
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ &

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ
Τ Ε Υ Χ Ο Σ  3 4  •  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 4

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ • ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Τα  Φυλάκια της Ελληνικής Μεθορίου  

Εθελοντικά Σώματα των Μανιατών στην Κρητική Επανάσταση του 1866-1869

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΗ ΔΙΑΛΕΤΗ»



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πρόσβαση
Το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων εδρεύει στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων, Ταξιάρχου 
Βέλιου 6, 15236-Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902.
Η πρόσβαση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πραγματοποιείται με τις λεωφορειακές γραμμές 460 και 461 από τον σταθμό Μετρό Χαλανδρίου 
και τη γραμμή λεωφορείου 446 από τον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου.
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Χαιρετισμός Διοικητή 34 Μ/Κ ΤΑΞ 

Αποτελεί τιμή για την 34η Μ/Κ Ταξιαρχία η επιλογή της πα-

ρουσίασής της στο παρόν τεύχος, καθώς δίνεται η ευκαιρία 

να παρουσιαστεί η αποστολή, οι δραστηριότητες και το έργο 

που αυτή επιτελεί σε εθνικό πλαίσιο αλλά και πέραν των 

ελληνικών συνόρων.

Στους δύσκολους και ρευστούς καιρούς, που διανύουμε, συχνά αμφισβητούνται αρχές και αξίες. Όμως υπάρχουν και 

παράγοντες σταθερότητας, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, μέρος των οποίων αποτελεί και η Ταξιαρχία, που διασφαλίζουν τις 

αρχές και τις αξίες και εξασφαλίζουν τη σταθερή πορεία του έθνους προς το μέλλον.

Η 34 M/K Ταξιαρχία είναι ένας ευέλικτος Σχηματισμός που τον διακρίνει η ευκινησία, η ισχύς πυρός και η προστασία 

θώρακος των μέσων της. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδυαζόμενα με το υψηλό φρόνημα και την άρτια εκπαίδευση του προ-

σωπικού της, που αποτελεί τον σηματικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος, την καθιστούν έναν Σχηματισμό δυνάμενο να ανταπο-

κριθεί οπουδήποτε σε οποιαδήποτε κατασταση, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ και ΝΙΚΗΦΟΡΑ, όπως δηλώνει και ρητό του 

εμβλήματός της («ΑΝΙΚΗΤΟΣ»).

Ο εξοπλισμός της Ταξιαρχίας είναι σύγχρονος, αξιόπιστος και με δυνατότητα εκπομπής όγκου πυρός άμεσα και με ακρί-

βεια. Η εκπαίδευση του προσωπικού εστιάζεται καταρχήν στην αποστολή της Ταξιαρχίας σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην 

εκτέλεση Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης, καθώς είναι ο υπεύθυνος Σχηματισμός σε επίπεδο Στρατού Ξηράς, για την 

προετοιμασία, προώθηση και παρακολούθηση του προσωπικού που συμμετέχει σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Οι δραστηριότητες της Ταξιαρχίας αποσκοπούν στη συνεχή αναβάθμιση της επειρησιακής εκπαίδευσης και στη διατήρη-

ση σε υψηλό επίπεδο της λειτουργικότητας των πάσης φύσεως οπλικών συστημάτων, μέσων, υλικών και εγκαταστάσεων. 

Παράλληλα διατηρεί τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να διεξάγει επιχειρήσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Ως εκ τούτου γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 34η Μ/Κ Ταξιαρχία μπορεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας επιτυχώς 

ποικίλες αποστολές, στηριζόμενη στην υψηλή εκπαίδευση, τον επαγγελματισμό, την αίσθηση καθήκοντος, το υψηλό φρόνημα 

και την υπερηφάνεια του προσωπικού της, ώστε, όπου κληθεί, να ανταποκριθεί σύμφωνα με το έμβλημά της και την πολύ-

χρονη ιστορία της.

Ταξχος Μιλτιάδης Παπαγιαννούλης

           Διοικητής
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Επισκέψεις κ. Α/ΓΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 στο 424 ΓΣΝΕ και στο 308 ΠΕΒ

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το 424 Γενι-

κό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως και το 308 Προκεχωρημένο 

Εργοστάσιο Βάσεως και ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστη-

ριότητες του Νοσοκομείου και του Εργοστασίου αντίστοιχα και έδωσε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του στο προσωπικό.

 στην ΑΔΙΣΠΟ

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε την Ανώτατη 

Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποί-

ησε διάλεξη στους σπουδαστές της 12ης εκπαιδευτικής σειράς που φοιτά στη 

σχολή, με θέμα «Προκλήσεις-Επιλογές-Προοπτικές- Εξοπλιστικό Πρόγραμμα 

του ΓΕΣ- Θέματα Μέριμνας Προσωπικού».

 στη ΣΠΖ

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε τη Σχολή Πεζι-

κού στη Χαλκίδα, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και το έργο της Σχο-

λής, παρακολούθησε δραστηριότητες από τους εκπαιδευόμενους που φοιτούν 

σε σχολεία αυτή την περίοδο (Ειδικό Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης, 

Ανθυπολοχαγοί Τάξεως 2014, Μόνιμοι Λοχίες Τάξεως 2014) και έδωσε τις κα-

τευθυντήριες οδηγίες του στο προσωπικό.
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 στο 308 ΠΕΒ

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το 308 

Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσεως, όπου ενημερώθηκε από το Διοι-

κητή του εργοστασίου, για την πρόοδο των εργασιών ένταξης των νέο-

παραληφθέντων ΤΟΜΠ «Μ» σειράς, που αποτελούν δωρεά των ΗΠΑ στο 

Ελληνικό κράτος, στα πλαίσια σχετικής διακρατικής συμφωνίας.

Τον κ. Α/ΓΕΣ συνόδευαν ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τελλίδης και ο Δι-

οικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού Αντιστράτηγος κ. Πέτρος Γεωργίου.

 στην Περιοχή του Ποταμού Έβρου

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, ο κ. Α/ΓΕΣ μετέβη στην περιοχή του 

Έβρου ποταμού, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο χ. Πύθειο, 

υπό τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρο Δερμεντζό-

πουλο, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Σεραφείμ Τσόκα, τον 

Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιο Παυλίδη, 

τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συζητήθηκαν περαιτέρω τρόποι αντιμετώπισης του πλημμυρικού φαινομένου, καθώς εμφανίστηκε 

2 μήνες νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως. Ζητήθηκε από τον στρατό η συνέχιση της συνδρομής και ο κ. Α/ΓΕΣ 

απάντησε ότι θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση από τις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

Χαρακτηριστικές ήταν οι παρεμβάσεις του Στρατού Ξηράς σε όλο το μήκος του ποταμού και ιδιαίτερα 

στην περιοχή του χ. Ορμένιου, χ. Πραγγίου και χ. Μάνδρα Λαβάρων. Τέλος έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα 

προστασίας για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς. Επιπλέον οι Δήμαρχοι Ορμένιου και Διδυμοτείχου 

ευχαρίστησαν τον κ. Α/ΓΕΣ για την συμβολή του Ελληνικού Στρατού στην αντιμετώπιση των φυσικών 

καταστροφών και του πλημμυρικού φαινομένου. Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης.
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 Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ και κ. Α/ΓΕΣ στο 700 ΣΕ

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, συνόδευσε τον Υφυπουργό 

Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, στην επίσκεψή του στις εγκα-

ταστάσεις του 700 Στρατιωτικού Εργοστασίου. Ο κ. ΥΦΕΘΑ συναντήθηκε 

και συνομίλησε με το προσωπικό του εργοστασίου και ενημερώθηκε για 

το σημαντικό έργο που επιτελείται σε αυτό.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη Διοικητή Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Γ΄ΣΣ/NRDC-GR

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, ο Διοικητής της Διοίκησης Χερσαίων 

Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (LANDCOM) Αντιστράτηγος κ. John Nicholson, συ-

νοδευόμενος από ομάδα επιτελών, πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα 

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

όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR Αντιστράτηγος κ. 

Ηλίας Λεοντάρης.

Στη συνέχεια ο Αμερικανός Διοικητής του Στρατηγείου του ΝΑΤΟ 

στη Σμύρνη, επισκέφθηκε τα Στρατόπεδα «ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ» στην Άσσηρο 

και «ΛΕΒΑΝΤΗ» στη Σίνδο, όπου είναι αναπτυγμένο το Στρατηγείο του 

NRDC-GR για τη διεξαγωγή της άσκησης «GORDIAN KNOT-14». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την αποστολή και τις δυνατότητες του NRDC-GR, καθώς και για 

τη διεξαγωγή της άσκησης.
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 Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ και κ. Α/ΓΕΣ

στο 401 ΓΣΝΑ

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς συ-

νόδευσε την Αναπληρώτρια Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα 

Φώφη Γεννηματά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Αθηνών, όπου επισκέφθηκαν τους νοσηλευόμενους για 

ανταλλαγή ευχών.

 Συμμετοχή κ. Α/ΓΕΣ στη Διάσκεψη των 

Διοικητών Στρατηγείων των Χερσαίων 

Δυνάμεων του ΝΑΤΟ

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς 

συμμετείχε στη διάσκεψη των Διοικητών Στρατηγείων των 

Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στη Θεσσαλονίκη.



6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 4

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επιθεωρήσεις κ. ΓΕΠΣ

 στην ΠΕ Δ΄ΣΣ

Από 13 έως 18 Οκτωβρίου 2014, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος 

κ. Αναστάσιος Μανώλας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού 

Αντιστράτηγο κ. Χρήστο Χαλκίδη, επισκέφθηκε το Στρατηγείο του Δ΄ΣΣ και επιθεώρησε 

Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της Περιοχής Ευθύνης του. 

 στην 34 ΜΚ ΤΑΞ

Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2014, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού 

Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Μανώλας επιθεώρησε Μονάδες και Ανεξάρτητες 

Υπομονάδες της 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

 στην XXV ΤΘΤ

Το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2014, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού 

Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Μανώλας, επιθεώρησε Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπο-

μονάδες της XXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, όπου διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο 

επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού και των μέσων αυτής.

 Το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2014, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Μανώλας 

επιθεώρησε Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες του Στρατού Ξηράς. Ειδικότερα ο κ. ΓΕΠΣ επιθεώρησε Μονάδες και 

Ανεξάρτητες Υπομονάδες της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού, επισκέφθηκε το 307 Τεχνικό Συγκρότημα Υποστηρίξεως 

Αεροπορικού Υλικού, επιθεώρησε Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, καθώς 

και το 730 Τάγμα Μηχανικού Γεφυροσκευής.
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Επιθεωρήσεις Διοικητή ΑΣΔΕΝ

 στην ΠΕ 98 ΑΔΤΕ

Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2014, ο Διοικητής της 

Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων Αντι-

στράτηγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος πραγματοποίησε Γενική Διοικη-

τική Επιθεώρηση σε Μονάδα Τάγματος Εθνοφυλακής στην Περιοχή 

Ευθύνης της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής. 

Από την αξιολόγηση, διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο επιχειρη-

σιακής ετοιμότητας του προσωπικού και των μέσων αυτής.

 στην ΠΕ 80 ΑΔΤΕ

Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2014, ο Διοικητής της Ανώ-

τατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων, Αντιστράτηγος κ. 

Ιωάννης Ηλιόπουλος, πραγματοποίησε Γενική Διοικητική Επιθεώρηση 

σε Μονάδα της Περιοχής Ευθύνης της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμά-

των Εθνοφυλακής. Από την αξιολόγηση, διαπιστώθηκε το υψηλό επίπε-

δο επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού και των μέσων αυτής.

 Επίσκεψη Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Έδρα 

της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, 

Ανχος Αλέξανδρος Θεοδοσίου, επισκέφτηκε την έδρα της 71 

Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ».
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Ημερίδα στη Σχολή Πεζικού

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, διεξήχθη στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα, Ημερίδα με θέμα «Πεζικό, ο Κυρίαρχος του Πεδίου 

της Μάχης», με σκοπό την ανάδειξη της διαχρονικής προσφοράς του όπλου του Πεζικού στους αγώνες του Έθνους μας καθώς και 

την παρουσίαση προτύπων, προτάσεων και ιδεών αναβάθμισης και εξέλιξής του από ομιλητές-διαλέκτες εγνωσμένου κύρους με 

εμπειρία στο όπλο. Την Ημερίδα παρακολούθησαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς, 

ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ Αντιστράτηγος κ. Πέτρος Γεωργίου, ο Διοικητής της ΣΕΘΑ Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Ηλιόπουλος, ο Διευθυ-

ντής της Διεύθυνσης Πεζικού Υποστράτηγος κ. Απόστολος Κωστόπουλος, αντιπροσωπεία στελεχών από το ΓΕΣ, τη ΣΕΘΑ και τη ΣΣΕ, 

οι εκπαιδευόμενοι των λειτουργούντων σχολείων της ΣΠΖ (Ενιαίο Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Λοχαγών, Τμήμα Βασικής 

Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και Μονίμων Λοχιών), καθώς και οι πολιτικές Αρχές του Νομού.

 Επίσκεψη Διατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Γενι-

κό Επιτελείο Στρατού επίσκεψη διατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΣ και ΓΕΕ-

ΘΑ, κατόπιν πρωτοβουλίας του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου κ.Χρίστου 

Μανωλά, οι οποίοι ενημερώθηκαν επί διαφόρων θεμάτων που άπτο-

νται των αρμοδιοτήτων του Στρατού Ξηράς. Στο γεύμα που παρατέθη-

κε στους επίτιμους Αρχηγούς, παραβρέθηκε και η πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι διατελέσαντες Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΕΘΑ, 

που παρέστησαν ήταν οι: Στρατηγός κ. Ιωάννης Βερυβάκης, Στρατηγός 

κ. Δημήτριος Σκαρβέλης, Στρατηγός κ. Ευστάθιος Καπραβέλος, Στρατη-

γός κ. Κωνσταντίνος Βούλγαρης, Στρατηγός κ. Μανούσος Παραγιουδάκης, Στρατηγός κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Στρατηγός κ. 

Γεώργιος Αντωνακόπουλος, Στρατηγός κ. Παναγιώτης Χαρβάλας, Στρατηγός κ. Νικόλαος Ντούβας, Στρατηγός κ. Δημήτριος Βούλ-

γαρης, Στρατηγός κ. Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός κ. Κωνσταντίνος Γκίνης και Στρατηγός κ. Αθανάσιος Τσέλιος.
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 Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014, χορωδίες Σχολών και Κέντρων εκπαίδευσης του 

Στρατού Ξηράς, καθώς επίσης και η Μικτή Χορωδία των Ενόπλων Δυνάμεων, έψαλαν 

τα παραδοσιακά κάλαντα στην Ηγεσία αλλά και σε όλο το προσωπικό του Γενικού Επι-

τελείου Στρατού. Στιγμιότυπα φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

 Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα Παιδιά του Στρατιωτικού 

και Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΣ

Στιγμιότυπα από την Χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο 

Γενικό Επιτελείο Στρατού, για τα παιδιά του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσω-

πικού που εργάζονται στο ΓΕΣ.

 Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014, χορωδίες Σχολών και Κέντρων εκπαίδευσης του 

Στρατού Ξηράς, καθώς επίσης και η Μικτή Χορωδία των Ενόπλων Δυνάμεων, έψαλαν 

τα παραδοσιακά κάλαντα στην Ηγεσία αλλά και σε όλο το προσωπικό του Γενικού Επι-

τελείου Στρατού. Στιγμιότυπα φαίνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

 Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή για τα Παιδιά του Στρατιωτικού 

και Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΣ

Στιγμιότυπο από την γιορτή της Πρωτοχρονιάς που πραγματοποιήθηκε στο 

Γενικό Επιτελείο Στρατού, για τα παιδιά του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσω-

πικού που εργάζονται στο ΓΕΣ.

 Τελετή Αφής Χριστουγεννιάτικου Δένδρου στο Γενικό 

Επιτελείο Στρατού

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2014, στον εξωτερικό χώρο του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, έλαβε χώρα η αφή του Χριστουγεννιάτικου δένδρου, παρουσία της Πολιτικής και 

Στρατιωτικής Ηγεσίας, καθώς και των εργαζομένων στο ΓΕΣ μετά των οικογενειών τους.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Απονομή Ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας στην Πολεμική Σημαία της 22 ΔΤΕ

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η τελετή 

απονομής του Ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας στην Πολεμική Σημαία 

της 22ης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (22 ΔΤΕ), παρουσία του 

Διοικητή της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγου κ. Ιωάννη Ηλιόπουλου, του Διοι-

κητή της 98 ΑΔΤΕ Υποστράτηγου κ. Δημήτριου Μπίκου και των πολι-

τικών και θρησκευτικών Αρχών της νήσου.

 Απονομή Πτυχίων και Διακριτικών Ιπταμένου στους Αποφοιτήσαντες από τη ΣΑΣ

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην έδρα 

της Σχολής Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ) η απονομή των πτυχίων και 

των διακριτικών ιπταμένου στους 15 αποφοιτήσαντες χειριστές ελικο-

πτέρων της 30ής εκπαιδευτικής σειράς, από τον Αρχηγό του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού Aντιστράτηγο κ. Χρίστο Μανωλά.

Παράλληλα με την αποφοίτηση των νέων χειριστών Ε/Π, πραγματο-

ποιήθηκε η απονομή αποφοιτηρίων από τον κ. Αρχηγό του ΓΕΣ στους 

χειριστές που περάτωσαν με επιτυχία το σχολείο μετεκπαιδεύσεως σε 

ΕΕ/Π AH-64D LONGBOW. Μεταξύ των 4 αποφοιτησάντων είναι και η πρώτη γυναίκα χειριστής AH-64D LONGBOW στην Ελλάδα.

 Απονομή Απολεσθέντος Μεταλλίου Ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας στην Πολεμική Σημαία του 

5/42 ΣΕ

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυ-

νας κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο κ. Χρίστο Μανωλά, επισκέ-

φθηκε το ΕΦ Φαρμακονησίου και το ΕΦ Καλολίμνου, όπου προσέφε-

ρε αναμνηστικά δώρα και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό, με την 

ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Έπειτα επισκέφθηκε το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων «ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», 

όπου τελέστηκε η Απονομή του Απολεσθέντος Μεταλλίου Ταξιάρχη 

Αριστείου Ανδρείας στην Πολεμική Σημαία του Συντάγματος, από τον Αρχηγό του ΓΕΣ.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων Αντιστράτηγος κ. 

Ιωάννης Ηλιόπουλος, αντιπροσωπεία στελεχών, καθώς επίσης και οι θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές του νησιού.
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 Τελετή Λήξης της Εκδήλωσης «ΤΡΟΠΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος παρέστη στην τελετή λήξης της 

εκδήλωσης «Τρόπαιο Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940» που πραγματοποιήθηκε στην Προβλήτα 1 του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου.

 Η εκδήλωση «Τρόπαιο Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940» διήρκησε 2 ημέρες. Ξεκίνησε συμβολικά από τον 

αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, για να καταδείξει τη συνέχεια της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους από την εποχή του Μ. 

Αλεξάνδρου έως και σήμερα. Οι συμμετέχοντες διήνησαν μια απόσταση 72 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από τη Βεργίνα, συνε-

χίζοντας προς τη Μελίκη, Αγκαθιά, Κυψέλη, Νησέλι, Νησελούδι, Κορυφή, Πλατύ, Άδεντρο, Βραχιά, Κύμινα, Χαλάστρα, Σίνδο 

και καταλήγοντας στη Θεσσαλονίκη. 

Τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν ο Ανθλγός (ΜΧ) Νικόλαος Σιάφης με συνολικό χρόνο 6:39, ο Ασμίας (ΤΤΥ) Ιωάννης 

Ανδρέου με χρόνο 7:14 και ο Σμίας (ΟΗΛΕ) Ιωάννης Φουντουλάκης με χρόνο επίσης 7:14.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη Αιγύπτιων Αξιωματικών στη Σχολή Πυροβολικού

Tην Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, στα πλαίσιο του Προγράμμα-

τος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) της Ελλάδας με την Αίγυ-

πτο, αντιπροσωπεία Αιγύπτιων Αξιωματικών, αποτελούμενη από 

τρεις σπουδαστές και έναν ανώτερο Αξιωματικό, συνοδευόμενοι 

από Ευέλπιδες της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και 

Αξιωματικό της ΣΣΕ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Σχολής 

Πυροβολικού (ΣΠΒ). Την αντιπροσωπεία καλωσόρισε ο Διοικη-

τής της Σχολής Πυροβολικού, Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Αγορά-

κης. Ακολούθησε παρουσίαση της ενημέρωσης της ΣΠΒ στην 

Αίθουσα Τιμών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο υπαίθριο και το κλειστό Μουσείο της Σχολής και ενημέρωση 

επί των οπλικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων Ελέγχου Πυρός που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.

 Επίσκεψη του Αναπληρωτή Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης στο ΚΕΤΘ

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014, ο Αναπληρωτής Ανώτατος 

Διοικητής Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (DSACEUR), Στρατη-

γός Sir Adrian Bradshow, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης 

Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, συνοδευόμενος από τον 

Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών 

Δυνάμεων Ευρώπης (ΣΑ/ΑΣΣΔΕ), Υποναύαρχο κ. Σπυρίδωνα Κο-

νιδάρη ΠΝ. Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε στο ΚΕΤΘ, ο Διοικητής 

του Κέντρου Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος. Κατά την επί-

σκεψη πραγματοποιήθηκε ενημέρωση, επίσκεψη στους χώρους 

της Σχολής Τεθωρακισμένων (πολεμικό παίγνιο «ΙΑΝΟΣ» -στατική επίδειξη αρματικού δυναμικού) και τους Εξομοιωτές Αρμά-

των του Κέντρου Εξομοιωτών. Τέλος πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον χώρο του Μουσείου Αρμάτων του ΚΕΤΘ.

 Εορταστική Εκδήλωση στην ΥΣΑ

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτε-

λείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Μανωλάς παρέστη στην 

εορταστική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την 

ίδρυση του Σώματος Στρατιωτικών Γραμματέων-Διερμηνέων 

που πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων.
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 Τελετή Αποφοίτησης στη ΣΕΑΠ

Η Σχολή Eφέδρων Αξιωματικών Πεζικού διοργάνωσε, στις 10 Οκτωβρίου 

2014, την τελετή αποφοίτησης των ΔΕΑ της 2014 Γ΄ ΕΣΣΟ, παρουσία του Διοι-

κητή της Ταξίαρχου κ. Γεώργιου Μπουζάκη. Συνολικά αποφοίτησαν ευδοκίμως 

64 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, 

οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ, η τελετή ονομασίας των ΔΕΑ (ΠΖ) αφιερώθη-

κε, με ειδική αναφορά στην Ημερήσια Διαταγή του Διοικητή και τήρηση ενός 

λεπτού σιγής, στους τρεις Πεζοναύτες που έπεσαν κατά την εκτέλεση του κα-

θήκοντος στο πρόσφατο τραγικό συμβάν, στο Πεδίο Ασκήσεων «ΓΛΑΦΥΡΩΝ».Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίος, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Γρηγόριος Ροκα-

δάκης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ιωάννης Μαστοράκης, εκπρόσωποι από όλες τις τοπικές πολιτικές, θρησκευτικές, στρατι-

ωτικές και λοιπές Αρχές, καθώς και 20 Έφεδροι Αξιωματικοί που αποφοίτησαν με την 91 Ε΄ ΕΣΣΟ, οι οποίοι πραγματοποίησαν 

εθιμοτυπική επίσκεψη στη Σχολή, παρουσία του τότε Διοικητή του Τάγματος Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών, Υπτγου ε.α. 

Γεωργίου Σταματάκη και του τότε Διοικητή Λόχου Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών, Ταξχου ε.α. Γεωργίου Κωνσταντάκη.

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού διοργάνωσε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 την τελετή αποφοίτησης των 

ΔΕΑ της 2014 Δ΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά αποφοίτησαν ευδοκίμως 63 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και 

Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, καθώς και 88 Ελληνοκύπριοι Δόκιμοι 

Έφεδροι Αξιωματικοί, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς Κύπρου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίος, ο Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντγος κ. 

Νικόλαος Δεβετζής, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ιωάννης Μαστοράκης, ο Δντής Πεζικού του ΓΕΣ Υπτγος κ. Απόστολος Κω-

στόπουλος, ο Ταξχος κ. Γιάγκος Γιάγκου, ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Κύπρου, καθώς και 

εκπρόσωποι από όλες τις τοπικές πολιτικές, θρησκευτικές, στρατιωτικές και λοιπές Αρχές.



1� Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 96 ΑΔΤΕ

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ», τελετή ορκωμοσίας μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ, παρουσία του Διοικητή της 96 ΑΔΤΕ, 

αντιπροσωπείας στελεχών ΠΕ/96 ΑΔΤΕ και πλήθους πολιτών.

 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2014
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Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 εορτάστηκε η Επέτειος της Απελευθέρωσης των νήσων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών. Κατά τον 

εορτασμό πραγματοποιήθηκε δοξολογία στην Ι. Μ. Χίου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Πεσόντων και 

τέλος, παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων. Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρευρέθηκαν ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Δένδιας, ο Α/ΓΕΕΘΑ 

Σγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Α/ΓΕΣ Αντγος κ. Χρίστος Μανωλάς και ο Διοικητής ΑΣΔΕΝ Αντγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, πραγματοποιήθηκαν 

από την 96 ΕΑΡΜΕΘ βολές ZU-23 επί ΒΜΠ -1, στην περιοχή Μάναγρος.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

Από 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2014, 

πραγματοποιήθηκε η ΤΑΑΣ-ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 

2014» με συμμετοχή των Μονάδων-Ανεξάρτητων 

Υπομονάδων της Ταξιαρχίας στη νήσο Χίο.

 Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ορκωμοσία μονιμοποιηθέντων ΕΠ.ΟΠ. 

έτους κατάταξης 2007 στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.».
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 Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε παράδοση-παραλαβή Διοικήσεως στο 575 

ΤΠ/Ν, παρουσία του Διοικητή της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

 Από 17 μέχρι 19 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜ Σ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2/14» από Μονάδες 

-Ανεξ. Υπομονάδες της Ταξιαρχίας, στη ν. Σκύρο.

 Από 24 Νοεμβρίου έως 27 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν 4ήμερο Τακτικού Αγώνα 

και 4ήμερο Βολών από Μονάδες της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Ορκωμοσία Σπουδαστών Ιης Τάξης της Σχολής Μονί-

μων Υπαξιωματικών

Παρουσία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου 

κ. Χρίστου Μανωλά πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 

2014, στην έδρα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, στο Στρατόπεδο 

«ΚΑΒΡΑΚΟΥ» στα Τρίκαλα, η τελετή ορκωμοσίας των 153 πρωτοετών 

σπουδαστών Τάξεως 2016.

Στην τελετή παρέστησαν οι θρησκευτικές, στρατιωτικές και πολιτικές 

Αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της πόλης των Τρικάλων, καθώς 

και οι οικογένειες των ορκισθέντων σπουδαστών.

Δραστηριότητες ΣΜΥ

 Τελετή Αποφοίτησης Μόνιμων Λοχιών Διοικητικών ΣΜΥ 2014

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση 

των Μόνιμων Λοχιών Διοικητικών ΣΜΥ 2014, με την τελετή αποφοίτη-

σής των. Η επιχειρησιακή τους εκπαίδευση περιλάμβανε δραστηριότη-

τες όπως βολές φορητού οπλισμού, βολές ΒΟΠ, ασκήσεις ΤΑΑΣ-ΤΑΜΣ, 

θεωρητική διδασκαλία επιτελικών καθηκόντων και τακτικής. Παράλληλα 

οι Μόνιμοι Λοχίες του εν λόγω Σχολείου συμμετείχαν σε πληθώρα δρα-

στηριοτήτων όπως αθλητικοί και στρατιωτικοί αγώνες, σωματική αγωγή, 

διέλευση στίβου εμποδίων κ.λπ. Η επίδοση των πτυχίων αποφοίτησης και 

των αναμνηστικών βράβευσης πρωτευσάντων έγινε από τον Διοικητή της Σχολής Πεζικού Υποστράτηγο κ. Δημήτριο Μήττα. 

Την τελετή παρακολούθησαν αντιπρόσωποι των Διευθύνσεων Όπλων-Σωμάτων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
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 Εκδηλώσεις Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

1940. Οι Εορταστικές εκδηλώσεις άρχισαν με την επίσημη έπαρση της Σημαίας στην κεντρική πλατεία της πόλεως, στη συνέχεια 

τελέσθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγών κ.κ. Αλεξίου, 

παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών της πόλεως, ακολούθως επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο 

Ηρώο της πόλεως και παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων. Επιπλέον η Σχολή συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις 

με τμήματα παρελάσεως σπουδαστών στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

 Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στη ΣΜΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνεργασίας με-

ταξύ Ελλάδος-Αιγύπτου, πραγματοποιήθηκε από 2 έως 4 Δεκεμβρίου επίσκεψη 

τριμελούς αντιπροσωπείας του Υπουργείου Άμυνας της Αιγύπτου, στην έδρα της 

Σχολής στα Τρίκαλα. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε ενημέρωση για 

την αποστολή, τη λειτουργία και την παρεχόμενη εκπαίδευση της Σχολής, καθώς 

και περιήγηση στις εγκαταστάσεις της. Επιπλέον οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευ-

καιρία να επισκεφτούν την πόλη των Τρικάλων και τις Ιερές Μονές των Μετεώρων, 

αποκομίζοντας άριστες εντυπώσεις για τη Σχολή και τα αξιοθέατα της περιοχής.

 Επίσκεψη - Προσκύνημα στις Ιερές Μονές των Μετεώρων

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη-προσκύνημα των σπουδαστών Ιης Τάξης του 2ου ΤΣ της ΣΜΥ, 

στις Ιερές Μονές των Μετεώρων και συγκεκριμένα στις Ιερές Μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Σκοπός του ταξιδιού 

ήταν η διεύρυνση των γενικών γνώσεων και ειδικότερα η επισκόπηση της πνευματικής πορείας του ελληνισμού και της ελληνικής 

παράδοσης με σκοπό την πνευματική ανάταση των σπουδαστών.

 Εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, εορτάσθηκε η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρέστησαν 

οι τοπικές θρησκευτικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές. Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων περιλάμβανε επίσημη 

δοξολογία στον Ι. Ναό Παναγίας Επισκέψεως, εκφώνηση πανηγυρικού, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο 

Πεσόντων στο Στρδο «Καβράκου». Τιμές απέδωσε Διμοιρία Σπουδαστών της Σχολής. Μετά την κατάθεση στεφάνων λειτούργησε 

έκθεση φωτογραφίας στο Κέντρο Ψυχαγωγίας της Σχολής, η οποία περιλάμβανε ιστορικές φωτογραφίες από αρχείο, σύγχρονες 

δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη Σχολή.



20 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 4

 Εορτασμός

Εθνικής Επετείου

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014, η 

Ταξιαρχία συμμετέσχε στις εκδηλώσεις 

για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 

28ης Οκτωβρίου 1940, με τμήματα παρέλασης 

και αντιπροσωπειών στις πόλεις της Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και στο χωριό 

Ν. Σάντα.

 Διαλέξεις σε Στελέχη της Ταξιαρχίας στη ΛΑΦ Κιλκίς

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας κ Καρβουναράκη Θεοδόσιο, με Θέμα «Αιτίες, Γεγονότα 

και Συνέπειες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πραγμα-

τοποιήθηκε διάλεξη από τον Διδάκτορα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητή 

της Σχολής Εθνικής Άμυνας κ Ιωάννη 

Παπαφλωράτο, με Θέμα «Η Πορεία της 

Ελλάδας από τη Μικρασιατική Καταστροφή 

προς το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Τέλος, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, πραγματο-

ποιήθηκε διάλεξη από τον Δντή του Γραφείου Στρατι-

ωτικών Ιερέων του ΓΕΣ Αρχιμανδρίτη Μελέτιο Κου-

ρακλή, με Θέμα «Η Συμβολή των Στρατιωτικών 

Ιερέων στους Βαλκανικούς Πολέμους».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 4ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαιδεύσεως Μονάδων

Από 3 έως 7 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε 4ήμερο επιχειρησιακής εκπαιδεύσεως των Μονάδων-Αν. 

Υπομονάδων στο Π.Α-Π.Β Ασκού-Προφήτη.

Δραστηριότητες της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»
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 Συνεκπαίδευση Ιορδανών Στελεχών στο ΕΠΚΕΑΠ

Την περίοδο 3-7 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΚΕΑΑΠ στην Αργυρούπολη Κιλκίς, συνεκπαίδευση 2 Αξκών και 6 

Οπλιτών από την Αρμενία και 1 Αξκού από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με αντίστοιχο τμήμα της 71 Α/Μ ΤΑΞ, στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος Στρατιωτικής Συνεργασίας έτους 2014.

 Απονομή Κόκκινου Μπερέ

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 και 18 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν οι τελετές απονομής κόκκινου μπερέ στους οπλίτες  

της 2014 Ε΄ ΕΣΣΟ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους ως Μαχητές, από τον Διοικητή της Ταξιαρχίας. Στην εκδήλωση, 

στο Στρατόπεδο «ΔΑΜΙΑΝΟΥ» στην Αργυρούπολη Κιλκίς, παρέστησαν συγγενείς και οικείοι των τιμώμενων οπλιτών.

 Δωρεά Συλλόγου Σανταίων Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε δωρεά μιας παραδοσιακής φορεσιάς Πόντιου μαχητή, 

στην έδρα της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ», από τον Σύλλογο Σανταίων Θεσσαλονίκης «Η Επτάκωμος Σάντα».

 ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ»

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Ν. Χίο η ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ», με τη συμμετοχή μιας πυροβολαρχίας της 

116 Α/Μ ΜΠΠ.
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Βολές Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Κατταβιάς,
από Προσωπικό Μονάδων Πυροβολικού της Περιοχής Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ.

Εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού των Μοιρών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων RM-70,
στο Πεδίο Βολής «ΠΕΤΡΩΤΩΝ», στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Πενθήμερο Βολών από Προσωπικό Μονάδων της Περιοχής Ευθύνης
της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Eκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού από τμήματα Βασικής εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και
Μονίμων Λοχιών Τάξεως 2014, στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου Καστοριάς.

Βολές Οπλικών Συστημάτων, στην ΠΕ της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής
στη ν. Μυτιλήνη, από Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της Μεραρχίας.

Άσκηση «GORDIAN KNOT-14» του NRDC-GR,
στο Στρατόπεδο «ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ» στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης.
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Ιστορικά Στοιχεία
Το 34 Σύνταγμα Πεζικού (34 ΣΠ) συ-

γκροτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1913 από 
πυρήνες του 1ου και 7ου Συντάγματος 
Πεζικού της ΙΙης Μεραρχίας στην οποία 
και έχει υπαχθεί διοικητικά.

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 
Σύνταγμα επιστρατεύθηκε και αφού πα-
ρέλαβε την Πολεμική Σημαία του, ανα-
χώρησε για το Βαλκανικό Μέτωπο.

Τον Ιανουάριο του 1919 το 34 ΣΠ μετα-
φέρθηκε στην Ουκρανία, στα πλαίσια της 
Συμμαχικής Εκστρατείας στη Μεσημβρι-
νή Ρωσία, απ’ όπου επανήλθε τον Μάρτιο 
του 1919 και στάθμευσε προσωρινά στην 
περιοχή Ελευθερών Καβάλας.

Τον Ιούλιο του 1919 το Σύνταγμα με-
ταφέρθηκε στη Σμύρνη όπου συμμετείχε 
στις επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Εκ-
στρατείας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΗ ΔΙΑΛΕΤΗ»

Με την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού 
πολέμου το Σύνταγμα επιστρατεύθηκε 
και συγκρότησε 3 Τάγματα από εφέ-
δρους, συμμετέχοντας στις επιχειρή-
σεις καθόλη τη διάρκεια του πολέμου 
και διαλύθηκε μετά την ανακωχή με τη 
Γερμανία.

Το 34 ΣΠ συγκροτήθηκε και πάλι το 
έτος 1945 ως 22 Ταξιαρχία, με έδρα την 
Κόρινθο, και έλαβε μέρος στις επιχειρή-
σεις 1946-1949.

Το έτος 1952 και μετά από πολλές με-
τασταθμεύσεις το Σύνταγμα εγκατεστάθη-
κε στα Γιαννιτσά.

Στις 26 Ιουλίου 1964 μεταστάθμευσε 
στην περιοχή Αλεξανδρουπόλεως υπό 
την XII Μεραρχία και κατόπιν στην περιο-
χή Διδυμοτείχου υπό την 99 ΣΔΙ.

Από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 23 Σε-
πτεμβρίου 1977, το 34 ΣΠ μεταστάθμευσε 

στα Αρριανά Κομοτηνής και στις 23 Σεπτεμ-
βρίου 1977, στο Στρατόπεδο «ΜΠΑΡΕΤΗ» 
στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, υπαχθέν στη 
II Μεραρχία Πεζικού (ΜΠ).

Από τις 21 Δεκεμβρίου 1978 το 34 Σύ-
νταγμα Πεζικού βρισκόταν στο Στρατόπε-
δο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ» στη Θεσσαλονίκη.

Την 1η Απριλίου 1979 το 34 Σύνταγμα 
Πεζικού αναδιοργανώθηκε σε Μηχανοκί-
νητο Σχηματισμό και ονομάσθηκε 34 Μη-
χανοκίνητη Ταξιαρχία (34 Μ/Κ ΤΑΞ).

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1991 το Στρα-
τηγείο και οι Μονάδες της 34 Μ/Κ ΤΑΞ 
μετακινήθηκαν στην Ήπειρο, στις πε-
ριοχές Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας και 
εγκαταστάθηκαν σε στρατόπεδα της 
περιοχής, όπου και παρέμειναν μέχρι 
τις 15 Ιουλίου 1992, οπότε επέστρεψαν 
στην έδρα τους, στο Στρατόπεδο «ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΙΟΥ» στη Θεσσαλονίκη.



Στις 16 Ιουνίου 1999 αναπτύχθηκε 
στο Κοσσυφοπέδιο, ως Ελληνική Δύνα-
μη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ), απ’ όπου 
επαναπατρίστηκε το 2003.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2000 με δια-
ταγή του ΓΕΣ η Ταξιαρχία μετονομά-
σθηκε σε 34 Μ/Κ ΤΑΞ «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΣΧΗ ΔΙΑΛΕΤΗ» προς τιμή του Σχη (ΠΖ) 
Δημοσθένη Διαλέτη, ο οποίος κατά την 
μικρασιατική εκστρατεία διατέλεσε δι-
οικητής του 34 ΣΠ, το οποίο υπό την 
διοίκησή του, στη μάχη του ΤΟΥΜΛΟΥ 
ΜΠΟΥΝΑΡ, απέκρουσε την επίθεση 
τριών τουρκικών Μεραρχιών.

Στις 30 Ιουνίου 2003 η 34 Μ/Κ ΤΑΞ 
μεταστάθμευσε στην περιοχή των Γιαννι-
τσών και τον Αύγουστο του 2010 η Ταξι-
αρχία με όλες τις Μονάδες της μεταστάθ-
μευσε στο Στρδο «ΕΠΙΛΑΡΧΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙ-
ΔΗ ΘΩΜΑ», στο Δρυμό Θεσσαλονίκης.
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Έμβλημα της Ταξιαρχίας

Το έμβλημα της Ταξιαρχίας 

αποτελείται από τη Μακεδονι-

κή ασπίδα, με ζωγραφισμένο 

επάνω της το έμβλημα της Μα-

κεδονικής δυναστείας, το ξίφος 

και τη σάρισσα. Η επιγραφή:

«ΑΝΙΚΗΤΟΣ ΕΙ»

«ΕΙΣΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΣ», αναγράφε-

ται στο έργο του Πλουτάρχου 

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, και είναι 

ο χρησμός που δόθηκε από το 

μαντείο των Δελφών προς τον 

Μέγα Αλέξανδρο, πριν από την 

νικηφόρα πολιτιστική εκστρα-

τεία του στη Μικρά Ασία.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινής ζωής του προ-
σωπικού της 34 Μ/Κ ΤΑΞ. Είναι ρεαλιστι-
κή και ακατάπαυστη.

Το φάσμα της εκπαίδευσης περι-
λαμβάνει αντικείμενα και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που αφορούν κυρίως 
στη βελτίωση της φυσικής αντοχής, τε-
χνική και τακτική εκπαίδευση τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, 
στα πλαίσια της Ομάδος-Δρίας-Λόχου. 
Επιπλέον των παραπάνω, λόγω της 
συμμετοχής της Ταξιαρχίας σε διεθνείς 
δραστηριότητες, διεξάγεται κατάλληλη 
εκπαίδευση του προσωπικού με βάση 
την αποστολή της. Δεν πρέπει ποτέ να 
ξεχνάμε ότι το καλύτερο οπλικό σύστημα 
που μπορούμε να αντιτάξουμε απέναντι 
στον οποιονδήποτε αντίπαλο, ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΑΡΙΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ.

Κατά συνέπεια η εκπαίδευσή του είναι 
προσαρμοσμένη τόσο στην αποστολή της 
Ταξιαρχίας σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις 
αποστολές που αναλαμβάνει σε διεθνές 
επίπεδο. Η εκπαίδευση στηρίζεται κατά 
βάση στην πράξη και λιγότερο στη θεωρία, 
με γνώμονα πρώτα απ’ όλα την ασφάλεια 
του προσωπικού. Οι διαρκώς επαναλαμ-
βανόμενες ασκήσεις μικρών κλιμακίων 

Αποστολή

H 34 Μ/Κ ΤΑΞ συγκαταλέγεται στις 

Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης, που 

αποτελούν τις στρατηγικές εφεδρείες 

του Ελληνικού Στρατού.

Παράλληλα αποτελεί Σχηματισμό 

που δύναται να εκτελέσει όλο το φά-

σμα των αποστολών που είναι δυνα-

τόν να του ανατεθούν.

Η ισχύς της Ταξιαρχίας έγκειται 

στα δημιουργούμενα Τακτικά Συ-

γκροτήματα Αρμάτων και Μηχανοκί-

νητου Πεζικού.

Ως εκ τούτου η αποστολή των Μη-

χανοκίνητων και Τεθωρακισμένων 

Μονάδων της Ταξιαρχίας και κατ’ 

επέκταση των Τακτικών Συγκροτη-

μάτων είναι η εμπλοκή και καταστρο-

φή των εχθρικών δυνάμεων με την 

χρησιμοποίηση πυρός, κινήσεως και 

κρούσεως, σε συνδυασμό με τα άλλα 

όπλα υποστηρίξεως και υποστηρίξε-

ως μάχης, λαμβανομένου υπόψη ότι 

οι Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες απο-

τελούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό 

ευελιξίας (στο πεδίο της μάχης) και 

ισχύος πυρός.
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με την 
ύπαρξη ανα-
λόγων σεναρί-
ων και επεισοδίων, 
βοηθούν τόσο στην τυ-
ποποίηση των ενεργειών 
των ασκουμένων, όσο και 
στη διαδικασία λήψης απόφασης 
των επικεφαλής στελεχών (Υπαξι-
ωματικών-Αξιωματικών). Με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η επιβιωσιμότητα 
του προσωπικού και των μέσων και εξα-
σφαλίζεται η δυνατότητα αντίδρασης σε 
μια κατάσταση. Παράλληλα αυξάνεται η 
αυτοπεποίθηση του προσωπικού σε ό,τι 
αφορά τις ενέργειές του και εδραιώνεται 
η εμπιστοσύνη του προς τις Διοικήσεις 
όλων των Κλιμακίων.

Ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα δίνεται 
στη νυχτερινή εκπαίδευση, ώστε το προ-
σωπικό να επιχειρεί τη νύχτα με την ίδια 
αποτελεσματικότητα που επιχειρεί και 
την ημέρα, υπό οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες. Όλες οι δραστηριότητες χαρα-
κτηρίζονται από το τρίπτυχο: παρατηρώ 
και εκτιμώ, δρω γρήγορα και αποφασι-
στικά, ολοκληρώνω αποτελεσματικά.

Εξάλλου, αν μελετήσει κανείς το επι-
χειρησιακό περιβάλλον θα διαπιστώσει 
πως αυτές είναι οι βασικές ενέργειες 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σημαντική ήταν επίσης η προσφο-
ρά της ΕΛΔΥΚΟ στη μεταφορά, τη συ-
νοδεία και τη διανομή της ανθρωπιστι-
κής βοήθειας, όπως στην περίπτωση 
των 160 τόνων ανθρωπιστικής βοήθει-
ας, από την οργάνωση “FOCUS”, που 
διανεμήθηκε σε διάφορα χωριά του 
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ. 

Μετά το 2003, που επαναπατρί-
στηκε η Ταξιαρχία, και μέχρι σήμερα, 
οι Δυνάμεις μειώθηκαν σταδιακά και 
σήμερα παραμένει στο Κοσσυφοπέ-
διο μόνο ο Λόχος Ελιγμού Ανατολικού 
Τομέα ΕΛΔΥΚΟ-3, ως Λόχος Φύλα-
ξης του Στρατοπέδου FILM CITY, όπου 
εδρεύει το Στρατηγείο της KFOR, στην 
Πρίστινα.

Επιπλέον η εκτέλεση ενός μεγά-
λου αριθμού αποστολών με μηδενικό 
αριθμό ατυχημάτων καταδεικνύουν το 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τον 
επαγγελματισμό που διακρίνει το προ-
σωπικό της Ταξιαρχίας. 

Με Εγκύκλιο Διαταγή του ΥΕΘΑ 
απονεμήθηκε ο Πολεμικός Σταυρός 
Α΄ Τάξεως στις Σημαίες των 34η Μ/Κ 
ΤΑΞ, 501 Μ/Κ ΤΠ και 507 Μ/Κ ΤΠ. 

 Προετοιμασία-Προώθηση Προσω-
πικού ΕΥΕ

Η Ταξιαρχία είναι υπεύθυνη για την 
προετοιμασία και προώθηση του προσω-
πικού που συμμετέχει σε όλες τις ΕΥΕ:

• Βαλκάνια (Κόσσοβο-Βοσνία-Σκόπια)
• Αφγανιστάν
• Αφρική (Μάλι).

 Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές Δρα-
στηριότητες στο NATO

 Γενικά
• Στα πλαίσια της διάθεσης της Ταξιαρ-

χίας στο Ισπανικό Στρατηγείο (NRDC-SP), 
στελέχη της Ταξιαρχίας συμμετέχουν σε 
ασκήσεις-σεμινάρια στην Ισπανία.

• Την 14η Οκτωβρίου 2014 επισκέ-
φτηκε το Στρδο «ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ» ο Δκτής 
του NRDC-SP και παρακολούθησε δρα-
στηριότητες της Ταξιαρχίας.

Κοινωνική Προσφορά
Η Ταξιαρχία, στα πλαίσια της κοινω-

νικής προσφοράς με σκοπό τη σύσφιξη 
των σχέσεων του Στρατού με την τοπική 
κοινωνία και εντός του πνεύματος των 
διαταγών που ισχύουν, σε συνεργασία με 

για την υλοποίηση της αποστολής. Πέρα 
από την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό, 
βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής δυ-
νατότητας της Ταξιαρχίας αποτελεί και το 
«δέσιμο του προσωπικού» ή όπως είναι 
ευρύτερα γνωστό το «πνεύμα Μονάδας», 
το οποίο για την 34 Μ/Κ ΤΑΞ βρίσκεται σε 
υψηλό επίπεδο, κάτι που είναι ορατό από 
τη στιγμή που κάποιος περνά την πύλη 
του στρατοπέδου της Tαξιαρχίας.

Διεθνείς Δραστηριότητες
 Ειρηνευτικές Αποστολές
 Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου 
Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στις 11 Ιουνί-

ου 1999, η Ελλάδα συμμετείχε με Δύναμη 
επιπέδου Ταξιαρχίας, με την ονομασία Ελ-
ληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ).

Η αποστολή της ήταν η δημιουργία 
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους κατοί-
κους του Κοσσυφοπεδίου και η ασφα-
λής επιστροφή των προσφύγων και των 
εκτοπισμένων.

Η Ταξιαρχία εγκαταστάθηκε σε στρα-
τόπεδα στις περιοχές Κόσοβο Πόλιε (Στρα-
τόπεδο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»), Ουρό-
σεβατς (Στρατόπεδο «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ») 
και Μητροβίτσας (Στρατόπεδο «TOBACCO 
FACTORY»). Τα ανωτέρω Στρατόπεδα δη-
μιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου και σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα από το προσωπι-
κό του 34ου Λόχου Μηχανικού. 

Η ΕΛΔΥΚΟ εκτέλεσε πληθώρα απο-
στολών Αναγνωρίσεως, Συνοδείας, 
Ασφαλείας και Ελέγχου Κυκλοφορίας και 
ανέλαβε την οργάνωση και τη διεύθυνση 
των αποστολών ελέγχου κυκλοφορίας 
στον οδικό άξονα που συνδέει την ΠΓΔΜ 
με την Πρίστινα και στον συνοριακό σταθ-
μό Κοσσυφοπεδίου-ΠΓΔΜ. 

Πολύ σημαντική στιγμή του ελληνικού 
τμήματος είναι η ανακάλυψη αποθήκης με 
μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχι-
κών, γεγονός που αναγνωρίσθηκε από 
την KFOR ως μεγάλης σπουδαιότητας.

Πέραν των παραπάνω αποστολών 
η ΕΛΔΥΚΟ παρείχε 24ωρη προστασία 
σε χριστιανικές εκκλησίες στη Ζώνη 
Ευθύνης της. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση της άμεσης αντίδρασης της 
ελληνικής περιπόλου για τη διάσωση της 
Εκκλησίας του Αγίου Ούρου, στο κέντρο 
του Ουρόσεβατς, που κινδύνεψε από 
εμπρησμό το 2004. 
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τους τοπικούς φορείς, προβαίνει σε:
 Συνδρομή στην αντιμετώπιση φυ-

σικών καταστροφών, (πυρκαγιές πλημ-
μύρες, χιόνια), με διάθεση Μηχανημάτων 
ΜΧ και προσωπικού, καθώς και κατα-
σκευές διάφορων έργων κοινής ωφέλει-
ας, διευθέτηση αγροτικών δρόμων κ.λ.π.

 Εθελοντική αιμοδοσία, ενίσχυ-
ση άπορων οικογενειών με τρόφιμα 
σε χωριά της ευρύτερης περιοχής της 
έδρας της Ταξιαρχίας

 Συνδρομή με προσωπικό για τη δι-
οργάνωση αθλητικών αγώνων, σε τοπικό 
επίπεδο αλλά και πανελλήνιας εμβέλειας, 
όπως αγώνες πετόσφαιρας, καλαθόσφαι-
ρας των ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας

 Διάθεση τμημάτων απόδοσης τι-
μών για κάλυψη κυρίως θρησκευτικών 
και επετειακών εκδηλώσεων της τοπικής 
κοινωνίας.
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Τα τυφέκια Μ1890, Μ1893 και Μ1903, καθώς και η αραβίδα M1905, που στον Ελληνικό Στρατό είχαν την επίσημη ονομασία «τυ-
φέκιο Μάουσερ τουρκικού (τύπου)» και «αραβίδα Μάουσερ τουρκικού (τύπου)» αντίστοιχα, με τα τυφέκια (τουλάχιστον σε ό,τι αφο-
ρά τα ανταλλακτικά τους) να διακρίνονται και σε «Τύπου Α», «Τύπου Β» και «Τύπου Γ», αποκτήθηκαν ως λάφυρα από τον Τουρκικό 
Στρατό κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ενώ κάποια αποκτήθηκαν και κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρέμειναν σε 
χρήση μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιούμενα κυρίως από μονάδες διοικητικής μέριμνας και Εσωτερικού, για να 
καλύπτουν ελλείψεις του κυρίου οπλισμού. Πριν την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μικρός μέρος των τυφεκίων που είχαν 
αποκτηθεί βραχύνθηκαν σε αραβίδες, ενώ κάποια είναι πιθανό να μετατράπηκαν, ώστε να βάλλουν το φυσίγγιο των 7,92 mm. Πέρα 
από τα παραπάνω τυφέκια, στο απόθεμα του Ελληνικού Στρατού υπήρξαν και ποσότητες διαφόρων άλλων τουρκικών όπλων, όπως 
για παράδειγμα μαυρομπάρουτα τυφέκια διαμετρήματος 9,5 mm, τα οποία όμως είχαν περιορισμένη αξία και ελάχιστα χρησιμοποι-
ήθηκαν. Το τυφέκιο Μ1890 αποτέλεσε μέρος της σειράς από όπλα, που έμεινε γνωστή ως «τουρκικά Mauser», ακριβώς λόγω της 
χρήσης τους από τον Τουρκικό Στρατό. Κύρια διαφορά του από το βελγικό Μ1889 αποτελούσε η κάνη του Μ1890, η οποία δεν έφερε 
χιτώνιο και ήταν παχύτερη. Επίσης, το Μ1890 έφερε αναστολέα του κινητού ουραίου, ώστε να μην επιτρέπεται η προς τα εμπρός κί-
νησή του, μετά τη βολή του τελευταίου φυσιγγίου, ενώ στο δεξιό του μέρος φερόταν διάταξη αποκοπής της τροφοδοσίας. Η αραβίδα 
Ιππικού Μ1890 ήταν σχεδόν όμοια με το τυφέκιο, έχοντας όμως μικρότερο μήκος.

Μερικά χρόνια μετά την αποδοχή του Μ1890, ο Τουρκικός Στρατός υιοθέτησε το τυφέκιο Μ1893, που δεν είναι τίποτα περισσότε-
ρο από το ισπανικό Μ1893, σε διαμέτρημα 7,65 mm, εφοδιασμένο με διάταξη αποκοπής της τροφοδοσίας. Το έτος 1903 ακολούθησε 
η κατασκευή του τυφεκίου Μ1903, το οποίο ήταν σχεδόν όμοιο με το γερμανικό Gewehr 98, με ελάχιστες τροποποιήσεις. Τέλος, το 
1905 έγινε παραδεκτή η αντίστοιχη αραβίδα Μ1905. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Τουρκία μετέτρεψε μεγάλο 
αριθμό όπλων Mauser, ώστε να βάλλουν το φυσίγγιο των 7,92 mm με σκοπό τον εφοδιασμό με πυρομαχικά από τη Γερμανία.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Τα τυφέκια M1890, M1893 και Μ1903, καθώς και η αραβίδα Μ1905, είναι επαναληπτικά όπλα που λειτουργούν με το σύστημα του 

κινητού ουραίου. Στα τυφέκια, κατά την ασφάλιση του κινητού ουραίου ο μοχλός τους μένει στην οριζόντια θέση, ενώ στην αραβίδα 

στρέφεται προς τα κάτω. Στο τυφέκιο Μ1890 η φυσιγγιαποθήκη προεξέχει στο κάτω μέρος του όπλου, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 

όπλα της σειράς. Τέλος, τα όπλα φέρουν χειροφυλακτήρα που καλύπτει μερικώς μόνο την κάνη.

Επαναληπτικά Τυφέκια
Mauser, M1890, M1893 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μήκος: 1.235 mm 1.237 mm

Μήκος κάννης: 738 mm 740 mm

Βάρος (άδειο): 4,06 kgr 4,0 kgr

Τροφοδοσία: Φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων Φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 7,65 x 53 mm Mauser 7,65 x 53 mm Mauser

Αρχ. Ταχύτητα: 650 m/s 650 m/s

Κατασκευαστής: Mauser Mauser

Τυφέκιο Mauser, M1890 Τυφέκιο Mauser, M1893
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Ο Ελληνικός Στρατός κατά την τελευταία εικοσαετία χρη-
σιμοποίησε διαφόρων τύπων αραβίδες της οικογένειας Μ16. 
Συγκεκριμένα κατά τη δεκαετία του 1980 αποκτήθηκε μικρός 
αριθμός αραβίδων Μ16 Α2 Model 727, οι οποίες χορηγήθη-
καν στο ΕΤΑ, ενώ το 1996 αγοράστηκε ποσότητα αραβίδων 
Μ16 Α2Ε-Μ4, πάλι για τις Ειδικές Δυνάμεις. Τέλος, το 1998 
υπεγράφη σύμβαση για την απόκτηση 5.800 αραβίδων Μ16 
Α2 (Μ4) R0778, οι οποίες προορίζονται για τους Υπαξιω-
ματικούς και τους κατώτερους Αξιωματικούς των Ειδικών 
Δυνάμεων. Μέρος των αραβίδων της σύμβασης του 1998 
προβλέπεται να συναρμολογηθούν στην ΕΒΟ, ενώ οι υπόλοιπες στις ΗΠΑ. Μετά την εμφάνιση του τυφεκίου Μ16 Α2 ακολούθησαν 
μακροχρόνιες δοκιμές και πειραματισμοί, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα βραχύτερο, σε σχέση με το τυφέκιο, όπλο το οποίο 
όμως θα ήταν το ίδιο αξιόπιστο. Ένας από τους πρώτους τύπους αραβίδας που κατασκευάστηκαν είναι η Μ16 Α2 Model 720 (ή Μ4), 
που έγινε παραδεκτή από το Στρατό των ΗΠΑ το 1994. Αργότερα, ακολούθησε η κατασκευή και άλλων αραβίδων Μ4 με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, οι οποίες διακρίνονται από τον αριθμό υποδείγματός τους. Μεταξύ τους περιλαμβάνεται και η αραβίδα Μ16 Α2 
Model 727, η οποία χρησιμοποιήθηκε και από το Αμερικανικό Ναυτικό. Συνεχίζοντας τις βελτιωμένες εκδόσεις των αραβίδων, κα-
τασκευάστηκε η Μ4 Α1 η οποία είναι σχεδόν όμοια με την Μ4, φέρει όμως αφαιρούμενη χειρολαβή μεταφοράς και οπίσθιο σκοπευ-
τικό όμοιο με αυτό του τυφεκίου Μ16 Α3. Όπως και στην περίπτωση των αραβίδων Μ4, κατασκευάστηκε μία σειρά τροποποιημένων 
εκδόσεων με διαφορετικό αριθμό υποδείγματος, μία από τις οποίες αποτελεί και η Μ16 Α2Ε – Μ4. 

Λειτουργία – Αναγνώριση

Όλοι οι τύποι αραβίδων Μ4 και Μ4 Α1 είναι αυτόματα όπλα που λειτουργούν με το σύστημα των αερίων. Φέρουν φλογοκρύπτη 

και πτυσσόμενο κοντάκιο και ο μοχλός όπλισής τους βρίσκεται πίσω από τη χειρολαβή μεταφοράς. Η αραβίδα Model 727 έχει δυ-

νατότητα εκτέλεσης πλήρως αυτόματης βολής. Η Μ16 Α2Ε – Μ4 φέρει προσθαφαιρούμενη χειρολαβή μεταφοράς και δυνατότητα 

τοποθέτησης σιγαστήρα, σκοπευτικού λέιζερ και άλλων παρελκομένων. Τέλος, η R0778 φέρει επιλογέα βολής τεσσάρων θέσεων, 

αφού έχει δυνατότητα εκτέλεσης βολής κατά ριπές των τριών φυσιγγίων, αλλά και πλήρως αυτόματης βολής. Τα ανταλλακτικά των 

όπλων είναι εναλλάξιμα με αυτά του τυφεκίου Μ16, ενώ είναι δυνατή και η χρήση γεμιστήρων όλων των όπλων της οικογένειας 

Μ16 (ΝΑΤΟ STANAG 4179). Στο αριστερό μέρος του όπλου αναγράφεται «COLT FIREARMS DIVISION COLT INDUSTRIES HARTFORD 

CONN USA», ενώ στο αριστερό μέρος της υποδοχής του γεμιστήρα αναγράφεται ο τύπος του όπλου και ο αριθμός μητρώου του.

Αραβίδες 
M16 A2 Model 727, M16 A2E-M4 & M16 A2 

Μήκος: 838 mm (ανεπτ. κοντάκιο) - 757 mm (συνεπτ. κοντάκιο) 838 mm (ανεπτ. κοντάκιο) - 757 mm (συνεπτ. κοντάκιο) 

Μήκος κάννης: 370 mm 368 mm

Βάρος (άδειο): 2,52 kgr 2,73 kgr

Τροφοδοσία: Γεμιστήρας 20 ή 30 φυσιγγίων Γεμιστήρας 20 ή 30 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 5,56 mm NATO 5,56 mm NATO

Αρχ. Ταχύτητα: 884 m/s 884 m/s

Κατασκευαστής: Colt Colt

M16 Α2 Model 727 & R0778 M16 A2E-M4 M16 A2 (M4)
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέριμνα Προσωπικού της 32 ΤΑΞ ΠΖ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε διάλεξη-ενημέρωση από τον Διευθυντή ΣΤΕΠ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ σε θέματα 

καρδιακής αναζωογόνησης στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.».

Προτάσεις-Ιδέες

Δημιουργήθηκαν εφαρμογές στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr), μέσω των οποίων τα εν ενεργεία 

στελέχη (με τη χρήση των κωδικών μισθοδοσίας) και τα εν αποστρατεία στελέχη (με τη χρήση του ατομικού αριθμού 

ΕΚΟΕΜΣ), μπορούν να υποβάλουν προτάσεις-ιδέες οι οποίες θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφόρησης 

για βελτίωση ισχυουσών διαταγών, νόμων και συνθηκών που αφορούν την Υπηρεσία και τα στελέχη της.

Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας στο Γ΄ΣΣ/NRDC-GR

Την Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξι-

ωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, ημερίδα με θέμα «Οδική Ασφάλεια», 

στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προσωπικού των Σχηματισμών, Συγκρο-

τημάτων, Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύνης 

του Γ’ Σώματος Στρατού, παρουσία του Διοικητή Γ΄ΣΣ/NRDC-GR Αντι-

στράτηγου κ. Ηλία Λεοντάρη.



Ομιλία στη ΣΜΥ Ενημέρωσης για τον Ιό EBOLA

Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Κέντρου Ψυχαγωγίας Σπουδαστών ομιλία για 

την ενημέρωση του προσωπικού για τις ταξιδιωτικές οδηγίες και τον τρόπο προφύλαξης από τον ιό EBOLA, από τον 

Υπλγό (ΥΙ) Αθανάσιο Χρηστάνα.

Άδεια Ανατροφής Τέκνου

Κατόπιν προτάσεως του ΓΕΣ, με το ΦΕΚ 2385 Τ. Β΄ 8-9-14, επεκτάθηκε από 14 σε 30 

μήνες της ηλικίας του τέκνου το περιθώριο εξάντλησης της άδειας ανατροφής.

Απαλλαγή από Εκτέλεση Υπηρεσιών

Εκδόθηκε η Φ.440/35/948098/Σ.169/30 Σεπ 14/ΓΕΣ/ΔΜΠ/1α η οποία αφορά στην απαλλαγή από εκτέλεση υπηρεσιών, που 

απαιτούν διανυκτέρευση, συζευγμένων στελεχών του ΣΞ, όταν ο ένας εκ των δυο απουσιάζει για εκπαίδευση επί μακρό χρονικό 

διάστημα ή τοποθετείται σε ΕΥΕ.



3� Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κοινωνική Προσφορά της 96 ΑΔΤΕ

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε από τη Ναυτιλιακή Λέσχη Χίου (Chios Marine Club) δενδροφύ-

τευση στην περιοχή Νέας Μονής Χίου. Την επιχείριση υποστήριξαν ο τηλεοπτικός Σταθμός ΣΚΑΙ, το Δασαρχείου Χίου, ο 

Κ.Λ. Χίου, ο Δήμος Χίου και η Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε η 96 ΑΔΤΕ, με 

διάθεση προσωπικού (Α:3, Ο:45), μέσων και υλικών.

Κοινωνική Προσφορά της 32 ΤΑΞ ΠΖ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

Στις 19 Οκτωβρίου 2014, διατέθηκε διμοιρία απόδοσης τιμών απο το 521 ΤΠ/Ν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο 

απελευθέρωσης της πόλης του Βόλου από τα στρατεύματα κατοχής.
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Κοινωνική Προσφορά της ΣΜΥ

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποι-

ήθηκε, την 18η Δεκεμβρίου 2014, εθελοντική αιμοδοσία στη Σχολή, σε συνεργασία 

με τον Σταθμό Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Τρικάλων. Σκοπός της εθελοντικής αιμοδοσίας 

του Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού είναι η δημιουργία ικανού αποθέμα-

τος αίματος, πρωτίστως για τις ανάγκες των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας 

Τρικάλων. Κατά την αιμοδοσία, συγκεντρώθηκαν συνολικά 30 φιάλες αίματος.

Αιμοδοσία στη ΣΕΑΠ

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, 

στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, διοργάνωσε και 

πραγματοποίησε Εθελοντική Αιμοδοσία στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» στο 

Ηράκλειο, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζελείου Νοσο-

κομείου Ηρακλείου. Συνολικά προσφέρθηκαν 65 φιάλες αίμα από τα στελέχη, τους 

μαθητές και τους υπηρετούντες οπλίτες στη Σχολή προς όφελος της κοινωνίας.

Κοινωνική Προσφορά της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

 Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, διατέθηκε από την 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ» 

ένας ιατρός (Ωτορινολαρυγγολόγος) στο Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς για 

εξετάσεις, στο χωριό Ποντοηράκλεια.

 Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, διενεργήθηκε εθελοντική τακτική 

αιμοδοσία στο Στρατόπεδο «ΚΑΜΠΑΝΗ» με συμμετοχή 7 στελεχών.

 Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, η Ταξιαρχία συμμετείχε στον εορτασμό 

εις μνήμην των Πέντε και Δέκα Μαρτύρων, με τμήμα απόδοσης τιμών και αντιπρο-

σωπεία στελεχών στη Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας στον Ιερό Ναό των Πέντε και 

Δέκα Μαρτύρων Πολιούχων της πόλης του Κιλκίς. 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

To ήπαρ είναι ο μεγαλύτερος αδένας του ανθρωπίνου σώ-

ματος και διαθέτει εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Μπορεί 

κάποιος να το ονομάσει και εργαστήριο χημείας. Ευρίσκεται 

κάτω από το διάφραγμα. Έχει 4 τμήματα και πλούσια αγγεί-

ωση. Το βάρος του είναι περίπου 1400 γραμμάρια (το 2,5% 

του συνολικού βάρους του ανθρωπίνου σώματος). Βασική 

ανατομική δομή του ήπατος είναι το ηπατικό λοβίο. Η εκ-

φορητική οδός του ήπατος διακρίνεται σε ενδοηπατική και 

εξωηπατική μοίρα. Η πιο γνωστή μας είναι η εξωηπατική 

μοίρα μέρος της οποίας είναι η χοληδόχος κύστη. 
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Λειτουργίες του ήπατος

 Παραγωγή και εναπόθεση ενέργειας 

 Αδρανοποίηση και απομάκρυνση τοξικών ουσιών 

 Πέψη των τροφών, ιδιαίτερα με την παραγωγή και έκκριση χολής

 Παραγωγή και αποθήκευση ουσιών 

 Συμμετοχή στην ανοσολογική λειτουργία , την αιμοποίηση, και την αιμόσταση 

 Μεταβολισμό φαρμάκων. Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι να τονισθεί η ενδεχόμενη ηπατοτοξικότητα των φαρμάκων που 

μπορεί να είναι απρόβλεπτη στην εμφάνισή της και την πορεία της. 

 

Γενική κατάταξη νοσημάτων ήπατος

 Oξεία και χρονία ηπατίτιδα 

 Oξεία και χρονία χολόσταση 

 Λίπωση   Κίρρωση 

 Aπόφραξη ηπατικών φλεβών ή πυλαίας 

  Νεοπλάσματα 
 

Εργαστηριακός έλεγχος
Ο βασικός έλεγχος συνίσταται σε προσδιορισμό των τραν-

σαμινασών, της χολερυθρίνης, της αλκαλικής φωσφατάσης 
και της γ-γλουταμινικής τρανσπεπτιδάσης , ενώ πιο προχω-
ρημένος έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση της συνθετικής 
ικανότητας και την αναζήτηση αντιγόνων ή/και αντισωμάτων 
των ιογενών ηπατιτίδων, αυτοαντισωμάτων, διαταραχών των 
ανοσοσφαιρινών κ.λπ. Kάθε διαταραχή των εξετάσεων του 
ήπατος πρέπει να διερευνάται, γιατί μπορεί να υποδηλώνει σο-
βαρή ηπατική νόσο. Οι τρανσαμινάσες του ορού είναι δείκτες 
ηπατικής νέκρωσης.

 
Ορισμοί

Ηπατίτιδα είναι η φλεγμονή και ενδεχόμενη νέκρωση του 
ηπατικού παρεγχύματος. Διακρίνεται σε οξεία (διάρκεια < 6 μή-
νες) και χρονία (> 6 μήνες).

Τα αίτια της οξείας ηπατίτιδας είναι : 
 Κλασικοί ιοί (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV) 
 Ηπατιτιδομιμητικοί ιοί (CMV, ιός Epstein-Barr, ιός της 

ιλαράς και ερυθράς, κ.λπ) 
 Φάρμακα, τοξικές ουσίες, βότανα 
 Αυτοάνοσες παθήσεις 
 Iσχαιμία.

 Οι ιοί της ηπατίτιδας Β, C και D μεταδίδονται παρεντερικά 
και προκαλούν οξεία και χρόνια λοίμωξη, ενώ οι ιοί Α και Ε με-
ταδίδονται με την κοπρανοστοματική οδό και δεν μεταπίπτουν 
σε χρονιότητα.. Η αντιμετώπιση της οξείας ηπατίτιδας είναι συ-
μπτωματική και ο βασικός στόχος του ιατρού διαφέρει ανάλογα 
τη μορφή της οξείας ιογενούς ηπατίτιδος. Η σωστή ενημέρωση 
του προσωπικού και κυρίως η εφαρμογή και παρακολούθηση 
των προγραμμάτων εμβολιασμού έναντι των ενοχοποιούμενων 
ιών είναι τεράστιας σημασίας.

 

Τα αίτια της χρονίας ηπατίτιδας είναι : 

 Xρονία ιογενής ηπατίτιδα (HBV, HCV, HDV) 

 Φάρμακα, βότανα ή έκθεση σε τοξικές ουσίες 

 Kατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης 

 Mη αλκοολική στεατοηπατίτιδα 

 Aυτοάνοσες ηπατίτιδες 

 Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 

 Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα 

 Nόσος Wilson 

 Aιμοχρωμάτωση, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής 

 Έλλειψη α1 αντιθρυψίνης 

 Yπερθυρεοειδισμός 

 Eντεροπάθεια από δυσανεξία στη γλουτένη 

 Nόσος του Addison 

 Kρυψιγενής.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 4

 Τα αίτια της χρονίας ηπατίτιδας μπορεί να οδηγή-
σουν σε κίρρωση ήπατος. Η κίρρωση του ήπατος ου-
σιαστικά είναι διαταραχή της δομής του, που χαρακτη-
ρίζεται από ίνωση και παρουσία αναγεννητικών όζων. 
Οι κιρρωτικοί ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε 
ενδοσκόπηση για τη διάγνωση των κιρσών οισοφάγου. 
Ο κιρρωτικός ασθενής με ασκίτη (συλλογή υγρού ενδο-
κοιλιακά) πρέπει να παρακεντάται επί πυρετού και σε 
περίπτωση ακαθόριστησης επιδείνωσης της γενικής του 
κατάστασης. Επίσης η πυλαία υπέρταση είναι σημαντική 
επιπλοκή της κιρρώσεως. Για τη θεραπεία του ασκίτη 
συνιστάται μείωση της πρόσληψης άλατος και χορήγηση 
συγκεκριμένων διουρητικών. Ολική εκκενωτική παρα-
κέντηση πρέπει να επιχειρείται σε μεγάλο ή ανθεκτικό 
στα διουρητικά ασκίτη. Πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε 
από ενδοφλέβια έγχυση λευκωματίνης (8 gr/lt ασκίτη). 
Οι λοιμώξεις, τα φάρμακα και η αιμορραγία του πεπτι-
κού αποτελούν τις συχνότερες αιτίες αιφνίδιας επιβά-
ρυνσης του κιρρωτικού ασθενούς. 

ΓΕΣ/ΔΥΓ

Κακοήθεια επί κιρρώσεως

Υπάρχουν διάφορες μορφές κακοήθων όγκων του ήπατος. Η πιο γνωστή είναι ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) 

που σε ποσοστό 85% αναπτύσσεται σε κιρρωτικό ήπαρ. Η εμφάνιση ΗΚΚ κάθε χρόνο είναι: 2% σε HBV, 3-8% σε HCV 

και 1-3% σε αλκοολική κίρρωση. Απαραίτητη είναι η χρήση συνδυασμών απεικονιστικών εξετάσεων και βιοψίας του 

ήπατος συνήθως. Στις εξετάσεις αυτές οδηγείται συνήθως ο ασθενής με την εμφάνιση χολόστασης δηλαδή την ελάττω-

ση ή αναστολή της χολικής ροής. Η χολή συσσωρεύεται στα ηπατοκύτταρα και στις χοληφόρους οδούς, ενώ στο αίμα 

κατακρατούνται τα συστατικά που φυσιολογικώς απεκκρίνονται στη χολή. Η χολόσταση διακρίνεται σε ενδοηπατική και 

εξωηπατική. Η ενδοηπατική χολόσταση αναφέρεται στα νοσήματα που παραβλάπτουν τη χολική παραγωγή ή απέκκρι-

ση (λόγω δυσλειτουργίας των ηπατοκυττάρων) ή την ενδοηπατική ροή της, λόγω βλάβης των μικρών χοληφόρων. H 

εξωηπατική χολόσταση (αποφρακτικός ίκτερος), οφείλεται σε απόφραξη των μεγάλων χοληφόρων πόρων. H διάκριση 

είναι σημαντική για τη διαφορική διάγνωση και την αντιμετώπιση του αιτίου της χολόστασης. Η εξωηπατική χολόσταση 

αντιμετωπίζεται με ενδοσκοπική ή χειρουργική παρέμβαση, ενώ η ενδοηπατική με φαρμακευτική αγωγή. Η κλινική και 

η εργαστηριακή εικόνα είναι χρήσιμες στη διαγνωστική προσέγγιση ασθενή με νοσήματα των χοληφόρων. Η Ενδοσκο-

πική Παλίνδρομη Χολαγγειογραφία έχει επιπλοκές (περίπου 5%) και δεν πρέπει σήμερα να χρησιμοποιείται για αμιγώς 

διαγνωστικούς σκοπούς. Όμως, οι δυνατότητες λήψης υλικού για ιστολογική και κυτταρολογική εξέταση, καθώς και 

άμεσης, σε ένα χρόνο, εφαρμογής θεραπείας την καθιστούν συχνά πρώτη επιλογή. Θεραπευτικά ακολουθούνται αλγο-

ριθμικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης, ανάλογα την ιστολογική ταξινόμηση του όγκου, το μέγεθός του, την ύπαρξη ή όχι 

μεταστατικών εστιών, καθώς και τη γενική λειτουργική κατάσταση του ασθενούς, όπως υπολογίζεται με συγκεκριμένη 

βαθμολόγησή της.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνες Σκοποβολής ΕΔ - ΣΑ έτους 2014

Από την Πέμπτη 23 έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, πραγ-

ματοποιήθηκαν οι Αγώνες Σκοποβολής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) 

και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) για το έτος 2014, στα σκοπευτήρια του 

Βύρωνα Αττικής και της Σπάρτης. Στη γενική κατάταξη κατηγορίας Αν-

δρών, καθώς και σε εκείνη των Γυναικών, την πρώτη θέση κατέκτησε 

η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τη δεύτερη η ομάδα του Λιμενικού 

Σώματος και την τρίτη η ομάδα του Στρατού Ξηράς.

Αγώνες Πρωταθλήματος Πυγμαχίας ΕΔ - ΣΑ Έτους 2014

Από την Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014, διε-

ξήχθησαν στα Ιωάννινα οι αγώνες του Πρωταθλήματος Πυγμαχίας των 

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2014. Η ορ-

γάνωση του πρωταθλήματος είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής 

Αστυνομίας με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας 

(Ε.Ο.Π) υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου 

Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

Αγώνες Πρωταθλήματος Ποδηλασίας ΕΔ - ΣΑ Έτους 2014

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στην Αρχαία 

Επίδαυρο οι αγώνες ποδηλασίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμά-

των Ασφαλείας (ΣΑ) έτους 2014, υπό την οργάνωση του Αρχηγείου του 

Πυροσβεστικού Σώματος και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Ποδηλασίας και υπό την εποπτεία της γραμματείας του ΑΣΑΕΔ. Στους 

αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές από όλους τους κλάδους των Ενόπλων 

Δυνάμεων και τα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας.

Την ομάδα του Στρατού Ξηράς αποτελούσαν επτά αθλητές. Στην ομα-

δική κατάταξη, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι αντιπροσωπευτικές 

ομάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατού Ξηράς και του Πυροσβεστικού Σώματος. Τους αγώνες παρακολούθησαν 

οι πολιτικές και θρησκευτικές Αρχές της περιοχής, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών από Στρατιωτικές Μονάδες της 

ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνες Πρωταθλήματος Πάλης ΕΔ - ΣΑ Έτους 2014

Το Σαββάτο 1 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμνα-

στήριο αθλοπαιδιών του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, οι αγώνες πρωταθλή-

ματος Πάλης των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας 

(ΣΑ) έτους 2014. Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στην Πολεμική 

Αεροπορία (ΠΑ), με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων 

Πάλης, υπό την εποπτεία της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλη-

τισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ). Στην ομαδική βαθμολογία, την πρώ-

τη θέση κατέκτησε η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας με 151 βαθμούς, 

τη δεύτερη η ομάδα του Στρατού Ξηράς με 108 και την τρίτη η ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος με 74 βαθμούς.

Συμμετοχή της ΣΜΥ στον «1ο Μετεωρίτικο Δρόμο 2014»

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών συμμετείχε σε αγώνα δρόμου 10 χλμ. στην Καλαμπάκα, 

με την επωνυμία «1ος Μετεωρίτικος Δρόμος 2014» (1st City Trail Meteora 2014), με 3 Αξκούς και 20 Σπουδαστές/στριες. Ο αγώνας 

διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Μετεώρων και την Α.Ε.Σ. ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο 

Καλαμπάκας και την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αγώνες Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών ΕΔ - ΣΑ Έτους 2014

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα της Άρσης Βαρών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθη-

νών (ΟΑΚΑ) οι Αγώνες Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών ΕΔ & ΣΑ 2014, με υπεύθυνο οργάνωσης το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σκοπός 

των αγώνων είναι η ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, η ευγενής άμιλλα, η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των αγωνιζομένων, 

καθώς και η ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Το επίπεδο των αγώνων ήταν 

ιδιαιτέρα υψηλό, δεδομένου ότι στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές των ΕΔ & ΣΑ με διεθνείς διακρίσεις. Στην τελική κατάταξη, 

πρώτη αναδείχθηκε η αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, δεύτερη η ομάδα του Στρατού Ξηράς και τρίτη η ομάδα 

του Πυροσβεστικού Σώματος. Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους αθλητές και αθλήτριες εγνωσμένης αξίας.

Αγώνες Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Ανδρών ΕΔ - ΣΑ Έτους 2014

Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω, οι αγώνες του 

πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2014, με οργανώτρια Υπηρε-

σία το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και με την εποπτεία της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ). Στην τελική κατάταξη, η ομάδα του Στρατού Ξηράς κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με πρώτη 

του Πυροσβεστικού Σώματος και τρίτη του Λιμενικού Σώματος.
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Αγώνες Πρωταθλήματος Καράτε ΕΔ - ΣΑ

Έτους 2014

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το πρωτάθλημα αγώ-

νων Καράτε ΕΔ-ΣΑ έτους 2014, στο κλειστό γυμναστήριο Πάρκου Γουδίου, με 

υπέυθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ομάδα του 

Στρατού Ξηράς κατέλαβε τη 2η θέση.

Αθλητικοί Αγώνες Μονάδων & Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 32 ΤΑΞ ΠΝ

Τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν αθλητικοί αγώνες μεταξύ των Μονάδων-Ανεξάρτη-

των Υπομονάδων της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών «ΜΟΡΑΒΑΣ».

Αθλητικοί Αγώνες της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, διεξήχθη ο τελικός αγώνας καλαθοσφαίρι-

σης μεταξύ των ομάδων των Μονάδων 595 Α/Μ ΤΠ και 71 Α/Μ ΛΜΧ, με νική-

τρια την ομάδα του 71 Α/Μ ΛΜΧ.
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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΣΤΑΥΡΟΣ

Βρίσκεται επί του ομωνύμου υψώματος του Γράμμου, στην 

ημιονική οδό Πληκάτι-Αετομηλίτσα. Η Στρατιωτική Υπηρεσία χρη-

σιμοποιεί την έκταση από το 1939, οπότε και εγκαταστάθηκε εκεί 

Λόχος Τυφεκιοφόρων, ο 2ος Λόχος του 51 ΣΠ, με δύο διμοιρίες 

Πεζικού και ομάδα πολυβόλων. Μετά την απελευθέρωση, επαν-

δρώθηκε ξανά ως το 1946 και αργότερα τις ίδιες εγκαταστάσεις 

χρησιμοποίησαν τμήματα ανταρτών την περίοδο του εμφυλίου. Με το τέλος των επιχειρήσεων, εγκαταστάθηκε εκεί δύναμη 

Λόχου του 28ου Τάγματος Ελαφρού Πεζικού με έδρα τη Βούρμπιανη. Έπαυσε η λειτουργία του το 1953. 

Το ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου η δύναμη του φυλακίου κινητοποιήθηκε από τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν 

από το απέναντι φυλάκιο 24. Αντιμετώπισαν τους Αλπινιστές της «Τολμέτσιο», του 8ου Συντάγματος, που είχαν περάσει το Γορ-

γοπόταμο και ανηφόριζαν προς το ύψωμα του Σταυρού. Παρά την υπερπροσπάθεια των ανδρών του Λόχου, με Διοικητή τον 

Ανθυπολοχαγό Δ. Σπυρόπουλο, οπισθοχώρησαν προς Αετομηλίτσα, λόγω έλλειψης εφοδίων και αριθμητικής υπεροχής του 

αντιπάλου και επικράτησε πανικός. Ορισμένοι έφθασαν μέσα από τα περάσματα του Γράμμου, μέχρι το Επταχώρι. Χάρη στην 

ψυχραιμία του Ανθυπολοχαγού, οι εναπομείναντες άνδρες συγκεντρώθηκαν στο Πάτωμα Λυκοράχης και στην Πέτρα Μούκα 

και αμύνθηκαν τις επόμενες δύο ημέρες. Ο τότε Δκτής του Αποσπάσματος Πίνδου, Συνταγματάρχης Δαβάκης, απέστειλε ενι-

σχύσεις. Ο Λόχος ανασυντάχθηκε την 1 και 2 Νοέμβρη και κατόρθωσε με αντεπίθεση να καταλάβει το ύψωμα του Προφήτη 

Ηλία Φούρκας. Την περίοδο του εμφυλίου, δόθηκαν αιματηρές μάχες στην ίδια περιοχή.

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



�3

ΕΦ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ

Βρίσκεται στα Δυτικά της ομώνυμης κοινότητας του 

Νομού Καστοριάς, στις βόρειες πλαγιές της Πίνδου. Λει-

τούργησε μέχρι την 2/1/2002 σε κοινοτικό χώρο με μέρι-

μνα του 574 ΤΠ, οπότε και καταργήθηκε. Το χωριό αναφέ-

ρεται και με την παλαιά ονομασία Μπορμπότσκο ενώ μέχρι 

σήμερα οι ντόπιοι το ονομάζουν Μπορμποτσικό. Πρόκειται 

για διάβαση ζωτικής σημασίας στον ορεινό όγκο της Πίνδου, καθώς βρίσκεται πάνω στον γενικό άξονα πρόσβασης 

από την πρώην Γιουγκοσλαβία προς τη Χώρα μας και πάνω στην οδική επικοινωνία Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 

και στην αρτηρία από Αλβανία προς τα Ανατολικά. Από το χωριό καταγόταν ο καπετάνιος του Μακεδονικού αγώνα 

με το ψευδώνυμο «Αρκούδας». 

Με την πρώτη επίθεση των Ιταλών, τον Οκτώβριο του 1940, στον τομέα Πίνδου (περιοχή Καστοριάς), δημι-

ουργήθηκε κρίση. Τα ελληνικά φυλάκια εξουδετερώθηκαν και συμπτύχθηκαν προς Επταχώρι. Η κατάσταση έγινε 

εξαιρετικά επικίνδυνη την επόμενη μέρα, καθώς οι δυνάμεις του Αποσπάσματος Δαβάκη, που είχαν την έδρα τους 

στην περιοχή, δεν επαρκούσαν για ν’ αντιμετωπίσουν τη συντριπτική υπεροχή του εχθρού. Από την 1η Νοεμβρίου 

και αφού ο Συνταγματάρχης Δαβάκης κατόρθωσε να επαναφέρει τους υποχωρούντες, ξεκίνησε η ελληνική αντε-

πίθεση. Στις μάχες που ακολούθησαν, για τη διατήρηση της γραμμής αναχαίτισης, έπεσαν οι πρώτοι νεκροί του 

ελληνοϊταλικού πολέμου, οι Διάκος και Ντάσκας, στο Επταχώρι και τη Λυκόρραχη. Με εξόρμηση από τη διάβαση 

του Επταχωρίου ανακαταλήφθηκαν Φούρκα και Σαμαρίνα, με αποτέλεσμα να αποκοπούν οι ιταλικές δυνάμεις. 

Οι Επταχωρίτισσες υπήρξαν από τις πρώτες εθελόντριες της Πίνδου που συνέδραμαν στον αγώνα, μεταφέροντας 

εφόδια στο μέτωπο. Μνημείο της Γυναίκας της Πίνδου κοσμεί το χωριό στο κτήριο του σχολείου που αποτέλεσε το 

Στρατηγείο του Δαβάκη στον τομέα Καστοριάς. Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Διόδωρος, αναφέρει: «περι-

όδευον περί τα μέσα Σεπτεμβρίου(1940) εις την επαρχίαν μου και είχον φθάσει εγγύς της Πίνδου. Ο συνταγματάρχης 

Δαβάκης πληροφορηθείς ότι ήμην εκεί, απέστειλε δύο μουλάρια και με παρεκάλεσε να μεταβώ στο Επταχώριον. 

Εδέχθην και πήγα. Πώς να περιγράψω την θαυμασίαν εκείνην εθνικοθρησκευτικήν εορτήν, τας εντυπώσεις μου από 

τον μέγαν αυτόν πατριώτη, τον Δαβάκην, ο οποίος ελατρεύετο από τους στρατιώτας και τους κατοίκους όλους, την 

αγαθότητα της ψυχής του, την καλωσύνην; Σας λέω μόνον ότι ουδέποτε θα λησμονήσω την εν υπαίθρω λειτουργίαν, 

παρουσία όλης της φρουράς και των κατοίκων, το γεύμα και τον επακολουθήσαντα χορόν, εις τον οποίον επί κεφαλής 

εχόρεψεν ο Δαβάκης υπό τας εκφράσεις λατρείας πάντων των παρισταμένων. Δεν θα ήμην υπερβολικός εάν έλεγον 

ότι ο Δαβάκης ενεψύχωσε με τα υπέροχα προσόντα του, ακόμη και τα βράχια της Πίνδου».
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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 
τριών Μεραρχιών Πεζικού που διέθετε 
τότε η Ελλάδα, καθώς και την εποπτεία 
των στρατιωτικών σχολών στις οποίες θα 
δίδασκαν και ορισμένα μέλη της Αποστο-

Σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης 
έσπευσαν στην Κρήτη συνολικά δεκαπέ-
ντε εθελοντικά σώματα υπό τις διαταγές 
κυρίως Ελλήνων αξιωματικών. Σε αυτά 
συγκαταλέγονταν και δύο αποστολές 
Μανιατών, μία το 1866 και μία το 1868, 
με Αρχηγό τον Δημήτριο Πετροπουλά-
κη, γόνο ενός από τους παλαιούς και 
ισχυρούς οίκους της Μάνης, με πολιτική 
και στρατιωτική σταδιοδρομία, που τότε 
ήταν πια μεγάλος σε ηλικία, αλλά ως πα-
λαίμαχος αγωνιστής της επανάστασης 

του 1821 έχαιρε ιδιαίτερου σεβασμού και 
αγάπης μεταξύ των συμπατριωτών του. 

Το πρώτο σώμα αποτελούσαν 550-
600 εθελοντές από τη Μάνη και 200 ακό-
μη από άλλες περιοχές. Συγκεντρώθηκαν 
τον Δεκέμβριο του 1866 στο Γύθειο και 
φιλοξενήθηκαν στο κτήμα του ίδιου του 
Πετροπουλάκη και στα σπίτια των κατοί-
κων της πόλης, προκειμένου να προετοι-
μαστούν. Ήταν όλοι άρτια καταρτισμένοι 
και εφοδιασμένοι με τα πιο σύγχρονα 
όπλα, τα ίδια που διέθετε και ο τουρκικός 

στρατός. Ανάμεσά τους ήταν πολλά μέλη 
της οικογένειας του Πετροπουλάκη, ο 
γιος του Λεωνίδας, υπολοχαγός τότε, και 
ο δεκαεξάχρονος εγγονός του Γεώργιος. 
Απέπλευσαν με το ατμόπλοιο «Ύδρα» σε 
πανηγυρική ατμόσφαιρα την παραμονή 
των Χριστουγέννων του 1866 και ταξί-
δεψαν μαζί με το πλοίο «Πανελλήνιον», 
που μετέφερε πολεμοφόδια και τρόφιμα 
από τη Σύρο, το κέντρο διακίνησης ενι-
σχύσεων προς την Κρήτη.

Αποβιβάσθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 

Η επανάσταση που κηρύχθηκε στην Κρήτη την άνοιξη του 1866 ήταν η πιο μακροχρόνια, η πιο αιματηρή και η 

πιο τραγική από όσες είχαν σημειωθεί μέχρι τότε στο νησί, καθώς σημαδεύτηκε από το ολοκαύτωμα του Αρκα-

δίου. Κατά την έναρξή της, οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες φαίνονταν ευνοϊκότερες ενώ η επιθυμία της 

ένωσης με την Ελλάδα και η ελπίδα για την υποστήριξη από τις Μεγάλες Δυνάμεις ήταν ισχυρότερες από ποτέ. 

Η ελληνική κυβέρνηση, βέβαια, δεν ήταν σε θέση να ενισχύσει ουσιαστικά την επανάσταση, όμως ο λαός τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δεν έμεινε αμέτοχος. Αμέσως δημιουργήθηκαν επιτροπές στήριξης του 

κρητικού αγώνα, με σπουδαιότερη την Κεντρική υπέρ των Κρητών Επιτροπή των Αθηνών, η οποία μεριμνούσε 

για την αποστολή στο νησί χρημάτων, τροφίμων πολεμοφοδίων και εθελοντών.

Τα Εθελοντικά Σώματα των Μανιατών στην 
Κρητική Επανάσταση του 1866-1869

(Δεκέμβριος 1866 - Δεκέμβριος 1868)

Δημήτριος Πετροπουλάκης.

Ξυλογραφία. Εθνικόν Ημερολόγιον,

τ. Η΄, 1868.
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Το σώμα των Μανιατών εθελοντών με τη σημαία, στην 

οποία εικονίζονται ο Λεωνίδας και ο Λυκούργος και 

αναγράφονται το «η ταν ή επί τας» και το επίγραμμα των 

πεσόντων στις Θερμοπύλες. Στο κέντρο ο Δημήτριος 

Πετροπουλάκης ανάμεσα στους επιτελείς του, Ν. Πα-

μπούκη και Κ. Τσάκωνα. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

στον όρμο της Αγίας Πελαγίας Ηρακλείου 
και σύντομα ενώθηκαν με σώματα επα-
ναστατών και εθελοντών. Έδρασαν κυρί-
ως στις ανατολικές επαρχίες, των οποίων 
ο Πετροπουλάκης διορίστηκε αρχηγός 
με διάταγμα της Προσωρινής Κυβερνή-
σεως της Κρήτης, και η συμβολή τους 
ήταν σημαντική, καθώς εκεί λίγες μόνο 
περιοχές είχαν μέχρι τότε επαναστατήσει. 
Αντιμετώπισαν με επιτυχία τον τουρκοαι-
γυπτιακό στρατό σε μάχες στον Καμαρι-
ώτη, στον Άγιο Μύρωνα, και κυρίως στην 
Τύλισσο και στο Λασίθι, τον Απρίλιο και 
τον Μάιο του 1867, όπου ενώθηκαν με τα 
σώματα του Κόρακα, του Κορωναίου και 
άλλων εθελοντών, σχηματίζοντας συνο-
λική δύναμη περίπου 2.000 ανδρών. 

Έπειτα από σχεδόν είκοσι μήνες πα-
ραμονής στην Κρήτη, ο Πετροπουλάκης 
αποχώρησε για την Ελλάδα, έχοντας 
εδραιώσει την επανάσταση στις ανατολι-
κές επαρχίες, σύντομα όμως επέστρεψε, 
επικεφαλής του δεύτερου εθελοντικού 
σώματος. Αυτή τη φορά είχε την έγκριση 
και την κάλυψη της ελληνικής κυβέρνη-
σης του Βούλγαρη, καθώς η κατάσταση 
στην Κρήτη είχε μεταβληθεί σε βάρος της 
επανάστασης. Οι Οθωμανοί ήταν καλύτε-
ρα οργανωμένοι, είχαν τον πλήρη έλεγχο 
των παραλίων και των δρόμων επικοινω-
νίας, ενώ αντίθετα οι Κρήτες είχαν περιέλ-
θει σε δεινή θέση, είχαν χάσει τις περιου-
σίες τους και την ελπίδα τους για υποστή-
ριξη, πολλοί οπλαρχηγοί τους δήλωναν 
υποταγή στην οθωμανική εξουσία και οι 
εθελοντές που είχαν παραμείνει στο νησί 
περίμεναν την ευκαιρία για να φύγουν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Πετροπου-
λάκης, αν και αρχικά εξέφρασε στην κυ-
βέρνηση τους ενδοιασμούς του, ανέλαβε 
τελικά να οδηγήσει και το δεύτερο εθελο-
ντικό σώμα από τη Μάνη στην Κρήτη. Τα-
ξίδεψε ο ίδιος με ατμόπλοιο για τη στρα-
τολόγηση εθελοντών και κατόρθωσε να 
συγκεντρώσει περίπου 900 άνδρες. Το 
γεγονός ότι η προετοιμασία τους δεν τη-
ρήθηκε μυστική, σε συνδυασμό με το ότι 
έφεραν ελληνικές στρατιωτικές στολές, 
προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 
Πύλης, που οδήγησε στη διακοπή των ελ-
ληνοτουρκικών διπλωματικών σχέσεων 
στις 4 Δεκεμβρίου 1868. Το σώμα του Πε-
τροπουλάκη, όμως, είχε ήδη αναχωρήσει 
από την Ελλάδα στις 25 Νοεμβρίου μαζί 

με ένα απόσπασμα πυ-
ροβολικού υπό τον αξι-
ωματικό Μ. Μπαλάφα. 
Η μεταφορά τους έγινε 
με το πλοίο «Ένωσις», με 
κυβερνήτη τον Νικόλαο 
Σουρμελή, που έκανε 
το τελευταίο ταξίδι του, 
αφού στη συνέχεια απο-
κλείστηκε στη Σύρο από 
τον τουρκικό στόλο. 

Το σώμα των εθελο-
ντών μεταφέρθηκε σε 
δύο τμήματα, τα οποία 
αποβιβάσθηκαν σε δια-
φορετικά σημεία, στις 26 
και στις 29 Νοεμβρίου. Οι 
δυσκολίες αυτής της επι-
χείρησης φάνηκαν από 
την πρώτη στιγμή, αφού 
οι Τούρκοι την ανέμεναν 
και ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. Τα 
δύο τμήματα των εθελοντών υποχρεώ-
θηκαν να εγκαταλείψουν τα εφόδιά τους 
και να περιπλανηθούν για αρκετές ημέ-
ρες σε δύσκολες συνθήκες. Συναντήθη-
καν στην επαρχία Αμαρίου και ενώθηκαν 
με άλλους εθελοντές και ντόπιους επα-
ναστάτες, χωρίς όμως να βρουν την υπο-
στήριξη που είχαν την πρώτη φορά. Έπει-
τα από συνεχείς μικροσυγκρούσεις και 
καταδιώξεις, στην ύστατη προσπάθειά 
τους να μετακινηθούν δυτικά, προς την 
περιοχή των Σφακίων, εγκλωβίσθηκαν 
από τον τουρκικό στρατό στις Βρύσες, 
στις 8 Δεκεμβρίου, και υπέστησαν μεγά-
λη καταστροφή, χάνοντας περίπου 200 
άνδρες. Εκτός από τους νεκρούς και τους 
αιχμαλώτους, πολλοί παρασύρθηκαν από 
γειτονικό χείμαρρο και πνίγηκαν. 

Το σώμα των Μανιατών κατέφυγε 
καταδιωκόμενο στον Καλλικράτη, και 
τελικά περικυκλώθηκε στην περιοχή 
του Ασκύφου, στις 14 Δεκεμβρίου. Βρι-
σκόταν σε οικτρή κατάσταση λόγω της 
έλλειψης τροφίμων και της κόπωσης, 
ενώ πολλοί άνδρες του είχαν στο μεταξύ 
παραδοθεί ή περιπλανηθεί και αιχμαλω-
τισθεί. Έτσι, η καλά μεθοδευμένη πρότα-
ση του Γάλλου προξένου Champoiseaux 
για ανακωχή με τη δική του μεσολά-
βηση έγινε αποδεκτή με ανακούφιση 
από τους περισσότερους εθελοντές. 
Το σώμα υποχρεώθηκε να παραδοθεί 

στον Άσκυφο και περίπου 600 άνδρες 
μαζί με τον Δημήτριο Πετροπουλάκη, 
στις 18 Δεκεμβρίου, οδηγήθηκαν στις 
Καλύβες Αποκόρωνα και μεταφέρθηκαν 
με τουρκικό πλοίο στη Σύρο. Οι υπόλοι-
ποι, μαζί με τον Λεωνίδα Πετροπουλάκη, 
που προσπάθησαν να συνεχίσουν τον 
αγώνα, κατέφυγαν στην περιοχή του 
Ασκύφου, μαζί με μέλη της Προσωρινής 
Κυβέρνησης, αλλά σύντομα και αυτοί 
παραδόθηκαν. Κατέβηκαν στα Σφακιά 
ανήμερα των Χριστουγέννων και έπειτα 
από δέκα ημέρες αποχώρησαν από την 
Κρήτη με γαλλικό πλοίο. 

Στα δύο χρόνια που τα εθελοντι-
κά σώματα των Μανιατών παρέμειναν 
στην Κρήτη, χάθηκαν συνολικά περίπου 
500 άνδρες, ανάμεσα στους οποίους και 
δύο μέλη της οικογένειας Πετροπουλά-
κη. Η τελευταία σύγκρουση στις Βρύσες, 
μάλιστα, ήταν η δεύτερη πολύνεκρη της 
επανάστασης μετά το ολοκαύτωμα του 
Αρκαδίου. Το άδοξο τέλος, όμως, της 
αποστολής των σωμάτων αυτών και η 
εσπευσμένη αποχώρησή τους από το 
νησί ουσιαστικά επιτάχυναν το τέλος 
της επανάστασης, ενώ η ρήξη των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων και η ένταση 
που δημιουργήθηκε υποχρέωσαν την 
Ελλάδα να εγκαταλείψει κάθε προσπά-
θεια βοήθειας προς την Κρήτη. 

Δρ Πηγή Καλογεράκου ΓΕΣ/ΔΙΣ


