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  Αξιότιµοι, Κυρίες και Κύριοι 
 
  Σας γνωρίζουµε ότι, στη Μεραρχία Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ) 
λειτουργούν 2 µουσεία, τα οποία λόγω του ιδιαίτερου αντικειµένου τους, εκτιµάται 
ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον  για τα µέλη σας. Αναλυτικά τα στοιχεία για 
τα  µουσεία έχουν όπως παρακάτω: 

 
  ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ « ΤΟΨΙΝ» 

 
  Το Μουσείο Βαλκανικών Πολέµων στεγάζεται στην ιστορική έπαυλη 

«Μοδιάνο», εντός χώρου που είναι χαρακτηρισµένος ως ιστορικός, γνωστός ως 
αγρόκτηµα «ΤΟΨΙΝ». Στο παραπάνω κτήριο εγκαταστάθηκε το Γενικό Στρατηγείο 
του Ελληνικού Στρατού από την 24 Οκτωβρίου 1912 ως και την 27 Οκτωβρίου 
1912 και έγιναν οι διαπραγµατεύσεις που οδήγησαν στην απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης, την 26 Οκτωβρίου 1912.  

 
  Το Μουσείο «ΤΟΨΙΝ» µας µεταφέρει σε µία άλλη εποχή, καθώς ο 

ιστορικός χώρος και τα εκθέµατα της εποχής ζωντανεύουν µπροστά στα µάτια των 
επισκεπτών τα γεγονότα που προηγήθηκαν της απελευθέρωσης της πόλης της 
Θεσσαλονίκης. Εντός του µουσείου εκτίθενται έπιπλα εποχής, πίνακες 
ζωγραφικής, καθώς και οπλισµός, µετάλλια, στρατιωτικές στολές των εµπολέµων 
Κρατών της περιόδου των Βαλκανικών Πολέµων και άλλα κειµήλια, ενώ πέριξ του 
κεντρικού κτηρίου στον περίβολο του µουσείου αναπτύσσονται διάφοροι 
βοηθητικοί χώροι της εποχής, όπως αποθήκες, στάβλοι, περιστερώνας, 
σιδηρουργείο, δεξαµενή νερού κ.α. σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο παρέχεται 
στον επισκέπτη η δυνατότητα παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού, από τα 
γεγονότα της εποχής.  

 
  Η έδρα του Μουσείου Βαλκανικών Πολέµων βρίσκεται στο χωριό 

Γέφυρα του ∆ήµου Χαλκηδόνας του Ν. Θεσσαλονίκης (23ο χλµ Θεσ/νίκης – 
Έδεσσας). Η απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι 30 χλµ και ο 
χρόνος κίνησης 30 λεπτά περίπου. Το µουσείο είναι ανοιχτό καθηµερινά (εκτός 
αργιών) από 09:00 έως 14:00 και τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 – 716000. Η 
είσοδος είναι δωρεάν.  

 
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
Ο καθοριστικός ρόλος που διαδραµάτισαν για αιώνες τα µόνοπλα και 

η Στρατιωτική Κτηνιατρική Υπηρεσία στη διατήρηση της Μαχητικής Ισχύος του 
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Στρατού, παρουσιάζεται µε τον πλέον παραστατικό τρόπο στο παραπάνω 
µουσείο, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν  έγκρισης του ΓΕΣ το 1998. Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν το 2005 και το Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 23 Μαρτίου του ίδιου 
έτους. Είναι το µοναδικό στον Ελλαδικό χώρο και ένα από τα έξι µουσεία 
παγκοσµίως που η µόνιµη έκθεσή τους φιλοξενεί αµιγές κτηνιατρικό υλικό. Οι 
εκθεσιακοί του χώροι έχουν συνολικό εµβαδόν 600 τ.µ. περίπου. Το Μουσείο 
χωρίζεται σε τρείς θεµατικούς χώρους και συγκεκριµένα το πεταλουργείο – 
πεταλωτήριο, τον παλαιό στάβλο και την αίθουσα των επιστηµονικών εκθεµάτων, τα 
οποία σε συνδυασµό µε την προβολή µοναδικού φωτογραφικού αρχείου, καθιστούν 
τον επισκέπτη κοινωνό της τότε καθηµερινότητας των Μονάδων του Στρατού µας. 

 
 Το µουσείο βρίσκεται στην πόλη της Λάρισας, εντός του 

Στρατοπέδου «Στγου Ν. Πλαστήρα», 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Λάρισα, είναι ανοιχτό 
καθηµερινά (εκτός αργιών) από 08:00 έως 13:30 κατόπιν επικοινωνίας και 
τηλέφωνα επικοινωνίας 2410993352-3353. Η είσοδος είναι δωρεάν.  
 

 Και στα δύο µουσεία υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένες αίθουσες 
όπου παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο σε συνδυασµό µε την 
ξενάγηση, η οποία λαµβάνει χώρα από έµπειρο στρατιωτικό προσωπικό, 
συµβάλλει µε τον καλύτερο τρόπο στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες 
στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, www.army.gr, στην ενότητα Ιστορία/Μουσεία. 

  
  Ολοκληρώνοντας θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι, θα 
αποτελούσε  τιµή για το προσωπικό µας  να σας υποδεχθούµε  στα µουσεία µας, 
είτε ιδιωτικά συµπεριλαµβανοµένων προσώπων του συγγενικού και φιλικού 
περιβάλλοντος, είτε οµαδικά ως τοπικές ενώσεις. Ο προγραµµατισµός των 
επισκέψεων δύναται να υλοποιηθεί σε απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση µε τα 
παραπάνω Μουσεία. 
 
  Συνηµµένα σας αποστέλλουµε 2 ενηµερωτικά φυλλάδια. 
 

Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή των αξιότιµων µελών σας επί των 
διαλαµβανοµένων στην παρούσα, καθώς  και για την εξέταση της δυνατότητας 
παρουσίασης των δύο παραπάνω µουσείων στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 
επικοινωνίας που διαθέτει η ένωσή σας. 
 
 
        Με εκτίµηση 
 
 
 Υποστράτηγος Γρηγόριος Γρηγοριάδης 
 ∆ιοικητής 
  
 


