελ θξαηεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ ηε ζέζε πνπ ηνπ πξφζθεξε θάπνηνο. Απνθεχγεη λα ελνριεί ηνλ δηπιαλφ ηνπ κε ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη κε ηε ζπδήηεζε. Γελ
γίλεηαη ιαζξαλαγλψζηεο. Δάλ θαηά ην ηαμίδη δαιηζηεί, θξνληίδεη λα ελνριήζεη φζν γίλεηαη
ιηγφηεξν ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπ.
(8) ηελ πνιπθαηνηθία
ηε ζθάια, ν Δχειπηο αθήλεη ην θηγθιίδσκα γηα ηηο θπξίεο, ηνπο ειηθησκέλνπο, ηα παηδηά θαη γηα πξφζσπα πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα. Δάλ αλεβαίλεη αξγά ηε ζθάια,
παξακεξίδεη, εάλ θάπνηνο αλεβαίλεη βηαζηηθφο. Αλνίγεη ηελ πφξηα ηνπ αλειθπζηήξα, εθφζνλ
ππάξρεη ρψξνο θαη αληηιεθζεί φηη θάπνηνο έξρεηαη θαη ζέιεη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Μέζα
ζηνλ αλειθπζηήξα ξσηά ζε πνηφλ φξνθν ζέινπλ λα βγνπλ νη ππφινηπνη, θπξίσο ηα πξφζσπα
πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα, ψζηε λα πηέζεη ηα αληίζηνηρα πιήθηξα, εάλ ν πίλαθαο ειέγρνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ. Αλνίγεη πξψηνο ηελ πφξηα ηνπ αλειθπζηήξα, εμέξρεηαη θξαηψληαο ηελ
πφξηα αλνηθηή θαη επηηξέπεη ζηνπο εμεξρνκέλνπο λα βγνπλ κε άλεζε. Βεβαηψλεηαη ζην ηέινο
φηη ε πφξηα ηνπ αλειθπζηήξα έθιεηζε θαιά.
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(9) ηελ εθθιεζία
Απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπ πξαγκαηηθά πνιηηηζκέλνπ θαη
πλεπκαηηθνχ ηξφπνπ δσήο είλαη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ θαη ηχπσλ ηεο ζξεζθείαο ελφο ιανχ. Οη
Δπέιπηδεο πξνζεξρφκελνη πξνο εθηέιεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, πξέπεη λα ηα
ζεσξνχλ σο αλψηεξα απφ θάζε άιιν θαη λα αθνζηψλνληαη κε επιάβεηα ζηελ εθπιήξσζή
ηνπο.Ζ ζθέςε ηνπο πξέπεη λα είλαη δηαξθψο πξνζεισκέλε πξνο ηελ ηεινχκελε ιεηηνπξγία θαη
κε ηελ φιε ζηάζε ηνπο λα θαλεξψλνπλ φηη ηελ παξαθνινπζνχλ κε θαηάλπμε. Δπηηξέπεηαη λα
παξακέλνπλ ζε ζηάζε αλαπαχζεσο, αιιά θαηά ηελ έμνδν ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ, θαηά
ηελ αλάγλσζε ηνπ Ηεξνχ Δπαγγειίνπ, ηνπ «Πάηεξ εκψλ», ηνπ «Πηζηεχσ» θαη ηνπ «Σε Τπεξκάρσ» πξέπεη λα ιακβάλνπλ αζφξπβα ηε ζηάζε ηεο πξνζνρήο. Ζ εππξεπήο ζηάζε κέζα ζηνλ
λαφ είλαη, εθηφο ησλ άιισλ, εθδήισζε θαιήο αλαηξνθήο, θαζψο νθείιεηαη ζεβαζκφο φρη
κφλνλ πξνο ηα ζεία θαη ηελ ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη πξνο ην εθθιεζίαζκα.
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΤΓΗΔΗΝΖ — ΑΦΑΛΔΗΑ
1. Γεληθά
Οη Δπέιπηδεο έρνπλ θαζήθνλ λα δηαηεξνχλ ηελ πγεία ηνπο εθαξκφδνληαο ηνπο
θαλφλεο πγηεηλήο θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη γηα ηελ επηηπρή ζηαδηνδξνκία ηνπο σο Αμησκαηηθψλ, είλαη απαξαίηεηεο ε πγεία θαη ε επξσζηία, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επηηξέπνπλ ηελ πιήξε
απφδνζε ησλ ςπρηθψλ, εζηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Ζ θπζηθή αγσγή, ε θαζαξηφηεηα θαη ε ζπλεπήο δσή απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, γηα λα επηηεπρζεί ε πγεία
θαη ε ζσκαηηθή επξσζηία.
2. Τγεηνλνκηθή Τπνζηήξημε Δπειπίδσλ
α. εκαζία ηεο πγείαο
Ζ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο θαη ηεο θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ Δπειπίδσλ απνηειεί πξψηηζην κέιεκα ηεο ρνιήο. Έρνπλ θαζνξηζζεί ζπγθεθξηκέλεο ψξεο επηζθέςεσο ζηνλ ηαηξφ, αιιά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Δπέιπηδεο λα επηζθέπηνληαη ηνλ ηαηξφ θαη ζε
άιιν ρξφλν εθφζνλ πξνεγνπκέλσο πάξνπλ άδεηα απφ ηνλ ΑΞ.ΔΠ.
β. Δπίζθεςε ζην ηαηξείν
(1) Πξνγξακκαηηζκέλε: ε θαζνξηζκέλεο ψξεο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα.
(2) Έθηαθηεο: Σέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα αληηκεησπίδνληαη άκεζα απφ ην Σ.Τ.Τ.,
θαηφπηλ ελεκεξψζεσο ηνπ ΑΞ.ΔΠ.
γ. Διεχζεξνο Τπεξεζίαο (Δ/Τ)
Αλαιφγσο ηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σ.Τ.Τ., ν Δχειπηο ζα
παξακέλεη ζην αλαξξσηήξην ηεο ρνιήο ή ζηνλ ζάιακφ ηνπ. Οη Δπέιπηδεο πνπ είλαη Δ/Τ, θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αββαηνθχξηαθνπ δελ ζα εμέξρνληαη ηεο ρνιήο, αιιά ζα παξακέλνπλ εληφο
κέρξη λα θξίλεη ν ηαηξφο ηεο ρνιήο φηη είλαη ηθαλνί λα κεηαθηλεζνχλ.
δ. Διεχζεξνο Αζθήζεσλ (Δ/Α)
Οη Δπέιπηδεο πνπ είλαη Δ/Α αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα σξψλ - ππεξεζίαο θαη
εθπαηδεχζεσο, εθηφο ησλ αληηθεηκέλσλ (αζθήζεηο πεδίνπ, ζσκαηηθή αγσγή, παξειάζεηο,
έλνπιε ππεξεζία θ.ιπ.) πνπ πξνθαινχλ ζσκαηηθή θαηαπφλεζε.
ε. Αλαξξσηηθέο άδεηεο
Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ αδεηψλ, νη Δπέιπηδεο παξακέλνπλ ζην αλαξξσηήξην ηεο ρνιήο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνο ηνχην δηαηαγέο. Kαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ
Γηεπζπληνχ Σ.Τ.Τ./..Δ. θαη εγθξίζεσο ηνπ Γηνηθεηνχ ..Δ., θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί
ιφγνη, δχλαηαη ν Δχειπηο λα θάλεη ρξήζε ηεο παξαπάλσ αδείαο ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο
ηνπ.
ζη. Αζζέλεηα θαηά ηε δηάξθεηα αδείαο ή εμφδνπ
(1) ε πεξίπησζε αζζέλεηαο Δπέιπηδνο ζηελ άδεηά ηνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
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ελεκεξψζεη εθηφο απφ ηε ρνιή (Γηνηθεηή Λφρνπ ή ΑΞ.ΔΠ.) θαη ην θξνπξαξρείν ηεο πεξηνρήο
ή ην αζηπλνκηθφ ηκήκα, εάλ δελ ππάξρεη θξνπξαξρείν, θαη λα επηζθεθζεί ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν ή ηνλ ηαηξφ ηνπ θξνπξαξρείνπ ή ηεο πιεζηέζηεξεο ζηξαηησηηθήο κνλάδαο.
(2) ε πεξίπησζε αζζέλεηάο ηνπ θαηά ηελ έμνδν ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο, αθνχ
ελεκεξψζεη ηε ρνιή (ΑΞ.ΔΠ.), επηζηξέθεη ζηε ρνιή θαη κεηαβαίλεη ζην Σ.Τ.Τ./..Δ. γηα
εμέηαζε απφ ηνλ Ηαηξφ Τπεξεζίαο. Καηφπηλ ζπλελλνήζεσο ΑΞ.ΔΠ. θαη Ηαηξνχ Τπεξεζίαο
ελδέρεηαη ν Δχειπηο λα κεηαβεί απεπζείαο ζην 401 Γ..Ν.Α. εθφζνλ ην πεξηζηαηηθφ είλαη
επείγνλ.
3. Κίλδπλνη πνπ επηβαξχλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο
α. Κάπληζκα
Σν θάπληζκα είλαη πνιχ βιαβεξφ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Οη ζπλέπεηεο δελ εκθαλίδνληαη ακέζσο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν αξθεηψλ εηψλ, ηελ επνρή δειαδή πνπ ν Αμησκαηηθφο
βξίζθεηαη ζηελ αθκή ηνπ θαη έρεη απφιπηε αλάγθε φισλ ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ ηνπ
ηθαλνηήησλ. Σφηε είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ θάπνηα απφ ηα δπζάξεζηα επαθφινπζα ηνπ
θαπλίζκαηνο: ηα πξψηα ζπκπηψκαηα αζεξνζθιήξσζεο, ππεξθφπσζεο, ακλεζίαο, κεησκέλεο
αληνρήο, άζζκαηνο, λεπξηθφηεηαο θαη πνιιψλ άιισλ παζήζεσλ πνπ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηε
δπλακηθφηεηα θαη απφδνζε ηνπ Αμησκαηηθνχ.
β. Ναξθσηηθά
(1) Έλα απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ έρεη εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα
είλαη ε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ. Ζ ιήςε ησλ νπζηψλ απηψλ γίλεηαη ζπλήζσο απφ άηνκα κεησκέλεο αληίζηαζεο, πνπ επηδεηνχλ ηελ αιιαγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία ςεπδαηζζήζεσλ. Ζ ιήςε λαξθσηηθψλ (εξσίλεο, θνθαΐλεο, κνξθίλεο, πεδηζίλεο, καξηρνπάλαο, ραζίο
θ.ιπ.) έρεη απαγνξεπηεί απφ ην θξάηνο κε λφκν πνπ πξνβιέπεη βαξηέο πνηλέο γηα φζνπο θάλνπλ
ρξήζε, εκπνξεχνληαη ή ζρεηίδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηε δηαθίλεζε ησλ νπζηψλ απηψλ. ζνη απφ εζηζκφ παίξλνπλ λαξθσηηθά θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηνμηθνκαλψλ,
δειαδή αηφκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δειεηεξίαζε απφ ηε ρξήζε ησλ νπζηψλ απηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέλεζε ή ηελ απψιεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο λφεζεο, ηεο ζέιεζεο, ηεο θξίζεσο
θαη ηεο κλήκεο, ηε γελεηήζηα αληθαλφηεηα θαη γεληθψο ηελ πιήξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάξξεπζε. Πνιινί απφ απηνχο θαηαιήγνπλ ζε ςπρηαηξεία. Απφ φια απηά θαζίζηαηαη θαλεξφ
φηη νη Δπέιπηδεο δελ πξέπεη θαλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη ηέηνηα άηνκα, δηφηη ν θίλδπλνο λα εθηεζνχλ ζηελ ηξνκεξή απηή απεηιή είλαη πνιχ κεγάινο.
(2) Υξήζε λαξθσηηθψλ απφ Δπέιπηδεο
Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ απφ ηνπο Δπέιπηδεο απαγνξεχεηαη απζηεξψο θαη
απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα. Δθηφο απφ ηηο πνηληθέο θπξψζεηο πνπ επηζχξεη ην αδίθεκα, ζα εμαληιείηαη θαη ε πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ηεο ρνιήο, κε παξαπνκπή ηνπ Δπέιπηδνο ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κε ην εξψηεκα ηεο απνπνκπήο.
γ. Αθξνδίζηα λνζήκαηα
(1) Αθξνδίζηα νλνκάδνληαη ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη απφ άλζξσπν ζε
άλζξσπν, θπξίσο κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή.
(2) ιεο νη αθξνδίζηεο παζήζεηο, εάλ δηαγλσζζνχλ ζηα αξρηθά ηνπο ζηάδηα,
ζεξαπεχνληαη εχθνια. Δάλ φκσο δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο ή δελ γίλεη ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία
ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο επηπινθέο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ.
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(3) Σν ζνβαξφηεξν αθξνδίζην λφζεκα είλαη ε ζχθηιε, ε νπνία κεηαδίδεηαη κε
ηε ζεμνπαιηθή επαθή, κα θαη κε άιινπ ηχπνπ ζηελή επαθή ηνπ δέξκαηνο. Μπνξεί λα κεηαδνζεί απφ κηα κεηέξα ζην παηδί ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Αξρηθψο, ζην ζεκείν φπνπ
ππάξρεη επαθή κε ην βαθηεξίδην ηεο ζχθηιεο, εκθαλίδεηαη κηα αλψδπλε αλνηθηή πιεγή, πνπ
απνθαιείηαη πξσηνπαζέο έιθνο. ηνπο άλδξεο, ην έιθνο κπνξεί λα εκθαληζζεί ζην πένο, ζην
εζσηεξηθφ ηεο νπξήζξαο ή ζηνπο φξρεηο. ηηο γπλαίθεο ηα έιθε κπνξεί λα εκθαληζζνχλ έμσ ή
κέζα ζηνλ θφιπν, ζηνλ ηξάρειν, θαη κέζα ζηε νπξήζξα. Καη ζηα δχν θχια, ηα έιθε κπνξεί λα
εκθαληζζνχλ ζηα ρείιε, ηε γιψζζα, θαη νπνπδήπνηε κέζα ζην ζηφκα. Δπίζεο ζηα βιέθαξα, ην
πξφζσπν, ην ζηήζνο, ηα δάθηπια, ην έληεξν θ.α. ην αξρηθφ ηεο ζηάδην ε λφζνο αληηκεησπίδεηαη εχθνια θαη πιήξσο κε αληηβηνηηθά. ηαλ φκσο πξνρσξήζεη, ε ζεξαπεία γίλεηαη πην δπζρεξήο θαη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα γηα επηπινθέο ζην θαξδηαγγεηαθφ θαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε θαη λα επηηεπρζεί ζεξαπεία, γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη ν αζζελήο κε κηα αλνηθηή πιεγή είλαη εθηεζεηκέλνο ζε άιια ζεμνπαιηθψο
κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη ζην AIDS.
(4) Ζ πην ζπρλή αθξνδίζηα πάζεζε ζηελ Διιάδα είλαη ε γνλνθνθθηθή νπξεζξίηηδα (βιελλφξξνηα). ηνλ άλδξα ην ζηφκην ηεο νπξήζξαο γίλεηαη εξπζξφ θαη δηνγθψλεηαη.
Παξαηεξείηαη ππψδεο έθθξηζε θηηξηλνπξάζηλνπ ρξψκαηνο απφ ην πένο ηξεηο έσο ηέζζεξηο
εκέξεο κεηά απφ ηε κφιπλζε. ηε γπλαίθα πξνζβάιιεηαη ε νπξήζξα κε θχξηα ζπκπηψκαηα
ηελ έθθξηζε πχνπ θαη ην ηζνχμηκν. Ζ ζεξαπεία, εθφζνλ γίλεη ζσζηά, είλαη απιή θαη απνηειεζκαηηθή. Δπαλεηιεκκέλεο φκσο πξνζβνιέο είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηπινθέο ζην
γελλεηηθφ ζχζηεκα θαη ησλ δχν θχισλ, κε θπξηφηεξν απνηέιεζκα ηε ζηείξσζε.
(5) Οη ππφινηπεο αθξνδίζηεο παζήζεηο, φπσο ηα θνλδπιψκαηα, ε κε εηδηθή
νπξεζξίηηδα θ.ιπ. είλαη ζρεηηθά πην αζψεο θαη ε ζεξαπεία ηνπο πεξηζζφηεξν εχθνιε. Βαζηθφ
κέηξν γηα ηελ πξφιεςε ησλ παζήζεσλ απηψλ είλαη ε πξνθχιαμε, πνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε
ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηε ζπλνπζία θαη κε ηελ επηινγή ζηαζεξνχ εξσηηθνχ
ζπληξφθνπ.
(6) Καινχληαη νη Δπέιπηδεο λα επηδεηνχλ ηε ζπκβνπιή ηνπ ηαηξνχ ηεο ρνιήο,
έζησ θαη κε ηελ παξακηθξή ππνςία φηη θάηη πνπ παξνπζηάδνπλ ελδερνκέλσο λα είλαη αθξνδίζην λφζεκα.
δ. Καξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο
Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πιήηηεη ζεμνπαιηθψο ελεξγέο γπλαίθεο
θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη ζαλ αίηην ινίκσμε απφ ζπγθεθξηκέλν θαη ηαηξηθά
ηαπηνπνηεκέλν ηφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαθαιχθζεθε εκβφιην έλαληη ηνπ ηνχ, ν εκβνιηαζκφο
απηφο ζπλίζηαηαη θαη πξνθπιάζεη απφ λφζν θαη ηελ πηζαλή θαθνήζε πνξεία ηεο.
ε. χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνινγηθήο Αλεπάξθεηαο (AIDS)
(1) Γεληθά
To AIDS είλαη κηα κεηαδνηηθή λφζνο πνπ νθείιεηαη ζε ηφ. Ο ηφο ηνπ AIDS
πξνθαιεί ηελ πιήξε απνδπλάκσζε ηεο θπζηθήο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ, κε απνηέιεζκα λα
κελ δχλαηαη απηφο πιένλ λα αληηζηαζεί ζε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή ινηκψμεηο, πνπ πξνθαινχληαη απφ δηάθνξα κηθξφβηα, θαη λα αλαπηχζζνληαη ζπρλφηεξα λενπιάζκαηα. Σν ζχλδξνκν ηνπ
AIDS παξαηεξήζεθε αξρηθά ζε νκνθπιφθηινπο θαη ηνμηθνκαλείο, νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα
απνηεινχλ νκάδεο πνπ δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν λα πξνζβιεζνχλ απφ ηνλ ηφ, δειαδή λα
γίλνπλ θνξείο ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα λνζήζνπλ. ήκεξα, κε ηελ έγθπξε πιεξνθφξεζε ηνπ
γεληθνχ πιεζπζκνχ, έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ην ΑIDS δελ πιήηηεη κφλνλ ηηο νκάδεο πςεινχ
θηλδχλνπ, κα απνηειεί απεηιή γηα θάζε άλδξα ή γπλαίθα πνπ έρεη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Ζ
απνθπγή πνιιαπιψλ ζρέζεσλ θαη ζπλάκα ε ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνχ απνηεινχλ ηνπο πην
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απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ ηνλ ηφ.
(2) Σξφπνη Μεηάδνζεο
Ο ηφο ηνπ AIDS κεηαδίδεηαη απφ έλα κνιπζκέλν άηνκν ζε άιιν, κε ηνπο
παξαθάησ ηξφπνπο:
(α) Με ηε ζεμνπαιηθή πξάμε. Ο θίλδπλνο κφιπλζεο απμάλεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπληξφθσλ πνπ έρεη θάπνηνο.
(β) Με ηε ρξεζηκνπνίεζε κε απνζηεηξσκέλσλ ζπξίγγσλ θαη βεινλψλ.
Απηφο ν ηξφπνο κεηάδνζεο έρεη σο απνηέιεζκα ην κεγάιν πνζνζηφ κφιπλζεο κεηαμχ ηνμηθνκαλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ζχξηγγα.
(γ) Με ηε ρξεζηκνπνίεζε μέλσλ κνιπζκέλσλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ
(νδνληφβνπξηζεο, μπξαθάθηα θ.ιπ.) πνπ θέξνπλ αίκα.
(δ) Άιινο ηξφπνο κεηάδνζεο είλαη ε κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο ή
παξαγψγσλ απηνχ. Χζηφζν κε ηηο ζχγρξνλέο κεζφδνπο εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ν θίλδπλνο
απηφο έρεη ζρεδφλ κεδεληζηεί
Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε θξνληίδα ηνπ ζψκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ε εμαζθάιηζε
ηεο πγείαο ηνπ απνηειεί ρξένο ζπλπθαζκέλν κε ηελ ειιεληθή, αξραηνειιεληθή θαη ρξηζηηαληθή,
παξάδνζε.
Ο λνπο, ε ςπρή, ην ζψκα: γηα θάζε πλεπκαηηθφ νλ, ε ππνρξέσζε ηεο δηαθπιάμεσο ηεο
πγείαο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζηαζία θαη θξνληίδα φρη κφλνλ ηνπ ζψκαηνο, κα ηνπ ηξηπηχρνπ
απηνχ πνπ ζπλζέηεη ηελ χπαξμή καο. Μέζα ζην ζεκαίλνλ «πγεία» ερνχλ ηα ζεκαηλφκελα
«ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία» θαη απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα
ραξεί θάπνηνο ηε δσή θαη λα πνξεπζεί πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
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ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ Δ ΑΝΧΣΔΡΟ

Τπνζηξάηεγν
Κχξην
(Ολνκαηεπψλπκν)
Γηεπζπληή Γ.ΠΕ/Γ.Δ..

Αζήλα, 3 Απξηιίνπ 2010

ηξαηεγέ, (ρεηξνγξάθσο)
Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο ππνβάισ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηηο επρέο ζαο κε
ηελ επθαηξία ηεο πξναγσγήο κνπ.

Με ζεβαζκφ (ρεηξνγξάθσο)
(ππνγξαθή)
Γ………. ………… (ρεηξνγξάθσο)
Σαμίαξρνο

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΦΔΧ ΦΑΚΔΛΟΤ
Σαμίαξρνο
(Ολνκαηεπψλπκν)
Γηνηθεηήο 96 ΑΓΣΔ
ΣΓ 1008

Τπνζηξάηεγν
Κχξην
(Ολνκαηεπψλπκν)
Γηεπζπληή ΓΠΕ/ΓΔ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΤΥΑΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ Δ ΚΑΣΧΣΔΡΟ
πληαγκαηάξρε
Κχξην
(Ολνκαηεπψλπκν)
Γ.Δ../7ν Δ.Γ.

Αζήλα, 11 Ηνπλίνπ 2010

Αγαπεηέ θχξηε (επψλπκν), (ή Κχξηε πληαγκαηάξρα) [ρεηξνγξάθσο]
αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηηο επρέο ζαο κε ηελ επθαηξία ηεο πξναγσγήο κνπ.
Με εθηίκεζε (ρεηξνγξάθσο)
(ππνγξαθή)
Γ………. …… (ρεηξνγξάθσο)
Τπνζηξάηεγνο

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΦΔΧ ΦΑΚΔΛΟΤ
Τπνζηξάηεγνο
(Ολνκαηεπψλπκν)
ΓΑΚ/ΓΔ
ΣΓ 1020

πληαγκαηάξρε
Κχξην
(Ολνκαηεπψλπκν)
ΓΔ/7ν ΔΓ
ΣΓ 1020
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΠΡΟΚΛΖΔΧ ΠΡΟ ΣΖΝ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ
ΠΡΟ:

Σνλ
Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο
Κχξην (Ολνκαηεπψλπκν)
Αζήλα

Κηιθίο, … Ηνπλίνπ 2010

Κχξηε Τπνπξγέ, (ρεηξνγξάθσο)
αο αλαθέξσ φηη ηελ 23ε Ηνπιίνπ 2010, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:30 π.κ. ζα
ηειεζζνχλ ηα εγθαίληα ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ζην ειιεληθφ θπιάθην Ορπξφ
Κεξθίλεο (πξψελ Ηζηίκπεε) Ν. Πεηξηηζίνπ.
αο πξνζθαιψ φπσο ηηκήζεηε κε ηελ παξνπζία ζαο ηελ ηειεηή.

Με ζεβαζκφ (ρεηξνγξάθσο)
(ππνγξαθή)
Γ………. ………… (ρεηξνγξάθσο)
Τπνζηξάηεγνο

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΟΦΔΧ ΦΑΚΔΛΟΤ
Τπνζηξάηεγνο
(Ολνκαηεπψλπκν)
Γηνηθεηήο VI ΜΠ
ΣΓ 920

Κχξην
(Ολνκαηεπψλπκν)
Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο
Αζήλα
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΚΔΠΣΖΡΗΧΝ / ΠΡΟΚΛΖΔΧΝ
Γηα άλδξεο

ΚΤΡΗΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ
ηει. 210-8814615 Ξάλζνπ 4 Σ.Κ. 15562

Σν αλσηέξσ είλαη επηζθεπηήξην θπξίνπ, κε επαγγεικαηηθφ.
Γηα γπλαίθεο

Κπξία ΓΔΠΟΗΝΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ

Σν αλσηέξσ είλαη επηζθεπηήξην θπξίαο, κε επαγγεικαηηθφ θαη δελ αλαγξάθεη δηεχζπλζε θαη
αξηζκφ ηειεθψλνπ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηηθφ επηζθεπηήξην.

Οηθνγελεηαθφ

Κχξηνο θαη Κπξία ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ
ηει. 210-8814615 Ξάλζνπ 4 Σ.Κ. 15562
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΠΗΖΜΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΠΡΟΚΛΖΔΧ

Έκβιεκα ή
ινγφηππνο

Ο Κχξηνο ............................... θαη ε Κπξία ………………….
Έρνπλ ηελ ηηκή λα πξνζθαιέζνπλ
ηνλ Κχξην θαη ηελ Κπξία …………………………..…………….
ζε Δπίζεκν Γείπλν
ηελ Παξαζθεπή 29 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη ψξα 21.30 ζην εζηηαηφξην «……….»
ηνιή Αμθψλ : πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο
Έλδπκα Ηδησηψλ : πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο
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