
• • 
11Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
2Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ  
ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

 
   ΕΤΟΣ 2009 

 
 

 

 

 

 



 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΟΥ 
Σκοπός του παρόντος φυλλαδίου είναι : 

 

    α.  Να έλθει σε πρώτη επαφή το Σύνταγµα µε το 
µετατιθέµενο στη δύναµή του προσωπικό. 

 

    β.  Να ενηµερώσει αυτό σε θέµατα τα οποία έχουν σχέση 
µε: 

         (1) Την ιστορία του Συντάγµατος. 

         (2) Της συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή που εδρεύει 
το Σύνταγµα. 

 

    γ.  Να προσφέρει τις απόλυτα αναγκαίες και χρήσιµες 
οδηγίες, ώστε οι νεοτοποθετηµένοι Αξκοί ή Υπξκοί να 
τακτοποιηθούν γρήγορα και χωρίς προβλήµατα και έτσι 
απερίσπαστοι να επιδοθούν γρήγορα στην εκτέλεση της 
αποστολής τους. 
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                                                               11Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
                                                     «ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ» 

                                       ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 11ΟΥ ΣΠ 
               
                                                           
 
 
Αγαπητέ Συνάδελφε,  

Με διαταγή του ΓΕΣ µετατίθεστε στο 11ο ΣΠ.  

Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας όσο και στο 
πλευρό της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει 
σε κάθε πρόβληµα που θα αντιµετωπίσετε, καθ’ όλο το χρονικό 
διάστηµα που θα υπηρετείτε στην Τρίπολη.  

Για το λόγο αυτό το 11ο ΣΠ συνέταξε τον παρόντα «Οδηγό 
Νεοτοποθετηµένων Στελεχών», στον οποίο περιλαµβάνονται 
στοιχεία και πληροφορίες, που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κατά 
την κρίση σας.  
 

 

                                                                                         

                                                                                            Με εκτίµηση 

                                                                              -Ο- 

                                                                          ∆ιοικητής 

 

 

 

   Σωτήριος Α. Παπαδέας 

                                                                          Σχης (ΠΖ) 
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11ο ΣΠ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ιδέα ότι η ζωή χωρίς την ελευθερία, δεν αξίζει να τη ζει 
κανείς, κυριαρχεί σε όλη τη µακραίωνη ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους. 

 

Αποτελεί συνδυασµό του όρκου των Ελλήνων κατά την 
επανάσταση 1821 και του γνωρίσµατος που χορηγούσε η 

ηγεσία τους Φιλικής Εταιρείας στα µέλη τους. 

 

Το ονόµαζαν ΄΄εφοδιαστικό΄΄ και αποτελούσε 
κρυπτογραφηµένη βεβαίωση για την ιδιότητα τους αυτή. 
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      1.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
              

           α.`Ιστορικά στοιχεία  

          (1) 11ου ΣΠ. 

                       Το 11ο ΣΠ συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 1897 στη Λάρισα  
υπό την 4η ΤΑΞ της ΙΙ ΜΠ  και από το 1912 µέχρι σήµερα υπάγεται στην ΙV 
ΜΠ. 

                       Έλαβε µέρος σε όλους τους αγώνες του Έθνους µε 
πλούσια σε ηρωισµό δράση, ιδιαίτερα διακρίθηκε στη Μικρασιατική εκστρατεία 
και γι' αυτό η σηµαία του τιµήθηκε µε τον Ταξιάρχη του Αριστείου Ανδρείας. 

                 Στις 2 Μαΐου του 1941 διαλύθηκε και συγκροτήθηκε εκ 
νέου το 1945 ως ΚΕΝ.  

                       Από το 1965 µέχρι σήµερα λειτουργεί σαν 11ο ΣΠ στο 
Στρατόπεδο "Στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη" (όπου συστρατωνίζονται η 
73 ΜΕ και η ΣΜ/ IV ΜΠ) µε έδρα την Τρίπολη. 

 

                             (2)    Ιστορικά Στοιχεία Τρίπολης                                                        

                                   Η Τρίπολη (γνωστή παλιότερα και ως Τριπολιτσά και 
Τροµπολιτσά) είναι πόλη στην κεντρική Πελοπόννησο, µεγαλύτερη πόλη και 
πρωτεύουσα του νοµού Αρκαδίας και της επαρχίας Μαντινείας. Βρίσκεται σε 
υψόµετρο 666 µέτρων. Είναι επίσης έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο 
πληθυσµός της είναι 38.976 κάτοικοι.  

                                   Η πόλη είναι δηµιούργηµα των νεότερων χρόνων. Η 
πρώτη αναφορά στο όνοµα της Τρίπολης γίνεται το έτος 1467, ενώ ήταν 
γνωστή ως Τριπολιτσά ή Ντροπολιτσά (παλιότερα Υδροπολιτσά ή 
∆ροµπογλίτσα). Το τοπωνύµιο αυτό µεταπλάστηκε σταδιακά µε το πέρασµα 
των χρόνων και από Ντροµπολιτσά έγινε Ντροπολιτσά, Τριπολιτσά και τελικά 
Τρίπολη. Πιθανό ακόµα είναι το όνοµα να προέρχεται από το Dabroliza που 
είναι σλαβική λέξη για την ∆ρυ. Υποστηρίζεται επίσης ότι το όνοµα Τρίπολη 
δόθηκε στην πόλη, επειδή συγκεντρώθηκαν σ' αυτήν οι κάτοικοι των 
γειτονικών πόλεων Τεγέας, Μαντινείας και Παλλαντίου. 

                         Κατά τα τελευταία χρόνια του 17ου αιώνα η Τρiπoλη 
είναι µία µεγάλη πόλη µε πληθυσµό πάνω από 20.000 κατοίκους µόνο που 
αυτή τη φορά οι Τούρκοι και οι Αρβανίτες ήταν πλειοψηφία. Κατά την περίοδο 
αυτή, η Τρίπολη έγινε Πασαλίκι.  
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                        Το 1770, και µετά την Ορλωφική Επανάσταση, οι Οθωµανοί 
τιµώρησαν τους χριστιανούς κατοίκους της πόλης, εξovτώνoντας περίπου δύο 
χιλιάδες άτοµα. Από τότε οι Οθωµανοί περιτείχισαν την πόλη, στήνοντας ψηλό 
τείχος, αποτελούµενο από 7 Πύλες και 13 πύργους. Κατά την διάρκεια των 
Ορλωφικών ακολούθησε και η εµφύλια σφαγή των δύο κοινοτήτων Αρβανιτών 
την πόλης µε χιλιάδες νεκρούς.  

                        Το 1807 ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Τριπολιτσά ο Βελής 
Πασάς, γιός του θρυλικού Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Μαζί του έφερε και 
12.000 στρατό και έκανε την Τριπολιτσά την ισχυρότερη στρατιωτική βάση 
των Τούρκων στη νότια Ελλάδα. 

                        Στις 23 Σεπτεµβρίου του 1821 η πόλη πέρασε σε Ελληνικά 
χέρια µµετά από πολύµηνη πολιορκία που είχε ως αποτέλεσµα την άλωση της 
πόλης. Μετά πέρασε στην κυριαρχία του Ιµπραήµ Πασά της Αιγύπτου, ο 
οποίος την έκανε περιφερειακή του Πρωτεύουσα.                                                            

                        Όµως µµετά την ναυµαχία του Ναβαρίνου ο Ιµπραήµ έφυγε, 
αφού όµως έβαλε φωτιά, µε αποτέλεσµα να καταστραφούν σχεδόν όλα τα 
κτίρια µµέσα σ' αυτήν .Το 1830, ο πληθυσµός της Τρίπολης ήταν µόλις 3.380 
ψυχές και τα σπίτια, µαζί µε τα εργαστήρια, περί τα 750, τα περισσότερα 
µονώροφα. 

                        Μεταξύ 1842-57 εγκαταστάθηκαν αρκετοί Κρήτες στην 
Τρίπολη. Το πρώτο σχολείο εγκαινιάστηκε το 1831 ενώ το πρώτο Γυµνάσιο το 
1850. Πρώτος ∆ήµαρχος της Τρίπολης διετέλεσε ο Γιαννάκος Πετρινός το 
1835. 

                       Η Άλωση της Τριπολιτσάς  

                        Η πολιορκία της Τριπολιτσάς ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1821 
και τελείωσε στις 23 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, όταν οι Έλληνες έκαναν 
γενική επίθεση και απελευθέρωσαν την πόλη . Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
αναφέρει στο ηµερολόγιό του σχετικά µε την απελευθέρωση της Τρίπολης « 
ασκέρι όπου ήτον µέσα, το ελληνικό, έκοβε και εσκότωνε, από Παρασκευή 
έως Κυριακή, γυναίκες, παιδιά και άντρες, τριάvταδύo χιλιάδες. Το άλογό µου 
από τα τείχη έως τα σαράγια δεν επάτησε γη. Ελληνες εσκοτώθηκαν εκατό.»  

                        Η κατάληψη του διοικητικού και στρατιωτικού κέντρου των 
Οθωµανών ήταν κάτι περισσότερο από απαραίτητη για την εµπέδωση της 
επανάστασης στην Πελοπόννησο. Η πολιορκία της Τριπολιτσάς, εντός της 
οποίας είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες άµαχοι 
µουσουλµάνοι και αρκετές χιλιάδες ενόπλων, κράτησε αρκετούς µήνες έως τις 
τελευταίες µέρες του Σεπτέµβρη.  
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                       Το 1825, ο Ιµπραήµ Πασάς ανακατέλαβε την πόλη, και την 
κατεδάφισε, ρίχνοντας και τα ψηλά της τείχη. Το 1827,οι Αιγύπτιοι την 
εγκατέλειψαν  και αυτή έγινε µέρος του νέου Ελληνικού Κράτους  

                       β. Αξιοθέατα  

                            Μητρόπολη. Αφιερωµένη στον Άγιο Βασίλειο, 
οικοδοµήθηκε στην θέση όπου ήταν το τζαµί του Μπεκίρ-Πασά.               
Πλατεία Άρεως. ∆ιαµορφώθηκε στη θέση όπου βρισκόταν το σεράι,   
Αρχαιολογικό Μουσείο Τρίπολης. Στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό 
κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Εκτίθενται ευρήµατα από τις 
ανασκαφές αρχαίων θέσεων στην Αρκαδία. Περιλαµβάνει νεολιθικά και 
πρωτοελλαδικά αντικείµενα και σκεύη από πρόσφατες ανασκαφές στο 
Σακοβούνι Καµενίτσας Αρκαδίας, καθώς και πλούσια συλλογή 
Υστεροµυκηναϊκών και Υποµυκηναϊκών Χρόνων από το Παλαιόκαστρο της 
Γόρτυνας. Εκτίθενται ακόµα ευρήµατα Γεωµετρικών χρόνων από νεκροταφεία 
της Μαντινείας και κεραµική, γλυπτική και ανάγλυφα Αρχαϊκών µέχρι 
Ρωµαϊκών χρόνων από περιοχές της Αρκαδίας. Ξεχωρίζει η µοναδική στην 
Ελλάδα συλλογή των λατρευτικών ειδωλίων των Πρωτοελλαδικών χρόνων 
από το Σακοβούνι όπως και το οµόγλυφο καθήµενο άγαλµα θεάς (ίσως 
Αθηνά) από την Ασέα και τα ευρήµατα της 15ετούς ανασκαφής στην Έπαυλη 
του Ηρώδου του Αττικού στην Λουκού Κυνουρίας. Υπάρχουν επίσης 
ευρήµατα Παλαιοχριστιανικών και Πρώιµων Βυζαντινών χρόνων (Ευαγγε-
λίστρας  6 τηλ.271 0242227.            

                          Πολεµικό Μουσείο. Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2000 και 
στεγάζεται στο ισόγειου του σπιτιού του Μαλλιαρόπουλου στην κεντρική 
πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Περιλαµβάνει κύρια εκθέµατα από τον αγώνα 
του 1821, όπως και του πολέµου του 1940. Ξεχωρίζουν το εκµαγείο του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η προτοµή του και συλλογές όπλων και σπαθιών 
από την επανάσταση (Εθνοµαρτύρων 1 τηλ.271Ο234410).   

                       γ.  Πολιτιστική ζωή  

                            Πολλά καλλιτεχνικά σωµατεία και φορείς συµβάλλουν στην 
πολιτιστική ζωή της Τρίπολης. Τα πλέον σηµαντικά, αναφέρονται παρακάτω:  

                          Φιλαρµονική Τριπόλεως από τα αρχαιότερα σωµατεία της 
πόλης (1893) µε λαµπρή δράση στο παρελθόν. 

                          Φιλοτεχνικός Όµιλος Τρίπολης: 40ετής παρουσία στα 
πολιτιστικά δρώµενα της πόλης  

                          Χορωδία Τρίπολης και Χορωδία 'Όρφέας"  

                          Μαλλιαροπούλειο Θέατρο 
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                          Θεατρική Οµάδα Τρίπολης µε συνεχή παρουσία από το 
1984: Το Μάρτιο 1995 έλαβε τιµητική διάκριση από την Εταιρία Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέων για την προσφορά της στο θέατρο. Επίσης, το 1998, 
στα πλαίσια του εορτασµού των 100 χρόνων της Ελληνικής Εταιρείας 
Θεατρικών Συγγραφέων, η Θ.Ο.Τ. προσκλήθηκε ως η µόνη ερασιτεχνική 
οµάδα στην Ελλάδα να παρουσιάσει το έργο Μήδεια.  

                         Οµάδα "Έλευσις". µε δεκαετή παρουσία από το 1998.  

                         Στην Τρίπολη υπάρχουν πολλοί όµιλοι παραδοσιακού χορού. 
(Λύκειο Ελληνίδων, Αρκαδιανή, Χορευτικός, Εστία κ.α)  

                         Γνωστός πεζογράφος υπήρξε ο Βασίλης Μπενόπουλος.  

                         Γνωστοί εικαστικοί της πόλης είναι ∆ηµήτρης Κούρος. 
Ζωγράφος - γλύπτης µε δεκάδες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

                        ∆ηµήτρης Ταλάγανης. Αρχιτέκτονας και ζωγράφος µε παρου-
σία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.  

                        Χρήστος Αναγνωστόπουλος Καλλιτέχνης στη γλυπτική-
διακόσµηση µε γυαλί και µέταλλο .  

                        Η πόλη διαθέτει δύο βιβλιοθήκες - ∆ηµόσια και ∆ηµοτική. 

 

                2.    ΜΕΡIΜΝΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

             α.  Στέγαση 

                  (1)    ΣΟΑ 

                                   Στη φρουρά της Τρίπολης υπάρχουν 27 διαµερίσµατα. 

                            (2) Ενοικίαση κατοικιών 

                                 Η  κατάσταση  µε τις υπάρχουσες κατοικίες µεταβάλλεται 
για το λόγο αυτό επικοινωνήστε µε το τηλέφωνο 2710391231 (11ο ΣΠ/1ο ΕΓ)  

                   (3) Ξενοδοχεία                                                                                      
Ενδεικτικά αναφέρονται                                                                                 
ALEX HOTEL 2* Τηλ   2710 223465 

ΜΑΙΝΑΛΟΝ HOTEL 3* Τηλ   2710 230300 

ARCADIA HOTEL 3* Τηλ   2710 225551 

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ HOTEL 3* Τηλ   2710 226545 

GALAXY HOTEL 2* Τηλ   2710 225195/6 
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ARTEMIS HOTEL 2* Τηλ   2710 225221/3   

                         β. Υγειονοµική Υποστήριξη  

                              Στην πόλη της Τρίπολης λειτουργεί το 411 Στρατιωτικό 
Νοσοκοµείο Τρίπολης.   

   

               γ.  ∆ιασκέδαση – Αγορά 

                              (1)   Η πόλη της Τρίπολης και οι γειτονικοί δήµοι διαθέτουν 
πλήθος εστιατορίων και παραδοσιακών ταβερνών και αρκετά κέντρα 
διασκεδάσεως 

                              (2)  Ο Νοµός Αρκαδίας διαθέτει χιονοδροµικό κέντρο στο 
όρος Μαίναλο πλήθος ξενώνων σε γραφικά χωριά και κωµοπόλεις για τις 
χειµερινές αποδράσεις και παραλίες στο Παράλιο Άστρος για τις καλοκαιρινές 
αποδράσεις.  

                         δ.  Συγκοινωνίες    

                              ΚΤΕΛ  Υπεραστικό  τηλ. 2710-222560 

                              ΟΣΕ Τρίπολης τηλ. 2710- 241220   

               ε. Λέσχη 

                             Στη Τρίπολη λειτουργεί στρατιωτική λέσχη τηλ. 2710 -
391225.              

                         στ. Πρατήρια 

                            ∆εν λειτουργεί πρατήριο.                                                             

 

                3.  ΜΕΡΙΜΝΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟIΚΟΓΕΝΕIΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

                     Το γραφείο Μέριµνας Προσωπικού του 11ου ΣΠ είναι πρόθυµο 
να βοηθήσει τα µέλη των οικογενειών σας, εφόσον αυτά δεν διαµένουν µαζί 
σας στην Τρίπολη. 
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                4. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ   ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1.  Νοµαρχία  Αρκαδίας 2713-601177 

2713-601178 

6973-557170   
FAX 2713-601173 

2.  ∆ηµαρχείο  Τρίπολης 2710-222235 

2710-224553 

3.  Γενική Αστυνοµική ∆νση 
Περιφέρειας Πελ/νησου  

2710-222252 

6944358522  

Υπ. 2710 - 222252 

4.  Αστυνοµική ∆νση Αρκαδίας  2710-222494 

Υπ. 2710-222242 

5.  Ασφάλεια Τρίπολης 2710 222877 

2710 230560 

6.  Τροχαία Τρίπολης 2710-222265 

2710-222349 

7.  Αστ/κό Τµήµα Τρίπολης 2710-230513 

2710-230540 

8.  Πανεπιστηµίο 2710 222980 

210 3689740 

9.  Β΄βαθµια Εκπση  2710 222206 

2710 234805 

10.  Α΄βαθµια Εκπση 2710 225311 

2710 222596 

11.  ∆ντης 1ου  Λυκείου Τρίπολης 2710-225969 

12.  ∆ντης 2ου Λυκείου Τρίπολης 2710-222868 
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13.  ∆ντης 3ου Λυκείου Τρίπολης 2710-222019 

14.  ∆ντης 4ου Λυκείου Τρίπολης 2710-221590 

FAX: 221591 

15.  ∆ντης 1ου ΤΕΕ Τρίπολης 2710-241083 

16.  ∆ντης 2ου ΤΕΕ Τρίπολης 2710-227893 

17.  ∆ντης Εσπερινού Λυκείου  2710-227893 

18.  Πειραµατικό Γυµνάσιο 2710-238036 

19.  ΙΕΚ Τρίπολης   

20.  ∆ντής ΟΑΕ∆ & ΚΕΤΕΚ 2710-224159 

21.  Γενική Τράπεζα 2710-223791 

2710-224294 

22.  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 2710-233926 

23.      -«-  Τράπεζα Ελλάδος 2710-222422 

24.  Εµπορική Τράπεζα  Ελλάδος 2710-222173 

25.  Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 2710-226311 

222531 

26.  Εurobank & Εργασίας 2710-226509 

224660 

27.  Εurobank & Εργασίας 2710 233710 

2710 231270 

2710 231911 ΦΑΞ 

28.   ALPHA BANK 2710-232230 

29.  Τράπεζα Πειραιώς  

30.  Τράπεζα Κύπρου  2710-230581 

2710-230590 
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31.  PROBANK 2710-230080 

2710-230086 

32.  ASPIS BANK 2710-23014 

33.  Λαική Τράπεζα   

34.  Τράπεζα Αττικής 2710-230100 

2710-222684 ΦΑΞ 

35.  Millenium Bank  

36.  ΟΤΕ 2710242189 & 
2710-41589 

37.  ∆ΕΗ  2710-242357 
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