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Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ) είναι μια εξωνο-
σοκομειακή δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η οποία απευθύνεται στη στρατιωτική 

κοινότητα. Φιλοδοξεί να προσεγγίσει τόσο το έφεδρο όσο και το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, παρέχοντας πληροφόρηση, υποστήριξη και θεραπεία.

Η φιλοσοφία του ΔΚΨΥΕΔ διαφοροποιείται από την κλασική ιατρική αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου, η οποία 
θέλει το άτομο παθητικό δέκτη των ιατρικών οδηγιών, και εστιάζει σε μια ενεργό κινητοποίηση και συμμετοχή. Επι-

διώκει την εκπαίδευση των μελών της στρατιωτικής κοινότητας, ώστε να αναγνωρίζουν και να συμβάλλουν στην αντιμε-
τώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

Στόχοι
• Πρόληψη των ψυχικών νοσημάτων στη στρατιωτική κοινότητα και προαγωγή της ψυχικής υγείας • Πρόληψη και αντιμετώπιση 
προβληματικών εκδηλώσεων της συμπεριφοράς (τάση αυτοκτονίας, βιαιότητα, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών) στο στρατιω-
τικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον • Υποβοήθηση των στρατευσίμων στην ομαλή προσαρμογή και ολοκλήρωση της θη-
τείας τους • Υποστήριξη των οικογενειών του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού και πολιτικών υπαλλήλων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας • Πρόληψη και διαχείριση του καθημερινού στρες • Πρόληψη και διαχείριση εργασιακού στρες 
• Διαχείριση στρες οφειλόμενου σε ψυχικά τραυματικό γεγονός • Πρόληψη και διαχείριση στρες οφειλόμενου σε στρατιωτικές 
επιχειρήσεις.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
• Λειτουργία σε 24ωρη βάση της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρέμβασης σε Κρίση. Τηλέφωνα επικοι-
νωνίας: 8001145551-2-3 χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο και 2108105068, 2105574121 με αστική χρέωση • Συμβουλευτική 
Διοικήσεων για χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων • Πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης εργασιακού στρες • 
Πρόγραμμα πρόληψης και διαχείρισης επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών αποστολών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων • Εκ-
παιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, την πρόληψη 
και προαγωγή της ψυχικής υγείας • Ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ατόμου-ζεύγους-γονέων-οικογένειας, ατομική και ομαδική 
ψυχοθεραπεία • Ψυχιατρική παρακολούθηση ενηλίκων • Παρέμβαση σε δυνητικά ψυχικά τραυματικά γεγονότα για τον περιορισμό 
των ψυχικών επιπτώσεων του συμβάντος • Λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου μελέτης και εφαρμογής συστημάτων επιλογής στρατι-
ωτικού προσωπικού • Έρευνα σε θέματα στρατιωτικής ψυχικής υγείας • Εξειδικευμένο γραφείο συμβουλευτικής των εξαρτήσεων.

Τα τμήματα
• Πρόληψης • Θεραπείας-Αποκατάστασης 
• Εκπαίδευσης-Έρευνας • Ψυχικής Υγείας στη διάρκεια Επιχειρήσεων 
• Επιλογής-Ανάπτυξης προσωπικού.

Το προσωπικό
Το προσωπικό αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας και των τριών Κλάδων των Ενό-
πλων Δυνάμεων: Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.

Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών
• Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων, μόνιμο και στρατευμένης 
θητείας • Εν αποστρατεία μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό • Πολιτικοί υπάλληλοι Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας • Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
• Ενήλικα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών.

Πρόσβαση
Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων εδρεύει στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων, Ταξιάρχου 
Βέλιου 6, 15236-Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902.
Η πρόσβαση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πραγματοποιείται με τις λεωφορειακές γραμμές 460 και 461 από τον σταθμό Μετρό Χαλανδρίου 
και τη γραμμή λεωφορείου 446 από τον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου.
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Χαιρετισμός Διοικητή XX ΤΘΜ
«Μεραρχία Ιππικού - Μακεδονία»

Η XX ΤΘΜ αποτελεί ιστορικά, τον μοναδικό Τεθωρακι-

σμένο Σχηματισμό του Ελληνικού Στρατού, επιπέδου Με-

ραρχίας. Διαθέτει ένα αξιόμαχο σύνολο, το οποίο συν-

θέτουν το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και το πλέον 

σύγχρονο διεθνώς υλικό της. Εδρεύοντας στην Καβάλα, 

μια ιστορική πόλη της Μακεδονίας, ως Επιχειρησιακό 

Στρατηγείο και έχοντας υπό τη διοίκηση της δύο από 

τους πλέον ισχυρούς, ταχυκίνητους Τεθωρακισμένους 

Σχηματισμούς του Ελληνικού Στρατού, είναι η δύναμη 

αποτροπής σε βάθος, του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ως Διοικητής της XX Τεθωρακισμένης Μεραρχίας, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, που έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας από 

τις σελίδες του περιοδικού, καθώς δίδεται η δυνατότητα να εκτεθούν η ιστορία, η αποστολή, η προσφορά, οι εκπαιδευτικές, καθώς 

και λοιπές δραστηριότητες του Σχηματισμού.

Συγκροτηθείσα το 1956 στη Βέροια, η Μεραρχία αποτελεί την κληρονόμο της ιστορίας της ένδοξης Μεραρχίας Ιππικού, η οποία 

έγραψε λαμπρές σελίδες κατά το έπος του 1940. Διανύει πλέον το 58ο έτος μιας αδιάλειπτης πορείας, έχοντας πάντα ως φάρο την 

αποστολή της, διακρινόμενη από ετοιμότητα και ταχύτητα αντίδρασης, όποτε και όπου αυτή απαιτήθηκε.

Το βασικό όραμα της Μεραρχίας εστιάζεται στη διατήρηση και την επαύξηση της ετοιμότητας, η οποία μπορεί να υφίσταται μόνο 

ως αποτέλεσμα της σοβαρής, μεθοδικής και συνεργατικής προσπάθειας του προσωπικού της, του σπουδαιότερου και πολυτιμότε-

ρου επιχειρησιακού πόρου της.

Η ρεαλιστική άσκηση, η απαιτητική και άοκνη εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η λελογισμένη χρήση και μεθοδική συ-

ντήρηση των μέσων, εξασφαλίζουν τη συγκριτική υπεροχή της μαχητικής της ικανότητας και ισχύος, δημιουργώντας το υπόβαθρο 

για την επιτυχή και νικηφόρα εκτέλεση της αποστολής της.

Ζωντανά κύτταρα των τοπικών κοινωνιών, η Μεραρχία και οι Σχηματισμοί της, ανανεώνουν συνεχώς, μέσα από μια ποικιλία 

δράσεων προσφοράς, συμμετοχής, αρωγής και παρουσίας, το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφαλείας των συμπολιτών μας. Το πα-

ραπάνω αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα που οι εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο χαρακτηρίζονται από ασάφεια.

Ερχόμενος καθημερινά σε επαφή με το προσωπικό, από τη θέση του Διοικητού, αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος, καθώς 

λαμβάνω συνεχώς μηνύματα που δείχνουν το υψηλό ηθικό, τον επαγγελματισμό και την ανιδιοτελή αφοσίωσή του. Με το προσωπι-

κό αυτό και με τα πλέον σύγχρονα μέσα που μας εμπιστεύθηκε η πατρίδα, η XX ΤΘΜ θα συνεχίσει να είναι η «ατσάλινη γροθιά» του 

Δ΄ΣΣ, ισχυρή δύναμη αποτροπής για όποιον σκεφτεί να απειλήσει την ασφάλεια και την ειρήνη της χώρας μας.

Υποστράτηγος Δημήτριος Θωμαΐδης
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσημος Εορτασμός της Μνήμης του Αγίου Γε-

ωργίου Προστάτη του Στρατού Ξηράς

Την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της Σχολής 

Πεζικού, στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», στη Χαλκίδα, οι 

επίσημες εκδηλώσεις για τον Εορτασμό της Μνήμης του Μεγαλομάρτυρα Αγί-

ου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηράς. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και εκπρόσωπος της Κυβέρνησης 

κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, o Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος ως εκπρόσωπος του Προέδρου 

της Βουλής των Ελλήνων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστρά-

τηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ 

Αντιπτέραρχος (Ι) κ. Ευάγγελος Τουρνάς, εκπρόσωποι των πολιτικών και τοπικών Αρχών, καθώς και πλήθος 

κόσμου. Ο εορτασμός περιλάμβανε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου, έκθεση οπλισμού και μέσων, ξε-

νάγηση στο Στρατιωτικό Μουσείο της Σχολής, καθώς και στην έκθεση αρχειακού φωτογραφικού υλικού και 

στολών. Αντίστοιχες τελετές πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους Σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην έδρα της ΕΛΔΥΚ

Την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκε-

ψής του στην Κύπρο, επισκέφτηκε την Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) 

στην έδρα της, στο στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ». 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, παραβρέθηκε σε επιμνημόσυνη δέη-

ση και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων και αγνοουμένων κατά την 

τουρκική εισβολή του 1974. Επιπλέον, ξεναγήθηκε στο στρατιωτικό μουσείο, παρακολούθησε τη βασική 

ενημέρωση της Δύναμης και πραγματοποίησε ομιλία προς τους Αξιωματικούς και Οπλίτες της ΕΛΔΥΚ.
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 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην ΠΕ του Δ΄ΣΣ

Την Τρίτη 6 και Τετάρτη 7 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, συνοδευόμενος 

από τον Διοικητή της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τελλίδη 

και τον Διοικητή του Δ΄ΣΣ Αντιστράτηγο κ. Χρήστο Χαλκίδη, επισκέφτη-

κε Σχηματισμούς, Μονάδες και Στρατόπεδα στην Περιοχή Ευθύνης του 

Δ΄ΣΣ, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή τους και απεύθυνε κατευ-

θυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.

 Επίσκεψη του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων της 

Εσθονίας στο ΚΕΤΘ

Την Τρίτη 29 Απριλίου 2014, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων 

της Εσθονίας, Υποστράτηγος κ. Riho TERRAS, πραγματοποίησε επίσημη 

επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, στο Στρατόπεδο 

«Επιλάρχου Γεωργίου Μελίδη» στον Αυλώνα Αττικής, τον οποίο υποδέ-

χθηκε ο Διοικητής του Κέντρου, Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος.

Κατά την επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΚΕΤΘ και της Σχολής 

Τεθωρακισμένων, περιήγηση στο Μουσείο Αρμάτων, στους χώρους του πολεμικού παιγνίου «ΙΑΝΟΣ» 

και στους εξομοιωτές αρμάτων του Κέντρου Εξομοιωτών (ΚΕΞ), ενώ έγινε ενημέρωση για το αρματικό 

δυναμικό του Στρατού Ξηράς με την επίδειξη στατικών αρμάτων.
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 Ημέρα Μνήμης και Τιμής για το Προσωπικό της 

Αεροπορίας Στρατού που Έπεσε στην Εκτέλεση του 

Καθήκοντος

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς παρέστη στην τελετή για την 

Ημέρα Μνήμης και Τιμής για το προσωπικό της Αεροπορίας Στρατού που 

έπεσε στην εκτέλεση του καθήκοντος, στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο στρατόπεδο 

«ΥΠΛΓΟΥ (ΠΒ) ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», στο Στεφανοβίκειο. Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης ο Διοικη-

τής της Ιης ΜΠ, ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΑΣ, εκπρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αντιπροσωπείες 

θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και συγγενείς πεσόντων της Αεροπορίας Στρατού.

 Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ Συνοδευόμενου από τον κ. 

Α/ΓΕΣ στην ΠΕ του Δ΄ΣΣ

Τη Δευτέρα 12 Μαΐου 2014, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος 

Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού Αντιστράτηγο κ. Χρίστο Μανωλά, επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης 

του Δ΄ Σώματος Στρατού και πιο συγκεκριμένα, την έδρα της 50ής Μηχανοκί-

νητης Ταξιαρχίας Πεζικού «ΑΨΟΣ» στο Σουφλί, στρατιωτικά φυλάκια και τη συνοριακή γέφυρα «Κήπων».

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην 88 ΣΔΙ και 98 ΑΔΤΕ

Την Τρίτη 20 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού 

Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 

88 ΣΔΙ στη ν. Λήμνο και της 98 ΑΔΤΕ στη ν. Λέσβο, όπου ενημερώθηκε 

για την αποστολή και τις δραστηριότητες των Σχηματισμών και έδωσε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του στο προσωπικό τους. Τον Α/ΓΕΣ συνόδευσε ο 

Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος.
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 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην ΠΕ των 80 και 95 ΑΔΤΕ

Την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Χρίστος 

Μανωλάς, επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 80 ΑΔΤΕ στη ν. Κω 

και 95 ΑΔΤΕ στη ν. Ρόδο, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις 

δραστηριότητες των Σχηματισμών και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγί-

ες του στο προσωπικό. Τον κ. Α/ΓΕΣ συνόδευσε ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ 

Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην ΠΕ των 96 και 79 ΑΔΤΕ

Την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού 

Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 

96 ΑΔΤΕ στη ν. Χίο και 79 ΑΔΤΕ στη ν. Σάμο, όπου ενημερώθηκε για την 

αποστολή και τις δραστηριότητες των Σχηματισμών και έδωσε τις κατευ-

θυντήριες οδηγίες του, στο προσωπικό. Τον Α/ΓΕΣ συνόδευσε ο Διοικητής 

της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στη ΔΑΝ Μεγίστης

Το Σάββατο 24 Μαΐου 2014, ο Α/ΓΕΣ, Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μα-

νωλάς επισκέφθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ, τις νήσους 

ΜΕΓΙΣΤΗ, ΡΩ και ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή 

και τις δραστηριότητες των τμημάτων και έδωσε τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του στο προσωπικό. Τον κ. Α/ΓΕΣ συνόδευσε ο Διοικητής της 

ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος και ο Διοικητής της 95 

ΑΔΤΕ Υποστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής.
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 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο ΚΕΕΔ

Την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελεί-

ου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς επισκέφθηκε την έδρα 

του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο στρατόπεδο 

«ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» στην Νέα Πέραμο, όπου ενη-

μερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες των Μονάδων του στρατοπέδου και στη συνέχεια 

έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες του στο προσωπικό τους.

 Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ στην 96 ΑΔΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Επιθεωρήσεις-Επισκέψεις ΓΕΠΣ Αντιστράτηγου κ. Αναστάσιου Μανώλα 

 Στην 180 Μ ΚΒ ΧΩΚ

Το διήμερο 20-21 Μαΐου 2014, επιθεώρησε την 180 Μοίρα Κατευθυνομένων Βλη-

μάτων «ΧΩΚ», συνοδευόμενος από τον Υπoδιευθυντή της ΓΕΣ/ΔΠΒ Ταξίαρχο κ. Λε-

ωνίδα Παππά.

 Στη ΜΕΡΥΠ, ΣΔΙΕΠ και το ΣΣΜ

Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014, πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της Μεραρχίας 

Υποστηρίξεως και της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών στο Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙ-

ΠΗ» όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητές τους και στη 

συνέχεια επιθεώρησε το Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών στο Στρατόπεδο 

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ». Μετά την επιθεώρηση στο ΣΣΜ, πραγματο-

ποίησε επίσκεψη στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης. 

Το Μουσείο λειτουργεί στην ιστορική έπαυλη «Τόψιν» όπου εγκαταστάθηκε το Γε-

νικό Στρατηγείο μετά τη μάχη των Γιαννιτσών και εκεί έγιναν οι διαπραγματεύσεις για την παράδοση της Θεσσαλονίκης από 

τους Τούρκους.

 Στην Περιοχή Ευθύνης της 8ης ΜΠ ΤΑΞ ΠΖ

Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014, επισκέφθηκε και επιθεώρησε Μονά-

δες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες στην ΠΕ της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχί-

ας Πεζικού «VIII MΠ ΗΠΕΙΡΟΥ», συνοδευόμενος από τους Διοικητές του Γ΄ ΣΣ 

και 8ης Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ.

 Στο 424 ΓΣΝΕ

Στις 25 Ιουνίου 2014 επιθεώρησε το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκ-

παίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, ο κ. Επιθεωρητής ενη-

μερώθηκε για την αποστολή και το έργο του νοσοκομείου από τον Διευθυντή του, 

Ταξίαρχο κ. Μιχαήλ Τσελεντάκη.
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 Τελετή Αποφοίτησης Στρατιωτικού Προσωπικού του Κατάρ στην ΠΕ της ΧΙΙ ΜΚ ΜΠ

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο «ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ» στην Αλεξανδρούπολη η τελετή 

λήξης της εκπαίδευσης του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων του στρατιωτικού προσωπικού του Κατάρ σε αντι-

κείμενα τεθωρακισμένων, στην Περιοχή Ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, παρουσία του Διοικητή της 

Μεραρχίας, Υποστράτηγου κ. Παναγιώτη Φαραντάτου και του Διοικητή της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, Ταξίαρχου κ. 

Γεωργίου Σταματιάδη.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΕΘΑ Λετονίας στη Σχολή Πεζικού

Την 1η Απριλίου 2104, στο πλαίσιο συνεργασίας της χώρας μας με ξένες 

χώρες, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ Λετονίας στη Σχολή Πεζικού, 

στη Χαλκίδα.
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 «Γενέθλιος Ημέρα» Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Την 9η Απριλίου 2014, παρουσία του Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 

Αντιστράτηγου κ. Βασίλειου Τελλίδη, πραγματοποιήθηκε η Τελετή 

Εορτασμού της «Γενεθλίου Ημέρας» της Σχολής και της συμπλήρω-

σης 130 χρόνων από ιδρύσεώς της.

Στην Τελετή παρέστησαν οι Θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές 

της πόλης των Τρικάλων, διατελέσαντες Διοικητές της Σχολής, 

μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Τρικάλων και 

πλήθος κόσμου.

Με το πέρας της τελετής, επακολούθησε επίδειξη Ασκήσεων Ακρι-

βείας Διμοιρίας Σπουδαστών, έκθεση των Οπλικών Συστημάτων της 

Σχολής και επίδειξη αντικειμένων Ορεινού Αγώνα που εκτελούνται 

στον Πύργο Αναρρίχησης της Σχολής.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της «Γενεθλίου Ημέ-

ρας» της Σχολής και της συμπλήρωσης 130 χρόνων από ιδρύσεώς 

της, πραγματοποιήθηκε, την 8η Απριλίου 2014, ομιλία στους Σπουδα-

στές και το προσωπικό της Σχολής από τον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Χρή-

στο Φωτόπουλο Επίτιμο Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, με θέμα: «Η Προσφορά της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο Έθνος».

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ιδρύθηκε ως «Προπαρασκευαστικό Υπαξιωματικών Σχολείον» την 9η Απριλίου 1884 

στην Κέρκυρα. Η λειτουργία της διήρκησε μέχρι το 1889. Το 1925 επαναλειτούργησε ως «Προπαρασκευαστική Σχολή Υπα-

ξιωματικών», διακόπτοντας τη λειτουργία της το1934. Το 1949 ανασυστάθηκε στην Πάτρα και μετονομάσθηκε σε «Σχολή 

Μονίμων Υπαξιωματικών». Το 1953 μεταστάθμευσε στη Σύρο και μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας, το 1957, στη Σάμο. 

Στα Τρίκαλα μεταστάθμευσε το 1975 όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη του Διοικητή της KFOR στο Γ΄ΣΣ NRDC-GR

Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014, ο Διοικητής των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Κοσ-

συφοπέδιο (KFOR) Υποστράτηγος κ. Salvatore Farina, επισκέφτηκε την έδρα του 

Γ΄ΣΣ/NRDC-GR στο Στρατόπεδο «ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ» στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υπο-

δέχτηκε ο Διοικητής του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR Αντιστράτηγος κ. Ηλίας Λεοντάρης και του 

έγινε ενημέρωση για την αποστολή και τις δραστηριότητες του Στρατηγείου.

 Συνέδριο του Διεθνούς Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης

Στο διάστημα 26 μέχρι 29 Μαΐου 2014, διεξήχθη με μέριμνα της Διεύθυνσης 

Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το συνέδριο του Διεθνούς 

Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης (ΔΙΚΚΕ), στην Αθήνα στο ξενοδοχείο President.

Στο ΔΙΚΚΕ, που έχει έδρα στο ΠΦΟΥΛΕΝΤΡΟΦ της Γερμανίας, διεξάγεται εκπαί-

δευση ειδικών επιχειρήσεων με βάση τα Νατοϊκά πρότυπα (αγώνας μάχης μικρών 

κλιμακίων, αγώνας κατοικημένων τόπων, επιβίωση-διαφυγή, σχεδίαση ειδικών 

επιχειρήσεων, εκπαίδευση Ελεύθερου Σκοπευτή, Εκπαίδευση Νοσοκόμων Μάχης 

κ.λπ.). Η Ελλάδα συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος μαζί με άλλες 8 χώρες (Βέλγιο, ΗΠΑ, Νορβηγία, Ολλανδία, Τουρκία, Δανία, Ιταλία).

 Επίσκεψη του Τούρκου Διοικητή 1ης Στρατιάς στο ΓΕΣ

Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού 

Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς δέχθηκε επίσκεψη από τον Τούρκο Διοικητή 

της 1ης Στρατιάς, Στρατηγό κ. Αhmet TURMUŞ, στο πλαίσιο της επίσκεψης του 

τελευταίου στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ», που εντάσσεται στα Μέτρα 

Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 2014.

 Συνάντηση Α΄Υ/ΓΕΣ με τον ΑΚΑΜ των ΗΠΑ

Την Πέμπτη 22 Μαΐου 2014, ο Α΄ Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 

Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Δεβετζής, συναντήθηκε στο γραφείο του με τον 

νέο Ακόλουθο Άμυνας των ΗΠΑ, Πλοίαρχο Robert H. Palm, με την ευκαιρία 

ανάληψης των καθηκόντων του στη χώρα μας.
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 Επετειακή Πορεία «1ο Τρόπαιο Μάχης Κρήτης 1941»

Το ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών της 73ης Επετείου της 

Μάχης της Κρήτης, διοργάνωσε επετειακή πορεία, διάρκειας 2 ημερών, με την 

επωνυμία «1ο Τρόπαιο της Μάχης της Κρήτης 1941» με ημερομηνία έναρξης 

την 20ή Μαΐου 2014, συνεχίζοντας τη διοργάνωση ανάλογων δραστηριοτήτων, 

με σκοπό τη διατήρηση και τόνωση της ιστορικής μνήμης κορυφαίων γεγονό-

των που καθόρισαν την ιστορία του Ελληνικού Έθνους.

Συμμετείχαν συνολικά 36 στελέχη των ΕΔ εκ των οποίων 31 άνδρες και 5 

γυναίκες, διανύοντας συνολικά 61 χιλιόμετρα, φέροντες οπλισμό και πλήρη φόρ-

το. Την 1η ημέρα, την 20ή Μαΐου 2014, το δρομολόγιο είχε έναρξη στο Μνημείο 

Μάχης «ΚΟΨΑ» (στον προφήτη Ηλία Ηρακλείου), διήλθε από το Μνημείο «απα-

γωγής Στγού Κράιπε» και τερμάτισε στη βίλα Αριάνδη (Στρατηγείο Γερμανών στον 

Β΄ ΠΠ). Την 2η ημέρα το δρομολόγιο είχε έναρξη στο Συμμαχικό Νεκροταφείο 

Σούδας, διήλθε από τα μνημεία Μάχης Κρήτης Γολγοθά-Γαλατά-Γερμανικό Νε-

κροταφείο και τερμάτισε στο Αεροδρόμιο του Μάλεμε.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στο Αεροδρόμιο του Μάλεμε, κατά τη δι-

άρκεια της κεντρικής εκδήλωσης εορτασμού της επετείου της Μάχης της Κρήτης, την 21η Μαΐου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή 

Ενότητα Χανίων, του Δήμου Πλατανιά Χανίων και την 5η ΤΑΞΠΖ, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνιου Σαμαρά, του ΥΕΘΑ κ. Δη-

μητρίου Αβραμόπουλου, του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη, των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων, του Διοικητή 

ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγου Ιωάννη Ηλιόπουλου, καθώς και πολλών άλλων εκπροσώπων πολιτικών και Θρησκευτικών Αρχών.

Πρωτεύσαντες στους άνδρες αναδείχθησαν οι: Ανθσγός Φίλιππος Τεντολούρης, Σμίας Σπύρος Ξενιτίδης και ΕΠΟΠ Λχίας Γεώργιος 

Γκόλης και στις γυναίκες οι: Επκστής Λαμπρινή Νικολοπούλου, Επκστής Σοφία Νικολοπούλου και Ακστής Μαρία Πετράκη.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη Διοικητή ΑΣΔΕΝ στην ΠΕ της 96 ΑΔΤΕ

Την Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 , ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ 

Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος επισκέφθηκε Μονάδες, Ανεξάρτητες 

Υπομονάδες και φυλάκια στην Περιοχή Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ στη ν. Χίο, όπου 

ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητές τους.

 Απονομή Αναμνηστικού Διπλώματος στους Εθνοφύλακες της Περιοχής Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ

Την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώ-

σεων της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ρόδου, τελετή για την απονομή ανα-

μνηστικών διπλωμάτων σε Εθνοφύλακες της Περιοχής Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ 

«ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ». Τις απονομές έκανε ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ, Υποστράτηγος 

κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, για τη συνεχή παρουσία των Εθνοφυλάκων στην εκ-

παίδευση και την ανιδιοτελή προσφορά τους στην καθημερινή βελτίωση της 

λειτουργίας των Μονάδων Εθνοφυλακής του Σχηματισμού.

 Τελετή Απονομής Πολεμικής Σημαίας στο 1ο ΣΠ

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του 1ου Συ-

ντάγματος Πεζικού, στο Στρατόπεδο «Σκιαδοπούλου-Τάγαρη» στη Φλώρινα, η 

τελετή απονομής Πολεμικής Σημαίας στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο εορτασμού της 

γενέθλιας ημέρας, με τη συμπλήρωση 129 ετών από τη συγκρότησή του.

Η Πολεμική Σημαία απονεμήθηκε από τον Διοικητή του Γ΄ Σώματος Στρα-

τού, Αντιστράτηγο κ. Ηλία Λεοντάρη στον Διοικητή του 1ου ΣΠ Συνταγματάρχη 

(ΠΖ) κ. Κωνσταντίνο Λιόντο. Η Πολεμική Σημαία του Συντάγματος είχε παραδο-

θεί στο Πολεμικό Μουσείο με τη διάλυσή του, τον Μάρτιο του 1998 και απονε-

μήθηκε εκ νέου στο Σύνταγμα, κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΘΑ.

Το Σύνταγμα συγκροτήθηκε το 1885 (ΒΔ/26 Ιουν 1885) στην Αθήνα. Έλαβε μέρος σε όλους τους απελευθερωτικούς 

αγώνες του Έθνους. Από το 1952 μεταστάθμευσε στη Φλώρινα, όπου και διαλύθηκε τον Μάρτιο 1998. Τον Νοέμβριο 2013 

επανασυγκροτήθηκε στη Φλώρινα.
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 Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

Την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων 

Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (89 Αξιωματικοί και 611 Οπλίτες), στο Ηρώο των ΛΟΚ 

(Λόχος Ορεινών Καταδρομών). Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχη-

γός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ 

Αντιστράτηγο κ. Χρίστο Μανωλά και πλήθος κόσμου.

 Σύνοδος Συμμαχικής Στρατιωτικής Επιτροπής Τυποποίησης Χερσαίων Δυνάμεων

Στο διάστημα από 10 μέχρι 13 Ιουνίου 2014, διεξήχθη με μέριμνα της Διεύθυνσης Αμυντικού Σχεδιασμού και Προ-

γραμματισμού του ΓΕΣ, η Σύνοδος Συμμαχικής Στρατιωτικής Επιτροπής Τυποποίησης Χερσαίων Δυνάμεων (ΝΑΤΟ Military 

Committee Land Standardization Board – MCLSB), έτους 2014, στο ξενοδοχείο President. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου 

επισημάνθηκε η σημασία της τυποποίησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη κοινών δογμάτων και διαδικασιών, οι οποίες απαιτούνται για την επιτυχή διεξαγωγή πολυεθνικών, μικτών 

και συνδυασμένων επιχειρήσεων.

 Τελετή Ορκωμοσίας Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξεως 2014 «Υποστράτηγος Σβορώνος-Τσιγάντες»

Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής, η τελετή ορκωμοσίας 

των Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2014 «Υποστράτηγος Σβορώνος-Τσιγάντες Χριστόδουλος», 

παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην τελετή, στην 

οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας Βου-

λιαγμένης και Βάρης κ.κ. Παύλος, παραβρέθηκαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυ-

νας κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ο 

Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Ευάγ-

γελος Αποστολάκης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) κ. Ευάγγελος Τουρνάς.
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 Θερινή Εκπαίδευση Σπουδαστών

Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Από 2 έως 20 Ιουνίου 2014, πραγματοποιείται η θερι-

νή εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής στην περιο-

χή ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.

Την πρώτη εβδομάδα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

περιλάμβανε τα αντικείμενα: Μετακίνηση και Εγκατά-

σταση στον Καταυλισμό, Συνεργασία με Ελικόπτερα, 

Συνεργασία Πεζικού-Τεθωρακισμένων, Διοίκηση Πυ-

ρός Ομάδος, Ασκήσεις Ομάδος και Διμοιρίας, Νυχτερινή 

βολή Τυφεκίου G3, Σωματική Αγωγή και τέλος, Διέλευ-

ση Στίβου Εμποδίων.

Τη δεύτερη εβδομάδα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

περιλάμβανε τα αντικείμενα: Διοίκηση Πυρός Ομάδος, 

Ασκήσεις Μάχης Ταχείας Αντίδρασης, Βολές τυφεκίου 

Μ16 (εν στάση και εν κινήσει) σε αιφνιδίως εμφανιζό-

μενους στόχους, Ασκήσεις Ομάδος-Δρίας σε όλες τις 

φάσεις του αγώνα, Σωματική Αγωγή, Διέλευση Στίβου 

Εμποδίων και Επίδειξη οπλικών Συστημάτων.

Δραστηριότητες ΣΜΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Δραστηριότητες ΣΕΑΠ

 Τελετή Εορτασμού του Αγίου Γεωργίου στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ»

 Τελετή Αποφοίτησης ΔΕΑ της 2014 Α΄ ΕΣΣΟ

Η Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού διοργάνωσε την Παρασκευή 27 

Ιουνίου 2014 την τελετή αποφοίτησης των ΔΕΑ της 2014 Α΄ ΕΣΣΟ, παρουσία του 

Δντή Πεζικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Υποστράτηγου κου Απόστολου 

Κωστόπουλου. Συνολικά αποφοίτησαν ευδοκίμως 124 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιω-

ματικοί Πεζικού και Ειδικών Δυνάμεων οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και 

Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλες οι τοπικές, 

πολιτικές, θρησκευτικές, στρατιωτικές και λοιπές Αρχές.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Βολές ΒΟΠ στη Περιοχή Ευθύνης της 8ης ΜΠ ΤΑΞ ΠΖ

Στιγμιότυπα από Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού (ΒΟΠ), στην Περιοχή Ευθύνης της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, 

στο πεδίο βολής ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ, από Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της Ταξιαρχίας.

 Βολές Αρμάτων της 8ης ΕΑΝ

Στιγμιότυπα από τις βολές αρμάτων της 8ης Επιλαρχίας Αναγνωρίσεως, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 27-28 Μαΐου 

2014 στο πεδίο βολών Λιτοχώρου.

Τις βολές παρακολούθησε ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τελλίδης, ο Υποδι-

οικητής του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR και ο Διοικητής της ΧΧΙV ΤΘΤ «1ο ΣΙ ΦΛΩΡΙΝΑ».
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 Συνεκπαίδευση 71 ΑΜ ΤΑΞ με Στρατιωτικό Προσωπικό από την Ιορδανία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιορδανίας για το έτος 2014, πραγματοποιήθηκε από 

23 έως 27 Ιουνίου συνεκπαίδευση 6 Αξιωματικών και 29 Οπλιτών από την Ιορδανία με αντίστοιχο τμήμα της 71 Αερομετα-

φερόμενης Ταξιαρχίας «ΠΟΝΤΟΣ», στον αγώνα σε αστικό περιβάλλον, στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης Αγώνα 

σε Αστικό Περιβάλλον (ΕΠΚΕΑΑΠ), στην Αργυρούπολη Κιλκίς. Στην αποστολή της Ιορδανίας, δόθηκε η ευκαιρία πέραν της 

εκπαίδευσης, κατά την παραμονή της στην περιοχή από 22 έως 28 Ιουνίου, να επισκεφθεί το Στρατιωτικό Μουσείο Κιλκίς, να 

γνωρίσει την πόλη του Κιλκίς και να περιηγηθεί την πόλη της Θεσσαλονίκης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στην ΠΕ του 10ου Συντάγματος Πεζικού 

«ΧΜΠ» εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 73ης Επετείου της Μάχης των Οχυρών (6-10 Απρι-

λίου 1941), στα Οχυρά «ΡΟΥΠΕΛ», «ΟΧΥΡΟ» (πρώην «ΙΣΤΙΜΠΕΗ») και «ΛΙΣΣΕ».

 Την εκδήλωση στο Οχυρό «ΡΟΥΠΕΛ» τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπλη-

ρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης ως 

εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Βουλευτής κ. Μενέλαος Βλάχμπεης ως εκπρόσω-

πος Βουλής , ο ΥΦΕΘΑ κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο Ειδικός Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ κ. 

Δημήτριος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος και ο Δκτής 

Γ΄ΣΣ Στρατηγός κ. Ηλίας Λεοντάρης. Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, προσκεκλημένοι 

Ανώτατοι Αξκοί, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων, θρησκευτικές και 

πολιτικές Αρχές, αντιπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπερι-

φέρειας Σερρών και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και πλήθος επισκεπτών.

 Την εκδήλωση στο Οχυρό «ΛΙΣΣΕ» τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός 

Υγείας κ. Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, και οι 

Βουλευτές του Νομού. Στην τελετή παρέστησαν ο Δκτής XX ΤΘΜ και προσκεκλημένοι 

Ανώτατοι Αξκοί, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων, θρησκευτικές 

και πολιτικές Αρχές, αντιπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντι-

περιφέρειας Σερρών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος επισκεπτών.

Δραστηριότητες 10ου Συντάγματος Πεζικού «ΧΜΠ»

 Στις 23 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο 10ο ΣΠ 

«ΧΜΠ»ο Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου, Προστάτη των 

Ενόπλων Δυνάμεων

 Στις 16 Απριλίου, ο Δκτής του 10ου ΣΠ συνοδευόμενος 

από στελέχη του Συντάγματος, επισκέφθηκε Μονάδες 

και Φυλάκια του 10 ΣΠ για ευχές, λόγω εορτασμού του 

Αγίου Πάσχα.
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Την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, 

επισκέφτηκε την Ταξιαρχία η Στρα-

τιωτική Επιτροπή της ΕΕ (EUMC), 

στην οποία έγινε επίδειξη του 

οπλισμού-μέσων και δυνατοτήτων 

της Ταξχίας. Τα μέλη της παρακο-

λούθησαν άσκηση του Συγκροτή-

ματος Μάχης (Battle group), στο 

οποίο συμμετέχει η Ταξιαρχία στο 

πλαίσιο του HELBROC BG.

Δραστηριότητες 71 ΑΜ ΤΑΞ

Την Κυριακή 6 Απριλίου 

2014, εορτάσθηκε η 73η επέτει-

ος της Μάχης των Οχυρών, στην 

οποία η Ταξιαρχία συμμετείχε 

με άγημα Πολεμικής Σημαίας 

και Λόχο Απόδοσης Τιμών, στο 

Οχυρό «Ρούπελ».

Στις 23 Απριλίου, εορτάσθηκε 

στο στρατόπεδο «ΣΧΗ ΚΑΜΠΑΝΗ», 

στο Κιλκίς, η εορτή του Αγίου Γε-

ωργίου, στην οποία παραβρέθηκαν 

οι τοπικές Αρχές και φορείς, καθώς 

και κάτοικοι της πόλης. Παραβρέθη-

κε, επίσης, αντιπροσωπεία του Πα-

ραρτήματος Θεσσαλονίκης της Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών 

Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων.
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 Τελετή Απονομής Μπερέ της 2014 Β΄ ΕΣΣΟ

Στις 23 Μαΐου 2014, πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής μπερέ της 2014  Β΄ ΕΣΣΟ για τις Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες 

στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ.» και το 575 ΤΠ/Ν στο Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ ΜΕΛΛΙΔΗ Ι.».

 ΤΑΜΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Από 8 έως 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1-2014» από τις Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της Ταξιαρχίας.

Δραστηριότητες 32 ΤΑΞ ΠΖ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



21

 Τελική Φάση ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-14»

Από 3 έως 5 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-14»

στη νήσο Σαμοθράκη με τη συμμετοχή των Μονάδων

και των Ανεξάρτητων Υπομονάδων

της Ταξιαρχίας.

 ΤΑΜΣ «ΠΟΡΕΙΑ-ΒΟΛΗ» του 505 ΤΠΝ

Στις 17 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΠΟΡΕΙΑ-ΒΟΛΗ» από το 505 ΤΠ/Ν στο ΠΒ Σαρακηνού.
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Δραστηριότητες 96 ΑΔΤΕ

 Επιθεώρηση κ. ΓΕΠΣ στην 96 ΑΔΤΕ

Στις 4 και 5 Ιουνίου, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντγος κ. Αναστάσιος Μανώλας επισκέφθηκε την 96 ΑΔΤΕ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην 96 ΑΔΤΕ και στο ΕΦ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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 Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΒΡΟΝΤΗ-1/14», Βολές ΠΒ-ΒΟΠ-Α/Α 

Όπλων από όλες τις Μονάδες της 96 ΑΔΤΕ, από 1 έως 2 

Aπριλίου 2014.

 Διεξαγωγή Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, Επιμνημό-

συνης Δέησης και εν συνεχεία Κατάθεσης Στεφάνων στο 

Μνημείο των Σφαγιασθέντων Κατοίκων της Χίου που έλαβε 

χώρα το έτος 1822, στην Ιερά Μονή Αγ. Μηνά, την Τρίτη της 

Διακαινησίμου του Πάσχα, 22 Απριλίου 2014.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Βολές ΒΟΠ από 1 έως 4 Απριλίου 2014

Δραστηριότητες 98 ΑΔΤΕ

 Εορτασμός Αγ. Γεωργίου στις 23 Απριλίου 2014
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 Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 Εορτάστηκε η Ημέρα Λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

 Την 1η Ιουνίου 2014 Συνεορτάστηκε η Επέτειος Μάχης του Σκρα και η Ημέρα Μνήμης της 

Γενοκτονίας των Ποντίων
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ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ-2014» στο Πεδίο Βολών-Ασκήσεων «ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ» με τη συμμετοχή
Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού «ΡΙΜΙΝΙ».

ΤΑΜΣ «ΔΙΟΜΗΔΗΣ-2014» στο Πεδίο Βολών-Ασκήσεων «ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ» από Μονάδες και 
Ανεξάρτητες Υπομονάδες της 30 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ».

ΤΑΜΣ «ΤΙΜΩΡΟΣ-2014» στο Πεδίο Βολών-Ασκήσεων «ΑΕΤΟΥ»,
στην ΠΕ της XII Μ/Κ ΜΠ, από το 536 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΤΑΜΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ-2014» στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πλωτών Μέσων Νοτίου Έβρου, του Δ΄ ΣΣ
από το 642 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού, της 7ης Μ/Κ ΤΑΞ «ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ».

ΤΑΜΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ-Κ/2014» της 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών
στην Περιοχή του Ν. Καστοριάς.

Τακτική Άσκηση Επιπέδου Συγκροτήματος του Μηχανοκίνητου Λόχου Πεζικού
στην ΠΕ της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, 
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Ιστορικά Στοιχεία
Η XX ΤΘΜ συγκροτήθηκε στη Βέροια το 1956 από την αναδιοργάνωση και 

μετονομασία της IX Μεραρχίας Πεζικού, ως συνεχιστής της παράδοσης και του 
πνεύματος της Μεραρχίας Ιππικού. Είναι η μοναδική ΤΘ Μεραρχία στον Ελληνι-
κό Στρατό και κατά τη διάρκεια των 50 περίπου χρόνων ιστορίας της, αναδιοργα-
νώθηκε αρκετές φορές, σύμφωνα με τις κατά καιρούς εξελίξεις, έχοντας πάντα 
υπό διοίκηση ισχυρούς και με υψηλή ετοιμότητα Σχηματισμούς.

Το 1957 το Στρατηγείο της Μεραρχίας μεταστάθμευσε στο Στρατόπεδο «ΠΕ-
ΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ», στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τη συγκρότησή της, η οποία ολο-
κληρώθηκε το 1960, περιλαμβάνοντας 3 Διοικήσεις Μάχης (1η, 2η και 3η ΔΜΑ), 
Διοίκηση ΠΒ και Διοίκηση ΔΜ.

Το 1964 η Μεραρχία μεταστάθμευσε στην περιοχή της Θράκης, όπου με την 
ισχύ και την επιβλητικότητά της συνέβαλε στην αποθάρρυνση του αντιπάλου από 
κάθε παράτολμη ενέργεια. Το Στρατηγείο επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη το 1969, 
αλλά αυτή τη φορά στο Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ».

Η ένταση του Ιουλίου του 1974 έφερε τη Μεραρχία και πάλι στην περιοχή της 
Θράκης, για διάστημα έξι μηνών, κάτι που επαναλήφθηκε τόσο το 1975 όσο και 
το 1976. Το 1978 οι ΔΜΑ αναδιοργανώθηκαν σε ΤΘΤ και η Μεραρχία μετέπεσε σε 
Επιχειρησιακό Στρατηγείο, διατηρώντας υπό διοίκηση σε καιρό ειρήνης τις XXIV 
και XXV ΤΘΤ. Τον Απρίλιο του 1985 τη θέση της XXV ΤΘΤ έλαβε η XXII ΤΘΤ, λόγω 
υπαγωγής της πρώτης στο Δ΄ΣΣ.

Τον Αύγουστο του 2004, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ΣΞ, μεταστάθ-
μευσε στην Καβάλα και εγκαταστάθηκε στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», ενώ τον 
Σεπτέμβριο του 2005 η Μεραρχία υπήχθη υπό το Δ΄ ΣΣ, με ταυτόχρονη υπαγωγή 
σε αυτή των XXI - XXIII - XXV ΤΘΤ.

Με γνώμονα τη διατήρηση τη ιστορικής μνήμης, τον Αύγουστο του 2013 με-
τονομάστηκε σε XX ΤΘΜ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και στο πλαίσιο 
της αναδιοργάνωσης του ΣΞ, απέδωσε τις XXI και XXIII ΤΘΤ, λαμβάνοντας υπό τη 
διοίκησή της, την XXIV ΤΘΤ.

XX ΤΘΜ

«Μεραρχiα Ιππικου 

Μακεδονiα»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Αποστολή
Αποστολή της Μεραρχίας είναι:
 Η διοίκηση, ο έλεγχος και ο συντο-

νισμός των επιχειρήσεων των τιθέμενων 
υπό τη διοίκηση αυτής Ταξιαρχιών και 
των Μονάδων

 Η δια πυρός, κίνησης και ψυχολο-
γικής επίδρασης καταστροφή των εχθρι-
κών δυνάμεων, ενεργούσης ανεξάρτητα 
ή σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις

 Η εκπαίδευση του προσωπικού και 
η συντήρηση του υλικού των οργανικών 
και υπό διοίκηση Σχηματισμών και Μο-
νάδων αυτής

Η XX ΤΘ Μεραρχία, σήμερα, ως Επι-
χειρησιακό Στρατηγείο, με την ευελιξία, 
την ταχυκινησία και τη μεγάλη ισχύ πυ-
ρός, λόγω των τεχνολογικά προηγμέ-
νων οπλικών συστημάτων που διαθέτει, 
καθώς και με τη δυνατότητα ανάληψης 
λελογισμένου ρίσκου, είναι σε θέση να 
διεξάγει επιχειρήσεις στην Περιοχή Ευ-
θύνης του Δ΄ ΣΣ, ανταποκρινόμενη στις 
σύγχρονες απαιτήσεις, για την εκπλήρω-
ση της αποστολής της.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί τον πρωτεύο-

ντα και ακρογωνιαίο λίθο της Μεραρχίας, 
μέσω της οποίας αξιοποιούνται στο μέγι-
στο βαθμό οι δυνατότητες των σύγχρονων 
οπλικών συστημάτων που διαθέτει. Υλο-
ποιείται ρεαλιστικά, με κατάλληλο προ-
γραμματισμό, καθιστώντας το προσωπικό 
άριστους επαγγελματίες. Οι κυριότερες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποί-

Στο έμβλημα της Μεραρχίας απεικονίζεται ο τοξοβόλος Κένταυρος που αποτελεί το σύμ-
βολο της ορμητικότητας, της ταχύτητας, της ισχύος και εκφράζει τον δεσμό του ιππέα με το 
άλογο του και κατ’ επέκταση του Τεθωρακισμένου μαχητή με το άρμα του. Το πράσινο χρώμα 
του εμβλήματος ήταν το διακριτικό χρώμα του ιππικού, από το οποίο προήλθε και εξελίχθηκε 
το Όπλο των Τεθωρακισμένων.

Φέρει την επιγραφή «ΥΠΟ ΣΚΙΗ», που σημαίνει «κάτω από σκιά». Η φράση είναι απόσπα-
σμα από την υπερήφανη απάντηση του Σπαρτιάτη Διηνεκή στις Θερμοπύλες, ο οποίος όταν 
άκουσε κάποιον Τραχίνιο να λέει ότι όταν οι βάρβαροι τοξεύουν, ο ήλιος κρύπτεται από τα 
βέλη τους, αυτός, χωρίς να δώσει σημασία στο πλήθος των Μήδων, αποκρίθηκε ότι ο ξένος 
Τραχίνιος μόνο καλές ειδήσεις τους έφερε, γιατί αν οι Μήδοι κρύψουν τον ήλιο τότε θα πολε-
μήσουμε υπό σκιά και όχι υπό τον ήλιο (Ηροδότου Ιστορία, VII, κεφ. 226). Η ηρωική αυτή φρά-
ση συμβολίζει την περιφρόνηση για τον θάνατο, καθώς και την ηρωική αποδοχή της θυσίας, 
για την νίκη και την υπεράσπιση της πατρίδας.

ες δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα είναι:
 Τα 4ήμερα νυχτερινής εκπαιδεύ-

σεως των Στρατηγείων των Σχηματισμών 
και των Μονάδων αυτών

 Τα 5νθήμερα βολών, πυρ και κί-
νηση δύο ανδρών και ομάδος με πραγ-
ματικά και μη πυρά, καθώς και βολές 
σκοπευτή αθλητή

 Η οργάνωση και διεξαγωγή ρεαλι-
στικών Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρα-
τευμάτων (ΤΑΜΣ) Σχηματισμών - Μονά-
δων, σε όλες τις φάσεις του αγώνα

 Η εκτέλεση βολών πληρωμάτων 
αρμάτων (Ημέρα και Νύχτα) με κινούμε-
νο άρμα σε κινητούς στόχους, καθώς και 
βολών Πυροβολικού, σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους πίνακες βολής

 Η εκτέλεση βολών Αντιαρματικών 
όπλων με πραγματικά πυρά σε κινητούς 
στόχους (Ημέρα και Νύχτα)

 Η εκτέλεση αποτελεσματικών βο-
λών με όλα τα είδη οπλισμού που διαθέ-
τουν οι Σχηματισμοί

 Η βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας των Αντιαεροπορικών όπλων με την 
εκτέλεση Αντιαεροπορικών βολών

 Η διεξαγωγή λεπτομερών αναγνω-
ρίσεων ημέρα και νύχτα, σε όλη την περι-
οχή ευθύνης του Δ΄ΣΣ

 Η εκπαίδευση των πληρωμάτων 
αρμάτων στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εξο-
μοιωτών (ΚΕΞ) σε εξομοιωτές βολής και 
οδήγησης (1_ΕΟ 2ΗΕΙ και ΙΕΟ 1Α5).

 Η εκπαίδευση στα πλωτά μέσα και τη 
διάβαση υδατίνων κωλυμάτων των Μονά-
δων-Ανεξαρτήτων Υπομονάδων, στο πλαί-
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σιο της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης
 Η εκπαίδευση εφέδρων και μετεκ-

παίδευση εφεδρείας, για την απόκτηση 
νέας ειδικότητας

 Η εκπαίδευση στη δοκιμή σχεδίων, 
τη λειτουργία κρίσιμων επιχειρησιακών 
εργαλείων και στην προστασία από αδελ-
φοκτόνο πυρά

 Η διεύρυνση των γνώσεων των 
στελεχών σε όλα τα θέματα που αφορούν 
το Όπλο τους και την επιχειρησιακή τους 
αποστολή, με τη διενέργεια σχολείων για 
την επαύξηση της επαγγελματικής κατάρ-
τισης

 Εκπαίδευση στη φόρτωση σε σιδη-
ροδρόμους, στο ναρκοπόλεμο, σε θέματα 
ΧΡΒΠ άμυνας, την Καρδιοαναπνευστική 
Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) την ανάπτυ-
ξη και λειτουργία Σταθμού Α΄ Βοηθειών 
(ΣΑΒ), καθώς και στη ρίψη εφοδίων

 Η εκπαίδευση στη συντήρηση του 
υλικού, προκειμένου να διατηρηθούν 
τα μέσα και ο λοιπός εξοπλισμός σε αξι-
όπιστη κατάσταση και σε υψηλό βαθμό 
λειτουργικότητας για την εκτέλεση των 
επιχειρήσεων.

Εθνικές Διακλαδικές Ασκήσεις
Η XX ΤΘΜ συμμετέχει στο σύνολο 

των Εθνικών Ασκήσεων, σύμφωνα με 
τον ετήσιο προγραμματισμό είτε υπό τύπο 
Τακτικών Ασκήσεων Άνευ Στρατευμάτων 
(ΤΑΑΣ) είτε Τακτικών Ασκήσεων Μετά 
Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ), με σκοπό:

 Την εκπαίδευση των επιτελών στις 
διαδικασίες διευθύνσεως και ελέγχου 
των επιχειρήσεων

 Τη διατήρηση και επαύξηση της μα-
χητικής ικανότητας του προσωπικού της

 Την εξάσκηση στις διαδικασίες υπο-
στήριξης των Μονάδων σε θέματα ΔΜ

 Τη συνεργασία και τον συντονισμό 
με τους άλλους κλάδους των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Κατά το έτος 2014, η Μεραρχία και οι 
Σχηματισμοί συμμετέχουν στο σύνολο τον 
Εθνικών και Διακλαδικών ασκήσεων από 
τις οποίες ξεχωρίζουν οι ΤΑΑΣ-ΤΑΜΣ 
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» και «ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΩ-
ΡΑΚΑΣ», καθώς και οι ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ», «ΝΕΜΕΣΗ-ΕΝΑ » και «ΑΘΗΝΑ».

Διεθνείς Δραστηριότητες
Η Μεραρχία έχει καθοριστεί ως 

Affiliated Force του NRDC-GR από τον 
Μάιο του 2005. Η διάθεση αυτή περι-
λαμβάνει τη συμμετοχή σε σημαντικό 
αριθμό δραστηριοτήτων του NRDC-GR, 
όπως εκπαιδεύσεις σε συμμαχικές δι-
αδικασίες και επιτελικές λειτουργίες, 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διεξαγω-
γή ασκήσεων. Για το έτος 2014, ενό-
ψει της προετοιμασίας του NRDC-GR 
για την επιχειρησιακή του αξιολόγηση 
(CREVAL) του επομένου έτους, συμ-
μετέχει ως ασκούμενος Σχηματισμός 
στην άσκηση «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ - 14» 
(GORDIAN GNOT 14).

Κοινωνική Προσφορά
Η XX ΤΘΜ, στο πλαίσιο της κοι-

νωνικής προσφοράς του ΣΞ, συνερ-
γάζεται αρμονικά με τους τοπικούς 
φορείς, στη στήριξη της τοπικής 
κοινωνίας και στην εμπέδωση αι-
σθήματος ασφάλειας στους κατοί-
κους της Περιοχής Ευθύνης της με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως:

 Με την εφαρμογή του Σχεδίου» 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και την εκτέλεση 
μικρών έργων υποδομής για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

 Με τη διάθεση μηχανημάτων 
ΜΧ και προσωπικού σε Δήμους και 
τοπικούς φορείς για εκχιονισμούς, 
συντήρηση-αποκατάσταση αγροτι-
κών δρόμων και δενδροφυτεύσεις, 
για την αποκατάσταση πληγέντων 
περιοχών

 Με τη διάθεση ιατρών για υγει-
ονομική περίθαλψη κατοίκων απομα-
κρυσμένων χωριών, καθώς επίσης 
και με την καθιέρωση, σε περιοδική 
βάση, εθελοντικής αιμοδοσίας

 Με τη διάθεση των αιθουσών 
ψυχαγωγίας των Στρατιωτικών Λε-
σχών σε πολιτιστικούς συλλόγους 
για την πραγματοποίηση συσκέψε-
ων, ομιλιών, εθελοντικών αιμοδο-
σιών, εκθέσεων και λοιπών πολιτι-
στικών εκδηλώσεων

 Με την αποστολή κατάλλη-
λου στρατιωτικού προσωπικού, σε 
συνεργασία με τις κατά τόπους Δι-
ευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, για την πραγματοποίηση 
ενημερώσεων σχολικού επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού στους 
μαθητές των Γενικών και Επαγγελ-
ματικών Λυκείων

 Με τη διάθεση, κάθε χρόνο, 
προσωπικού και μέσων, σε συνερ-
γασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για 
τον καθαρισμό των ακτών, κατά την 
Παγκόσμια Ημέρα περιβάλλοντος

 Με τη διάθεση άρτου στο 
Ψυχιατρικό Κέντρο και στο Γηρο-
κομείο Ξάνθης, καθώς και σε άλλα 
κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και 
δεμάτων με τρόφιμα για διανομή 
τους σε άπορες οικογένειες, δεί-
χνοντας ευαισθησία σε θέματα φι-
λανθρωπικού χαρακτήρα.
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Λοιπά Θέματα
Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας 

προσωπικού, παρέχονται από τη Με-
ραρχία και τους Σχηματισμούς της οι 
εξής διευκολύνσεις:

 Λέσχες Αξιωματικών για την εξυ-
πηρέτηση των αναγκών διατροφής των 
στελεχών και όχι μόνο, καθώς και την 
ανάπτυξη και προαγωγή των σχέσεων 
μεταξύ Στρατού και Κοινού, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές

 Κέντρα Αποκαταστάσεως Απω-
λειών Υγείας, στη Νέα Πέραμο, τη Νέα 
Ηρακλείτσα και την Κεραμωτή στον νομό 
Καβάλας, για την εξυπηρέτηση του στρα-
τιωτικού-πολιτικού προσωπικού και των 
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των 
κατά τόπους Φρουρών

 Στρατιωτικό Πρατήριο, το οποίο 
εδρεύει στη Δράμα και λειτουργεί για 
την εξυπηρέτηση των στελεχών και 
τον ανεφοδιασμό των Μονάδων-Ανε-
ξαρτήτων Υπομονάδων των Φρουρών 
Δράμας και Καβάλας. Αντίστοιχα Στρα-
τιωτικά Πρατήρια υπάρχουν στις πόλεις 

Ξάνθη-Λιτόχωρο, για την εξυπηρέτηση 
των Σχηματισμών που εδρεύουν σ’ αυ-
τές

 ΣΟΑ και ΣΟΜΥ για τη διαμονή των 
στελεχών που υπηρετούν στη Φρουρά 
της Καβάλας, με την ικανοποίηση του 
100% των υποβληθέντων αιτήσεων. 
Αντίστοιχα οικήματα υπάρχουν στις 
Φρουρές που εδρεύουν οι Σχηματισμοί 
της Μεραρχίας.

Προοπτικές - Επιδιώξεις
Συνεχή επιδίωξη της Μεραρχίας απο-

τελεί η διατήρηση και η επαύξηση της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία κε-
φαλαιοποιείται μέσα από:

 Την αδιάλειπτη μέριμνα για την 
ασφάλεια του προσωπικού, μέσων και 
εγκαταστάσεων

 Τη συλλογική προσπάθεια για 
επαύξηση της διαθεσιμότητας των μέ-
σων

 Την αμέριστη συνδρομή στο έργο 
των Ταξιαρχιών

 Την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας 

εντός των ορίων των κατευθύνσεων των 
προϊσταμένων.

Με γνώμονα τα παραπάνω, έχουν 
τεθεί επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί, 
οι οποίοι για το έτος 2014, συνοψίζο-
νται:

 Στη βελτίωση των επιχειρησια-
κών εργαλείων και διαδικασιών που να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαι-
τήσεις

 Στη βελτίωση των δυνατοτήτων 
των πεδίων βολής αρμάτων (Λιτό-
χωρου, Ξάνθης), με αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

 Στον ρεαλιστικό σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της παρεχόμενης εκ-
παίδευσης στο προσωπικό, σύμφωνα 
με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε εκ-
παιδευομένου

 Στην εστιασμένη φροντίδα για το 
προσωπικό, μέσα από την ουσιαστική 
αναβάθμιση του χώρου εργασίας, των 
εγκαταστάσεων και των παρεχομένων 
υπηρεσιών.

ΧΧ ΤΘΜ
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Για να επιτύχει τους στόχους της, η Μεραρ-
χία βασίζεται κυρίως στον ανθρώπινο παρά-
γοντα. Οι αξίες της τιμής, του θάρρους, της 
αφοσίωσης και του επαγγελματισμού που δι-
ακρίνουν το προσωπικό της, αποτελούν τον 
φάρο όλων των προσπαθειών του, καθώς 
εστιάζονται στην απόδειξη της δύναμης που 
κάθε ένας κρύβει μέσα του και στην εμπιστο-
σύνη στον εαυτό του.
Η Μεραρχία θα συνεχίσει να αποτελεί την εν-
σάρκωση του επιθετικού πνεύματος του Έλ-
ληνα ιππέα, από τους Εταίρους του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου μέχρι τους καβαλάρηδες τους 
Στρατηγού Στανωτά. Είναι και θα παραμείνει 
το όργανο αποτροπής στην περιοχή της Θρά-
κης και θα συνεχίσει να αποτελεί την αιχμή 
του δόρατος του Ελληνικού Στρατού.
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Τα υποπολυβόλα Μ3 και Μ3 Α1 αποκτήθηκαν από τον Ελληνικό Στρατό στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1950. Έφεραν την επίσημη ονομασία «Αυτόματη αραβίδα Αμερικής Μ3 των 0,45”/ Gun, Submachine, U.S. M3 cal. 
0,45”» και χρησιμοποιήθηκαν από τους Λόχους Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ) και από ορισμένες ακόμη μονάδες, κυρίως του 
Πεζικού. Αποσύρθηκαν από τις ενεργές μονάδες κατά τη δεκαετία του 1970, παρέμειναν όμως στις Αποστολές Συμπληρώσεως (ΑΣ) 
μονάδων και σε Επιστρατευόμενες Μονάδες (ΕΜ) μέχρι τη δεκαετία του 1990. Στα τέλη της παραπάνω δεκαετίας, αριθμός από αυτά 
εκποιήθηκε και καταστράφηκε. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Αμερικανικός Στρατός εξέτασε την απόκτηση ενός 
υποπολυβόλου με σκοπό την κάλυψη των επειγουσών αναγκών του. Έτσι το 1942 επιλέχτηκε το Μ3 και ξεκίνησε η παραγωγή του. 
Αυτό είχε μικρή ταχυβολία και έτσι δεν ήταν απαραίτητη η χρήση μοχλού πυρός για την επιλογή ανάμεσα σε βολή κατά βολή και 
βολή κατά ριπές, ενώ για την κατασκευή των περισσότερων μερών του δεν χρειάζονταν μηχανουργικές εργασίες, απλοποιώντας 
σημαντικά την παραγωγική διαδικασία. Μπορούσε εύκολα να μετατραπεί, ώστε να χρησιμοποιεί γεμιστήρες του Sten και να βάλλει 
φυσίγγια 9 mm Para, κάτι το οποίο γινόταν γρήγορα και χωρίς εργαλεία, παρ’ όλα αυτά όμως ελάχιστες τέτοιες μετατροπές έγιναν. 
Το 1944 υιοθετήθηκε το Μ3 Α1, το οποίο ενσωμάτωνε τροποποιήσεις με σκοπό τη θεραπεία προβλημάτων του αρχικού τύπου του 
όπλου. Αυτό δεν έφερε μοχλό όπλισης παρά μόνο μία εσοχή στο κλείστρο, στο ύψος της θυρίδας απόρριψης των καλύκων, στην 
οποία, ενεργώντας με το δάχτυλό του, ο χειριστής όπλιζε το όπλο. Ο νέος τύπος του υποπολυβόλου έφερε ένα πλαστικό κομμάτι 
στα χείλη του γεμιστήρα με σκοπό τη μείωση των ακαθαρσιών που μπορούσαν να εισέλθουν σε αυτόν και κατά συνέπεια και τη 
μείωση των προβλημάτων τροφοδοσίας. Τέλος, τροποποιήθηκε ελαφρά η κατασκευή κάποιων μερών του όπλου. Το Μ3 συχνά 
αποκαλούνταν «γρασαδόρος» λόγω του σχήματός του και συνολικά παράχθηκαν περί τα 700.000 όπλα και των δύο τύπων.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Τα Μ3 και Μ3 Α1 είναι αυτόματα όπλα και λειτουργούν με το σύστημα απλής οπισθοδρόμησης. Φέρουν πτυσσόμενο κοντάκιο, ενώ 

υπάρχει κάλυμμα της θυρίδας απόρριψης των καλύκων. Κύριος τρόπος διάκρισης των δύο τύπων του όπλου είναι η έλλειψη ή μη του 

μοχλού όπλισης. Στο αριστερό μέρος της υποδοχής του γεμιστήρα αναγράφονται ο τύπος του όπλου και ο αριθμός μητρώου του.

Μ3 Μ3 Α1

Μήκος: 762 mm (ανεπτ. κοντάκι) - 577 mm (συνέπτ. κοντάκι) 756 mm (ανεπτ. κοντάκι) - 577 mm (συνέπτ. κοντάκι)

Μήκος κάννης: 203 mm 203 mm

Βάρος (άδειο): 4,05 kgr 3,71 kgr

Τροφοδοσία: Γεμιστήρας 30 φυσιγγίων Γεμιστήρας 30 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .45 in ACP .45 in ACP

Αρχ. Ταχύτητα 280 m/s 280 m/s

Κατασκευαστής: Guide Lamp Guide Lamp / Ithaca

Υποπολυβόλα M3 / M3 A1 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Τα οπλοπολυβόλα Bren MkI και MkII χορηγήθη-
καν από τους Βρετανούς αρχικά στις ελληνικές δυνά-
μεις που είχαν διαφύγει στη Μ. Ανατολή, ενώ κατά τη 
δεκαετία του 1940 ο νεοσύστατος Ελληνικός Στρατός 
απέκτησε 6.630 όπλα του τύπου. Η επίσημη ονομασία 
τους ήταν «οπλοπολυβόλο Μπρεν των 0.303” / LMG 
BREN cal. .303”». Για κάποιο διάστημα χρησιμοποιού-
νταν ταυτόχρονα με τα BAR Μ1918 Α2, από τα οποία και 
αντικαταστάθηκαν πλήρως κατά τη δεκαετία του 1970.

Το Bren άρχισε να κατασκευάζεται για το Βρετανι-
κό Στρατό το 1937 και προέρχεται από τροποποίηση του 
Τσεχικού ZB vz/26, ώστε να βάλλει το φυσίγγιο .303 in. 
Αρκετά οπλοπολυβόλα του τύπου κατασκευάστηκαν στον Καναδά, ενώ το 1941 κάποια ποσότητα κατασκευάστηκε για το φυσίγγιο 
7,92 Mauser με προορισμό τον Κινεζικό Στρατό. Το 1941 ξεκίνησε η κατασκευή του MkII, το οποίο έφερε μικρές τροποποιήσεις για 
την επιτάχυνση της παραγωγής. Από το 1944 άρχισε η παραγωγή των MkIII και MkIV, τα οποία ήταν βραχύτερα και ελαφρύτερα από 
το MkI, ενώ το 1948 κατασκευάστηκε το MkII/I, το οποίο έφερε διαφορετικό κλείστρο και μοχλό όπλισης από αυτά του MkII. Μετά την 
παραδοχή του διαμετρήματος 7,62  mm από τον Βρετανικό Στρατό, άρχισε να κατασκευάζεται το L4 και οι διάφορες τροποποιήσεις 
του. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από το οπλοπολυβόλο Bren με ορισμένες βελτιώσεις καθώς και με νέα κάνη, ώστε να βάλλει 
το φυσίγγιο 7,62 mm ΝΑΤΟ. Μέχρι πρόσφατα παρέμενε σε υπηρεσία στο Βρετανικό Ναυτικό.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το Bren είναι αερόψυκτο αυτόματο όπλο που λειτουργεί με το σύστημα των αερίων. Τα υπάρχοντα στον Ελληνικό Στρατό Bren 

ήταν των τύπων MkI και MkII. Τα MkI, σε αντίθεση με τα MkII, φέρουν τυμπανοειδές κλισιοσκόπιο και κοίλο πέδιλο, το οποίο πε-

ριβάλλει την προσωμίδα του κοντακίου. Στο αριστερό μέρος του όπλου βρίσκεται ο μοχλός πυρός και ασφαλείας, ενώ όλα τα όπλα 

φέρουν και φλογοκρύπτη, δίποδα και κυρτό γεμιστήρα. Στο αριστερό μέρος τους αναγράφεται «BREN Mk I (ή II)», ενώ ο αριθμός 

μητρώου βρίσκεται στο επάνω και πίσω μέρος της θήκης του κλείστρου. Στον Ελληνικό Στρατό υπήρξε και μικρός αριθμός τριπό-

δων Mk I, από τους οποίους είναι δυνατή η εκτέλεση βολής με τα παραπάνω όπλα, ενώ με τη χρήση παρεκτάματος είναι δυνατή και 

η εκτέλεση αντιαεροπορικής (Α/Α) βολής.

Bren Mkl / Mkll

Μήκος: 1.150 mm

Μήκος κάννης: 635 mm

Βάρος (άδειο): 10,15 kgr

Τροφοδοσία: Γεμιστήρας 30 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .303 in British

Αρχ. Ταχύτητα: 731 m/s

Κατασκευαστής: Enfield / Inglis

Οπλοπολυβόλα 
Bren MkI / MkII 
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών 

(ΑΟOΑ) - Ν.Π.Δ.Δ.
Καλυπτόμενο χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου 2014

Εξέλιξη θεμάτων

 Μετά τη διαβούλευση του σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ που αφορά τις νέες διαδικασίες εντάξεων, περιοχής εντός σχεδίου 

αναμένεται η ψήφιση του Νόμου προκειμένου να δρομολογηθεί η έναρξη σύνταξης της νέας Πολεοδομικής Μελέτης στην έκταση 

του ΑΟΟΑ στο Πικέρμι Αττικής.

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη των μελετών έργων υποδομής στη Ν. Χηλή Αλεξαν-

δρούπολης και αναμένεται η έγκρισή του από την προϊσταμένη αρχή. Ο χρόνος σύνταξης των μελετών είναι ενενήντα (90) ημέρες.

Εξέλιξη Πολεοδομικών Μελετών σε αποδεσμευόμενα στρατόπεδα που αφορούν τον ΑΟΟΑ:

 Στρατόπεδο «ΛΗΤΗΣ», Δήμου Μυγδονίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκες Πυρομαχικών)

Εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης (ΦΕΚ 367/6-9-10) και θα ακολουθήσει η πράξη εφαρμογής. Ο ΑΟΟΑ μελετά την παραχώρηση 

Ο.Τ., με χρήση κατοικίας, για την υλοποίηση μελλοντικού στεγαστικού προγράμματος.

 Στρατόπεδο «ΚΩΤΣΑΛΟΥ» Καβάλας

Είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με την ΥΑΜΣ και Δήμο Καβάλας η μεταγραφή της Πράξεως Εφαρμογής του Στρδου «ΚΩΤΣΑ-

ΛΟΥ» στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή, στη συνέχεια, η εξόφληση του ΤΕΘΑ και η μεταγραφή των ΟΤ 

715Γ και 815Γ στο όνομα του ΑΟΟΑ και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν οικιστικά τα 2 Ο.Τ., τα οποία αποδίδουν 60 κατοικίες.

Κατασκευή Πολυκατοικιών

 Η δημοπράτηση της κατασκευής της πολυκατοικίας 9 διαμερισμάτων στην Καστοριά εξετάζεται, με βάση την εκ-

δήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του ΑΟΟΑ. Για την εν λόγω πολυκατοικία έχει εκδοθεί η Οικοδομική Άδεια και έχει 

συνταχθεί η Μελέτη Δημοπράτησης, η οποία εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (ΥΕΘΑ).

 Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότου για την κατασκευή (1). πολυκατοικίας οκτώ (8) διαμερισμάτων στην 

Καλαμαριά θα επαναληφθεί άμεσα.

 Έχει εγκριθεί από το ΔΣ/ΑΟΟΑ η προμελέτη της ανέγερσης 48 διαμερισμάτων στα Ο.Τ. 267Α, 268Α επί της οδού 

ΚΕΝΑΝ ΜΕΣΣΑΡΕ στο Στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ», στα Ιωάννινα. Ήδη συντάσσεται η μελέτη για την έκδοση των Αδειών 

Δόμησης. Παράλληλα, συντάσσεται η Μελέτη Δημοπράτησης.

 Προωθείται η επανασχεδίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την έκδοση των Αδειών Δόμησης, της κατασκευής 18 

κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην Ποσειδώνια του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να αξιοποιηθούν 

οι διατάξεις του νέου ΝΟΚ. Η προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη έχει εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Δνσης Αρχαιο-

τήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και παράλληλα συντάσσεται η Μελέτη Δημοπράτησης.
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Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:

 Από το Γραφείο Ενημέρωσης στο τηλ.: 210 6577400 και 210 6577483 &

 Από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.aooa.gr

 Στη Λάρισα εγκρίθηκε, κατ’ αρχήν από το ΥΠΠΟ, η πρόταση του ΑΟΟΑ για την κατασκευή 2 πολυκατοικιών, 24 δι-

αμερισμάτων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη και οι συνοδές μελέτες (ΚΕΝΑΚ, Γεωλογική Έκθεση κ.λπ.) 

για την υποβολή στην Πολεοδομία του Δήμου Λάρισας της έγκρισης Δόμησης Συγκροτήματος Κατοικιών στο Ο.Τ. 833Β. 

Αναμένεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών μας, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία έγκρισης δόμησης.

 Ο ΑΟΟΑ, σε συνεργασία με το ΤΕΘΑ:

 Πρότεινε σχέδιο αξιοποίησης του Στρδου «ΠΛΕΣΣΑ», στην Αθήνα, το οποίο είναι το μόνο πολεοδομημένο Στρδο της Αττικής 

και στο οποίο είναι δυνατόν να κατασκευασθούν 150 διαμερίσματα, εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος μελών μας.

 Αναζητά λύσεις αξιοποίησης, μη αναγκαιούντων στο ΓΕΣ, κτιρίων ΣΟΑ, ιδιοκτησίας του Ταμείου, τα οποία μπορεί να 

τύχουν ανακαίνισης και να διατεθούν σε ιδιαίτερα καλές τιμές σε μέλη του ΑΟΟΑ.

 Προωθεί, τη διαδικασία απόκτησης οικοπεδικών εκτάσεων σε πολλές περιοχές, προκειμένου να τις συμπεριλάβει 

στην κατάρτιση Μελλοντικών Προγραμμάτων.

Διευκόλυνση προς Δανειολήπτες ΑΟΟΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψαν την 4η Απριλίου 2013 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 Το επιτόκιο των ήδη χορηγηθέντων δανείων του ΑΟΟΑ προς τα μέλη του καθορίζεται από 1-1-2013 μέχρι 31-12-

2015 σε ποσοστό 1%.

 Στα μέλη που έχουν ήδη λάβει δάνεια από τον Οργανισμό παρέχεται η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του 

χρόνου αποπληρωμής αυτών για μια ακόμη πενταετία, κατόπιν επιλογής τους, ώστε ο τελικός χρόνος διαρκείας έκαστου 

ληφθέντος δανείου να διαμορφώνεται στα είκοσι (20) έτη, με αντίστοιχη εκ νέου διαμόρφωση του ύψους των οικείων 

τοκοχρεωλυτικών δόσεων και τροποποίηση κατά τούτο των ήδη συναφθεισών δανειακών συμβάσεων.

 Όσοι δανειολήπτες επιθυμούν την επιμήκυνση του δανείου τους, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον 

Οργανισμό, προκειμένου στη συνέχεια να υπογραφεί σχετική τροποποίηση της ήδη συναφθείσας δανειακής σύμβασης.

 Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι όσοι λαμβάνουν στεγαστικό δάνειο από τον ΑΟΟΑ, επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 

9 του άρθρου 8 του Ν. 2745/99 να εξοφλούν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο τμήμα του δανείου με έκπτωση 10%, εφόσον η εξόφλη-

ση γίνει μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία της δανειακής σύμβασης και προ της παρελεύσεως δεκαετίας, με 

την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εμπρόθεσμα η αποπληρωμή των δόσεων του δανείου που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό.

Λοιπά θέματα 

 Ο Οργανισμός έθεσε σε λειτουργία τη νέα του διαδραστική ιστοσελίδα, με την ίδια διεύθυνση (www.aooa.gr), στην 

οποία θα έχουν πρόσβαση για ενημέρωση άπαντες (μέλη του ΑΟΟΑ και μη).

 Οι παραπάνω θα μπορούν να ενημερώνονται, όπως μέχρι σήμερα για τις δραστηριότητες του ΑΟΟΑ, για θέματα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και επιπλέον μόνο τα μέλη θα μπορούν να εκδηλώνουν την προτίμησή τους στο σύνδεσμο με τίτλο 

«Μελλοντικά Προγράμματα», προκειμένου ο Οργανισμός να υλοποιήσει αυτά στα οποία υφίσταται ενδιαφέρον.

Συνεχίζεται η διαδικασία δημιουργίας καταλόγου στον οποίο θα περιέχονται κινητό-σταθερό τηλέφωνο 
και ηλεκτρονική διεύθυνση των επιθυμούντων μελών του Οργανισμού, με σκοπό την άμεση ηλεκτρονι-

κή ενημέρωση. Παρακαλούνται τα μέλη μας να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή του Οργανισμού.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέματα Μέριμνας Προσωπικού

 Άδεια Πανελληνίων Εξετάσεων

Με την πρόσφατα εκδοθείσα Φ.440/12/946888/Σ.72/25 Απρ 2013/ΓΕΣ/ΔΜΠ, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 Στο προσωπικό που διαμένει μαζί με την οικογένεια του, να χορηγείται ημερήσια απαλλαγή κατά τις ημέρες των γραπτών 

εξετάσεων συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μαθημάτων.

 Στο προσωπικό που διαμένει μακριά από την οικογένεια του, να χορηγηθεί ειδική άδεια έξι (6) ημερών πέραν της κανο-

νικής. Επιπλέον ημέρες αδείας να βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

 Στο προσωπικό που τα τέκνα του διαγωνίζονται για εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, ΤΕΦΑΑ ή σχολές που απαιτούν εξέτα-

ση σε περισσότερες δοκιμασίες πέραν των Πανελλαδικών, η χορήγηση επιπλέον ημερών αδείας να βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

 Τα προαναφερθέντα μέτρα ισχύουν και για τα διαζευγμένα στελέχη έστω και αν δεν ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους.

 Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ΣΞ οι παραπάνω άδειες θα χορηγηθούν σε έναν από τους δύο.

 Οι Δκσεις να διευκολύνουν τα στελέχη κατά τη χρονική περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων εξαντλώντας τις υπηρε-

σιακές τους δυνατότητες.

 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών σταθμών είναι υψηλά στην ημερήσια διάταξη της Δνσης. Σήμερα σε όλη την επι-

κράτεια λειτουργούν 20 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Συνολικά φιλοξενούνται 772 νήπια ηλικίας 2,5 με 5 ετών από 1.134 

νήπια, για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις. Ποσοστό ικανοποίησης 68 %. [Αθήνα (2 ΒΝΣ), Θεσσαλονίκη (2 ΒΝΣ), Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Φέρρες, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Μύρινα Λήμνου, Μυτιλήνη, Χίο, Βαθύ Σάμου, 

Κω, Ρόδο, Λάρισα, Βόλο και Βέροια].

Πρόσφατα τροποποιήθηκε η ΠαΔ 4-52/2008/ΓΕΣ/ ΔΜΠ/3 σε θέματα μοριοδότησης του προσωπικού στους Βρεφονηπια-

κούς Σταθμούς του Στρατού Ξηράς, με την εισαγωγή οικονομικών κριτηρίων. Αυτό ήταν αποτέλεσμα προτάσεων που είχαν 

υποβληθεί μέσα από τη διαδικασία υποβολής προτάσεων-ιδεών.
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Το έντυπο για την υποβολή προτάσεων βρίσκεται στην Ιστοσελίδα

 (www.army.gr) όπως φαίνεται στην εικόνα

Ενημέρωση Στρατεύματος για θέματα που αφορούν το προσωπικό του Στρα-

τού Ξηράς, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΟΙ

Σας γνωρίζουμε, σε απάντηση του σχετικού ότι τα θέμα-

τα που αφορούν το προσωπικό του Στρατού Ξηράς αρμοδι-

ότητας ΓΕΣ/ΔΟΙ, είναι τα εξής:

 Έγκριση της συνεργασίας του ΓΕΣ με εμπορικές 

τράπεζες, προκειμένου η εξόφληση των απαιτήσεων 

του προσωπικού των Μονάδων και τρίτων, καθώς και 

των υποχρεώσεων των Μονάδων, να διενεργείται ηλε-

κτρονικά (e-banking), επιτυγχάνοντας την απεμπλοκή 

του προσωπικού από την υποχρέωση προσέλευσης στο 

οικείο ΚΤΣ-ΚΤΕΘ για πληρωμή.

 Κατάργηση της έκδοσης και χορήγησης των μηνιαίων Αναλυτικών Φύλλων Μισθοδοσίας και των ετήσιων βεβαι-

ώσεων αποδοχών που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρο-

νικά με προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, μέσω ειδικού portal στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

 Προτάσεις -Ιδέες

Μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει 

η ΠαΔ 0-25/2007 για τις Προτάσεις-Ιδέες, 

κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2012 - 

Απριλίου 2013, υποβλήθηκαν 106 προτάσεις. 

Από αυτές οι είκοσι μία (21) ήδη υλοποιού-

νται ή προβλέπονται αντίστοιχες διαδικασίες 

από διαταγές και κανονισμούς, οι πέντε (5) 

υλοποιήθηκαν άμεσα και οι τριάντα δύο (32) 

κρίθηκαν ότι απαιτούν περισσότερη μελέτη, 

προκειμένου να υλοποιηθούν στο μέλλον. Οι 

υπόλοιπες σαράντα οχτώ (48) κρίθηκαν ότι 

δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε γιατί εί-

χαν πολύ συγκεκριμένο προσωπικό κίνητρο 

είτε γιατί δεν είναι υλοποιήσιμες λόγω οικο-

νομικών περιορισμών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εθελοντική Αιμοδοσία και Καθαρισμός Ακτών από τη ΣΕΑΠ

Τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία οπλιτών και μαθητών της Σχολής, από την κινητή 

μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

Η Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού διοργάνωσε, μαζί με την 126 Σμηναρχία Μάχης και σε συνεργασία με τον Δήμο 

Ηρακλείου, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων και σε εφαρμογή των αρχών αποκατάστασης και δι-

ατήρησης της περιβαλλοντολογικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον καθαρισμό της ακτής Καρτερού Ηρακλείου.
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Διανομή Δεμάτων σε Απόρους και Συμμετοχή με Τμήματα Απόδοσης Τιμών από 

την 71 ΑΜ ΤΑΞ
 

Τη Μεγάλη Εβδομάδα, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρα-

τού, έγινε διανομή δεμάτων με τρόφιμα σε άπορες οικογένειες της πόλης του 

Κιλκίς και του χωριού της 

Ν. Σάντας, σε συνεργασία με 

τον Δήμο Κιλκίς και την Ι.Μ. 

Πολυανής και Κιλκισίου. Επί-

σης, η Ταξιαρχία συμμετείχε 

με τμήματα απόδοσης τιμών 

και αντιπροσωπείες στελεχών στην περιφορά του Επιταφίου και στη λειτουργία 

της Ανάστασης του Κυρίου, στην πόλη του Κιλκίς και στο χωριό της Ν. Σάντας.

Εθελοντική Αιμοδοσία και Καθαρισμός Ακτών από την 96 ΑΔΤΕ

Διεξαγωγή Τακτικής Αιμοδοσίας στην έδρα του 96 ΤΥΕΘ, η οποία  δι-

ενεργήθηκε από ειδικό συνεργείο του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥ-

ΛΙΤΣΕΙΟ», κατά την οποία προσήλθαν 94 εθελοντές από Μονάδες της 96 

ΑΔΤΕ και συγκεντρώθηκαν 81 μονάδες αίματος, εκ των οποίων οι 10 

διατεθήκαν για την κάλυψη άμεσων αναγκών του τοπικού πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Αρχών της Περιβαλλοντικής Πολι-

τικής του ΥΠΕΘΑ και της Παγκόσμιας ημέρας προστασίας για το περι-

βάλλον, πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2014 καθαρισμός τεσσάρων 

ακτών από προσωπικό Μονάδων της ΠΕ/96 ΑΔΤΕ.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εμπορική χρήση αμιάντου
Ο αμίαντος υπάρχει σε αφθονία στα 

3/4 περίπου του στερεού φλοιού της γης, 
η περισσότερη όμως ποσότητα σε εκμε-
ταλλεύσιμα μεγέθη βρίσκεται στα επιφα-
νειακά ορυχεία του Quebec στον Καναδά, 
τα Ουράλια όρη, τη Σοβιετική Ένωση και 
τη Νότια Αφρική. Απαντάται επίσης στην 
Κίνα, την Ιταλία, την Κύπρο, τις ΗΠΑ και 
τη Δυτική Αυστραλία. Στην Ελλάδα υπάρ-
χει στη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Το 
μεγαλύτερο κοίτασμα βρίσκεται στο Ζιδά-
νι του νομού Κοζάνης.

Ο χρυσοτίλης είναι το είδος που χρη-
σιμοποιείται ως επί το πλείστον (90 - 97%), 
με τον αμοσίτη και τον κροκιδόλιθο να ακο-
λουθούν (EHS, “Asbestos Awareness”). Για 
την εκάστοτε χρήση του αμιάντου αλλά και 
για τον καθορισμό αυτής, είναι αναγκαία η 
κατάταξή του, βάσει του μήκους των ινών. 
Η κατάταξη γίνεται κατά QAMA για όλους 
τους τύπους αμιάντου, έτσι ώστε η εμπο-
ρική του διάθεση να γίνεται τυποποιημένα 
(Roskill Information Services, 1990). Ο 
επεξεργασμένος αμίαντος αποτελείται από 
εξαιρετικά λεπτές, μαλακές και αρκετά 
ελαστικές ίνες που έχουν κυμαινόμενο μή-
κος από 10 έως 12 mm. Είναι εύκαμπτες 
και υποδιαιρούνται σε μικρότερα ινίδια. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι χρήσεις 
του αμιάντου ξεπερνούσαν τις 3.000.

Κατάταξη κατά QAMA Χρήσεις

Ακατέργαστες ίνες 1 και 2
Χρυσοτίλης: υφάσματα, ελάσματα
Κροκιδόλιθος: ελάσματα, φλάντζες, σχοινιά, υφάσματα
Αμοσίτης: μονωτικό υλικό

Κατεργασμένες ίνες 3
Παραγωγή υφασμάτων, χαρτιών αμιάντου, τσιμουχών, φρέ-
νων και συμπλεκτών αυτοκινήτων, ηλεκτρολυτικών δια-
φραγμάτων, μονωτικών υλικών

Κατεργασμένες ίνες 4

Χρυσοτίλης: θερμομονωτικά περιβλήματα, ελάσματα, χαρτό-
νια, φλάντζες, ενίσχυση πλαστικών
Κροκιδόλιθος: αμιαντοσωλήνες, φλάντζες
Αμοσίτης: μονωτικό υλικό

Κατεργασμένες ίνες 4
Αυλακωτά και επίπεδα ελάσματα, ηλεκτρονικά ταμπλό, φρένα 
αυτοκινήτων, ενισχυμένα πλαστικά, αμιαντοσωλήνες

Κατεργασμένες ίνες 6
Ως αδρανές στην παραγωγή αμιαντοτσιμέντου, φρένα αυτο-
κινήτων, ενισχυμένα πλαστικά, αμιαντοσωλήνες, ως πληρω-
τικό (filler)

: ο Άσβεστος Κίνδυνος
της Δημόσιας Υγείας 

Πίνακας 1. Εμπορική χρήση αμιάντου ανά κατηγορία κατάταξης κατά QAMA

Ο όρος «αμίαντος» χαρακτηρίζει μια οικογένεια πυριτικών ορυκτών με ινώδη μορφή. Η διεθνής ονομα-

σία του είναι ‘Αsbestos’ και έχει ελληνική προέλευση από τη λέξη άσβεστος, επειδή δεν καιγόταν κατά τη 

χρήση του σαν φυτίλι στα λυχνάρια. Ο αμίαντος απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία και ως “Amianthus” 

με την ελληνική του προέλευση να δηλώνει ότι δεν υφίστατο μίανση. Ο αμίαντος αποτελείται από πυρίτιο 

(silicon-Si), οξυγόνο (oxygen-O
2
), υδρογόνο (hydrogen-H

2
) και διάφορα κατιόντα μεταλλικών στοιχείων. 

Είναι υλικό με μακρόστενους ινώδεις κρυστάλλους, ποικίλων διαμέτρων και μηκών χαρακτηριζόμενο ως 

επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), όταν οι διαστάσεις 

των ινών ανέρχονται σε μήκος L > 5m, διάμετρο d < 3 μm και λόγο μήκους: διαμέτρου ≥ 3:1.

Σήμερα οι χρήσεις του αμιάντου έχουν 
περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό και ο αμία-
ντος αντικαθίσταται σε πολλές περιπτώ-
σεις από υποκατάστατα αμιάντου όπως 
πυριτικό ασβέστιο, ίνες άνθρακα, κερα-
μικές ίνες, διάφορες οργανικές ίνες (πο-
λυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου, πολυ-
τετραφθοροαιθυλενίου, κ.α.), ίνες υάλου, 
μάλλινες ίνες και άλλων, όχι απαραίτητα, 
ινωδών υλικών. Η παραγωγή του αμιά-
ντου έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Στην Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες 
χώρες, έχει απαγορευτεί η εξόρυξη, η πα-
ραγωγή και η χρήση του. Υπάρχουν ακό-
μα ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ρωσία, 
ο Καναδάς και η Βραζιλία που παράγουν 
προϊόντα που περιέχουν αμίαντο, αλλά οι 
τάσεις είναι πτωτικές, με εξαίρεση τη Βρα-
ζιλία. Το ενδιαφέρον έγκειται σε χώρες 
όπως Ινδία, Πακιστάν, Ινδονησία, Ταϊλάν-
δη, Ιράκ, οι οποίες λόγω του ότι δεν έχουν 
αναπτύξει τον τομέα κοινωνικής προστα-
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σίας και υγείας, όπως οι χώρες στην Ευ-
ρώπη, αυξάνουν τις εισαγωγές σε αμίαντο, 
υποκύπτοντας στις πιέσεις των λόμπυ αμι-
άντου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
Ινδία στην οποία αυξήθηκε η παραγωγή 
προϊόντων αμιάντου κατά 30% περίπου, 
από τους 76.000 το ’98 - ’99 στους 100.000 
τόνους το ’02 - ’03 (Gidarakos et al, 2008, 
Anastasiadou et al, 2010).

Στην Ελλάδα έχει απαγορευτεί η εξό-
ρυξη, η παραγωγή και η χρήση αμιάντου, 
ενώ η εμφάνιση προϊόντων αμιάντου πα-
ρατηρείται σε βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις, δημόσια κτήρια (σχολεία, νοσοκο-
μεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.), 
κατοικίες και αγροτικά κτήρια (ΚΕΠΕΚ 
Μακεδονίας-Θράκης, 2003).

Επιπτώσεις στην υγεία
Οι πρώτες ενδείξεις για την επικινδυ-

νότητα καταγράφηκαν από τους Auribault 
(1906) (πνευμονική ίνωση) και ο Murray 
(Αμιάντωση) σε έναν 30χρονο εργαζόμε-
νο τον τελευταίο επιζώντα από 10 εργα-
ζόμενους στο ίδιο εργοστάσιο. Το 1906 ο 
Marchand περιέγραψε τα σωματίδια αμι-
άντου (asbestos Bodys) στους πνεύμονες 
ως κρυστάλλους. Μετά το 1926 υπήρξε 
συμφωνία ότι ο αμίαντος είναι τοξικός για 
τους πνεύμονες και τους υπεζωκότες. Το 
1960 οι Wagner et al. περιέγραψαν στην 
Ν. Αφρική 33 περιπτώσεις ασθενών με 
μεσοθηλίωμα εκ των οποίων οι 28 είχαν 
έκθεση σε κροκιδόλιθο.

Ο αμίαντος θεωρείται υπεύθυνος για 
σοβαρές ασθένειες των πνευμόνων κα-
θώς και μεγάλο αριθμό θανατηφόρων 
κρουσμάτων κυρίως σε πληθυσμούς 

που εκτέθηκαν κατά την περίοδο άνθι-
σης της χρήσης του αμιάντου. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα την κατάθεση νομοθετι-
κών πλαισίων απαγόρευσης της χρήσης 
του αμιάντου, την ανάπτυξη τεχνολογιών 
αιχμής για την ασφαλή απομάκρυνση και 
επεξεργασία του, καθώς και την εκτετα-
μένη ιατρική μελέτη της επίδρασής του 
στην ανθρώπινη υγεία. Έχουν διεξαχθεί 
πολλές εργασίες που διερευνούν τις ιδιό-
τητες της επιφάνειας των ινών αμιάντου, 
όμως οι φυσικές του ιδιότητες είναι κατά 
κύριο λόγο αυτές που τον χαρακτηρίζουν 
τοξικό και συγκεκριμένα η γεωμετρική 
δομή της ίνας. Μέσω του δέρματος δεν γί-
νεται απορρόφηση, διείσδυση όμως ινών 
αμιάντου μπορεί να οδηγήσει σε τοπική 
εναπόθεσή τους κάτω από το δέρμα.

Οι μηχανισμοί προστασίας των ανα-
πνευστικών οργάνων δεν επιτρέπουν σε 
διάφορα σωματίδια να περάσουν στον 
οργανισμό και κυρίως στο πνευμονικό 
σύστημα. Σωματίδια όμως με ινώδη μορ-
φή όπως αυτά του αμιάντου έχουν την 
ικανότητα να ξεπερνούν αυτή την πρώτη 
άμυνα και να εισέρχονται στους πνεύ-
μονες. Σε αυτό το σημείο ενεργοποιείται 
ο μηχανισμός καθαρισμού σκόνης, με 
αποτέλεσμα οι χαρακτηριστικές επιμή-
κεις ίνες αμιάντου να καταφέρνουν και 
διεισδύουν στις πνευμονικές κυψελίδες. 
Λόγω της αδυναμίας των μηχανισμών 
των πνευμόνων να απομακρύνουν τις 
ίνες, αναπτύσσονται σωματίδια αμιάντου. 
Με την χρόνια εισπνοή ινών, τα σωματί-
δια αμιάντου παραμένουν σταθερά στη 
θέση τους και συσσωρεύονται, με αποτέ-
λεσμα τη σκλήρυνση των ιστών του πνεύ-

μονα με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή 
μείωση της επιφάνειας ανταλλαγής αέρα. 
Ως εκ τούτου ο πνεύμονας παρουσιάζει 
τάση για συρρίκνωση. Η προαναφερθείσα 
πληγή ονομάζεται ίνωση και διακρίνεται 
σε δύο είδη, την αμιάντωση (ίνωση του 
πνευμονικού παρεγχύματος) και την ίνω-
ση του υπεζωκότα (ίνωση της επιφάνειας 
του υπεζωκότα).

Η αμιάντωση και η ίνωση υπεζωκότα 
επιφέρουν κατά κανόνα περαιτέρω επα-
κόλουθες ασθένειες όπως βρογχιεκτασία, 
υπερτροφία δεξιού ημικαρδίου και εμφυ-
σήματα. Γενικά, δεν υπάρχει θεραπεία για 
τις ινώσεις.

Η αμιάντωση είναι μια μη αναστρέ-
ψιμη διάχυτη διάμεση ίνωση των πνευ-
μόνων. Η ανάπτυξή της προϋποθέτει την 
έκθεση σε σημαντικές ποσότητες ινών 
αμιάντου για σχετικά μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Τα αρχικά συμπτώματα είναι:

 δύσπνοια κατά την κόπωση
 ξηρός βήχας ή βήχας με απόχρεμψη
 τρίζοντες ρόγχοι στα οπισθιοβασι-

κά τμήματα των πνευμόνων.

Σχήμα 3. Ασθένειες που συνδέονται με την 

έκθεση σε αμίαντο (ΥΕΚΑ, 2003)

(α) 

(β)

Σχήμα 4.

(α) Πλάκες στον υπεζωκότα σε πνευμονική αμιάντωση, (β) Εκτεταμένη ίνωση με εμφυσηματικές αλλοιώσεις, κυρίως στον κάτω λοβό (ΥΕΚΑ, 2003)
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et al., 2000; Park et al., 2012; Silverstein et 
al., 2009; Prazakova et al., 2013).

Όταν αναφερόμαστε σε κίνδυνο λόγω 
αμιάντου, εννοούμε την περίπτωση που 
υπάρχει απελευθέρωση ινών στον αέρα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι λεπτές ίνες 
αμιάντου μπορούν να παραμείνουν αι-
ωρούμενες στον ατμοσφαιρικό αέρα για 
πολλές ώρες έως και μέρες. Οι αιωρού-
μενες ίνες αμιάντου προέρχονται από τη 
φυσική διάβρωση, από την απελευθέ-
ρωσή τους λόγω σύγκρουσης και κατα-
στροφής υλικού με περιεχόμενο αμίαντο, 
λόγω φθοράς και έλλειψης συντήρησης, 
καθώς και λόγω εργασιών στο υλικό 
όπως τρύπημα, πριόνισμα, καθάρισμα, 

βάψιμο, επισκευή κ.λπ. (Σχήμα 3), (ΚΕ-
ΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης, 2003).

Επικίνδυνος θεωρείται ο αμίαντος ο 
οποίος είναι εύθρυπτος (πυκνότητα ου-
σίας ιοντικών δεσμών <1000 kg/m3), δη-
λαδή όταν θρυμματίζεται με το χέρι. Λόγω 
της χρήσης του αμιάντου σε διάφορες 
εφαρμογές παρατηρείται μεγαλύτερη συ-
γκέντρωσή του στο αστικό και βιομηχανι-
κό περιβάλλον σε σχέση με τις μη-αστικές 
περιοχές. Υπολογίζεται ότι ο αέρας περιέ-
χει 0.01 – 0.1 ίνες/cm3 και εκτιμάται ότι 
κατά μέσο όρο εισπνέουμε ημερησίως 
10.000 – 15.000 ίνες αμιάντου. Οι ίνες που 
θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες εί-
ναι αυτές με μήκος μεγαλύτερο των 5μm, 

Οι μέθοδοι διάγνωσής της είναι:
 η ιστοπαθολογική εξέταση και η 

ανίχνευση ινών αμιάντου.
 Διάχυτη ίνωση στην ακτινογραφία 

θώρακος ή στο HR CT
 έλεγχος για την απουσία άλλων αι-

τιών ίνωσης
 περιοριστική πνευμονοπάθεια στις 

σπιρομετρικές εξετάσεις.

Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν διαφέρει 
από αυτόν ο οποίος έχει την αιτιολογία του 
στο κάπνισμα και αναπτύσσεται ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη αμιάντωσης. Οι καπνιστές 
που εκτίθενται στον αμίαντο, διατρέχουν 
10πλάσιο κίνδυνο στην ανάπτυξη καρκίνου 
του πνεύμονα, συγκριτικά με καπνιστές 
που δεν είναι εκτεθειμένοι στον αμίαντο. 
Η ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα 
προϋποθέτει έκθεση 25 έτη ινών.

Το μεσοθηλίωμα είναι ένα επιθετικό εί-
δος καρκίνου. Η διάγνωση των μεσοθηλι-
ωμάτων γίνεται στο 90% των περιπτώσεων 
σε προχωρημένο στάδιο και η κατάσταση 
είναι μη αναστρέψιμη. Το μεσοθηλίωμα 
εμφανίζεται σε άτομα που έχουν εκτεθεί 
στον αμίαντο μετά από 30-40 χρόνια (Levin 

Σχήμα 5. Κατανομή υλικών βάσει της δυνατότητας αποδέσμευσης ινών αμιάντου.

(ΚΕΠΕΚ Μακεδονίας-Θράκης, 2003)

• Ψεκασμένα στρώματα/Χύμα αμίαντος
• Μονώσεις σωληνώσεων & υλικά συσκευασίας
• Μονωτικές αμιαντόπλακες
• Αμιαντόσχοινα, φλάντζες, τσιμούχες
• Αμιαντόχαρτο
• Αμιαντοτσιμέντο
• Πλακάκια δαπέδων, μαστίχες, αφαλτόπανα
• Διακοσμητικά επιχρίσματα και βαφές

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
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πλάτος μικρότερο των 3 μm και λόγο μή-
κους προς πλάτος μεγαλύτερο του 3.

Ο Οργανισμός Εργασιακής Ασφάλει-
ας και Υγιεινής (OSHA) θέτει ως επιτρε-
πτό Όριο Έκθεσης τις 0.1 ίνες/cm3 αέρα 
για οκτάωρη έκθεση ενός μέσου βάρους 
ενήλικα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας (WHO) καθορίζει αντίστοιχα το όριο σε 2 
ίνες/ cm3 αέρα στον χώρο εργασίας. Στον 
Πίνακα 2 που ακολουθεί αναφέρονται τα 
όρια που θέτουν διάφοροι οργανισμοί. 

Συμπερασματικά αξίζει να σημειω-
θεί πως παρ’ όλα τα όρια που έχουν τε-
θεί, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα τεκμη-
ριωμένο κατώτερο όριο συγκέντρωσης 
αμιάντου, κάτω από το οποίο παύουν να 
υφίστανται κίνδυνοι για την ανθρώπινη 
υγεία (Γιδαράκος, 2006).

ΕΕ 0.1 Ίνες/cm3

OSHA 0.1 Ίνες/cm3

WHO 2 Ίνες/cm3

EPA 0.000004 Ίνες/cm3

Συμπεράσματα
Η συσχέτιση της έκθεσης σε αμίαντο με 

την εμφάνιση σοβαρών ασθενειών οδήγη-
σε από την αντιμετώπισή του ως ένα κοινό 
υλικό, η χρήση του οποίου δεν απαιτούσε 
ιδιαίτερη προφύλαξη, σε υπερβολική κα-
χυποψία και πανικό και σε μια προσπάθεια 
άμεσης αφαίρεσης και απομάκρυνσής του. 
Σήμερα μετά τη φάση της υπερβολικής αντί-
δρασης ακόμα και στη θέα του αμιάντου, 
περάσαμε στο στάδιο της σωστής διαχείρι-
σής του. Αντικειμενικός βέβαια σκοπός εί-
ναι η πλήρης αφαίρεση και η αντικατάστασή 
του από άλλα υλικά, αλλά αυτό θα πρέπει να 
γίνει σε βάθος χρόνου, με έναν τρόπο ελεγ-
χόμενο και προγραμματισμένο και με προ-
τεραιότητα στους χώρους όπου ο αμίαντος 
έχει υποστεί φθορά ή είναι εκτεθειμένος και 
υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί ή να υπο-
στεί φθορά. Όλα αυτά προϋποθέτουν την 
απαραίτητη πληροφόρηση, ενημέρωση και 
εφαρμογή καλών εργασιακών πρακτικών 
για την προστασία των εργαζομένων που 
ενδεχομένως εκτίθενται σε αμίαντο.

Η αφαίρεση των αμιαντούχων υλικών 
είναι μια επικίνδυνη διαδικασία, γιατί υπάρ-
χει κίνδυνος αποδέσμευσης ινών αμιάντου 
στον αέρα του χώρου εργασίας. Γι’ αυτό 
απαιτούνται αυστηρά μέτρα ελέγχου. Κατά 

συνέπεια η αφαίρεση των αμιαντούχων 
υλικών γίνεται όταν είναι αναγκαία και όχι 
επειδή αμιαντούχα υλικά υπάρχουν στον 
χώρο. Μερικές περιπτώσεις που η αφαί-
ρεση αμιαντούχων υλικών από ένα κτήριο 
θα ήταν απαραίτητη είναι αν τα αμιαντούχα 
υλικά σε ένα κτήριο ή μια κατασκευή έχουν 
υποστεί μεγάλες φθορές και δεν είναι δυ-
νατή η επικάλυψη, η στεγανοποίηση ή ο 
εγκλεισμός τους, πριν από την κατεδάφιση, 
πριν από τη συντήρηση, όταν αυτή είναι 
πιθανό να διαταράξει τα υλικά που περιέ-
χουν αμίαντο, όταν τα υλικά που περιέχουν 
αμίαντο είναι πιθανό να καταστραφούν από 
φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες 
στο κτήριο και όταν τα υλικά που περιέχουν 
αμίαντο είναι πιθανό να καταστραφούν από 
αλλαγή στη χρήση του κτηρίου.

Προκειμένου να γίνει εκτίμηση του κιν-
δύνου, πρέπει να είναι γνωστά ο τύπος και 
η ποσότητα των αμιαντούχων υλικών, η 
κατάσταση των αμιαντούχων υλικών (κατε-
στραμμένα υλικά παρουσιάζουν μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο), ποιες εργασίες πάνω στα αμι-
αντούχα υλικά θα τα καταστρέψουν ή θα τα 
διαταράξουν (π.χ. κοπή, τρύπημα, πριόνισμα 
κ.λπ.), ποιες εργασίες θα επιφέρουν έμμεσα 
διατάραξη των αμιαντούχων υλικών, πώς 
θα εκτελεστεί η εργασία και ποιες μέθοδοι 
θα χρησιμοποιηθούν για να προληφθεί ή 
ελεγχεί η έκθεση των εργαζομένων σε ίνες 
αμιάντου. Επίσης, τα απαιτούμενα μέσα ατο-
μικής προστασίας, το πιθανό επίπεδο έκθε-
σης, το χρονικό διάστημα της εργασίας και 
κάθε άλλη σχετική πληροφορία για σωστές 
εργασιακές πρακτικές. Τέλος, πρέπει να λη-
φθούν υπόψη πόσοι εργαζόμενοι μπορούν 
να εκτεθούν και αν κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών μπορεί να είναι παρόντες και άλλοι 
άνθρωποι, άλλοι εργαζόμενοι, επισκέπτες, 
κοινό και νέοι εργαζόμενοι ή εκπαιδευόμε-
νοι με έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν τα αμια-
ντούχα υλικά είναι σε καλή κατάσταση και 
δεν διαταράσσονται, δεν υπάρχει κίνδυνος 
αποδέσμευσης ινών αμιάντου στον αέρα 
του χώρου εργασίας και επομένως τα υλι-
κά αυτά μπορούν να παραμείνουν στη θέση 
τους. Καλό είναι τα υλικά αυτά να παρακο-
λουθούνται συνεχώς από τους αρμόδιους 
τεχνικούς ασφαλείας των εγκαταστάσεων 
και εάν είναι δυνατό να υπάρχει ένα πρό-
γραμμα σταδιακής απομάκρυνσής τους.

Τχης (ΥΚ) Φίλιππος Γκουμάς

Πίνακας 2. Επιτρεπτά όρια έκθεσης σε αμίαντο 

στον αέρα, για 8ωρη σταθμισμένη έκθεση

(Γιδαράκος, 2006).
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Αγώνες Πρωταθλήματος Κολύμβησης-Πετοσφαίρισης  Μαθητών-Μαθητριών ΑΣΣΥ

Στους αγώνες πρωταθλήματος κολύμβησης που πραγματοποιήθηκαν 

στις 9 Απριλίου 2014, πρώτη στην τελική βαθμολογία μαθητών αναδείχθη-

κε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, δεύτερη η Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών και τρίτη η Σχολή Μονίμων Υπαξοωματικών Αεροπορίας. 

Στους αγώνες μαθητριών την πρώτη θέση κατέλαβε η Σχολή Τεχνικών 

Υπαξιωματικών Αεροπορίας, τη δεύτερη η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών 

Ναυτικού και την τρίτη η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Στους αγώνες πετοσφαίρισης, που διεξήχθησαν από 2 έως 4 Μαΐου, στο 

κλειστό γυμναστήριο της Σχολής Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, στους μαθητές την πρώτη θέση κατέλαβε η 

ΣΤΥΑ, τη δεύτερη η ΣΜΥ και την τρίτη η ΣΜΥΝ. Στις μαθήτριες, πρώτη αναδείχθηκε η ΣΤΥΑ, δεύτερη η ΣΜΥΝ και τρίτη η ΣΥΔ. Οι 

αγώνες διοργανώθηκαν από τη ΣΤΥΑ υπό την αιγίδα του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.

Στρατιωτικοί Αγώνες από την 98 ΑΔΤΕ

Στις 6 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκαν στρατιωτικοί αγώνες από την 98 ΑΔΤΕ.

Αγώνες Πρωταθλήματος Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Στους αγώνες πρωταθλήματος αντισφαίρισης, πρώτη αναδείχθηκε η 

ΣΣΕ, δεύτερη η ΣΑΕΑ, κια τρίτη η ΣΑΝ. Στους  αγώνες Καλαθοσφαίρισης, την 

πρώτη θέση κατέλαβε η ΣΑΠΣ, τη δεύτερη η ΣΙ και την τρίτη η ΣΣΕ.

Στους αγώνες κολύμβησης, που διήρκησαν δύο ημέρες, την πρώτη θέση 

στους μαθητές κατέλαβε η ΣΣΕ, τη δεύτερη η ΣΝΔ και την τρίτη η ΣΣΑΣ. Στις 

μαθήτριες την πρώτη θέση κατέλαβε η ΣΝΔ, τη δεύτερη η ΣΙ, την τρίτη η ΣΑΕΑ.

Στους αγώνες πετοσφαίρισης μαθητριών, πρώτη ήρθε η ΣΣΕ, δεύτερη η 

ΣΣΑΣ, τρίτη η ΣΑΣΑ. 

Στους αγώνες πρωταθήματος Στίβου, στην τελική βαθμολογία μαθητών, πρώτη αναδείχθηκε η ΣΣΕ, δεύτερη η ΣΙ και τρίτη η ΣΝΔ. 

Στους αγώνες μαθητριών την πρώτη θέση κατέλαβε η ΣΣΕ, τη δεύτερη η ΣΝΔ και την τρίτη η ΣΣΑΣ.
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Αγώνες Πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Οι Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΕΔ - ΣΑ Έτους 2014, διεξήχθηκαν το Σάββατο 

31 Μαΐου 14, στις εγκαταστάσεις του Γ.Σ. Άρη Βούλας, στη Βούλα, με υπεύθυνο οργάνω-

σης το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Συμμετείχε η αντιπροσωπευτική ομάδα του ΣΞ, η οποία 

κατέλαβε στη συνολική βαθμολογία τη 1η θέση, με δεύτερη την αντίστοιχη του Πυροσβε-

στικού Σώματος και τρίτη της ΕΛ.ΑΣ.

Αγώνες Πρωταθλήματος Στίβου ΕΔ-ΣΑ

Στους αγώνες πρωταθλήματος Στίβου που διεξήχθηκαν το Σάββατο 10 Μα-

ΐου 2014 στο Δημοτικό Στάδιο Έργους Άργους, την πρώτη θέση στους άνδρες 

κατέλαβε ο ΣΞ, τη δεύτερη η ΕΑ, την τρίτη η ΠΑ και το ΠΣ και ακολούθησαν το 

ΠΝ στην πέμπτη θέση και το ΛΣ στην έκτη. Στις γυναίκες, πρώτη ήρθε η ΕΑ, 

δεύτερος ο ΣΞ, τρίτο το ΛΣ, τέταρτο το ΠΣ, πέμπτη η ΠΑ και έκτο το ΠΝ.

Αγώνες Καλαθοσφαίρισης ΕΔ-ΣΑ Έτους 2014

Οι αγώνες καλαθοσφαίρισης ΕΔ - ΣΑ Έτους 2014, διεξήχθηκαν από 10 έως 14 Ιουνίου 2014, στο Αιγάλεω, στο Κλειστό Γυμναστή-

ριο «Σταυρός Βενέτης», με υπεύθυνο οργάνωσης το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Συμμετείχε η αντιπροσωπευτική ομάδα του Στρα-

τού Ξηράς, η οποία κατέλαβε στη συνολική βαθμολογία τη 2η θέση. Την 1η θέση κατέλαβε η ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος 

και την τρίτη θέση η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης γυναικών, που διεξήχθη από 18 έως 20 Ιουνίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Αιγάλεω, πρώτη 

αναδείχθηκε η ομάδα του Λιμενικού Σώματος, δεύτερη η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας και η τριτη η ομάδα του Στρατού Ξηράς.

Αγώνες Τοξοβολίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Αγώνες τοξοβολίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά-

των Ασφαλείας διεξήχθηκαν στο Χαλκιοπούλειο γήπεδο Λαμίας, στις 10 

Απριλίου 2014, με υπεύθυνο οργάνωσης το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 

Συμμετείχε η αντιπροσωπευτική ομάδα του ΣΞ, η οποία κατέλαβε την 1η 

θέση στο ομαδικό και την 1η θέση στο ατομικό Ανδρών, με 2η την ομάδα της 

Ελληνικής Αστυνομίας και 3η την αντίστοιχη της Πολεμικής Αεροπορίας.



48 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 4

Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗ ή ΕΦ 19

Βρίσκεται επί χαρακτηριστικού υψώματος 636 μ., στα 

αριστερά της παλαιάς γέφυρας. Κατέχει δημόσια έκταση 800 

τ.μ. από το 1925, οπότε και ανέλαβε τον έλεγχο των πολιτών 

που διέρχονταν από τη γέφυρα, μεταβαίνοντας στο Προσήλιο 

και από κει προς Αμάραντο και Λεσκοβίκι. Μετά την απελευ-

θέρωση, λειτούργησε ως το 1948, λόγω εισόδου ενόπλων 

τμημάτων από Αλβανία. Το Μηχανικό ανατίναξε τη γέφυρα 

και έκτοτε το φυλάκιο έπαυσε να λειτουργεί. Από την περιο-

χή διήλθαν τμήματα της φάλαγγας ΣΟΛΙΝΑ, το ξημέρωμα της 

28ης Οκτώβρη του ’40 και κατέστρεψαν την τηλεφωνική σύν-

δεση με το Τάγμα Προκάλυψης Κόνιτσας. Η δύναμη του φυλακίου δέχθηκε επίθεση και συμπτύχθηκε προς Καβάσιλα 

και Κόνιτσα. Από την ίδια γέφυρα διέφυγαν ιταλικά τμήματα μετά την ελληνική αντεπίθεση και στις 17 Νοεμβρίου 

του ’40 ο 2ος Λόχος του 51 ΣΠ με Δκτή τον Ανθυπολοχαγό Δημ. Σπυρόπουλο προέλασε προς Καβάσιλα, κατέλαβε το 

ύψωμα Κούκος και προωθήθηκε προς τη γέφυρα. Στη μάχη που ακολούθησε, ο Ανθυπολοχαγός τραυματίστηκε και 

μεταφέρθηκε αναίσθητος από Στρατιώτες στο χωριό Καβάσιλα και από εκεί στο Νοσοκομείο Κόνιτσας. Από τη γέφυρα 

διήλθαν και οι Γερμανοί το 1943, καθώς η γέφυρα της Μέρτζανης ήταν κατεστραμμένη. Σε αντίποινα πυρπόλησαν 

Λεσκοβίκι, Ραντάτ, Μπομπίσκου και Μολυβδοσκέπαστο, Αετόπετρα, Μελισσόπετρα, Καλόβρυση και Δερβένι.

Για τα ιστορικά στοιχεία των περιοχών που παρουσιάζονται και των γεγονότων που αναφέρονται,

βασική βιβλιογραφία αποτελούν οι εκδόσεις του ΓΕΣ/ΔΙΣ για κάθε χρονική περίοδο,

τα Απομνημονεύματα Μακεδονομάχων και η Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος, Εκδόσεις ΤΖΗΡΙΤΑ.

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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ΕΦ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ή ΕΦ 18

Βρίσκεται στα αριστερά επί της οδού Κόνιτσας-Καλό-

βρυσης, δίπλα στην ομώνυμη κατεστραμμένη γέφυρα. Κα-

τέχει έκταση 727 τ.μ. ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ από το 1914. Στις 

ίδιες εγκαταστάσεις στεγάζονταν και οι Τελωνειακές και 

Αστυνομικές Αρχές.

Μεγάλος όγκος ιταλικών δυνάμεων διήλθε από τη Μέρ-

τζανη στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Για την εκβίαση της διάβασης χρησιμοποιήθηκαν και άρματα μάχης, τα οποία 

και επιβράδυνε η αποτελεσματική άμυνα του φυλακίου, μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Στη συνέχεια, συμπτύ-

χθηκαν προς Αετόπετρα Κόνιτσας, ενώ οι εισβολείς πυρπόλησαν και κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις. Από την ίδια 

οδό διέφυγαν οι Ιταλοί υποχωρώντας, μετά την ελληνική αντεπίθεση. Ενέργεια δολιοφθοράς Ελλήνων και Αλβανών 

Παρτιζάνων από κοινού το ’43 κατέστρεψε τη γέφυρα και επέσυρε τα γερμανικά αντίποινα στη γύρω περιοχή. Το 

2002 σε μικρή απόσταση από την παλαιά, κτίστηκε η νέα γέφυρα Μέρτζανης και Τελωνείο, τα οποία και λειτουργούν 

από το 2003.

ΕΦ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

Βρίσκεται πάνω στην ελληνο-αλβανική μεθόριο, κο-

ντά στην κοινότητα Πυξαριάς στην Κόνιτσα. Η Στρατιωτική 

Υπηρεσία χρησιμοποιεί την έκταση από το 1950, οπότε κα-

ταργήθηκε παλαιότερο φυλάκιο και ανεγέρθηκαν δύο νέα 

κτήρια. Στα 1965 ανεγέρθη λιθόκτιστο φυλάκιο και κτήριο 

για στάβλισμα ζώων, ενώ στα 1992 στον αύλειο χώρο ανε-

γέρθη ταφικό μνημείο του Λοχαγού Παναγιωτάκη. Λει-

τουργεί ως φυλάκιο περιοδικής επάνδρωσης του Α΄ΣΣ.

Στην ίδια θέση υπήρχε ποιμενικός οικισμός μέχρι το 

1912, ο Συνοικισμός Αμάραντου, από μουσουλμάνους και 

χριστιανούς. Μετά τη χάραξη των συνόρων οι πληθυσμοί μετακινήθηκαν σε Κόνιτσα, στο χωριό Αμάραντος και στο 

αλβανικό Ραντάτ. Από την περιοχή διερχόταν και τμήμα της ρωμαϊκής Εγνατίας οδού, που περνούσε από τη Γέφυρα 

Σκορδίλη στα Ν και εξυπηρετούσε το δρομολόγιο προς το απέναντι Λεσκοβίκι και την Κορυτσά. Από κει πέρασαν και 

οι Αλπινιστές του Τάγματος «Ακουίλα» το ’40, με κατεύθυνση Προσήλιο-Πυξαριά-Πηγή-Διάβαση Σουσωνίτσας-Πάδες-

Παλαιοσέλι. Ως το 1949 στην περιοχή, συγκεκριμένα στη μεθοριακή πυραμίδα 22, λειτουργούσε και Τελωνείο.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εβδομήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τις Δυνάμεις του 

Άξονα, τον Νοέμβριο του 1944. Τη χρονιά εκείνη, μια ειδική μονάδα Ελληνοαμερικανών εθελοντών 

συμμετείχε στις συμμαχικές επιχειρήσεις επί ελληνικού εδάφους, μαζί με τις ελληνικές δυνάμεις Εθνι-

κής Αντίστασης, Βρετανούς καταδρομείς, αλλά και την αρωγή όλου του ελληνικού λαού, έχοντας ως 

στόχο την εκδίωξη από τη χώρα μας των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.

Μετά την επικράτηση των Δυνάμεων 
του Άξονα στον ελλαδικό χώρο τον Απρί-
λιο του 1941, η εξόριστη κυβέρνηση του 
Καΐρου απέσπασε την έγκριση του Αμε-
ρικανού Προέδρου Φράνκλιν Ρούσβελτ, 
προκειμένου να υλοποιηθεί το πάγιο 
αίτημα των Ελλήνων της Αμερικής για 
τη συγκρότηση μιας μονάδας Ελληνο-
αμερικανών, οι οποίοι θα συμμετείχαν 
σε επιχειρήσεις επί ελληνικού εδάφους. 
Έτσι, στις 5 Ιανουαρίου 1943, ιδρύθηκε 
το 122 Ελληνοαμερικανικό Ανεξάρτητο 
Τάγμα, γνωστό και ως «Ελληνικό Τάγ-
μα» (“Greek Battalion”). Ο αριθμός 122 
υποδήλωνε τη συμπλήρωση, τη χρονιά 
εκείνη, 122 ετών από την Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821. Παράλληλα το Τάγμα 
υιοθέτησε το εμβληματικό σύνθημα της 
Επανάστασης «Ελευθερία ή Θάνατος», 
ενδεικτικό του οράματος των Ελληνοα-
μερικανών για απελευθέρωση της κατε-
χόμενης Ελλάδας.

Μέχρι το καλοκαίρι του 1943, σχεδόν 
1.200 εθελοντές είχαν παρουσιαστεί για 
την ανάληψη καθηκόντων. Σε πρώτη 

φάση, η δύναμη του Τάγματος δεν ξε-
πέρασε τους 650 άνδρες, οι οποίοι υπο-
βλήθηκαν σε σκληρή εκπαίδευση στην 
ατομική τακτική, στη χρήση όπλων, στη 
διενέργεια δολιοφθορών, καθώς και 
στην πτώση με αλεξίπτωτο. Κατά τη δι-
άρκεια της εκπαίδευσης συνεχίστηκε η 
επιλογή των εθελοντών με αποτέλεσμα 
τη συγκρότηση του 2671 Ειδικού Τάγ-
ματος Αναγνωρίσεων (ΕΤΑ). Ο Γ΄ Λόχος 
του 2671 ΕΤΑ, συνολικής δύναμης 174 
ανδρών (15 αξιωματικοί και 159 οπλί-
τες) διαιρέθηκε σε επτά Επιχειρησια-
κές Ομάδες, οι οποίες συμμετείχαν σε 
76 επιχειρήσεις στην Ελλάδα από τις 23 
Απριλίου έως τις 20 Νοεμβρίου 1944. 
Κάθε Επιχειρησιακή Ομάδα είχε επι-
κεφαλής έναν ή δύο αξιωματικούς και 
περίπου 22 οπλίτες, που όμως έφεραν 
βαθμούς υπαξιωματικών (κυρίως για 
λόγους επιβολής προς τους Έλληνες 
αντιστασιακούς).

Οι Επιχειρησιακές Ομάδες του 2671 
ΕΤΑ ενεργούσαν στο πλαίσιο του Συμ-
μαχικού Σχεδίου «Κιβωτός του Νώε», 

ενός συντονισμένου σχεδίου κρούσης 
κατά των γερμανικών επικοινωνιών 
και κινήσεων, πριν και κατά την αναμε-
νόμενη αποχώρησή τους από την Ελλά-
δα. Κύριοι στόχοι ήταν εθνικές οδικές 
αρτηρίες και σιδηρόδρομοι, ώστε να 
καταστεί η αποχώρηση των Γερμανών 
δαπανηρή.

Τα αποτελέσματα της δράσης του 
2671 ΕΤΑ ήταν εντυπωσιακά. Παρά τον 
μεγάλο αριθμό συμπλοκών η μονάδα 
είχε μικρές απώλειες: μόλις έναν νε-
κρό και 12 τραυματίες, ενώ οι Γερμανοί 
θρήνησαν 1.794 νεκρούς και τραυματί-
ες. Ως προς τις υλικές ζημιές, 11 ατμο-
μηχανές, 2 θωρακισμένα οχήματα και 
μεγάλος αριθμός βαγονιών καταστρά-
φηκαν από πυρά μπαζούκας, αλλά και 
περισσότερα από 60 φορτηγά οχήματα 
και 15 οδικές ή/και σιδηροδρομικές 
γέφυρες. Επίσης, επιτεύχθηκαν: ναρ-
κοθέτηση τουλάχιστον 5 οδών, ανατί-
ναξη περίπου 10.000 γιαρδών σιδηρο-
τροχιάς, εξουδετέρωση 3 γερμανικών 
πολυβολείων, καθώς και καταστροφή 

στην Εθνική Αντίσταση

Ελληνοαμερικανοί

Εθελοντές Καταδρομείς
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4 γερμανικών καταλυμάτων, 2 ερ-
γοστασίων παραγωγής ενέργειας, 
2 ορυχείων, 1 αμυντικού οχυρού 
και 1 τειχίου.

Περιληπτικά η δράση καθεμιάς 
από τις επτά Επιχειρησιακές Ομά-
δες του 2671 ΕΤΑ έχει ως ακολού-
θως:

Επιχειρησιακή Ομάδα Ι (23 
Απριλίου-5 Σεπτεμβρίου 1944): 
Ήταν η πρώτη Επιχειρησιακή Ομά-
δα που εισήλθε στην Ελλάδα. Συμ-
μετείχε σε 15 επιχειρήσεις στην 
περιοχή της Ηπείρου, με κυριότε-
ρη τον αιφνιδιασμό μηχανοκίνητης 
γερμανικής φάλαγγας 100 οχημά-
των (24 Αυγούστου). Η Ομάδα κα-
τέστρεψε συνολικά 19 οχήματα και 
προκάλεσε μεγάλες απώλειες στον 
εχθρό (76 νεκροί και τραυματίες), 
χωρίς η ίδια να έχει ούτε μία απώ-
λεια.

Επιχειρησιακή Ομάδα ΙΙ (18 Ιου-
νίου-30 Οκτωβρίου 1944): Έδρασε 
στην ευρύτερη περιοχή βορειοδυ-
τικά της Λαμίας. Κύριος στόχος της 
ήταν η σιδηροδρομική γραμμή Αθή-
νας-Θεσσαλονίκης, όπου τα γερμα-
νικά στρατεύματα ήταν εξαιρετικά 
ισχυρά. Έλαβε μέρος σε 14 επιχει-
ρήσεις, προξενώντας σημαντικές 
υλικές καταστροφές και μεγάλες 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές 
(συνολικά 675 νεκροί και τραυματί-
ες). Μέλος της Ομάδας ΙΙ ήταν και ο 
μοναδικός νεκρός του Τάγματος, ο 
Μιχάλης Τσιρμούλας, ο οποίος φο-
νεύθηκε στην προσπάθεια αποκο-
πής της σιδηροδρομικής γραμμής 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης, στις 8 Σε-
πτεμβρίου. Μεταξύ των εθελοντών 
οπλιτών της Ομάδας ήταν και ο Ιω-
άννης Τσουδερός, γιος του Έλληνα 
πρωθυπουργού της εξόριστης κυ-
βέρνησης του Καΐρου, Εμμανουήλ 
Τσουδερού.

Επιχειρησιακή Ομάδα ΙΙΙ (19 
Ιουλίου-7 Νοεμβρίου 1944): Συμ-
μετείχε σε 12 επιχειρήσεις στη 
Θεσσαλία, με μηδενικές απώλειες. 
Αντίθετα, οι απώλειες των Γερμα-
νών ανήλθαν σε 201 νεκρούς και 
τραυματίες. Η πιο επιτυχημένη 
επιχείρηση της Ομάδας ΙΙΙ ήταν η 

Παρέλαση του 122 Ελληνοαμερικανικού Ανεξάρτητου Τάγματος Πεζικού («Ελληνικού Τάγματος») 

στο Στρατόπεδο Κάρσον του Κολοράντο, στις 10 Απριλίου 1943. Η ελληνική σημαία κυματίζει δί-

πλα στην αμερικανική, παρουσία του Πρόεδρου των ΗΠΑ Φράνκλιν Ρούσβελτ και του Στρατηγού 

Τζορτζ Μάρσαλ. Είναι η μοναδική φορά που επιτράπηκε σε ξένη σημαία να παρελάσει με αμερι-

κανικό στρατιωτικό τμήμα, δίπλα στην αμερικανική.
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ανατίναξη της γέφυρας Λυκούδη, μή-
κους 50 μέτρων.

Επιχειρησιακή Ομάδα IV (7 Σεπτεμ-
βρίου-9 Νοεμβρίου 1944): Τα μέλη της 
εισήλθαν στην Ελλάδα από αέρος και 
έδρασαν στην ευρύτερη περιοχή της 
Δράμας. Η Ομάδα IV συμμετείχε σε μό-
λις μία επιχείρηση, στις 12 Σεπτεμβρίου, 
που είχε ως αποτέλεσμα την καταστρο-
φή μιας μεταλλικής σιδηροδρομικής γέ-
φυρας, χωρίς απώλειες σε έμψυχο υλι-
κό για καμία από τις δύο πλευρές. Λόγω 
της ασταθούς πολιτικής κατάστασης 
στην περιοχή, η Ομάδα παρέτεινε την 

παραμονή της εκεί μέχρι την επίτευξη 
ειρήνης με τη βουλγαρική πλευρά.

Επιχειρησιακή Ομάδα V (21 Μαΐου-
1 Νοεμβρίου 1944): Έδρασε στην ευρύ-
τερη περιοχή του όρους Πάικο. Στις 12 
επιχειρήσεις που έλαβε μέρος κατά-
φερε καίρια χτυπήματα (καταστροφή 2 
ατμομηχανών και μεγάλου αριθμού βα-
γονιών, 1.000 γιαρδών σιδηροτροχιάς, 
2 εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος, 2 ορυχείων και 1 αμυντικού 
οχυρού) και υποχρέωσε τα γερμανικά 
στρατεύματα σε βαριές απώλειες (574 
νεκροί και τραυματίες, και 105 αιχμά-

λωτοι), ενώ η Ομάδα είχε μόλις πέντε 
ελαφρά τραυματίες.

Ομάδα VI (19 Ιουλίου-1 Νοεμβρί-
ου 1944): Αποβιβάστηκε στην Πάργα 
και έδρασε στην περιοχή του όρους 
Όλυμπος. Κατά τις 6 επιχειρήσεις στις 
οποίες συμμετείχε, η Ομάδα μεταξύ 
άλλων ανατίναξε περίπου 1.500 γιάρ-
δες σιδηροτροχιάς, κατέστρεψε 2 τε-
θωρακισμένα οχήματα, 3 πολυβολεία 
και 5 ατμομηχανές. Οι απώλειες των 
Γερμανών ανήλθαν σε 200 νεκρούς και 
τραυματίες και έναν αιχμάλωτο, ενώ η 
Ομάδα είχε μόνο έναν τραυματία.

Λόχος του 2671 Ειδικού Τάγματος Αναγνωρίσεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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Ομάδα VΙΙ (16 Μαΐου-20 Νοεμ-
βρίου 1944): Εισήλθε στην Ελλάδα 
δύο φορές. Αρχικά από αέρος, 
πλησίον του χωριού Λάλας, και 
έδρασε στην Πελοπόννησο, με 
κύριο στόχο τη σιδηροδρομική 
γραμμή Πάτρας-Κορίνθου-Αθή-
νας. Η έντονη γερμανική δραστη-
ριότητα επέβαλε την αποχώρησή 
της από την περιοχή στις 21 Ιου-
νίου. Η Ομάδα επέστρεψε στην 
Ελλάδα στις 16 Ιουλίου, μέσω 
Πάργας, και τμήματά της παρέ-
μειναν στη χώρα περισσότερο 
από κάθε άλλη Επιχειρησιακή 
Ομάδα του 2671 ΕΤΑ (συ-
νολικά 164 ημέρες). Έλαβε 
μέρος σε συνολικά 16 επι-
χειρήσεις στην Πελοπόν-
νησο, την Ήπειρο και τη 
Μακεδονία, χωρίς να 
έχει ούτε μία απώλεια, 
σε αντίθεση με τους 
Γερμανούς που θρή-
νησαν 127 νεκρούς 
και τραυματίες.

Μετά την αποχώρηση 
των γερμανικών στρατευμά-
των από την Ελλάδα, το 2671 
ΕΤΑ διαλύθηκε, έχοντας ολο-
κληρώσει την αποστολή του. 
Την επόμενη χρονιά, πολ-
λά μέλη του εντάχθηκαν σε 
νέες μονάδες, συνεχίζοντας 
τον αγώνα σε επιχειρή-
σεις επί ευρωπαϊκού 
εδάφους, έως την 
κατάληψη του Βε-
ρολίνου, το 1945. 
Η αμερικανική κυ-
βέρνηση τίμησε τα 
μέλη του Τάγματος 
με απονομή εύφη-
μης μνείας. Αντι-
στοίχως, σε ένδειξη 
αναγνώρισης του 
αγώνα των Ελληνο-
αμερικανών κατα-
δρομέων, τον Μάιο 
του 2005 η ελληνική 
πολιτεία εγκαινίασε 
μνημείο, στο Άλσος 
Στρατού.

Μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας ΙΙ

Τα μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας IV

Εκπαίδευση μελών της Επιχειρησιακής Ομάδας IV με αλεξίπτωτα


