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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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Ιστορία & Παράδοση

Τα Φυλάκια της Ελληνικής Μεθορίου

Οδηγίες της Γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής σχετικά 

με τη λειτουργία των Συνταγμάτων Πεζικού (1911) 
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Χαιρετισμός Διοικητή Ι ΜΠ

Σε μια ιστορική συγκυρία όπου οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά 

δοκιμάζονται, σε μια χρονική περίοδο όπου η λεγόμενη «κρίση» έχει 

βαθύτερα κοινωνικά και όχι μόνο οικονομικά αίτια και τα μηνύματα 

από το εγγύς και ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον δημιουργούν 

ανησυχία, ένα από τα πιο υγιή, ακμαία και λειτουργικά κομμάτια της 

ελληνικής κοινωνίας παραμένει η μεγάλη Στρατιωτική Οικογένεια. 

Σαν μια οικογένεια, με προβλήματα, ιδιαιτερότητες, επιτυχίες, κα-

λές αλλά και ατυχείς στιγμές, η Ι Μεραρχία Πεζικού κατορθώνει να 

μετασχηματίζεται, να προσαρμόζεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαι-

τήσεις του πολύμορφου και πολύπλευρου έργου της, με ταχύτητα και 

δυναμισμό, όπως έπραττε πάντα. 

Σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή της, η Μεραρχία δίνει το 

δικό της αγώνα για να επιτελέσει στο ακέραιο το καθήκον της και να φέρει εις πέρας το έργο της, που συνίσταται στην εκπαίδευση 

και επιχειρησιακή προπαρασκευή των υπ’ αυτήν Σχηματισμών και Μονάδων, στην ειρήνη αλλά και στον έλεγχο των επιχειρήσεων 

που διεξάγουν, σε καιρό πολέμου, με τον προσφορότερο τρόπο.

Μέσα σε λίγους μόνο μήνες από την πρόσφατη αναδιοργάνωσή της, έχει προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα, επιδεικνύοντας 

παράλληλα ένα νέο πρόσωπο, δημιουργώντας ένα περιβάλλον λειτουργίας, όπου πρωταγωνιστής είναι ο άνθρωπος και στο οποίο 

κυριαρχεί ο σεβασμός και η δημιουργική αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού.

Χωρίς να παρεκκλίνει στο ελάχιστο από το επιχειρησιακό έργο της, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στη βελτίωση εκείνων των 

ικανοτήτων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της εθνικής ακεραιότητας και την αποτροπή κάθε εχθρικής επιβουλής. Παράλληλα 

φροντίζει, όχι μόνο να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας, αλλά και να συνδράμει στη βελτίωση της καθημερι-

νής διαβίωσης των στελεχών και των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στο έργο τους.

Με  σεβασμό στον Έλληνα πολίτη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σήμερα, μεριμνά για την πλήρη αξιοποί-

ηση των πόρων που διατίθενται για τις Ένοπλες Δυνάμεις, προγραμματίζοντας με ρεαλιστικά και ορθολογικά κριτήρια τις ενέργειές 

της, υλοποιώντας με συνέπεια και αφοσίωση  όλες τις διαταγές των Προϊσταμένων κλιμακίων και μεριμνώντας για την ασφάλεια και 

ορθή  χρήση όλων των εγκαταστάσεων, των υλικών και μέσων που της έχουν διατεθεί, ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής τους 

και να προστατεύεται το προσωπικό της. 

Αποτελεί εξαιρετική τιμή αλλά και πρόκληση, για κάθε Αξιωματικό, πολύ δε περισσότερο για κάποιον που προέρχεται από τους κόλ-

πους των Ειδικών Δυνάμεων, η διοίκηση της Πρώτης Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού, της Μεραρχίας που διαθέτει πέντε επίλεκτους 

Σχηματισμούς. Η ευθύνη του Διοικητή είναι μεγάλη, πολύ δε περισσότερο όταν αφορά τη διοίκηση Σχηματισμών και Μονάδων που 

αποτελούν την αιχμή του δόρατος του Ελληνικού Στρατού. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται αυστηρή προσήλωση στο έργο, πλήρης επίγνωση 

των ευθυνών, των υποχρεώσεων και των ιδιαιτεροτήτων και πάνω απ’ όλα, κατάθεση ψυχής, μεράκι και δημιουργική διάθεση.

Το βάρος αυτής της ευθύνης απαλύνεται και αντισταθμίζεται από τις μεγάλες συγκινήσεις και τις έντονες στιγμές που προσφέρει 

η καθημερινή επαφή και συνεργασία με το έμψυχο δυναμικό της Μεραρχίας· όλους αυτούς τους ξεχωριστούς Ανθρώπους/Στρατι-

ώτες, που εργάζονται ακούραστα και υπεύθυνα και οι οποίοι διατηρούν την Ι Μεραρχία Πεζικού σε ανοδική πάντα τροχιά. Σε αυτό 

το προσωπικό, οφείλω να εκφράσω την απεριόριστη εκτίμησή μου.

Υποστράτηγος Αντώνιος Νομικός
                   Διοικητής

Τιμώντας έναν αιώνα και πλέον ιστορικής διαδρομής και τους αναρίθμητους νεκρούς στα πεδία των μαχών, με 

ενεργή παρουσία στα πολεμικά δρώμενα, με επιτυχίες στις αποστολές της ειρηνικής περιόδου και ανυπολόγι-

στης αξίας ανθρωπιστικό έργο και προσφορά στον Έλληνα πολίτη, η Ι Μεραρχία Πεζικού παρουσιάζει με υπερη-

φάνεια, μέσα σε λίγες γραμμές, το δύσκολο και εξόχως τιμητικό έργο της: να επαγρυπνά για την Πατρίδα.
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Επισκέψεις κ. Α/ΓΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 στη Θερινή Εκπαίδευση της ΣΣΕ και στη ΣΜΥ

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, συνοδευόμενος από τον Διοικητή 

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τελλίδη, επι-

σκέφθηκε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στις εγκαταστάσεις θερινής 

στρατιωτικής εκπαίδευσης, στην περιοχή Λιτοχώρου και στη Σχολή Μονί-

μων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, όπου έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγί-

ες του στους εκπαιδευόμενους μαθητές και το προσωπικό των δύο παραγωγικών Σχολών.

 σε Σχηματισμούς της I Μεραρχίας Πεζικού 

«ΣΜΥΡΝΗ»

Την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014, ο κ. Α/ΓΕΣ πραγματοποίησε επίσκεψη 

σε Σχηματισμούς της I Μεραρχία Πεζικού «ΣΜΥΡΝΗ». Αρχικά, επισκέφθηκε 

την έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών «ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ», 

στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ», στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης. 

Στη συνέχεια, μετέβη στην έδρα της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας «ΠΟ-

ΝΤΟΣ», στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ (ΠΖ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ», στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ σε 

Σχηματισμούς της Ι ΜΠ ολοκληρώθηκε στην έδρα της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών «ΜΟΡΑΒΑΣ», στο στρα-

τόπεδο «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» όπου επισκέφθηκε το Στρατιωτικό Πρατήριο Βόλου, τον 

Σταθμό Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ». Ο κ. Α/ΓΕΣ ενημερώθηκε 

για την αποστολή και τις δραστηριότητες των Σχηματισμών και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες του στο 

προσωπικό τους.
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 στη ΔΙΣ

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς επισκέφθηκε τη Διεύθυνση 

Ιστορίας Στρατού, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της και ενημερώθηκε 

για το επιτελούμενο έργο και την αποστολή της.

 στη ΣΧΑΛ

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014, ο κ.Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε τη Σχολή Αλε-

ξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο Αττικής όπου παρακολούθησε την εκπαί-

δευση 99 Σπουδαστών IV Τάξεως της ΣΣΕ και 16 Σπουδαστών διαφόρων 

τάξεων της ΣΣΑΣ, οι οποίοι εκπαιδεύονται εθελοντικά και εις βάρος της 

καλοκαιρινής τους άδειας, στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτω-

τιστού (ΣΒΕΑ).

 στο ΤΕΘΑ

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014, ο κ.Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το Ταμείο 

Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) όπου ενημερώθηκε αναφορικά με το όραμα, την 

αποστολή, τη στρατηγική και τους στόχους που έχει θέσει το ΤΕΘΑ, ως 

υπεύθυνος Φορέας του Γενικού Επιτελείου Στρατού και κατ’ επέκταση 

του ΥΠΕΘΑ, αναφορικά με την ορθολογιστική διαχείριση και την εν γένει 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 στην 32 ΤΑΞ ΠΝ και το 404 ΓΣΝ

Στιγμιότυπα από την επιθεώρηση του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού Αντιστράτη-

γου κ. Αναστάσιου Μανώλα σε Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της 32 Ταξι-

αρχίας Πεζοναυτών «ΜΟΡΑΒΑΣ» και του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου 

Λάρισας, που πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Ιουλίου 2014.

Τον κ. Επιθεωρητή συνόδεψε, κατά την επιθεώρηση στην 32 ΤΑΞ ΠΝ και 

404 ΓΣΝΛ αντίστοιχα, ο Διοικητής της Ι Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγος κ. 

Αντώνιος Νομικός και ο Διοικητής της Μεραρχίας Υποστηρίξεως Υποστράτηγος 

κ. Κωνσταντίνος Βλάχος.

Επιθεωρήσεις κ. ΓΕΠΣ

 στην ΠΕ της 79 ΑΔΤΕ

Στιγμιότυπα από την επιθεώρηση Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων στην Περιοχή Ευθύνης της 79 ΑΔΤΕ στη ν. 

Σάμο, από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Μανώλα, η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό 

διάστημα 8-9 Ιουλίου 2014.

 στη ΣΜΥ

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών επίσκεψη-επιθεώρηση από τον 

Γενικό Επιθεωρητή Στρατού Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Μανώλα.
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 Εορτασμός για την Επέτειο της Ιστορικής Μάχης του Μαραθώνα στη ΣΣΕ

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα «Εορτασμός της επετείου της ιστορικής μάχης του 

Μαραθώνα (Σεπτέμβριος 490 π.X.)», στον χώρο του αμφιθεάτρου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, παρουσία του Υφυπουργού 

Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου.

Στην Ημερίδα παρέστησαν, επίσης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, ο Γενικός 

Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Μανώλας, ο Επιθεωρητής Αναδιοργάνωσης Στρατού Ξηράς Αντιστράτηγος 

κ. Κωνσταντίνος Βελεγράκης, ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού Αντιστράτηγος κ. Πέτρος 

Γεωργίου, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, αντιπροσωπεία στελεχών από τα Γενικά Επιτελεία, καθώς και από τη Στρατιωτική 

Σχολή Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων και Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας.

 στο 301 ΕΒ, ΣΤΕΑΤΧ, 306 ΕΒ και στο Χημείο Στρατού

Την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Μανώλας 

επισκέφθηκε-επιθεώρησε το 301 Εργοστάσιο Βάσης και τη Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ) στους 

Αγίους Αναργύρους Αττικής, το 306 Εργοστάσιο Βάσης στο Μενίδι Αττικής και το Χημείο Στρατού στον Πειραιά.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Απονομή και Παρασημοφόρηση

Πολεμικής Σημαίας στη ΔΑΝ Μεγίστης

Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, απονεμήθηκε η Πολεμική Σημαία 

στη Διοίκηση Άμυνας Νήσου Μεγίστης από τον Αρχηγό του Γενι-

κού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο κ. Χρίστο Μανωλά, παρουσία 

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και στη 

συνέχεια, ο κ. ΥΕΘΑ την παρασημοφόρησε με τον Σταυρό Αξίας και 

Τιμής Α΄ Τάξεως.

 Επιμνημόσυνη Δέηση Υπέρ Πεσόντων Καταδρομέων στην 1η ΜΑΛ

Στις 27 Ιουλίου 2014, στην έδρα της 1ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών στο 

Μάλεμε Χανίων, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πε-

σόντων Καταδρομέων της Α΄ Μοίρας Καταδρομών και των χειριστών της 

Πολεμικής Αεροπορίας στις επιχειρήσεις της Κύπρου, τον Ιούλιο 1974.

Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Χρίστος 

Μανωλάς, καθώς και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος κ. Ευάγγελος Απο-

στολάκης και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος κ. Ευάγγελος Τουρνάς. Από 

πλευράς πολιτικής ηγεσίας, παρέστησαν ο Βουλευτής Χανίων και Γ΄ Αντι-

πρόεδρος της Βουλής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ως εκπρόσωπος της 

Ελληνικής Βουλής, ο Πρόεδρος Συλλόγου Κυπρίων Ν. Χανίων κ. Ιωάννης Χατζηιωάννου, ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

καθώς και οι δημοτικές και θρησκευτικές Αρχές της περιοχής και πλήθος κόσμου.
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 Αποφοίτηση ΤΒΕ Ανθυπιλάρχων Τάξεως 2013 από την ΣΑΤΘ

Την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της 

Σχολής Τεθωρακισμένων (ΣΑΤΘ) στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου Γ. Μελίδη» 

στον Αυλώνα Αττικής, η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Βασικής Εκπαί-

δευσης των Ανθυπιλάρχων Τάξεως 2013.

Ακολούθησε η επίδοση της τελαμώνας Ιππικού στους Ανθυπιλάρχους 

και τους Μόνιμους Λοχίες Τάξεως 2013, από τον Γενικό Επιθεωρητή 

Στρατού Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Μανώλα, παρουσία και του Διευθυντή 

ΓΕΣ/ΔΙΤ Υποστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Βασιλειάδη.

 Επίσκεψη του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ στη ΔΙΣ

Την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Πρέ-

σβη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ κ. Binh Vu στη Διεύθυνση Ιστο-

ρίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η επίσκεψη του κ. Πρέσβη 

και αντιπροσωπείας από το Μουσείο Ho Chi Minh του Ανόι, με επικεφαλής 

την Πρόεδρό του κυρία Nguyen Thuy Duc, εντάσσεται στο πλαίσιο έρευ-

νας σχετικά με τη συμμετοχή του πρώην Προέδρου του Βιετνάμ Ho Chi 

Minh στις επιχειρήσεις στο Μακεδονικό Μέτωπο, κατά τη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιδρυτής του σύγχρονου 

Βιετνάμ φέρεται να βρισκόταν στη Μακεδονία το 1916, ως μέλος μονάδων 

της Γαλλικής Στρατιάς Ανατολής. Τον Βιετναμέζο Πρέσβη και την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Διευθυντής της ΔΙΣ/ΓΕΣ, 

Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Δελατόλας και ιστορικοί της Διεύθυνσης, οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τα πολεμικά 

γεγονότα και τη δράση των συμμαχικών στρατευμάτων κατά την υπόψη περίοδο.

 Επίσκεψη του Νέου Στρατιωτικού Ακόλουθου των 

ΗΠΑ στον κ. Α/ΓΕΣ

Την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς δέχθηκε επίσκεψη από τον 

νέο Στρατιωτικό Ακόλουθο των ΗΠΑ Colonel Albert Al Zakaib.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη Διοικητή ΑΣΔΕΝ στην Περιοχή Ευθύνης της 98 ΑΔΤΕ

Το διάστημα από 28 έως και 30 Ιουλίου 2014, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος επισκέφθηκε 

Μονάδες, Ανεξάρτητες Υπομονάδες και φυλάκια στην Περιοχή Ευθύνης της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής 

στη ν. Λέσβο, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητές τους.

 Πανχιακές Εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας, 

με τη Συμμετοχή της 96 ΑΔΤΕ

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014, κατά τις Πανχιακές Εκδηλώσεις για την 

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας, διεξήχθησαν Αρχιερα-

τική θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, 

ιερά πομπή προς τον έφιππο ανδριάντα του Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, όπου 

τελέστηκε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου, και στη συνέχεια η πομπή κατευθύν-

θηκε προς τον λιμένα Χίου για ρίψη του στεφάνου μνήμης. Η 96 ΑΔΤΕ συμμετείχε 

με διάθεση τιμητικού αγήματος οπλιτών και πέντε οχημάτων για τη μεταφορά Ιερών 

Εικόνων, καθώς και με αντιπροσωπεία Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.
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 Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής Διοικήσεως της ΕΛΔΥΚ

Την Τρίτη 19 Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΙΣΤΡΑ-

ΤΗΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ», στην έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, η τελετή πα-

ράδοσης-παραλαβής της Διοικήσεως της ΕΛΔΥΚ, παρουσία του Α΄ Υπαρχηγού του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου κ. Νικολάου Δεβετζή.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου κ. 

Χριστόφορος Φωκαΐδης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Κύπρο κ. Βασίλειος Πα-

παϊωάννου και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πεζικού του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού Υποστράτηγος κ. Απόστολος Κωστόπουλος.

 Συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ Belaf

Από 21 έως 26 Ιουλίου 2014, η Στρατιωτική Μουσική Φρουράς Αθηνών 

συμμετείχε στο καλλιτεχνικό φεστιβάλ Belaf, στο Βελιγράδι. Στο καλλιτεχνικό 

φεστιβάλ του Belaf, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Σερβίας και διαρκεί ένα 

μήνα, δόθηκαν κοινές συναυλίες με τη Μουσική του Υπουργείου Άμυνας της 

Σερβίας «Stanislav Binicki», στις πόλεις του Βελιγραδίου, Νόβι Σαντ και Νις, 

με μουσικά θέματα από την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική των δύο χωρών, 

καθώς και από τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου.

Τις συναυλίες παρακολούθησαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Άμυνας 

της Σερβίας, ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ της Σερβίας, ο Πρόξενος της 

Ελλάδας στο Βελιγράδι Σύμβουλος Α΄ κ. Ιωάννης Ιωαννίδης και ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στο Βελιγράδι Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Αντώ-

νιος Κωστάκης, καθώς και ανώτατα στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας της Σερβίας και πλήθος κόσμου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Τελετή Εγκαινίων Μνημείου στο Görlitz Γερμανίας 

στη Μνήμη των Ενταφιασθέντων Οπλιτών του Α΄ ΠΠ

Tην Κυριακή 22 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Görlitz, 

στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας, η τελετή εγκαινίων του νεο-

αναγερθέντος μνημείου στη Μνήμη των Ενταφιασθέντων εντός του Κοιμη-

τηρίου 123 οπλιτών του Δ΄ ΣΣ, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την αιχμαλωσία 

τους από τους Γερμανούς, στη Διάρκεια του Α΄ ΠΠ. Η τελετή πραγματοποι-

ήθηκε στον χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Görlitz, υπό την ευθύνη 

του Γραφείου του ΑΚΑΜ Βερολίνου, σε συνεργασία με το Δημοτικό Κοι-

μητήριο του δήμου Görlitz, τον δήμο του Görlitz και τον δήμο της πολωνι-

κής πόλης Zgorzelec.

Επίσημοι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν ο Διοικητής του Δ΄ ΣΣ 

Αντιστράτηγος Χαλκίδης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ, ο Πρέσβης της Ελ-

λάδας στο Βερολίνο κ. Ζωγράφος, ο δήμαρχος του Görlitz, ο δήμαρχος του 

Zgorzelec, ο στρατιωτικός διοικητής της Σαξωνίας, ως εκπρόσωπος των 

Ομοσπονδιακών ΕΔ, ο Ακόλουθος Άμυνας της Πολωνίας στο Βερολίνο , ως 

εκπρόσωπος των Πολωνικών ΕΔ, εκπρόσωποι των ελληνικών κοινοτήτων 

Βερολίνου και Zgorzelec, βουλευτές του Ομοσπονδιακού και του Τοπικού 

Κοινοβουλίου, καθώς και απόγονοι των αιχμαλώτων στρατιωτών του Δ΄ ΣΣ. 

Η αποκάλυψη του μνημείου πραγματοποιήθηκε από τον Δκτή του Δ΄ ΣΣ και 

τον δήμαρχο του Görlitz, και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ομιλίες 

από τον Δκτή του Δ΄ ΣΣ και τους δημάρχους των δύο πόλεων.

Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθησε εκδήλωση στο πολιτιστικό κέ-

ντρο του δήμου Zgorzelec, η οποία περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας με 

θέμα τη διαβίωση των Ελλήνων στρατιωτών, κατά τη διάρκεια της αιχμα-

λωσίας τους στο Görlitz, μουσική εκδήλωση από τοπικό γερμανικό μουσικό 

συγκρότημα με τραγούδια της εποχής του Α΄ ΠΠ, καθώς και δεξίωση προς 

τιμή των παρισταμένων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν 

από τον Δκτή του Δ΄ ΣΣ τιμητικές πλακέτες και αναμνηστικά μετάλλια με το 

έμβλημα του ΓΕΣ και του Δ΄ ΣΣ στους δημάρχους του Görlitz και Zgorzelec, 

στην υπεύθυνη του δημοτικού νεκροταφείου κ. Mühle και στον Πρόεδρο 

της κοινότητας Μακεδόνων Βερολίνου κ. Χαΐτίδη (για τη δωρεά τους στην 

κατασκευή του μνημείου), στους προέδρους της ελληνικής κοινότητας Βε-

ρολίνου και Zgorzelec, καθώς και στον Έλληνα και Πολωνό ορθόδοξο ιερέα 

που συμμετείχαν στην τελετή.
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 Επίσκεψη Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στην KFOR

Την Τρίτη 8 Ιουλίου 2014, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU – OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τελλίδης, συ-

νοδευόμενος από τον Διοικητή της 34 Μ/Κ ΤΑΞ, μετέβη στην έδρα της KFOR όπου είχε συνάντηση με τον Διοικητή της Δύναμης, 

Ιταλό Υποστράτηγο κ. Salvatore Farina.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ενημερώθηκε για την κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο και συνομίλησε με το ελληνικό προσωπικό 

που υπηρετεί στην ειρηνευτική δύναμη του NATO.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Τελετή Αποφοίτησης ΔΕΑ και Εορτασμός Γενέθλιας Ημέρας της ΣΕΑΠ

Η Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού διοργάνωσε, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014, την τελετή αποφοίτησης 

των ΔΕΑ της 2014 Β΄ ΕΣΣΟ, καθώς και τον εορτασμό της γενέθλιας ημέρας της Σχολής, που κλείνει τα 61 χρόνια της, από 

την έναρξη λειτουργίας της στο Ηράκλειο μέχρι σήμερα, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητού Αναδιοργανώσεως Στρατού 

Ξηράς, Αντγου Κωνσταντίνου Βελεγράκη, ως εκπροσώπου του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Συνολικά αποφοίτησαν ευδο-

κίμως 87 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί 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 και τιμήθη-

καν 10 πρώην Διοικητές της ΣΕΑΠ, οι Αντγος Κων/νος Βελεγράκης (2009-2010), Ανγος ε.α. Εμμανουήλ Τζαγκαρουλάκης 

(1987-1988), Υπτγος ε.α. Εμμανουήλ Πλατάκης (1990-1991), Αντγος ε.α. Παναγιώτης Καλαμπαλίκης (1994-1995), Ανγος ε.α. 

Παναγιώτης Μητσακάκης (1995-1996), Ανγος ε.α. Μιχαήλ Χαλκιαδάκης (1996-1998), Ανγος ε.α. Παν. Χαροκόπος (1999-2001), 

Υπτγος ε.α. Παντ. Παναρετάκης (2003-2006), Υπτγος ε.α. Στυλιανός Φραγκούλης (2008-2009) και Υπτγος ε.α. Γεώργιος Ζα-

μπετάκης (2013-2014).

Συνοπτική Ιστορία ΣΕΑΠ

 Το έτος 1887, καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός της εφεδρείας, με πρώτο χρόνο λειτουργίας τον 

Μάρτιο του 1888, στην Αθήνα.

 Από τον Ιανουάριο του 1912, οπότε καταργήθηκε το Σχολείο Εφέδρων Αξιωματικών, θεσπίστηκε με βάση τον Νόμο της 7ης 

Ιανουαρίου η λειτουργεία Ουλαμών Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών.

 Με το από 15 Σεπτεμβρίου 1926 Ν.Δ., θεσπίστηκε η εκπαίδευση όλων των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών των διαφόρων 

Όπλων σε μία Σχολή, η οποία στην αρχή λειτούργησε στην Αθήνα και μετά στη Χαλκίδα.

 Το έτος 1934 δημιουργήθηκαν 2 Σχολές για το Πεζικό, στη Σύρο και την Κέρκυρα.
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 Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου 

και εξαιτίας των μεγάλων αναγκών σε στελέχη, λει-

τούργησε ένας Ουλαμός Εφέδρων Αξιωματικών στην 

Καβάλα ενώ λειτούργησε και δεύτερος Ουλαμός στα 

κτήρια της ΣΣΕ στην Αθήνα, που διαλύθηκε με τη Γερ-

μανική εισβολή, τον Απρίλιο του 1941.

 Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού λειτούργησε 

στην ελεύθερη ορεινή Ελλάδα και έδωσε στελέχη στα 

ένοπλα τμήματα της Εθνικής Αντίστασης.

 Από τον Ιούλιο του 1945, λειτούργησε στο Χαϊ-

δάρι, Κέντρο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Εφέδρων Αξι-

ωματικών. Από τον Ιούλιο του 1946, λειτούργησαν 2 

Κέντρα Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών, στη Σύρο 

και την Κέρκυρα. Αργότερα, τα δύο Κέντρα μετονομά-

στηκαν σε Σχολές Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 

Κέρκυρας και Σύρου, αντίστοιχα, και συνέχισαν να λει-

τουργούν μέχρι το 1953.

 Τον Ιούλιο του 1953, και οι δύο Σχολές συγχω-

νεύτηκαν σε μία, με την επωνυμία «Σχολή Εφέδρων 

Αξιωματικών Πεζικού», με έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό 

Ηρακλείου Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Θερινή Στρατιωτική Εκπαίδευση

Σπουδαστών ΣΣΕ

Από 28 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου 2014, έλαβε χώρα η θερινή 

στρατιωτική εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που 

διεξήχθη στο πεδίο ασκήσεων Λιτοχώρου Πιερίας. Η εκπαίδευση 

περιλάμβανε αντικείμενα επιπέδου Ομάδας-Διμοιρίας σε αγώνα εντός 

κατοικημένων τόπων, επιθετικές-αμυντικές επιχειρήσεις, καθώς και 

επιχειρήσεις με αμφίβια μέσα. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν και 33 

σπουδαστές από στρατιωτικές ακαδημίες των ΗΠΑ.

 Εκπαίδευση ΣΣΕ

Δραστηριότητες ΣΣΕ
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 Εκτέλεση Αλμάτων Στατικού Ιμάντα στην Πάχη 

Μεγάρων από Σπουδαστές της ΣΣΕ και ΣΣΑΣ

Την Τρίτη 12 Αυγούστου 2014, στη Ζώνη Ρίψεως Πάχης Μεγάρων, 

συνεχίστηκε η εκπαίδευση στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης 

Αλεξιπτωτιστών (ΣΒΕΑ), με την εκτέλεση αλμάτων στατικού ιμάντα 

από ελικόπτερο CH-47D (Chinook) των 99 Σπουδαστών IV Τάξεως της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και των 16 Σπουδαστών διαφόρων τάξεων της 

Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Στο άλμα συμμετείχε ο Αρχηγός του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων 

του ΓΕΣ και ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

 Εκπαίδευση Σπουδαστών της ΣΣΕ στο ΚΕΑΠ

Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση των Ευέλπιδων ΙΙ τάξεως, στο Κέντρο Εκπαι-

δεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο εκ-

παιδευτικές σειρές. Η 1η σειρά διήρκησε από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου και η 2η σειρά 

από 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014. Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 214 μαθητές.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Τελετή Ορκωμοσίας Μονίμων Υπαξιωματικών Τάξεως 2014 «Επιλοχία (ΜΧ) Χαρίτωνα Καλαϊτζίδη»

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, η τελετή 

ορκωμοσίας των νέων Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2014 «Επιλοχία (ΜΧ) Χαρίτωνα Καλαϊτζίδη».

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός 

κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ 

«ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τελλίδης, οι θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές της περιοχής, καθώς και πλήθος 

κόσμου και συγγενών των αποφοιτησάντων σπουδαστών.

 Κατάταξη Πρωτοετών Σπουδαστών και Σπουδαστριών

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, κατατάχθηκαν στη Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών οι νέοι Σπουδαστές και Σπουδάστριες. Κατατάχθηκαν 104 

Σπουδαστές και 50 Σπουδάστριες, επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 

Έτους 2014. Επιπρόσθετα κατατάχθηκαν και 10 Ελληνοκύπριοι Σπουδαστές 

(9 άνδρες και 1 γυναίκα).

Τους νεοεισερχόμενους και τους γονείς τους υποδέχθηκαν Αξιωματικοί, 

Υπαξιωματικοί και Σπουδαστές, στην Κεντρική Πύλη της Σχολής. Στη συνέχεια, 

οι καταταγέντες Σπουδαστές και Σπουδάστριες αποχαιρέτισαν τους οικείους 

τους και ακολουθώντας το πρόγραμμα κατατάξεως, εντάχθηκαν στη στρατιωτι-

κή οικογένεια. Οι γονείς των υποψηφίων συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Ψυχαγωγίας της Σχολής και ενημερώθηκαν από τον Διευ-

θυντή Σπουδών Σχη (ΥΠ-ΕΥ) Ευθύμιο Αγγελάκη για την αποστολή, το πρόγραμμα, την εκπαίδευση και γενικότερα τη λειτουργία  της 

Σχολής. Στη συνέχεια, ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Ευάγγελος Τραγαζίκης απευθύνθηκε στους γονείς των νεοεισερχομένων, 

εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του για την επιτυχία των παιδιών, ευχόμενος παράλληλα υγεία και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

Οι νεοεισερχόμενοι Σπουδαστές θα αποτελέσουν την Τάξη 2016.

Συνολικά οι επιτυχόντες στη Σχολή ήταν 156 (105 άντρες και 51 γυναίκες). Δεν παρουσιάσθηκαν 1 άντρας και 1 γυναίκα.

Δραστηριότητες ΣΜΥ
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 Τελετές Παράδοσης-Παραλαβής

Την 1η Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης-

παραλαβής Διοικήσεως του ΚΑΑΥ Ασπροβάλτας από τον παραδίδοντα 

Διοικητή Λγό (ΠΖ) Ιωάννη Μπιμπιλάκη, στον παραλαμβάνοντα Διοικητή 

Ανθστή (ΠΖ) Εμμανουήλ Κοτζιά.

Στις 13 Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκε τελετή 

παράδοσης-παραλαβής Διοικήσεως του 518 Μ/Π ΤΠ, στο 

Στρατόπεδο «ΤΣΙΑ», από τον παραδίδοντα Διοικητή Ανχη (ΠΖ) 

Θεόδωρο Ελευθεριάδη στον παραλαμβάνοντα Διοικητή Τχη 

(ΠΖ) Κων/νο Μυρθιανό.

Δραστηριότητες του 10ου Συντάγματος Πεζικού «ΧΜΠ»

Στις 24 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Γ΄ ΣΣ, 

στο ΕΦ «ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ», διοικητική συγκέντρωση, με τη συμμετοχή 

των Διοικητών Σχηματισμών-Συγκροτημάτων-Διοικήσεων και Διευ-

θύνσεων του Γ΄ ΣΣ. Μετά το πέρας, ακολούθησε ξενάγηση στο Στρα-

τιωτικό Μουσείο του ΕΦ «ΡΟΥΠΕΛ».

Στις 25 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο 518 Μ/Π ΤΠ, από τον Σε-

βασμιώτατο Μητροπολίτη Ζιχνών & Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεο, παρουσία 

των Διοικητών 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντγου κ. Βασίλειου Τελλίδη, Γ΄ ΣΣ/NRDC-

GR Αντγου κ. Ηλία Λεοντάρη, 10 ΣΠ Σχη (ΠΖ) Ιωάννη Γκουτζουρέλα και 

αντιπροσωπείας στελεχών του 3ου ΤΕΑΣ, τελετή Θυρανοιξίων του Ιερού 

Ναού Κοιμήσεως της Αγίας Άννης (Στρδο «ΤΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ», Κ. Νευρο-

κόπι), ο οποίος ανεγέρθηκε σε ανάμνηση του αεροπορικού ατυχήματος 

που είχε συμβεί στις 25 Ιουλίου 2013 με Ε/Π UH-1Η.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων στο 

πρώτο εξάμηνο του έτους, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου, 

στη Ρεντίνα Χαλκιδικής. Πιο συγκεκριμένα, στις παρακάτω φωτογραφίες απει-

κονίζονται οι δραστηριότητες από τα σχολεία:

 Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελευθέρου Σκοπευτή Ειδικών Αποστο-

λών (ΣΒΕΕΣΕΑ)

Η εκπαίδευση διαρκεί 6 εβδομάδες. Στο υπόψη σχολείο διεξάγεται κυρίως 

πρακτική εκπαίδευση των Ελευθέρων Σκοπευτών (Ε/Σ) των Μονάδων Ειδικών 

Δυνάμεων στην ατομική τακτική, στην τακτική ζεύγους και ομάδας.

 Σχολείο Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ).

Η εκπαίδευση διαρκεί 2 εβδομάδες. Στο υπόψη σχολείο εκπαιδεύονται 

στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε αντικείμενα που αφορούν την ατομική και 

ομαδική τακτική του «πυρ και κίνηση», σε συνθήκες αιφνίδιας εμπλοκής με τον 

εχθρό από μικρή απόσταση.

 Συνεκπαίδευση Εκπαιδευτών ΚΕΑΠ με Ομάδες της ΕΚΑΜ/ΕΛΑΣ.

Η εκπαίδευση ήταν διάρκειας 2 εβδομάδων και αφορούσε αντικείμενα 

ΒΜΤΑ, απελευθέρωσης προσωπικού και αγώνα σε κατοικημένους τόπους.

Δραστηριότητες του ΚΕΑΠ
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Την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014, πραγ-

ματοποιήθηκε, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών 

Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο, η αποφοίτη-

ση του προσωπικού που εκπαιδεύτηκε στο 11ο 

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Στρατού 

Ξηράς (11ο ΣΥ/ΚΤ ΣΞ). Η απονομή των πτυχίων 

έγινε από τον Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης των 

Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού, Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Μπαλντούμη.

Δραστηριότητες του ΚΕΕΔ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

 Αλλαγή Διοίκησης στο 595 Α/Μ ΤΠ

Στις 7 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε, στο στρατόπεδο 

«ΖΩΓΚΟΥ» (Νέα Σάντα, Κιλκίς), η τελετή αλλαγής διοίκησης 

του 595 Α/Μ ΤΠ. Στην τελετή παραβρέθηκαν οικογένειες των 

στελεχών και τοπικές Αρχές.

 Επίσκεψη - Επιθεώρηση Διοικητού Ι ΜΠ

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, ο Διοικητής της Ι ΜΠ, Υπτγος 

Αντώνιος Νομικός, επισκέφτηκε το στρατόπεδο «ΖΩΓΚΟΥ», στη 

Νέα Σάντα Κιλκίς, όπου και επιθεώρησε το 595 Α/Μ ΤΠ.

 Εκπαίδευση Μαθητών ΣΣΕ στο ΕΠΚΕΑΠ

Την περίοδο από 1 έως και 16 Ιουλίου 2014, πραγματο-

ποιήθηκε στο ΕΠΚΕΑΠ, στην Αργυρούπολη Κιλκίς, εκπαί-

δευση μαθητών της ΣΣΕ, από ειδικό τμήμα της 71 Α/Μ ΤΑΞ. 
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 Επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο 

Κιλκίς

Στις 8 Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

του Συλλόγου Μουριών «ΤΟ ΜΠΕΛΛΕΣ» στο Στρατιωτικό 

Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, στο πλαίσιο του Ευρωπα-

ϊκού προγράμματος Νεολαίας. Στην επίσκεψη συμμετεί-

χαν 17 νέοι Κύπριοι από τον Οργανισμό Προώθησης Ευ-

ρωπαϊκών Θεμάτων και 17 νέοι Ιταλοί από τον Asterisco 

–Σύλλογο για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη.

 Εορτασμός της Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος

Την 5η Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκαν θρη-

σκευτικές εκδηλώσεις για την εορτή της Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος στον ομώνυμο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της 

πόλης του Κιλκίς, του χ. Νέας Σάντας και του ΚΑΑΥ Λε-

πτοκαρυάς. Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρέστησαν 

αντιπροσωπείες στελεχών της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ», 

καθώς και οι πολιτικές και λοιπές Αρχές του τόπου.

 Εορτασμός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Την 14η και 15η Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθη-

καν θρησκευτικές εκδηλώσεις για την εορτή της Κοίμη-

σης της Θεοτόκου στον ομώνυμο Ιερό Ναό της πόλης του 

Κιλκίς. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε αντιπροσωπεία στε-

λεχών της Ταξιαρχίας, καθώς και οι Πολιτικές και λοιπές 

Αρχές του τόπου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Από 7 έως 10 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαί-

δευσης από το 505 ΤΠ/Ν.

 Στις 11 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής μπερέ της 2014 

Γ΄ ΕΣΣΟ για τις Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες, στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) Ν. 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» και του 575 ΤΠ/Ν, στο Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ I. ΜΕΛΛΙΔΗ».

 Στις 23 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε συντήρηση αλεξιπτωτιστού για 

τα στελέχη των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της Ταξιαρχίας, στη ΖΡ Αγίων 

Αναργύρων.
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 Στις 16 Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευ-

τική επίσκεψη του ΤΠΕΝ της 2014 Δ΄ ΕΣΣΟ του 521 ΤΠ/Ν 

στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και τον 

Αρχαιολογικό χώρο Διμηνίου.

 Στις 26 Αυγούστου 2014, πραγματοποιήθηκε αμφίβια εκ-

παίδευση του ΤΠΕΝ της 2014 Δ΄ ΕΣΣΟ.

 Από 1 Σεπτεμβρίου έως 18 Σεπτεμβρίου 2014, λειτούργησε 

το Βασικό Σχολείο Πεζοναυτών (13η σειρά Αξκών) για τα στε-

λέχη των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της 32 ΤΑΞ Π/Ν, στο 

Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ».

 Στις 3 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε συντήρη-

ση ικανότητας αλεξιπτωτιστού Β΄ εξαμήνου 2014, στελε-

χών της Ταξιαρχίας στη ΖΡ «Αγίων Αναργύρων».

 Στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευ-

ση στους σιδηροδρόμους από το 575 ΤΠ/Ν στο στρατόπεδο 

«ΕΠΧΟΥ I. ΜΕΛΙΔΗ» και από την 32 ΙΜΑ στο 304 ΠΕΒ.

 Από τις 8 έως 11 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποι-

ήθηκαν:

 ΤΑΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», από το Επιτελείο της 32 ΤΑΞ Π/Ν

 ΤΑΜΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ-Κ» στη Φλώρινα, από το 505 ΤΠ/Ν.

 Από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, πραγ-

ματοποιήθηκε μετεκπαίδευση εφεδρείας στις Μονάδες-

Ανεξ. Υπομονάδες της 32 ΤΑΞ Π/Ν, στο στρατόπεδο «ΣΧΗ 

(ΠΖ) Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» και στο στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΒ) Π. 

ΜΠΟΥΓΑ».
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Εκπαίδευση στη Μέθοδο «HELO CASTING», από Προσωπικό Μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων,
στην Περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας

Νυχτερινή Εκπαίδευση του Προσωπικού των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων
της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, στη Βίαιη Διάβαση Ποταμού

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων και Aνεξάρτητων Υπομονάδων
στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης στη ν. Λήμνο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Εκπαίδευση Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων,
με Εκτέλεση Βολών Μάχης Ταχείας Αντίδρασης

Εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής Μεγάρων από τα
Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και Μόνιμων Λοχιών Τάξεως 2014

Διαγωνισμός Ρίψεως Χειροβομβίδας
μεταξύ Μονάδων της 96 ΑΔΤΕ
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Ιστορία της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Η Ι Μεραρχία Πεζικού, επονομαζό-

μενη και «Σιδηρά Μεραρχία» του Ελλη-
νικού Στρατού, ξεκίνησε την ιστορική της 
διαδρομή στις 19 Μαρτίου του 1897 από 
τη Λάρισα, με αφορμή την ατυχή απόπει-
ρα του Ελληνικού Στρατού να αποτινάξει 
οριστικά τον τουρκικό ζυγό από τα εδάφη 
της Μακεδονίας, της Θράκης και των νη-
σιών του Αιγαίου.

Πρώτος Διοικητής ορίσθηκε ο Υπο-
στράτηγος Νικόλαος Μακρής, Πρόεδρος 
της Αναθεωρητικής Βουλής του 1911. 
Στις τάξεις της συμπεριέλαβε την 1η και 
2η Ταξιαρχία και τρία ανεξάρτητα Τάγμα-
τα Ευζώνων, με αποστολή την επιτήρηση 
της συνοριακής γραμμής από το Θερμα-
ϊκό κόλπο ως τη στενωπό στο Μπουγάζι 
του Τυρνάβου.

Τον Οκτώβριο του 1912, όταν η χώρα 
μας κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία, στη σύνθεση της Μεραρ-
χίας περιλαμβάνονταν 3 Συντάγματα Πε-
ζικού, 1 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού, 
Λόχος Μηχανικού, Χειρουργεία, Μοίρα 
Τραυματιοφορέων, Εφοδιοπομπής και 
Πυρομαχικών. Την περίοδο εκείνη, Διοι-
κητής της Μεραρχίας ήταν ο Εμμανουήλ 
Μανουσογιαννάκης, ο οποίος διετέλεσε 
αργότερα και πρώτος Διοικητής του Β΄ 
Σώματος Στρατού.

Ορμώμενη από τη Μελούνα, η Ι ΜΠ 
προήλασε νικηφόρα από το Σαραντάπορο 
και τα Γιαννιτσά, ανοίγοντας τον δρόμο για 
τους άθλους των Βαλκανικών πολέμων, 
που οδήγησαν στην απελευθέρωση από 
τον τουρκικό ζυγό.

Είχε στις τάξεις της ανθρώπινο δυναμι-
κό κυρίως από τη Θεσσαλία, το οποίο ξεχώ-
ρισε για τις ικανότητές του στο πεδίο της μά-
χης. Όταν, λοιπόν, αποφασίστηκε η στροφή 
από την Ήπειρο προς τη Θεσσαλονίκη, ήταν 

απαίτηση του Αρχιστρατήγου να έχει μαζί 
του «τη Σιδηρά εκείνη Μεραρχία των Θεσ-
σαλών», επωνυμία που συντροφεύει από 
τότε την Ι Μεραρχία. 

Επικεφαλής της Μεραρχίας ο τότε 
Αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος εισήλθε 
στη Θεσσαλονίκη θριαμβευτικά, το πρωί 
της 26ης Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής 
του προστάτη και πολιούχου Αγίου Δημη-
τρίου και παρήλασε στους δρόμους της 
σημαιοστολισμένης πόλης, μετά το πέρας 
της δοξολογίας.

Είχε την τιμή να αναγγείλει στο Γενικό 
Στρατηγείο τον θρίαμβο της μάχης του Λα-
χανά και να συντρίψει τις επίλεκτες βουλ-
γαρικές Μονάδες, καταδιώκοντας απηνώς 
τον εχθρό στο Σιδηρόκαστρο και τα στενά 
της Κρέσνας, που έγιναν ο τάφος του βουλ-
γαρικού επεκτατισμού, συμβάλλοντας στην 
ένωση της κατακερματισμένης Ελλάδας.

Τον Αύγουστο του 1913 υπήχθη στο Α΄ 

Η «Σιδηρά Μεραρχία»
του Ελληνικού Στρατού
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Σ ώ μ α 
Σ τ ρ α τ ο ύ , 
με έδρα και 
πάλι τη Λάρισα. 
Το 1917, με την ανα-
συγκρότηση του Α΄ ΣΣ, 
ανασυγκροτήθηκε και η Με-
ραρχία και έλαβε μέρος στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό της 
Αντάντ, στις συμμαχικές επιχειρήσεις 
για τη διάσπαση του Μακεδονικού μετώ-
που, που έκριναν αποφασιστικά την τύχη του 
Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Η μοίρα επέλεξε να είναι οι άνδρες της Ι Με-
ραρχίας εκείνοι που θα υλοποιούσαν ένα μακραίωνο 
όνειρο του ελληνισμού και θα πατούσαν πρώτοι τα ιερά 
χώματα της Μικράς Ασίας. Τον Μάρτιο του 1919, η Μεραρχία 
επιβιβάστηκε στον όρμο των Ελευθερών, με συνοδεία ελληνι-
κών και αγγλικών αντιτορπιλικών και διέπλευσε το Αιγαίο, χωρίς 
να ανακοινωθεί στους άνδρες της ο τόπος του προορισμού τους.

Ο σχετικός φάκελος ανοίχθηκε εν πλω και στις 0750 της 2ας Μαΐου, 
άρχισε η αποβίβαση των στρατιωτών στη Σμύρνη, υπό τις επευφημίες του 
πλήθους. Εκείνη η μεγάλη στιγμή και η μεγάλη τιμή έδωσε στη Μεραρχία την 
επωνυμία «ΣΜΥΡΝΗ» που φέρει σήμερα. 

Έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες της μικρασιατικής εκστρατείας, υπό το Α΄ ΣΣ, έως 
τον Αύγουστο του 1922, οπότε και κατέρρευσε το μέτωπο, μαζί με τις ελπίδες και τα 
όνειρα του μικρασιατικού ελληνισμού.

Η πρώτη ελληνική διαταγή για επιθετική ενέργεια, το 1940, εδόθη από τον Διοικητή 
της Ι Μεραρχίας, Υποστράτηγο Βασίλειο Βραχνό, για αντεπίθεση από το Επταχώρι. «Οι πεδι-
νοί της Θεσσαλίας ενίκησαν τους ορεινούς των Άλπεων», τρέποντας σε επαίσχυντη φυγή τους 
επίλεκτους της Μεραρχίας Τζούλια και συνέχισαν στην Κόνιτσα, την Κλεισούρα, την Τρεμπεσί-
να, για να φθάσουν στο θρυλικό ύψωμα 731, όπου οι Μονάδες της Μεραρχίας έγραψαν ξεχωριστή 
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σελίδα δόξας και ηρωισμού, αναγκάζο-
ντας τον Μουσολίνι να υψώσει πρώτος 
λευκή σημαία, για να περισυλλέξει την 
εκατόμβη των νεκρών του, που έσπει-
ρε στα υψώματα η ορμή και το πάθος 
των μαχητών της Ι Μεραρχίας. 

Τον Μάρτιο του 1948, ανασυγκροτή-
θηκε στη Λαμία κι έλαβε μέρος στις επι-
χειρήσεις του 1949. Από το 1950 έως το 
1954, η έδρα της μεταφέρθηκε διαδοχικά 
στην Κόνιτσα, τον Τύρναβο και την Κα-
τερίνη. Το 1954 απενεργοποιήθηκε και 
μεταστάθμευσε σαν πυρήνας αρχικά στη 
Λάρισα και στη συνέχεια στον Βόλο. Πα-
ρέμεινε ανενεργή μέχρι το 1974.

Ενεργοποιήθηκε με την επιστράτευ-
ση του 1974, υπάχθηκε στο Β΄ ΣΣ και 
μεταστάθμευσε στα Γιαννιτσά, το 1975. 
Τον Απρίλιο του 1997, στα πλαίσια συμ-
μετοχής στην Ελληνική Δύναμη Αλβανί-
ας, προσωπικό της Μεραρχίας αναπτύ-
χθηκε στην Αλβανία ενώ είχε ήδη ανα-
λάβει την ευθύνη της συγκρότησης-εκ-
παίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού 
που συμμετείχε στην Ελληνική Δύναμη 
Βοσνίας και στην Ελληνική Δύναμη Αφ-
γανιστάν, στα πλαίσια συμμετοχής της 
χώρας μας σε Επιχειρήσεις Υποστήρι-
ξης της Ειρήνης.

Την 4η Μαρτίου 1998 μετατράπηκε 
σε επιχειρησιακό στρατηγείο του Β΄ ΣΣ 
και στις 30 Ιουνίου του 2003, μεταστάθ-
μευσε εκ νέου στο χωριό Αγία Βαρβά-
ρα Ημαθίας, στο Στρατόπεδο «ΑΡΜΑ-
ΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ».

Κι επειδή η ιστορία δεν αντιγράφεται, 
αλλά δημιουργείται, επόμενος μεγάλος 
σταθμός στην ιστορία της Ι Μεραρχίας, 
το 2013. Με την ευρείας έκτασης αναδι-
οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και 
την κατάργηση των Α΄ και Β΄ Σωμάτων 
Στρατού, δομών που λειτούργησαν και 
πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην 
Πατρίδα για έναν ολόκληρο αιώνα, στα 
πλαίσια της Νέας Δομής Δυνάμεων 
2013-2027, η Μεραρχία, από την 14η 
Νοεμβρίου 2013, ανέλαβε το μεγαλύ-
τερο μέρος του επιχειρησιακού έργου 
του ιστορικού Β΄ Σώματος Στρατού. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, μετα-
στάθμευσε από το Στρατόπεδο «ΑΡΜΑ-
ΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» κι εγκαταστάθηκε 
στη Βέροια, σε απόσταση αναπνοής από 
την πρωτεύουσα του μακεδονικού βασι-
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Στο έμβλημα της Μεραρχίας, το θρυλικό 

ευζωνικό τσαρούχι, που έκανε το γύρο του 

κόσμου, ως σύμβολο της αθάνατης ελληνικής 

λεβεντιάς και η λόγχη. Η ιαχή ΑΕΡΑ που 

αντηχούσε στις ηπειρώτικες πλαγιές το ’40 κι 

έσπερνε τον τρόμο και τον πανικό στον εχθρό, συμβολίζει την αποφασιστικότητα 

του Έλληνα μαχητή αλλά και το αδούλωτο, ανυπόταχτο και διαρκώς άγρυπνο 

ελληνικό πνεύμα. Καμιά άλλη λέξη δεν συγκεντρώνει την ορμή και τον δυναμισμό 

της νιότης, όσο η ιαχή ΑΕΡΑ. Κι είναι απόλυτα συμβατό και συνταιριασμένο το 

έμβλημα με την αποστολή και τις δυνατότητες της Ι Μεραρχίας.

λείου, τις Αιγές, στην είσοδο της πόλης, 
στο στρατόπεδο «Καπετάν Αμύντα». 

 Με τη νέα της αυτή αποστολή, μοι-
ραία, η Μεραρχία, έχοντας ήδη στους 
κόλπους της Καταδρομείς, Αλεξιπτω-
τιστές, Πεζοναύτες, Αερομεταφερόμε-
νες δυνάμεις αλλά και σύνδεση με την 
ένδοξη Αεροπορία του Στρατού μας, θα 
συνδέσει το όνομα και τη δράση της, εν 
καιρώ ειρήνης, με το πιο ακμαίο και ζω-
ντανό κομμάτι των Ενόπλων Δυνάμεων, 
τις Επίλεκτες Δυνάμεις του Στρατού μας. 
Τους διαλεχτούς, τους πάντα λίγους και 
ικανούς, τους ατρόμητους, με την ακλό-
νητη πίστη στις αξίες της φυλής μας. Τα 
παιδιά με τ’ ατσάλινα χέρια, που σκαρ-
φάλωσαν, σύρθηκαν, πέταξαν, βούτηξαν 
και κολύμπησαν εκεί που δεν έφθασε 
κανείς άλλος. Αυτούς που στοίχειωσαν 
με τα σιδερένια βήματά τους τ’ αφιλό-
ξενα κι απάτητα βουνά κι έσκισαν τους 
αιθέρες. 

Παιδιά με ατσάλινα χέρια

με θάρρος γεμάτα ψυχή

στα χέρια μας είναι η δόξα

της πατρίδας μας και η τιμή.

Εμπρός παιδιά με μια καρδιά

η σάλπιγγα σημαίνει

η μάνα Ελλάς

από εμάς ελευθεριά προσμένει.

Παράδειγμα το Δραγατσάνι

θα είναι για μας φωτεινό

και άλλων ηρώων αγώνες

για τον Λόχο τον Ιερό.

Εμπρός παιδιά με μια καρδιά

η σάλπιγγα σημαίνει,

η μάνα Ελλάς

από εμάς ελευθεριά προσμένει.

Περήφανη να ΄ναι η μάνα

που έκανε τέτοια παιδιά

που πάντα έτοιμα είναι

να πέσουν με αλεξίπτωτα μες τη φωτιά.

«Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν.
Ο άνθρωπος αντέχει...»
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Αποστολή
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Νέας Δομής 

Δυνάμεων 2013-2027, από τις 14 Νοεμβρίου 
2013, η Ι Μεραρχία Πεζικού έχει διατεθεί στο 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, με οργανικούς υπ’ 
αυτήν Σχηματισμούς, την 1η Ταξιαρχία Κατα-
δρομών-Αλεξιπτωτιστών, την 32η Ταξιαρχία 
Πεζοναυτών, την 71η Αερομεταφερόμενη 
Ταξιαρχία και πλέον αυτών υπάγονται στην Ι 
ΜΠ, η 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων 
και η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού.

Με την πρόσφατη αναδιοργάνωση των 
Ενόπλων Δυνάμεων, ανέλαβε το μεγαλύτε-
ρο μέρος του επιχειρησιακού έργου του Β΄ 
Σώματος Στρατού και αποτελεί τον μοναδικό 
Επιχειρησιακό Σχηματισμό που διαθέτει 5 
επίλεκτες Ταξιαρχίες, με διαφορετικό έργο 
και ρόλο η κάθε μία. 

Δεν έχει καθορισμένη Περιοχή Ευθύνης 
και δύναται να εκτελεί αερομεταφερόμενες, 
αεροκίνητες, αεραποβατικές και αμφίβιες 
επιχειρήσεις, υλοποιώντας τα εθνικά σχέδια, 
σε ανεξάρτητη βάση ή στο πλαίσιο υποστή-
ριξης γενικότερου στρατηγικού ελιγμού του 
Αρχιστρατήγου, σε περιόδους κρίσης ή πο-
λέμου, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή του γε-
νικότερου αμυντικού σχεδιασμού, σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη.

Τηρεί ετοιμότητα αμέσου επεμβάσεως και 
διάθεσης προσωπικού και μέσων, ανάλογα 
με την επικρατούσα κατάσταση και τις εκά-
στοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις. Διαθέτει τα 
αεροπορικά μέσα για εκτέλεση μεταφορών 
και τα επιθετικά ελικόπτερα, στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών αναγκών και σύμφωνα με 
την εθνική σχεδίαση.

Μεριμνά για την εκπαίδευση και προπα-
ρασκευή του προσωπικού, καθώς και για τη 
συντήρηση των μέσων, των υλικών και των 
εγκαταστάσεων που διαθέτει.

Εκπαίδευση
Για να φέρει εις πέρας τα διαφορετικά 

είδη των αποστολών που θα κληθεί να ανα-
λάβει, η Μεραρχία εστιάζει, κυρίως, στην 
άρτια, επίπονη και επίμονη προετοιμασία και 
προπαρασκευή, προκειμένου να φθάσει στο 
υψηλό επίπεδο που απαιτείται για την επιτυχή 
ολοκλήρωση της αποστολής της.

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση υλοποιεί-
ται με σύγχρονες και ρεαλιστικές μεθόδους, 
σύμφωνα με τις κατευθύνεις του ΓΕΣ, επιδι-
ώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
των οργανικών και διατιθέμενων Τμημάτων 
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«Εκπαιδεύσου,
	 	 		όπως	θα	πολεμήσεις...»
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και Μονάδων. Κύρια επιδίωξη αποτε-
λεί η προσαρμογή της εκπαίδευσης και 
των τακτικών ασκήσεων, στις επιχει-
ρησιακές αποστολές των διαφορετικών 
Σχηματισμών της Μεραρχίας.

Σε επίπεδο Μονάδος ή ευρύτερου 
Σχηματισμού, η εκπαίδευση περιλαμ-
βάνει βολές σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, υπό διάφορες καιρικές συνθήκες, 
με όλα τα όπλα και μέσα (τυφέκια, αντι-
αεροπορικά όπλα, άρματα, πυροβόλα, 
επιθετικά ελικόπτερα, ταχύπλοα σκά-
φη). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην 
επιχειρησιακή εκπαίδευση και συνεκ-
παίδευση, με μέσα όλων των Κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων, κυρίως λόγω 
των ιδιαίτερων αποστολών που ανα-
λαμβάνει.

Τακτικές ασκήσεις μετά στρατευ-
μάτων (ΤΑΜΣ) πραγματοποιούνται από 
όλα τα κλιμάκια, με πραγματικά πυρά. 
Καθολική εκπαίδευση του προσωπικού 
διεξάγεται ημέρα και νύκτα, ανεξαρτή-
τως καιρικών συνθηκών, σε κατάλληλα 
πεδία ασκήσεων. Εκπαίδευση αμφίβια, 
διαβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές, 
καταστροφές-δολιοφθορές, συνεκπαί-
δευση με ελικόπτερα, αεροσκάφη της 
ΠΑ και πλοία του ΠΝ, ορεινός αγώνας, 
ΤΑΜΣ ειδικών αγώνων και ανορθόδο-
ξου πολέμου, ρίψεις αλεξιπτωτιστών, 
είναι ένα μικρό μόνο μέρος από τις εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες του προ-
σωπικού της Μεραρχίας.

Η Ι ΜΠ συμμετέχει στο σύνολο των 
Εθνικών Διακλαδικών Ασκήσεων που 
πραγματοποιούνται ανά έτος, κατά τις 
οποίες διεξάγονται όλων των ειδών οι 
επιχειρήσεις: επιθετικές, αμυντικές, ει-
δικές (αμφίβιες, αεροκίνητες, αεραπο-
βατικές, καταδρομικές, ανορθόδοξου 
πολέμου κ.ά.). Η μεγάλη συμμετοχή 
του προσωπικού σε επιχειρησιακή 
εκπαίδευση με ρεαλιστικό τρόπο συμ-
βάλλει στην προαγωγή της επιχειρη-
σιακής ικανότητας του Επιτελείου και 
των Μονάδων, ώστε να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει με απόλυτη επιτυ-
χία, τυχόν δημιουργούμενες δυσμενείς 
καταστάσεις και να δύναται να διαχει-
ρισθεί αποτελεσματικά κρίσεις και τα-
χέως επιδεινούμενες καταστάσεις, με 
επίδειξη αποτρεπτικής ισχύος. Τμήματα 
όλων των κλιμακίων συμμετέχουν σε 

προγραμματισμένες συνεκπαιδεύσεις 
με αντίστοιχο προσωπικό ξένων χω-
ρών, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη 
και εμπειρίες.

Τα στελέχη της Μεραρχίας συμμε-
τέχουν σε όλα τα προβλεπόμενα σχο-
λεία Ειδικών Δυνάμεων, Πεζικού και 
Αεροπορίας Στρατού και παρακολου-
θούν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε 
σχολεία και σχολές του εξωτερικού 
(σχολεία ΝΑΤΟ, εκπαιδεύσεις σε εξο-
μοιωτή πτήσεων διαφόρων τύπων στην 
Αμερική κ.ά.).

Ανά έτος λειτουργούν όλα τα προ-
βλεπόμενα Σχολεία Αξιωματικών και 
Υπαξιωματικών αλλά και εκπαίδευση 
των υπηρετούντων Οπλιτών θητείας, 
έτσι ώστε οι θεωρητικές γνώσεις να 
μετατρέπονται σε πράξη και να δίνεται 
η δυνατότητα αξιοποίησης των γνωστι-
κών αντικειμένων. Για τον σκοπό αυτό 
πραγματοποιείται σειρά εκπαιδευτικών 
διαλέξεων, από διακεκριμένους ομι-
λητές, τόσο για τα στελέχη, όσο και για 
τους Οπλίτες.

Στην Πτέρυγα Εκπαίδευσης Τμη-
μάτων Ταχείας Αντίδρασης (ΠΕΤΤΑ), 
που λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορ-
φωμένο χώρο εγγύς του Στρατηγείου, 
πραγματοποιούνται Σχολεία υψηλής 
πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευ-
σης, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότη-
τες των αποστολών αλλά και στο σύγ-
χρονο και μελλοντικό επιχειρησιακό 
περιβάλλον.

Διεθνείς Δραστηριότητες
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ι Με-

ραρχία συμμετέχει με δυνάμεις της στη 
Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ 
(NRF), διαθέτοντας προσωπικό και μέσα 
της 71 Α/Μ ΤΑΞ, της 1ης ΤΑΞΑΣ και της 
Β΄ Μ΄ΚΔ στο NRDC-GR. Συμμετέχει 
στους Σχηματισμούς Μάχης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, διαθέτοντας την 71 Α/Μ 
ΤΑΞ στο HELBROC BG, με Έθνος-πλαί-
σιο την Ελλάδα αλλά και Λόχο της 32 
ΤΑΞ Π/Ν στον ισπανο-ιταλικό Αμφίβιο 
Σχηματισμό Μάχης SIAF EUAMBG.

Προσωπικό, Μονάδες και μέσα της 
Μεραρχίας υλοποιούν δραστηριότητες 
που απορρέουν από τα Προγράμματα 
Στρατιωτικής Συνεργασίας της χώρας 
μας με ξένες χώρες, διεξάγοντας εκ-
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παιδεύσεις, συνεκπαιδεύσεις με αλ-
λοδαπό προσωπικό, συναντήσεις και 
ενημερώσεις αρμοδίων, για θέματα 
στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Συμμετέχει ενεργά, με διάθεση 
προσωπικού, μέσων, παρατηρητών και 
επιτελών, σε διεθνείς ασκήσεις στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πλαίσια 
συμμαχικών και νατοϊκών υποχρεώσε-
ων της χώρας μας. 

Αναλαμβάνει την παροχή διευκολύν-
σεων (με φιλοξενία, παροχή εφοδίων, 
μέσων, εγκαταστάσεων) αλλά και ενερ-
γό συμμετοχή με προσωπικό και μέσα, 
στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις 
διμερών συνεργασιών της χώρας μας.

Μεμονωμένα στελέχη και ομάδες 
παίρνουν μέρος σε διεθνείς διαγωνι-
σμούς Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών 
Επιχειρήσεων, αποκομίζοντας σημαντι-
κά οφέλη και μεταφέροντας τεχνογνω-
σία και εμπειρίες προς αξιοποίηση.

Κοινωνική Προσφορά
Σε καιρό ειρήνης, όμως, πέραν των 

συμβατικών της υποχρεώσεων, που 
υπαγορεύονται από την κύρια απο-
στολή της, η Μεραρχία συνδράμει με 
συνέπεια και αφοσίωση τις τοπικές 
κοινωνίες, όπου εδρεύουν οι Μονάδες 
της, ανά την ηπειρωτική και νησιωτική 
Ελλάδα. Ανάμεσα στην πληθώρα των 
δραστηριοτήτων, βρίσκεται πάντα χρό-
νος και αμέριστο ενδιαφέρον για τους 
συμπολίτες μας.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προ-
σφοράς προς τις τοπικές κοινωνίες, το 
μέγεθος και η ποιότητα των παροχών 
προς τον συνάνθρωπο, δύσκολα μπορεί 
να αποτιμηθεί με σύνολα και αριθμούς. 

Ενδεικτική αναφορά των τομέων 
όπου δραστηριοποιείται καταδεικνύ-
ει το ιδιαίτερο έργο της στην ειρηνική 
περίοδο, το οποίο πολλές φορές θεω-
ρήθηκε δυσκολότερο των συμβατικών 

υποχρεώσεων που απέρρεαν από τις 
επιχειρησιακές αποστολές και δραστη-
ριότητές της.

Διασχίζοντας το Αιγαίο ημέρα και 
νύχτα, κάτω από οποιεσδήποτε και-
ρικές συνθήκες, με αυταπάρνηση και 
επαγγελματισμό, επί 24ώρου βάσεως, 
εορτές και καθημερινές, προσωπικό 
και μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ στήνουν αερο-
γέφυρες για να ενώσουν τις πιο απομα-
κρυσμένες περιοχές της Πατρίδας μας 
με τα μεγάλα κέντρα και να σωθούν 
πολύτιμες ανθρώπινες ζωές που βρί-
σκονται σε κίνδυνο.

Το προσωπικό συμμετέχει με εθε-
λοντική αιμοδοσία, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, για κάλυψη αναγκών των 
τοπικών νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 
Διατίθεται ιατρικό προσωπικό και φαρ-
μακευτικό υλικό, σε απομακρυσμένες και 
δυσπρόσιτες περιοχές.

Το προσωπικό συμμετέχει μαζικά 



3�

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

και εθελοντικά σε κοινωφελείς δρά-
σεις, όπως αναδασώσεις περιοχών 
και καθαρισμούς ακτών. Διανέμεται 
ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και συ-
γκεντρώνονται ειδη πρώτης ανάγκης 
που διατίθενται σε άπορες οικογένειες 
και κοινωφελή ιδρύματα. Προσωπι-
κό, μέσα και υλικά της Μεραρχίας (32 
ΤΑΞΠ/Ν) έσπευσαν από τους πρώτους 
σε ανακούφιση και βοήθεια των σει-
σμοπαθών της Κεφαλονιάς, τον περα-
σμένο χειμώνα.

Συνδράμει με προσωπικό, μέσα και 
συντονισμό ενεργειών, σε κατασβέσεις 
πυρκαγιών, διάνοιξη αντιπυρικών ζω-
νών σε ευπαθείς περιοχές, καθώς και 
με αποστολή περιπόλων περιφρού-
ρησης δασικών περιοχών. Συντονίζει 
τα εναέρια μέσα που απαιτούνται, σε 
περιπτώσεις δυσμενών καταστάσεων, 
όπου η άμεση παρέμβαση και οι ακρι-
βείς χειρισμοί μπορούν να αποβούν 
σωτήριοι.

Συμμετέχει ενεργά σε Εθνικές 
και τοπικές εορτές, στις πόλεις όπου 
εδρεύουν Σχηματισμοί και Μονάδες 
της Μεραρχίας, με παρέλαση πεζοπό-
ρων Τμημάτων. Σε όλες τις εκδηλώσεις 
θρησκευτικού και κοινωνικού χαρα-
κτήρα, σε καθιερωμένους εορτασμούς 
υπό την αιγίδα των Νομαρχιακών Αυ-
τοδιοικήσεων, το προσωπικό της Με-
ραρχίας δίνει τον καλύτερο εαυτό του 
και προβάλλει με τον δικό του τρόπο, 
εκείνες τις αρχές και αξίες που αποτε-
λούν παράδειγμα προς μίμηση για τις 
νεότερες γενιές.

Διαθέτει τους χώρους των Στρατι-
ωτικών Λεσχών σε τρίτους –τοπικούς 
φορείς και οργανώσεις– για την πραγ-
ματοποίηση εκδηλώσεων κοινωνικού 
και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, εξα-
σφαλίζοντας χαμηλό κόστος, ποιότητα 
παρεχόμενων υπηρεσιών, σε ασφαλές 
και καθ΄ όλα αξιοπρεπές περιβάλλον. 
Συνδράμει με προσωπικό και υλικά, 
στη διοργάνωση αθλητικών δραστη-
ριοτήτων και συμμετέχει σε δράσεις-
επιδείξεις προβολής διαφόρων μέσων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των ικα-
νοτήτων των χειριστών τους.

Την τεράστια αυτή, σε μέγεθος και 
ποιότητα, προσφορά αποτιμούν, εκτι-
μούν και στηρίζουν ποικιλοτρόπως οι 

πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Συμ-
μετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις 
της Μεραρχίας και των Σχηματισμών 
της και συρρέουν μαζικά στους Εορτα-
σμούς των Αγίου Γεωργίου, Προστάτου 
του Στρατού Ξηράς, της Αγίας Βαρβά-
ρας, Προστάτιδος του Πυροβολικού, του 
Προφήτου Ηλία, Προστάτου της Αερο-
πορίας Στρατού, στα Ετήσια Μνημόσυνα 
υπέρ αναπαύσεως των ενταφιασμένων 
σε Στρατιωτικά Κοιμητήρια πεσόντων 
Στρατιωτικών, στις εκδηλώσεις «Ανοι-
κτά Στρατόπεδα», όπου έχουν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν εγκαταστάσεις, οπλικά 
συστήματα και μέσα των Ενόπλων μας 
Δυνάμεων και να προσφέρουν το πιο 
θερμό και μεγαλόπρεπο χειροκρότημα 
και τις επευφημίες τους στα Ένοπλα Τμή-
ματά μας, κατά τις παρελάσεις.

Η Μεραρχία έχει στο ενεργητικό της 
την ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη της οργά-
νωσης ξεχωριστών εκδηλώσεων, που 
υπενθυμίζουν σε όλους μας το χρέος 
απέναντι στις επερχόμενες γενιές κι 
αναθερμαίνουν την εθνική μας μνήμη 
και συνείδηση, κρατώντας άσβηστο τον 
φάρο της θυσίας των δοξασμένων μας 
προγόνων. 

Με ιδιαίτερη σεμνότητα και πο-
λυπληθή συμμετοχή, κάθε χρόνο τον 
Μάιο, στο φυτώριο της νέας γενιάς 
Καταδρομέων, στην καρδιά της Μακε-
δονίας, στη Ρεντίνα, η 1η Ταξιαρχία Κα-
ταδρομών-Αλεξιπτωτιστών τιμά τους 
πρωτοπόρους των Ειδικών Δυνάμεων 
τους άξιους και ικανούς Διοικητές Τσι-
γάντε και Καλίνσκη και τους πεσόντες 
ήρωες Καταδρομείς και Ιερολοχίτες. 

Κάθε Ιούλιο, διοργανώνονται στρα-
τιωτικοί αθλητικοί αγώνες στη Νάουσα, 
στην έδρα της Β΄ Μοίρας Καταδρομών, 
στη μνήμη του πρόωρα και άδικα χα-
μένου Αντιστρατήγου Φλωράκη, Δι-
οικητή του Β΄ Σώματος, που κατέπεσε 
στην Κύπρο με ελικόπτερο της Εθνικής 
Φρουράς, τον Ιούλιο του 2002.

Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην 
Κρήτη, τελείται κάθε χρόνο επιμνημό-
συνη δέηση, υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών των αδικοχαμένων Καταδρο-
μέων και Χειριστών της Πολεμικής 
Αεροπορίας, που έπεσαν τη νύχτα του 
καθήκοντος, στις 22 Ιουλίου του 1974, 
σε μια αποστολή αυτοκτονίας.
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«Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ

Παρουσίαση Σχηματισμών της Ι ΜΠ

Οι διαφορετικές αποστολές που υπαγορεύτηκαν κατά καιρούς από τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις διαμορφούμενες 

καταστάσεις εκπληρώνονται στο ακέραιο από τους Σχηματισμούς και τις Μονάδες της Ι Μεραρχίας Πεζικού, τους οποίους 

παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη υπερηφάνεια.

1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ, με έδρα τη Ρεντίνα Θεσ/νίκης

Στο έμβλημά της, η φράση που προτρέπει τον Καταδρομέα να χρησιμοποιήσει το βασικότερο όπλο 
του, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις παράτολμες και υψηλού κινδύνου αποστολές που αναλαμ-
βάνει: την τόλμη.

Η 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία «ΠΟΝΤΟΣ», με έδρα τη Νέα Σάντα στο Κιλκίς

Στο έμβλημά της, ένα γεράκι, σύμβολο ορμής κατά την επίθεση, με ανοικτά φτερά, παριστάνεται 
έτοιμο να προσγειωθεί επί χιαστί τοποθετημένων δοράτων, πλαισιωμένων με κλαδιά δάφνης, σύμβο-
λο δόξας και τιμής.

«ΕΠΙ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΜΩΝ»

Η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών «ΜΟΡΑΒΑΣ» με έδρα τον Βόλο

Στο έμβλημά της, παραίνεση της θεάς Αθηνάς από τα Ομηρικά έπη να έχουμε θάρρος, γιατί το 
αύριο θα είναι καλύτερο, και η «ΑΡΓΩ» του Ιάσωνα, κατά την πρώτη αμφίβια επιχείρηση που κατέ-
γραψε η αρχαία ελληνική μυθολογία.

«ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ»

Η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού, με την επωνυμία «ΚΙΛΚΙΣ-ΛΑΧΑΝΑ» 

με έδρα το Στεφανοβίκειο Μαγνησίας

Στο έμβλημά της παριστάνεται αετός, έλικας και ξίφος, που συμβολίζουν τη δυναμική και αποφα-
σιστική επέμβασή της στον πόλεμο ή στην ειρήνη και το αποφασιστικό πλήγμα που μπορεί να προκα-
λέσει στον εχθρό, με τα μέσα που διαθέτει.

«ΟΥ ΘΝΑΣΚΕΙ ΖΑΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Η 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ», με έδρα τον 

Παπάγο Αττικής

Στο έμβλημά της, η προτροπή της Σπαρτιάτισσας μάνας προς τον νεαρό πολεμιστή να γυρίσει 
πίσω Νικητής με την ασπίδα του, διαφορετικά να τον φέρουν πίσω νεκρό, επάνω σε αυτήν.

«Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ»
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Το περίστροφο Smith and Wesson, Hand 
Ejector, New Century (ή διαφορετικά Mk2, 
Hand Ejector, First Model) εισήχθη –σε μικρούς 
αριθμούς– στον Ελληνικό Στρατό, πιθανότατα 
μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, 
από τη Μ. Βρετανία. Προοριζόταν για τους 
Αξιωματικούς και τους υπηρέτες βαρέων όπλων 
και χρησιμοποιήθηκε όπως και τα υπόλοιπα 
βρετανικά περίστροφα .455 in με το υπηρεσιακό 
όνομα «Αγγλικό περίστροφο Σμιθ Ουέσσον των 
0,455”/ British pistol Smith-Wesson cal 0,455”». 
Η αντικατάστασή του ξεκίνησε κατά τη δεκαετία 
του 1950, από αμερικανικά περίστροφα .38 in και 
πιστόλια Colt M1911 και M1911 A1. Πρόκειται για 
ένα από τα κορυφαίας ποιότητας περίστροφα της 
εποχής του, που συχνά αποκαλείται «Triple Lock», ονομασία που προέρχεται από το τριπλό σύστημα κλειδώματος του βυκίου που 
διέθετε. Άρχισε να παράγεται το 1907 σε διάφορα διαμετρήματα, ενώ κατά τα έτη 1915-1917 κατασκευάστηκαν, για να καλύψουν 
τις επείγουσες ανάγκες του Βρετανικού Στρατού, περί τα 5.500 όπλα διαμετρήματος .455 in. Το 1917 τερματίστηκε η παραγωγή 
τους και με τροποποίηση του σχεδίου τους (ώστε να μην υπάρχει το «τριπλό κλείδωμα») κατασκευάστηκε το Μ1917.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Είναι όπλο διπλής ενέργειας και συμπαγούς σκελετού, το βυκίο του ανοίγει στο αριστερό μέρος και κατά την πυροδότηση 

περιστρέφεται αριστερόστροφα. Το άνοιγμα του βυκίου γίνεται πιέζοντας προς τα εμπρός το ανασταλτικό κομβίο που βρίσκεται στο 

αριστερό μέρος του όπλου. Αποτέλεσε το πρώτο περίστροφο στο οποίο ο άξονας του εξολκέα τοποθετήθηκε μέσα σε συμπαγές κομμάτι 

κάτω από την κάνη, με κύριο σκοπό την προστασία του. Εκτός από το συνηθισμένο «κλείδωμα» του βυκίου, στην κορυφή του και στο 

άκρο της ράβδου του εξολκέα, χρησιμοποιήθηκε και τρίτο, στο σημείο επαφής του άξονα του βυκίου με τον σκελετό. Στο επάνω μέρος 

της κάνης αναγράφεται «SMITH & WESSON SPRINGFIELD MASS USA» και ακολουθούν ημερομηνίες από διάφορες ευρεσιτεχνίες. Ο 

αριθμός μητρώου αναγράφεται στο κάτω μέρος της λαβής, στον άξονα του βυκίου, καθώς και στο σκελετό, στο σημείο που ενώνεται με 

τον άξονα του βυκίου. Στο δεξιό μέρος του σκελετού, πάνω από το πλακίδιο της λαβής, υπάρχει το λογότυπο της S&W.

Smith & Wesson, Hand Ejector, New Century

Μήκος: 285 mm

Μήκος κάννης: 160 mm

Βάρος (άδειο): 1,075 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 5 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .455 in British Service

Αρχ. Ταχύτητα: 200 m/s

Κατασκευαστής: Smith & Wesson

Περίστροφα
Smith & Wesson, Hand Ejector, New Century 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Μέχρι πρόσφατα παρέμενε στις αποθήκες του Ελληνικού 
Στρατού ποσότητα περιστρόφων Colt New Navy M1895, ενώ 
κατά το παρελθόν είχε διαπιστωθεί και η ύπαρξη ποσότητας 
φυσιγγίων .38 in Long Colt, στο απόθεμα των πυρομαχικών. 
Η προέλευση και η περίοδος απόκτησής τους δεν κατέστη 
δυνατόν να εξακριβωθούν, πάντως μέχρι τη δεκαετία του 
1990 όπλα του παραπάνω τύπου βρίσκονταν στις αποθήκες 
Επιστρατευομένων Μονάδων (ΕΜ), κυρίως των Σωμάτων. 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η πλειονότητά τους εκποιή-
θηκε. Το περίστροφο Colt New Navy M1895 προέρχεται από 
τροποποίηση του παλαιότερου Navy Model 1889, το οποίο 
είχε παρουσιάσει προβλήματα στο μηχανισμό ασφάλισης του βυκίου. Με βελτιώσεις που έγιναν δημιουργήθηκε το New Army 
Μ1892, το οποίο υιοθετήθηκε αμέσως από τον Αμερικανικό Στρατό. Το Μ1892 γρήγορα άρχισε να εμφανίζει δυσλειτουργίες, αφού 
το βυκίο του περιστρεφόταν αριστερόστροφα, με αποτέλεσμα να ωθείται από τον μοχλό περιστροφής προς τα έξω και έτσι, μετά από 
συχνή χρήση και φθορά, οι θαλάμες του να μην ευθυγραμμίζονται με την κάνη. Το 1894 έγιναν αλλαγές, ώστε το όπλο να μην πυ-
ροδοτεί, αν το βυκίο δεν ήταν ασφαλισμένο στην κατάλληλη θέση (σύστημα κλειδώματος της σκανδάλης Felton) δημιουργώντας το 
Μ 1894, ενώ οι βελτιώσεις αυτές ενσωματώθηκαν και στο προηγούμενο υπόδειγμα του περιστρόφου. Στη συνέχεια, ακολούθησαν 
τα μοντέλα 1895, 1896, 1901, 1903 και 1905, τα οποία δεν είχαν σημαντικές διαφορές από το Μ1894. Το Μ1895 υιοθετήθηκε από το 
Αμερικανικό Ναυτικό και το Μ1905 από τους Πεζοναύτες, ενώ τα υπόλοιπα από το Στρατό. Η παραγωγή του όπλου σταμάτησε το 
1907, οπότε και είχαν παραχθεί περί τα 290.000 περίστροφα για στρατιωτική αλλά και πολιτική χρήση.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το όπλο είναι διπλής ενέργειας και συμπαγούς σκελετού. Το βυκίο του ανοίγει στο αριστερό μέρος, έλκοντας το ανα-

σταλτικό κομβίο προς τα πίσω. Η φορά περιστροφής του βυκίου κατά την πυροδότηση είναι αριστερόστροφη, ενώ δεν εί-

ναι δυνατή η πυροδότηση, αν το βυκίο δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τη θαλάμη. Στο αριστερό μέρος της κάνης, 

υπάρχουν τα χαρακτηριστικά «COLT D.A. 38», και στο επάνω μέρος της αναγράφεται «COLT’S PT F A MFG CO HARTFORD 

CT. USA» ενώ ακολουθούν ημερομηνίες διαφόρων ευρεσιτεχνιών.  Στο κάτω μέρος της λαβής του όπλου που εξετάστηκε, 

υπήρχε ο αριθμός μητρώου και επιπλέον οι ενδείξεις «USN», «.38 D.A.», καθώς και το σχέδιο μιας άγκυρας. Το Μ1895, εκ 

κατασκευής, φέρει πλακίδια λαβής από σκληρό λάστιχο.

Colt New Navy, M1895

Μήκος: 280 mm

Μήκος κάννης: 147 mm

Βάρος (άδειο): 0,937 kgr

Τροφοδοσία: Βυκίο 6 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 αριστερόστροφες

Φυσίγγιο: .38 in Long Colt

Αρχ. Ταχύτητα: 239 m/s

Κατασκευαστής: Colt

Περίστροφα 
Colt New Navy, M1895
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οικονομικά Θέματα

Μέριμνας Προσωπικού

 Εγκρίθηκε η συνεργασία του ΓΕΣ με εμπο- ρικές τράπεζες, προκειμένου 

η εξόφληση των απαιτήσεων του προσωπικού των Μονάδων και τρίτων, καθώς και των 

υποχρεώσεων των Μονάδων, να διενεργείται ηλεκτρονικά (e-banking), επιτυγχάνοντας την απεμπλοκή 

του προσωπικού από την υποχρέωση προσέλευσης στο οικείο ΚΤΣ-ΚΤΕΘ για πληρωμή.

 Καταργήθηκε η έκδοση και χορήγηση των μηνιαίων Αναλυτικών Φύλλων Μισθοδοσίας και των ετήσιων βεβαιώσεων 

αποδοχών που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, η οποία γίνεται πλέον ηλεκτρονικά με προ-

σωπικούς κωδικούς πρόσβασης, μέσω ειδικού portal στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

Τέλεση Αγιασμού στους Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς της 96 ΑΔΤΕ και της 32 ΤΑΞ ΠΝ

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014, τελέστηκε η τελετή του 

Αγιασμού στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της 96 ΑΔΤΕ και 

της 32 ΤΑΞ ΠΝ, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής 

χρονιάς  2014-2015.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Εθελοντική Αιμοδοσία

Την 3η Ιουλίου 2014, διοργανώθηκε η τακτική εθελοντικής αιμοδοσίας Β΄ Τριμήνου 2014 στο Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», με τη συμ-

μετοχή στρατιωτικού προσωπικού. Στην αιμοδοσία προσήλθαν 93 άτομα και συγκεντρώθηκαν συνολικά 77 φιάλες αίματος.

 Εορτασμός της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρκέλλας

Στις 22 Ιουλίου 2014, η 96 ΑΔΤΕ συμμετείχε στον εορτασμό της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρκέλλας και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας 

στην ομώνυμη Ιερά Μονή Βολισσού Χίου, με τη διάθεση τιμητικού αγήματος της ΜΣΕΘ/96 ΑΔΤΕ και αντιπροσωπείας στελεχών.

Κοινωνική Προσφορά από την 96 ΑΔΤΕ
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Συμβολή Στρατού Ξηράς στην Αντιμετώπιση Θεομηνίας στη ν. Σαμοθράκη

Στιγμιότυπα από τη συμβολή του Στρατού Ξηράς, με διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων του Μηχανικού, στη νήσο 

Σαμοθράκη, κατόπιν αιτήσεως του Δήμου της νήσου, για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν εξαιτίας της 

θεομηνίας, στις 2 Ιουνίου 2014.

Εργασίες του 747 ETMX στην Καλαμάτα

Στιγμιότυπα από τις εργασίες του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού, στην περιοχή της Μεσσήνης, με διάθεση προσωπι-

κού και μέσων, για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, στο πλαίσιο της βελτίωσης της υπάρχουσας αντιπυρικής προστα-

σίας της περιοχής.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αντιβιοτικά και μικροβιακή αντοχή
Μετά την πρώτη χρήση των αντιβιο-

τικών τη δεκαετία του 1940, μειώθηκαν 
δραματικά οι ασθένειες και οι θάνατοι 
από λοιμώδεις νόσους. Από την ανακά-
λυψη της πενικιλίνης, τη δεκαετία του 
1940, τα αντιμικροβιακά φάρμακα, όπως 
τα αντιβιοτικά, απέκτησαν ουσιώδη ση-
μασία για τη θεραπεία πολλών μικρο-
βιακών λοιμώξεων σε ανθρώπους και 
ζώα. Επιπλέον της θεραπείας λοιμωδών 
ασθενειών (π.χ. πνευμονίας, φυματίω-
σης, ελονοσίας, HIV/AIDS) και ενδονοσο-
κομειακών λοιμώξεων [(π.χ. ανθεκτικός 
στη μεθικιλίνη Χρυσίζων σταφυλόκοκκος 
(MRSA)], τα αντιμικροβιακά φάρμακα 
έχουν ζωτική σημασία για τη μείωση του 
κινδύνου επιπλοκών σε περιπτώσεις πο-
λύπλοκων ιατρικών επεμβάσεων, όπως 
αντικατάσταση ισχίου, μεταμοσχεύσεις 
οργάνων, χημειοθεραπεία καρκίνου 
και φροντίδα πρόωρων νεογνών. Επι-
πρόσθετα, τα αντιμικροβιακά φάρμακα 
χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική, κα-
θώς και για μη θεραπευτικούς σκοπούς 
(π.χ. σε απολυμαντικά, συντηρητικά και 

ουσίες προσθήκης τροφίμων και ζωο-
τροφών).

Εβδομήντα έτη μετά, οι εφαρμογές 
αυτές τίθενται σοβαρά σε κίνδυνο εξαι-
τίας της εμφάνισης και διάδοσης μικρο-
βίων που είναι ανθεκτικά σε φάρμακα 
οικονομικά, προσιτά και αποτελεσματι-
κά, πρώτης επιλογής ή «πρώτης γραμ-
μής», καθιστώντας τα σχετικά φάρμακα 
αναποτελεσματικά για τη θεραπεία της 
λοίμωξης. Η αντοχή αυτή εκδηλώθηκε 
με νοσοκομειακές λοιμώξεις, λοιμώ-
ξεις του ουροποιητικού, μηνιγγίτιδες, 
διαρροϊκά νοσήματα και σεξουαλικά 
μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Τα ανθεκτι-
κά βακτήρια μπορούν να μεταδοθούν 
από τα ζώα στον άνθρωπο, μέσω της 
τροφικής αλυσίδας ή με άμεση επαφή 
(EC, 2011).

Η ανθεκτικότητα των μικροβίων στα 
αντιβιοτικά θεωρείται ένα από τα πιο σο-
βαρά προβλήματα της δημόσιας υγείας. Οι 
αριθμοί των ανθεκτικών βακτηρίων έχει 
αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Πολλές 
βακτηριακές λοιμώξεις έχουν γίνει αν-
θεκτικές στις θεραπείες των πιο συχνών 

συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών. Η 
συνολική ποσότητα αντιβιοτικών που κα-
ταναλώνει ένας πληθυσμός, καθώς και 
ο τρόπος κατανάλωσής τους, αποτελούν 
παράγοντες ανάπτυξης αντοχής των βα-
κτηρίων στα αντιβιοτικά (Goossens et al., 
2005; Guillemot et al., 1998; Γκουμάς et 
al., 2001, Χρόνης et al., 2002).

Μικροβιακή Αντοχή
Τι είναι η μικροβιακή αντοχή;
Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί φυσι-

ολογικό βιολογικό φαινόμενο και είναι 
συνέπεια φυσικής επιλογής, κατά την 
οποία μικροοργανισμοί που παρουσιά-
ζουν αντοχή σε κάποιον αντιμικροβιακό 
παράγοντα επιλέγονται και επικρατούν 
στον πληθυσμό των μικροοργανισμών, 
όταν ο εν λόγω πληθυσμός εκτεθεί στον 
παράγοντα αυτό. Γονιδιακοί παράγο-
ντες που καθορίζουν τη μικροβιακή 
αντοχή, δύναται να μεταβιβάζονται με-
ταξύ μικροβίων. 

Η μικροβιακή αντοχή μπορεί να αφορά 
τη διασπορά του μικροβίου που συμβαίνει 
μεταξύ των ασθενών, μεταξύ υγιών φο-

Η ανακάλυψη, πριν από 80 περίπου χρόνια, ότι ουσίες που παράγονται από μύκητες ή βακτήρια μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά για την ίαση διάφορων λοιμώξεων έφερε επανάσταση στα τότε ιατρικά 

δεδομένα. Τα αντιβιοτικά, γνωστά επίσης και σαν αντιμικροβιακά φάρμακα, είναι φάρμακα τα οποία 

καταπολεμούν τις λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια. Ο Alexander Fleming ανακάλυψε το 

πρώτο αντιβιοτικό, την πενικιλίνη, το 1927. 

Πρόβλημα Δημόσιας Υγείας

Η Μικροβιακή Αντοχή στα
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ρέων και μέσω διαφόρων υποδόχων της 
φύσης (άψυχο περιβάλλον, ζώα ή φυτά) 
και μπορεί να διακριθεί:

 στην εγγενή, δηλαδή την αντοχή 
που εμφανίζουν τα μικρόβια στα εκτός 
φάσματος αντιβιοτικά (π.χ. οι στρεπτο-
μύκητες έχουν φυσική αντοχή στο αντι-
βιοτικό τους, λόγω των γονιδίων αντο-
χής που φέρουν) και

 στην επίκτητη, δηλαδή την αντο-
χή που εμφανίζουν μικροβιακά στελέ-
χη έναντι αντιβιοτικών του φάσματός 
τους και δημιουργείται κυρίως μέσω 
μεταλλάξεων στα γονίδια του μικροβί-
ου ή εμπλουτισμού του κινητού μέρους 
του γενετικού υλικού, δια της οριζόντι-
ας μεταφοράς πλασμιδίων, μεταθετών 
στοιχείων, integrons και νησίδων πα-
θογονικότητας. H επίκτητη αντοχή πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο επιδημιολογικό και 
κλινικό ενδιαφέρον για τη μικροβιολο-
γία της δημόσιας υγείας (ΕΟΦ, 2008).

Τι προκαλεί τη μικροβιακή αντοχή; 
Η ισορροπία του φαινομένου της 

εμφάνισης ανθεκτικότητας έχει διατα-
ραχθεί στην εποχή μας σε ανησυχητικό 
βαθμό. Ο σημαντικότερος παράγοντας 
που προκαλεί την αύξηση της μικροβι-
ακής αντοχής είναι η υπέρμετρη και μη 
ενδεδειγμένη χρήση των αντιβιοτικών 
και συγκεκριμένα: 

 Η λήψη αντιβιοτικών για την αντι-
μετώπιση ιώσεων (όπου είναι πλήρως 
αναποτελεσματικά)

 Η μη συμμόρφωση στις οδηγίες 
λήψης αντιβιοτικών (διάρκεια και δοσο-
λογία χορήγησης) 

 Η μη ορθολογιστική χρήση τους 
στην αγροτική καλλιέργεια 

 Η μη ορθολογιστική χρήση τους 
στην κτηνοτροφία – η βιομηχανοποιημέ-
νη παραγωγή ζωϊκών προϊόντων

 Τα ανεπαρκή μέτρα πρόληψης της 
μετάδοσης μικροβίων

 Η αύξηση των μετακινήσεων 
παγκοσμίως, που διευκολύνει την εξά-
πλωση-«εισαγωγή» ανθεκτικών λοι-
μώξεων από χώρα σε χώρα.

Τι είναι η πολυανθεκτικότητα;
Πολυανθεκτικός καλείται ένας μι-

κροοργανισμός όταν: α) είναι ανθεκτι-
κός σε περισσότερες από τρεις ομάδες 

αντιβιοτικών του φάσματός του, β) 
εμπλουτίζεται με πολλούς μηχανισμούς 
αντοχής και γ) εμπλουτίζεται με νέους 
ή και επικίνδυνους μηχανισμούς αντο-
χής. Έτσι, με τα έως σήμερα δεδομένα, 
στους MDROs ανήκουν (Davies et al., 
2010).

Με ποιο τρόπο τα μικρόβια γίνο-
νται ανθεκτικά στα αντιβιοτικά;

Στο φυσικό περιβάλλον, ορισμέ-
νοι μικροοργανισμοί έχουν έτσι δια-
μορφωθεί, ώστε να μπορούν να επι-
ζούν παρουσία των αντιβιοτικών. Το 
φαινόμενο αυτό ονομάζεται «φυσική 
αντοχή» στα αντιβιοτικά. Η αντοχή σε 
ένα αντιβιοτικό είναι ένας μηχανισμός 
άμυνας που ο μικροοργανισμός θέτει 
σε εφαρμογή, για να μπορέσει να εξου-
δετερώσει τη δράση ενός αντιβιοτικού 
που βρίσκεται στο ίδιο περιβάλλον με 
αυτόν. Ο μηχανισμός αντοχής μπορεί 
να μεταφέρεται αδιάκοπα από το ένα 
μικρόβιο στο άλλο, τόσο στα παθογόνα 
μικρόβια όσο και στα συμβιωτικά μι-
κρόβια. Συμβιωτικά αποκαλούνται τα 
μικρόβια που ζουν φυσιολογικά μαζί με 
τον ανθρώπινο οργανισμό, αποικίζουν 
το δέρμα και τους βλεννογόνους, απο-
τελούν δε τη λεγόμενη «φυσιολογική 
χλωρίδα». Δεκάκις τρισεκατομμύρια 
μικρόβια εντοπίζονται στο δέρμα, στη 
μύτη, στο στόμα, στο έντερο, στον κόλ-

πο, στην ουρήθρα, χωρίς να προκαλούν 
λοιμώξεις. Παθογόνα αποκαλούνται τα 
μικρόβια που υπάρχουν στο φυσικό 
περιβάλλον, με τα οποία όταν έρθει σε 
επαφή ο ανθρώπινος οργανισμός και 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις 
(αθρόα εισβολή ή ανοσοκαταστολή), 
δύναται να υποστεί λοιμώξεις ποικίλης 
βαρύτητας. Το πρόβλημα με τους αντι-
μικροβιακούς παράγοντες είναι ότι δεν 
κάνουν διάκριση ανάμεσα στα παθογό-
να – επιβλαβή μικρόβια και στα συμ-
βιωτικά – αθώα μικρόβια· είναι εξίσου 
δραστικοί σε όλα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, 
τις θέσεις των συμβιωτικών μικροβίων 
καταλαμβάνουν άλλα παθογόνα, πολλά 
από τα οποία είναι ανθεκτικά στο υπό 
χορήγηση αντιβιοτικό ενώ αρκετά από 
τα συμβιωτικά μικρόβια επιβιώνουν με 
το να γίνουν εξίσου ανθεκτικά άρα και 
δυνητικώς επιβλαβή. Το φαινόμενο της 
αντοχής διασπείρεται από τον ασθενή 
που έλαβε αντιβιοτικά και απέκτησε 
ανθεκτικά μικρόβια, στους συγγενείς 
του και στον κοινωνικό του περίγυρο 
με την καθημερινή δραστηριότητα (χει-
ραψία, ασπασμός, χειρωνακτική εργα-
σία κ.ο.κ). Έτσι, άτομα που δεν έχουν 
λάβει αντιβιοτική αγωγή, δύναται να 
αποικιστούν με ανθεκτικά μικρόβια, 
μέσω κοινωνικής επαφής, με σταγονί-
δια, ακόμα και από τα άψυχα αντικεί-
μενα που άγγιξε ασθενής. Συνεπώς, το 
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την ανάλυση της ανάγκης για νέα αντι-
βιοτικά στην κτηνιατρική

 Την ανάπτυξη και/ή ενίσχυση 
πολυμερών και διμερών δεσμεύσεων 
για την πρόληψη και τον έλεγχο της μι-
κροβιακής αντοχής

 Την ενίσχυση των συστημάτων 
επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής 
και κατανάλωσης αντιμικροβιακών 
ουσιών στα φάρμακα για ανθρώπινη 
χρήση

 Την ενίσχυση των συστημάτων επι-
τήρησης της μικροβιακής αντοχής και της 
κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών 
στα φάρμακα για κτηνιατρική χρήση

 Την ενίσχυση και τον συντονισμό 
της έρευνας

 Τη βελτίωση του επικοινωνιακού 
μέρους και της ενημέρωσης του κοινού 
σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή (EC, 
2011).

ησης σχετικά με την ορθή χρήση των 
αντιμικροβιακών ουσιών

 Την ενίσχυση της νομοθεσίας της 
ΕΕ όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα 
και τις φαρμακούχες ζωοτροφές

 Τη θέσπιση συστάσεων για τη συ-
νετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσι-
ών στην κτηνιατρική, συμπεριλαμβανο-
μένων εκθέσεων παρακολούθησης

 Την ενίσχυση της πρόληψης και 
του ελέγχου των λοιμώξεων σε νοσοκο-
μεία, κλινικές κ.λπ.

 Τη θέσπιση νομικών εργαλείων, 
στη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία 
των ζώων, με σκοπό την ενίσχυση της 
πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξε-
ων στα ζώα

 Την προώθηση πρωτοφανούς συ-
νεργασίας για την προσφορά νέων αντιμι-
κροβιακών ουσιών σε ασθενείς

 Την προώθηση προσπαθειών για 

φαινόμενο της αντοχής στα αντιβιοτικά 
είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που 
αφορά στην πραγματικότητα πολύ πε-
ρισσότερους ανθρώπους από ό,τι αντι-
λαμβανόμαστε.

Σχέδια δράσης της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της μικροβιακής 

αντοχής
Το σχέδιο δράσης καλύπτει επτά το-

μείς, στους οποίους η λήψη μέτρων είναι 
πιο σημαντική:

 Εξασφάλιση της ορθής χρήσης των 
αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον άν-
θρωπο όσο και στα ζώα

 Πρόληψη των μικροβιακών λοι-
μώξεων και της εξάπλωσής τους

 Ανάπτυξη νέων αποτελεσματικών 
αντιμικροβιακών ουσιών ή εναλλακτικών 
μέσων θεραπείας

 Συνεργασία με διεθνείς εταίρους 
για την περιστολή των κινδύνων της μι-
κροβιακής αντοχής

 Βελτίωση της παρακολούθησης 
και της επιτήρησης των φαρμάκων για 
ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση

 Έρευνα και καινοτομία
 Επικοινωνία, εκπαίδευση και κα-

τάρτιση.

Η πρόταση παρουσιάζει επίσης 12 συ-
γκεκριμένες ενέργειες με σκοπό:

 Την αύξηση της ευαισθητοποί-
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Συμπεράσματα

Η πιστή εφαρμογή των διεθνών κα-

τευθυντηρίων οδηγιών για την αντιμε-

τώπιση των λοιμώξεων από τους Επαγ-

γελματίες Υγείας που υπηρετούν στην 

Πρωτοβάθμια Βαθμίδα Υγείας αλλά και 

στους υπόλοιπους χώρους παροχής 

υπηρεσιών υγείας είναι πρωταρχι-

κής σημασίας. Στην Ελλάδα, το Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), σε συνεργασία με την Ελ-

ληνική Εταιρία Λοιμώξεων (ΕΕΛ), έχει 

εκδώσει, από το 2007, κατευθυντήριες 

οδηγίες, για τη διάγνωση και την εμπει-

ρική θεραπεία των λοιμώξεων (ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ, 2007). Ειδικότερα, πρόκειται για 

αναλυτικές οδηγίες που αφορούν:

 την αρχική προσέγγιση του ασθενούς 

με στόχο την άμεση-έγκαιρη διάγνωση 

 την έναρξη εμπειρικής αντιμικροβια-

κής αγωγής 

 το δοσολογικό σχήμα

 τη διάρκεια της αγωγής

 οδηγίες χημειοπροφύλαξης, με χα-

ρακτηριστικά παραδείγματα τις χει-

ρουργικές λοιμώξεις και την πρόληψη 

λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας.

Από τα στοιχεία που αναφέρονται 

παραπάνω προκύπτει ότι είναι 

απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στους τομείς που 

αναφέρονται στη συ-

νέχεια. Φυσικά 

ο καθορισμός προτεραιοτήτων πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστή-

ματα, ανάλογα με τις μεταβολές στα δεδομένα:

 Συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική

 Χρήση αντιβιοτικών στα νοσοκομεία

 Στοχευόμενα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης συγκεκριμένων μικροοργανισμών με 

ανησυχητικά προφίλ ανθεκτικότητας

 Μέτρα ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων

 Συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική

 Ενημέρωση και εκπαίδευση.

Φίλιππος Αθ. Γκουμάς 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της Ομάδας της 96 ΑΔΤΕ

Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014, η ομάδα της 96 ΑΔΤΕ κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο διοργάνωσε το 

Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Χίου.

Αποτελέσματα Τελικής Φάσης Διακλαδικών Αγώνων των Πρωταθλημάτων Κα-

λαθοσφαίρισης και Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Μονάδων και Υπηρεσιών ΕΔ

 Τα αποτελέσματα  της τελικής φάσης των Διακλαδικών Αγώνων του Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης, που πραγματοποιήθηκε 

κατά τον μήνα Ιούλιο, στο κλειστό γυμναστήριο της ΣΣΑΣ, διαμορφώθηκαν ως εξής: πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα της Υπηρεσίας 

Φάρων, δεύτερη η ομάδα του 1ου ΚΕΠ και τρίτη η ομάδα του 290 Μ/Κ ΤΠ.

 Αντίστοιχα στην Αντισφαίρηση, την πρώτη θέση έλαβε ο Αντχος ΠΝ Ιωάννης Κανδηράκης, από την Υπηρεσία Φάρων, τη 

δεύτερη θέση ο Αλχίας (ΕΜ) Κωνσταντίνος Προκοπίου από τη ΣΣΕ και την τρίτη θέση ο Σμρος (Ε) Γεώργιος Μπαλάφας, επίσης από 

την Υπηρεσία Φάρων.

Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος Πυγμαχίας ΕΔ & ΣΑ Έτους 2014

Οι αθλητές αγωνίστηκαν στην κατηγορία των -69 κιλών, -75 κιλών, -81 κιλών, -91 κιλών και +91 κιλά. Στην τελική 

κατάταξη, την πρώτη θέση έλαβε η ομάδα της Ελληνικής Ασυνομίας, τη δεύτερη η ομάδα του Στρατού Ξηράς και την τρίτη, η 

ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
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Αγώνες Πρωταθλήματος Tae Kwo Do ΕΔ & ΣΑ Έτους 2014

Οι αγώνες TAE-KWO-DO των ΕΔ και ΣΑ, για το έτος 2014, διεξήχθησαν το 

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Χαϊδαρίου, με 

υπεύθυνο οργάνωσης το ΓΕΣ, με τη συνδρομή της Eλληνικής Ομοσπονδίας 

TAE-KWO-DO και την εποπτεία της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ. Στη γενική 

κατάταξη Ανδρών, πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα του Στρατού Ξηράς, δεύτερη 

της Ελληνικής Αστυνομίας και τρίτη η ομάδα του Λιμενικού Σώματος.

Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης ΕΔ & ΣΑ Έτους 2014

Στο Κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, διεξήχθησαν οι αγώνες Υδατοσφαίρισης των ΕΔ και ΣΑ, για το έτος 2014, με 

υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και την εποπτεία 

της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ. Από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα η προκριματική φάση και από 26 έως 27 η ημιτελική φάση και οι 

τελικοί αγώνες. Στους αγώνες συμμετείχε η αντιπροσωπευτική ομάδα του ΣΞ, η οποία κατέλαβε την 5η θέση στη γενική βαθμολογία.

Συμμετοχή στους Στρατιωτικούς Αγώνες «ΦΛΩ-

ΡΑΚΕΙΑ» της 71 Α/Μ ΤΑΞ & της 32 ΤΑΞ ΠΝ

Την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της Β΄ ΜΚ/Δ 

στρατιωτικοί αγώνες προς τιμήν του Αντγου Ευάγγελου Φλωράκη, παρουσία 

του Α/ΓΕΣ Αντγου κ. Χρίστου Μανωλά. Η 71 Α/Μ ΤΑΞ κατέλαβε την 2η θέση 

στο αγώνισμα ρίψης χειροβομβίδας και την 3η στο αγώνισμα δρόμου 100 μ.

Στις 10 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν οι Στρατιωτικοί αθλητικοί αγώνες 

«ΦΛΩΡΑΚΕΙΑ» στην έδρα της Β΄ ΜΚ/Δ, με συμμετοχή του προσωπικού των Μονάδων -Ανεξ. Υπομονάδων της Ταξιαρχίας.
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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΔΡΑ 1oυ ΛΟΧΟΥ ΠΡΟΚΑΛΥΨΕΩΣ 

ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ

Βρίσκεται στα Βόρεια του ομώνυμου οικισμού και εντός της 

περιμέτρου του, σε υψόμετρο 800 μ. Κατέχει συνολικά 10.418 τ.μ. 

έκταση, της οποίας το μεγαλύτερο τμήμα ανήκει στον Ναό Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου Βούρμπιανης και το υπόλοιπο στον ιδιώτη 

Ευάγγελο Τέρση, κάτοικο της κοινότητας. Στη θέση Πηγαδούλι, 

υπήρχαν πρόχειρες εγκαταστάσεις πριν το 1940 και στεγαζόταν ο 1ος Λόχος Προκάλυψης του Τάγματος Κόνιτσας. Μετά το 1949, 

εγκαταστάθηκε εκεί το 227 ΤΠ και το 1953 ξεκίνησε η ανέγερση μόνιμων εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Τάγματος που 

ανέλαβε την επάνδρωση των φυλακίων Σταυρού, Περήφανου, 2520 στο Γράμμο, Ε.Φ. 24, Μπάρας, Χιονάδων, Διακοβαγγέλη, 

Στενού και Αγ.Κωνσταντίνου Βούρμπιανης. Λειτούργησε μέχρι το 1978 και ως εξεταστικό φυλάκιο, για τον έλεγχο της κίνησης 

οχημάτων από και προς την αμυντική περιοχή. Ο τομέας του Λόχου, πριν τον πόλεμο του ’40, ξεκινούσε από το Καρδάρι μέχρι 

το Γράμμο και το ύψωμα 2520. Από τον Αύγουστο του ’40, τέθηκε υπό τη Διοίκηση του 2/51 ΣΠ του Αποσπάσματος Πίνδου, με 

αποστολή την επιβράδυνση του εχθρού επί του άξονα Μπάρα-Χιονάδες-Προφήτης Ηλίας Οξυάς. Κατά την εισβολή των Ιταλών, 

οι δυνάμεις του Λόχου συμπτύχθηκαν στη Βούρμπιανη, ενώ δε δέχτηκαν επιθετικές ενέργειες στον τομέα ευθύνης τους, παρά 

μόνο συγκέντρωση εχθρικών δυνάμεων, την οποία και επιβράδυναν με την πυροβολαρχία του υποτομέα. Κατόπιν διαταγής 

του Αποσπάσματος Πίνδου, συμπτύχθηκαν στη Λυκόρραχη, στο τέλος της πρώτης ημέρας της επίθεσης.

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 ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ

Βρίσκεται στη θέση Παναγιά, στη νότια πλευρά του 

οικισμού. Κατέχει έκταση 448 τ.μ. που παραχωρήθηκε 

στα 1964 από την κοινότητα στο ΤΕΘΑ. Στα 1962 ανεγέρ-

θη μονοκατοικία για τις ανάγκες στέγασης του Διοικητού 

του Λόχου. Δίπλα κατασκευάστηκαν και αρτοκλίβανοι για 

τις ανάγκες του Λόχου. Μέχρι το 1978 το κτήριο χρησιμο-

ποιήθηκε ως κατοικία. Όταν απενεργοποιήθηκε ο Λόχος, η έδρα του μεταφέρθηκε στην έδρα της μονάδος και οι 

εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για τον Λόχο Εθνοφυλακής του ΤΕ Κόνιτσας. Στα 1985 εγκαταστάθηκε εκεί Ομάδα 

Τυφεκιοφόρων της 3ης Διμοιρίας του 1ου Λόχου Προκαλύψεως του 583 ΤΠ Κόνιτσας. Το 2002 το φυλάκιο καταρ-

γήθηκε και τον Νοέμβριο του 2004 η έκταση παραχωρήθηκε στον Δήμο Μαστοροχωρίου.

ΕΦ ΜΠΑΡΑΣ ή ΜΠΑΤΡΑΣ ή Ε.Φ. 23

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

Βρίσκεται πολύ κοντά στην ελληνοαλβανική μεθόριο 

στην περιοχή Σκάλα, στους πρόποδες του υψώματος Μπά-

ρα, σε υψόμετρο 1730 μ. Κατέχει δημόσια έκταση 2.800 τ.μ. 

από το 1914. Οι πρώτες εγκαταστάσεις ήταν λιθόκτιστες και 

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες Ομάδας Τυφεκιοφόρων από 

τον 1ο Λόχο Προκάλυψης Βούρμπιανης. Λειτουργούσε ως εξεταστικό φυλάκιο και Τελωνείο, για τον έλεγχο των 

κινούμενων από και προς την Αλβανία. Με τη λήξη του εμφυλίου, λειτούργησε ως το 1960 και έκτοτε καταργήθηκε. 

Σήμερα σώζονται μόνο ερείπια των αρχικών εγκαταστάσεων. Τις παραμονές της ιταλικής εισβολής, η δύναμη του 

φυλακίου εντάχθηκε στο Απόσπασμα Πίνδου, με Δκτή τον Κ. Δαβάκη. Με την έναρξη των συγκρούσεων, δέχθηκαν 

επίθεση των Αλπινιστών της ΤΖΕΜΟΝΑ, την οποία και αντιμετώπισαν αποτελεσματικά, για να συμπτυχθούν τελικά 

προς Χιονάδες, Γοργοπόταμο και Προφήτη Ηλία. Κατά την αντεπίθεση του Νοεμβρίου, το Ι/52 ΣΠ δεν κατόρθωσε 

να ανακαταλάβει το φυλάκιο και τη γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να εκδοθεί διαταγή της V Ταξιαρχίας για πάση 

θυσία κατάληψη του φυλακίου. Στις 14 Νοεμβρίου, με νέα επίθεση και αιματηρή συμπλοκή, οι Ιταλοί υποχώρησαν, 

αφήνοντας άφθονο πολεμικό υλικό. Οι φονευθέντες Στρατιώτες του Λγού Υψηλάντη, επικεφαλής της επίθεσης, 

ετάφησαν από τον ιερέα του χωριού στον αύλειο χώρο του φυλακίου. Την περίοδο του εμφυλίου, αποτέλεσε βάση 

των σωμάτων του Στρατηγού Γιαννούλη.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Στα μέλη της Γαλλικής Αποστολής ανα-
τέθηκαν οργανικά καθήκοντα στις μονάδες 
και στους σχηματισμούς του Ελληνικού 
Στρατού, κυρίως διοικητές Συνταγμάτων, 
ενώ ο Eydoux ανέλαβε την αρχηγία των τρι-
ών Μεραρχιών Πεζικού που διέθετε τότε η 
Ελλάδα, καθώς και την εποπτεία των στρα-
τιωτικών σχολών στις οποίες θα δίδασκαν 
και ορισμένα μέλη της Αποστολής. Παράλ-

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβερνήσεως το 1910, αποφασίστηκε η μετάκληση ξένης στρατιωτικής απο-

στολής για την οργάνωση και την εκπαίδευση του Ελληνικού Στρατού. Για τον σκοπό αυτόν, επιλέχθηκε και 

μετακλήθηκε η Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή, με επικεφαλής τον Υποστράτηγο Joseph Paul Eydoux, ο 

οποίος έφτασε στην Αθήνα στις αρχές του 1911, συνοδευόμενος από δεκατρείς Γάλλους αξιωματικούς.

ληλα, τον Φεβρουάριο του 1911 ιδρύθη-
κε από τους Γάλλους αναδιοργανωτές η 
Προπαρασκευαστική Σχολή Επιτελών (το 
μετέπειτα Σχολείο Ανωτέρων Σπουδών), 
με στόχο την εκπαίδευση των Ελλήνων 
αξιωματικών σε επιτελικά καθήκοντα και 
την προπαρασκευή τους, για τη μετέπειτα 
φοίτησή τους στη γαλλική Ακαδημία Πο-
λέμου. Η σχολή εγκαταστάθηκε στην έδρα 

της Γαλλικής Αποστολής στην Αθήνα, η 
οποία ήταν το κτήριο που στεγάζεται σήμε-
ρα η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. 

Τα καθήκοντα του Αρχηγού της Απο-
στολής καθορίστηκαν με Βασιλικό Διά-
ταγμα στις 11 Απριλίου 1911, βάσει του 
οποίου αναλάμβανε υψηλές αρμοδιότη-
τες στην οργάνωση των ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος 
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απίστωσε, μετά από εξέταση των μητρώων 
των στρατιωτικών, την ύπαρξη προβλημά-
των στο ζήτημα των πειθαρχικών ποινών. 
Συγκεκριμένα, παρατήρησε ότι δεν υπήρχε 
διαβάθμιση στην επιβολή των ποινών και ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις τιμωρούνταν κά-
ποιος αυστηρότατα, παρ’ όλο που διέπραττε 
το παράπτωμα για πρώτη φορά. Σύμφωνα 
με τον Eydoux, η τιμωρία θα έπρεπε να είναι 
ανάλογη με τη βαρύτητα του πταίσματος και 
να κλιμακώνεται ανάλογα με τη συχνότητα 
της παράβασης. Ο αξιωματικός που δεν 
το έπραττε αυτό έδειχνε «άγνοιαν των σα-
φών οδηγιών του κανονισμού ή αδεξιότητα 
περί το διοικείν, προερχομένην εκ τελείας 
ελλείψεως κρίσεως […] αφήκεν εαυτόν να 
παρασυρθή από αίσθημα στιγμιαίας οργής 
εντελώς αξιοκατάκριτον». Έπειτα, εξέφραζε 
την έκπληξή του, διότι δεν αποστέλλονταν 
τα βιβλιάρια μητρώων των στρατιωτών, οι 
οποίοι βρίσκονταν σε απόσπαση από την 
οργανική τους μονάδα, μη δίνοντας έτσι 
την ευκαιρία στον νέο διοικητή να επιβάλει 
ποινή, λαμβάνοντας υπόψη και το παρελθόν 
του κάθε άνδρα. Παράλληλα, υποστήριζε ότι 
οι ποινές των υπαξιωματικών θα έπρεπε να 
είναι σπανιότατες, αλλά εφόσον κάποιος 
υπέπτειτε συνεχώς σε βαριά πταίσματα, τότε 
η διοίκηση δε θα έπρεπε να διστάσει να ει-
σηγηθεί την έκπτωση αυτού. Στη συνέχεια, 
έδινε σαφείς διαταγές προς τους διοικητές 
σχετικά με τη μέριμνα για την καθαριότητα 
και τις ανάγκες των τιμωρημένων που θα 
παρέμεναν εντός του στρατοπέδου, καθώς 
και για τον τρόπο που θα συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες των μονάδων. Ο Αρχη-
γός της Γαλλικής Αποστολής ολοκλήρωνε 
τις οδηγίες του, αξιολογώντας τον Έλληνα 
στρατιώτη του 1911: «είναι φύσει πειθαρχι-
κός και ευπειθής, αλλ’ είναι επιπόλαιος και 
αγαπά συχνάκις να επικρίνη. Έχει ανάγκην 
να αισθάνηται εαυτόν διοικούμενον διά στι-
βαράς χειρός, άνευ τραχύτητος».

Η συμβολή της Γαλλικής Στρατιωτικής 
Αποστολής στην εκπαίδευση και στην ανα-
διοργάνωση του στρατού υπήρξε ανεκτίμη-
τη. Τα σημάδια βελτίωσης των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων φάνηκαν άμεσα με τις 
νικηφόρες εκστρατείες στους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Οι Γάλλοι αξιωματικοί ολοκλή-
ρωσαν την παρουσία τους στην Ελλάδα στις 
5 Σεπτεμβρίου 1914, οπότε και ανακλήθη-
καν από τη γαλλική κυβέρνηση, λόγω της 
έναρξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ανθστής (ΦΠΖ) Θεοφάνης Βλάχος
Ιστορικός – ΓΕΣ/ΔΙΣ

Υποστράτηγος θα ήταν υπεύθυνος  για την κατανομή των στρατευμάτων στη χώρα, την 
εκπαίδευσή τους, τη στρατολογία και την επιστράτευση, τις πάσης φύσεως μεταφορές 
και συγκοινωνίες, την οργάνωση μεγάλων στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και για την 
υγιεινή των στρατευμάτων. Παράλληλα, αναλάμβανε τον έλεγχο της Γενικής Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Στρατού ενώ είχε τη δυνατότητα  αγορών, εφοδιασμού και επιτάξεων. 

Ο Eydoux, ενεργώντας ως Διοικητής των Μεραρχιών, ασχολήθηκε σοβαρά με καθημε-
ρινά ζητήματα τα οποία ανέκυπταν εντός των στρατοπέδων. Τον Οκτώβριο του 1911, λίγους 
μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εξέδωσε οδηγίες προς τους αξιωματικούς 
των συνταγμάτων Πεζικού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των κατώτερων κλιμακί-
ων του στρατεύματος. Αρχικά, στις οδηγίες του έκανε λόγο για τη χρησιμότητα της Ημερήσι-
ας Διαταγής, ως εγγράφου «ενδιαφέροντος και διδακτικού», θεωρώντας ως απαράβατη υπο-
χρέωση του αξιωματικού να λαμβάνει γνώση αυτής, αφού «είναι αναγκαίον να γνωρίζη τις 
τας διαταγάς δια να δύνηται να τας εκτελέση και δια να συμμορφούται εκάστοτε προς το πνεύμα 
αυτών». Εξίσου σημαντικό θεωρούσε την ύπαρξη βιβλίου διαταγών του διοικητή του λόχου. 
Μάλιστα «εξεπλάγη» όταν διαπίστωσε ότι οι διαταγές εκδίδονταν μόνο προφορικώς, θεωρώ-
ντας το ως συνήθεια «χειρίστη, διότι άγει εις την σύγχυσιν και την αταξίαν». Γι’ αυτόν τον λόγο 
διέταξε να εγγράφονται οι διαταγές του λοχαγού σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα υπέγραφαν 
όλοι οι αξιωματικοί του λόχου, αφού «οι λόγοι λησμονούνται: παραμορφούνται από στόματος 
εις στόμα, επί πλέον ουδέν ίχνος των ούτω εκδιδομένων διαταγών απομένει». Συγχρόνως, 
καθόρισε ότι το βιβλίον διαταγών θα αποτελούσε αντικείμενο των επιθεωρήσεων που θα 
διενεργούσε. Στη συνέχεια αναφερόταν στη σημασία εκτελέσεως των διαταγών, αφού αυτές 
αποτελούν τη βάση ύπαρξης ενός στρατού, καθώς στο στράτευμα «εκείνο παρά τω οποίω αι 
διαταγαί θεωρούνται ως λόγοι του αέρος και ως τοιούτοι παραμένουσιν ανεκτέλεστοι» δε θα 
ήταν δυνατό να ονομάζεται στρατός. Γι’ αυτόν τον λόγο η εκτέλεση των διαταγών θα έπρεπε 
να γίνει ζήτημα τιμής για τους στρατιωτικούς, αλλά παράλληλα εφιστούσε την προσοχή στον 
κάθε ανώτερο, πριν την έκδοση οποιασδήποτε διαταγής, «να σκεφθή καλώς ούτως ώστε να 
η βέβαιος ότι η διαταγή του δύναται να εκτελεσθή».

Ένα ακόμα θέμα για το οποίο εξέδωσε οδηγίες ο Eydoux αφορούσε την εκπαίδευση των 
λόχων. Παρατήρησε ότι στην εκπαίδευση των στρατιωτών και στις στρατιωτικές ασκήσεις 
συμμετείχε το σύνολο των αξιωματικών και υπαξιωματικών του λόχου. Σύμφωνα με την 
άποψη του Γάλλου Υποστρατήγου, ήταν περιττή η απασχόληση αξιωματικών που δεν ήταν 
άκρως απαραίτητοι για τη διενέργεια των ασκήσεων, οι οποίοι θα έπρεπε να παραμένουν 
στο γραφείο τους, προετοιμάζοντας την εκπαίδευση ή την άσκηση που θα αναλάμβαναν. Με 
αυτόν τον τρόπο «οι στρατιώται εξερχόμενοι από τας χείρας του καταπονηθέντος ήδη Αξιωμα-
τικού, μεταπίπτουσιν εις χείρας ετέρου» ακμαίου αξιωματικού. Συγχρόνως, ο διοικητής του 
τάγματος όφειλε να παρακολουθεί από κοντά την εκπαίδευση, χωρίς όμως να παρακωλύει 
άνευ σοβαρού λόγου το έργο των λοχαγών. Τις όποιες παρατηρήσεις του θα μπορούσε να 
τις επισημάνει κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης των στελεχών της μονάδας του, ενώ θα 
έπρεπε και ο ίδιος να διδάσκει τους αξιωματικούς του όποτε το έκρινε αναγκαίο.

Το επόμενο σημείο στο οποίο εφιστούσε την προσοχή ο Αρχηγός της Γαλλικής Αποστο-
λής ήταν η συμπεριφορά μεταξύ ανωτέρων και κατωτέρων. Την υβριστική συμπεριφορά 
ανωτέρου, τη θεωρούσε, εκτός από σοβαρότατο σφάλμα, «άνανδρη», αφού δεν ήταν δυνα-
τόν να υπερασπιστεί ένας κατώτερος τον εαυτό του, χωρίς να παραβιάσει τους κανόνες της 
πειθαρχίας. Υποστήριζε ότι οι στρατιώτες θα έπρεπε να βλέπουν τους βαθμοφόρους τους ως 
στήριγμα, χωρίς σημάδια δυσπιστίας. Εξάλλου, και ο κάθε ανώτερος διοικητής είχε ανάγκη, 
εκτός από την υλική, και την ηθική συνδρομή των αξιωματικών του, αφού «όστις αισθάνεται 
αυτόν διαρκώς σχολιαζόμενον και επικρινόμενον, απομακρύνεται των Αξιωματικών του […] 
και πάσαν ανωμαλίαν επιλύει δια της επιβολής ποινών», πράξη που θα μπορούσε να αποφευ-
χθεί μέσω μιας απλής παρατήρησης ή επίπληξης, εφόσον υπήρχε αμφίδρομη εμπιστοσύνη. 
Εν τούτοις, κατέληγε ο Eydoux, ότι οποιεσδήποτε και εάν ήταν οι προσωπικές σχέσεις ενός 
αξιωματικού με τους ανωτέρους του είναι αναγκαίο, ειδικά σε ταραγμένες περιόδους, «πάσα 
ασυμφωνία αισθημάτων δέον να εκλείψη προ του ανωτέρου συμφέροντος της υπηρεσίας», 
διότι θα προκαλούσε κίνδυνο στη συνοχή του στρατεύματος.

Ο Γάλλος Υποστράτηγος επανήλθε με νέο έγγραφό του τον Νοέμβριο του 1911, όταν δι-


