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Από την εκπαίδευση χειριστών Ασυρμάτου στη λήψη και εκπομπή σημάτων 

MORSE στη Σχολή Διαβιβάσεων του ΚΕΔ το Φθινόπωρο 1946. 

Τότε ο εκπαιδευτής εχείριζε με το χέρι τα σήματα (δεν υπήρχαν αυτόματα 

μηχανήματα), τα οποία παρήγαγε επιτραπέζιο μηχάνημα, που συνεδέετο με τα 

ακουστικά και τα χειριστήρια που υπήρχαν στα πτυσσόμενα τραπέζια εκστρατείας 

των εκπαιδευμένων, όπως φαίνονται στην φωτογραφία. 

Τα μηχανήματα, ακουστικά, χειριστήρια και μέθοδοι εκπαιδεύσεως, ήσαν 

όλα Αγγλικής προελεύσεως.  Την καλή λειτουργία των μηχανημάτων και την όλη 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης επέβλεπε Αγγλική Αποστολή (Αξιωματικοί και 

Υπαξιωματικοί Διαβιβαστές). 

Στο πρώτο τραπέζι της φωτογραφίας λαμβάνει σήματα  MORSE ο τότε 

εκπαιδευόμενος εθελοντής Δεκανέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο 

οποίος μετά την εισαγωγήν και αποφοίτησή του από την Στρατιωτική Σχολή 
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Ευελπίδων, επελέγη και πάλι στις Διαβιβάσεις (τυχερός της δεκαπεντάδας της 

Σ.Σ.Ε.), εσταδιοδρόμησε στο όπλο μας και αποστρατεύτηκε από τη θέση του 

Διευθυντού της Διευθύνσεως Διαβιβάσεων ΓΕΣ το έτος 1982, φέρων τον βαθμό 

του Αντιστρατήγου ε.α. 
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Από την εκπαίδευση  χειριστών στον Σταθμό Ασυρμάτου Νο 19 τον 

Οκτώβριο 1946 στη Σχολή Διαβιβάσεων του τότε ΚΕΔ.  

Ο Σταθμός Ασυρμάτου Νο 19 εχρησιμοποιείτο και από τα τεθωρακισμένα. 

Έφερε σύστημα ενδοεπικοινωνίας για την συνεννόηση μεταξύ των μελών του 

πληρώματος του άρματος.   

Οι Σταθμοί Ασυρμάτου Νο 22 Αγγλικής προελεύσεως και Νο 19 Καναδικής 

προελεύσεως, απετέλεσαν τις πρώτες βασικές συσκευές στις επικοινωνίες του 

Στρατού μας για αρκετά χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Στη φωτογραφία χειρίζει σήματα MORSE ο τότε Εθελοντής Δεκανέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
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Η Πλατεία Ηρώων του ΚΕΔΒ όπως ήταν το έτος 1947. 

Εις το δεξιόν της φωτογραφίας φαίνεται ο σκελετός του Διοικητηρίου του ΚΕΔΒ, το 

οποίον τότε εκτίζετο.  Εις το αριστερό της φωτογραφίας φαίνεται μια πλευρά του κτιρίου υπ’ 

αριθ. 4.  Εις το βάθος φαίνεται το κτίριο υπ’ αριθ. 15, το οποίον εχρησιμοποιείτο για 

πειθαρχείο της μονάδος. 

Εις την φωτογραφίαν ποζάρουν τρεις εθελοντές λοχίες – εκπαιδευτές της Σχολής 

Διαβιβάσεων, οι οποίοι το έτος 1947 επέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Στρατιωτικής 

Σχολής Ευελπίδων με την εξής σειρά επιτυχίας, μεταξύ 2.000 υποψηφίων και 353 

επιτυχόντων: 

- ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (φέρων μπερέ): 1ος επιτυχών - Αρχηγός Τάξεως. 

- ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (στο δεξιόν της φωτογραφίας): 3ος επιτυχών. 

- ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: (στο αριστερόν της φωτογραφίας): 18ος επι- 

  τυχών. 
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Από την εκπαίδευση της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς αξιωματικών και 

οπλιτών της χωροφυλακής στη Σχολή Διαβιβάσεων το έτος 1947. 

Εις το άκρον της δεύτερης σειράς, φέρων δίκοχον, φαίνεται ο εκπαιδευτής 

των, εθελοντής λοχίας ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,. 


