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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αποτελώντας τη μετεξέλιξη του Σχολείου του Συντάγματος Μηχανικού, που άρχισε να λειτουργεί στο Ναύπλιο το 1885, εγκατα-
στάθηκε υπό τη σημερινή της μορφή, το 1945, στην περιοχή της Ποσειδωνίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, 
δίπλα ακριβώς στη διώρυγα της Κορίνθου.

Η Σχολή Μηχανικού, συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και παροχής σημαντικού εκπαιδευτικού και όχι 
μόνο έργου. Το Όπλο του Μηχανικού είναι ένα κατά βάση Τεχνικό Όπλο με μεγάλες δυνατότητες. Εκτελεί πλήθος εξειδικευμένων 
αποστολών και μεγάλο όγκο έργων, σε όλες τις φάσεις του αγώνα και των επιχειρήσεων. Αποστολή του Όπλου του Μηχανικού στο 
Θέατρο των Επιχειρήσεων, είναι η υποστήριξη της ευκινησίας και επιβιωσιμότητος των φιλίων δυνάμεων και αντίστροφα, η πρό-
κληση δυσκινησίας στον εχθρό και μείωσης της μαχητικής του ισχύος, καθώς επίσης και η εκτέλεση γενικών αποστολών.

Η Σχολή, με συνέπεια και επιμονή, εκπαίδευσε και συνεχίζει να εκπαιδεύει σε αντικείμενα Μηχανικού τους Αξιωματικούς, τους 
Υποψήφιους Εφέδρους Αξιωματικούς, τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς και τους στρατεύσιμους, που στελεχώνουν τις Μονάδες Εκ-
στρατείας του Όπλου και στο παρελθόν, τους εθελοντές νέους προστρατιωτικής ηλικίας, στον χειρισμό χωματουργικών μηχανημάτων. 
Επιδίωξη της Σχολής είναι η παροχή γενικής και εξειδικευμένης στρατιωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης, σε τακτικό-επιχειρησιακό 
επίπεδο, με σκοπό τη βέλτιστη στρατιωτική και επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών αλλά και των στρατεύσιμων του Όπλου.

Καθήκον μας είναι η παροχή ρεαλιστικής εκπαίδευσης, που κάθε φορά θα προσαρμόζεται στα σύγχρονα επιχειρησιακά δεδομέ-
να, τις προκλήσεις και τις απειλές, που δυνατόν να αντιμετωπίσουν οι Μονάδες και το προσωπικό μας στο Θέατρο των Επιχειρήσεων 
και σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι νέοι αξιωματικοί του Όπλου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, συνεκπαιδεύονται 
σε ΤΑΜΣ και σε πολεμικά παίγνια, με τους αξκούς των άλλων Όπλων Ελιγμού. Παράλληλα, η Σχολή συνεργάζεται με Κέντρα Αρι-
στείας του εξωτερικού, με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, με τη διδασκαλία σύγχρο-
νων θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων Μηχανικού.

Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών, η Σχολή διοργανώνει και συμμετέχει σε διακρατικές ΤΑΜΣ και εκπαιδεύει αριθμό ξένων 
στρατιωτικών, καθώς και προσωπικό των άλλων Κλάδων των ΕΔ, σε θέματα αποναρκοθέτησης και σε αντικείμενα εξουδετέρωσης 
εκρηκτικών μηχανημάτων και μηχανισμών.

Η Σχολή είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός με ποικίλες εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες και σύνθετο έργο και απο-
στολές, όπως:

 Η λειτουργία πιστοποιημένου Κέντρου δια Βίου Μάθησης 2, μοναδικού στο αντικείμενό του στην Ελλάδα, που συνδέει τη θη-
τεία ικανού αριθμού στρατευσίμων με τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, μέσω της παροχής γνώσεων και πτυχίων χειριστών 
χωματουργικών μηχανημάτων

 Η κοινωνική προσφορά –ένα από τα σημεία που χαρακτηρίζει τη Σχολή στο πέρασμα του χρόνου– με την κατασκευή σημαντι-
κών έργων υποδομής και την τήρηση σε ετοιμότητα τμημάτων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

 Η διεύθυνση του θερινού Παιδικού Σταθμού στις Κεχριές Κορινθίας, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενούνται και 
κάνουν δημιουργικές διακοπές περίπου 500 παιδιά του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ, καθώς και των άλλων 
Κλάδων των ΕΔ.

Η Σχολή είναι και δηλώνει περήφανη για τις δράσεις που εκτελεί διαχρονικά της δράση και θεωρεί ότι ανταποκρίνεται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στα πολλαπλά και σημαντικά έργα που έχει αναλάβει, με σκοπό την εξειδικευμένη εκπαίδευση του στρατι-
ωτικού προσωπικού και ταυτόχρονα την προστασία και ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών.

Ταξίαρχος Μηνάς Παπαδάκης

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η Σχολή Μηχανικού αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής και 
ταυτόχρονα τυχερή, που της δίνεται η ευκαιρία να επι-
κοινωνήσει μαζί σας, μέσω του περιοδικού Στρατός και 
Ενημέρωση και να σας παρουσιάσει τις δραστηριότητες 

και τις προοπτικές της.
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ΤΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η τελετή 

παράδοσης-παραλαβής των καθηκόντων του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου 

Στρατού από τον Στρατηγό κ. Χρίστο Μανωλά, στον Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο 

Τελλίδη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου, του 

ΑΝΥΕΘΑ κ. Κώστα Ήσυχου, του ΥΦΕΘΑ κ. Νίκου Τόσκα, του Αρχηγού ΓΕΕ-

ΘΑ Στρατηγού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου κ. Ευάγγελου Αποστολάκη και του 

Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου κ. Χρήστου Βαΐτση, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής.

 της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

Την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παρα-

λαβής της Διοίκησης της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU - OHQ από τον Αντιστράτηγο κ. Βα-

σίλειο Τελλίδη στον Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο, παρουσία του Υπουρ-

γού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 

κ. Νίκου Τόσκα, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου, του 

Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου κ. Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου κ. Χρήστου Βαΐ-

τση. Την τελετή επίσης παρακολούθησαν οι Θρησκευτικές και Πολιτικές Αρχές της πόλης της Λάρισας.



�

 της ΑΣΔΕΝ

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-πα-

ραλαβής της Διοίκησης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού 

και Νήσων, από τον Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο στον Αντιστράτηγο κ. 

Μενέλαο Μεϊμάρη. Η τελετή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. 

Πάνου Καμμένου, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού κ. Μιχαήλ Κωσταράκου και 

των Αρχηγών των τριών Γενικών Επιτελείων.

 της ΣΜΥ

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της 

Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», η τελε-

τή παράδοσης-παραλαβής Διοίκησης της Σχολής, από τον παραδίδοντα 

Διοικητή Ταξίαρχο κ. Ευάγγελο Τραγαζίκη, στον παραλαμβάνοντα τη δι-

οίκηση, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Λιάκο. 

Στην Τελετή παρέστησαν οι Θρησκευτικές και Πολιτικές Αρχές της πόλης των Τρικάλων.

 της ΑΣΔΥΣ

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδο-

σης-παραλαβής της Διοίκησης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης 

Υποστήριξης Στρατού, από τον Αντιστράτηγο κ. Πέτρο Γεωργίου στον 

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Μπαλαφούτη, παρουσία του Υφυπουργού 

Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Τόσκα και του Αρχηγού ΓΕΣ Αντιστράτηγου κ. 

Βασίλειου Τελλίδη.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Πρώτη Συνεδρίαση του ΑΣΣ

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του 

Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του ΑΣΣ έχει ως εξής:

- Αρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης

- Γεν. Επιθεωρητής Στρατού: Αντιστράτηγος Νικόλαος Δεβετζής

- Δκτής 1ης Στρατιάς: Αντιστράτηγος Ιωάννης Ηλιόπουλος

- Δκτής Γ΄ΣΣ/NRDC-GR: Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης

- Β΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Οικονόμου

- ΣΑ/ΣΕΒΑΣ, Αντιστράτηγος Νικόλαος Ζαχαριάδης 

- Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ: Αντιστράτηγος Ανδρέας Ηλιόπουλος

- Δκτής ΣΕΘΑ: Αντιστράτηγος Δημήτριος Θωμαΐδης

- Δκτής Δ΄ΣΣ: Αντιστράτηγος Ιωσήφ Μαυράκης

- Δκτής ΑΣΔΥΣ: Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπαλαφούτης

- Δκτής ΑΣΔΕΝ: Αντιστράτηγος Μενέλαος Μεϊμάρης.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στη ΣΣΕ

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού, Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τελλίδης, επισκέφθηκε τη Στρατιωτική 

Σχολή Ευελπίδων στη Βάρη Αττικής.

Ο Α/ΓΕΣ απευθύνθηκε στους Ευέλπιδες και στους στρατιωτικούς 

εκπαιδευτές τους, μεταφέροντας τις κατευθύνσεις-οδηγίες του και το-

νίζοντας τα σημεία της εκπαίδευσης και της στρατιωτικής διαπαιδαγώ-

γησης, στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

 Επίσκεψη του Στρατιωτικού Ακολούθου των ΗΠΑ 
στον κ. Α/ΓΕΣ

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τελλίδης, δέχθηκε επίσκεψη από 

τον Στρατιωτικό Ακόλουθο των ΗΠΑ, Colonel Albert Al Zakaib, και συ-

ζήτησαν θέματα συνεργασίας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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 Επίσκεψη κ. ΓΕΠΣ στο ΚΕΤΘ

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αντι-

στράτηγος κ. Νικόλαος Δεβετζής, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευ-

σης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, όπου συνομίλησε με τα 

στελέχη που υπηρετούν στο ΚΕΤΘ και έδωσε τις κατευθυντήριες οδη-

γίες του.

 Επίσημη Τελετή Έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας στο Στρατηγείο Γ΄ΣΣ/NRDC-GR

Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο 

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

επίσημη τελετή έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας, στο πλαίσιο του εορτα-

σμού της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Εσω-

τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρου-

χά, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κ. 

Βούλα Πατουλίδου, οι Γενικοί Πρόξενοι των χωρών που συμμετέχουν 

στο Στρατηγείο, καθώς και αντιπροσωπείες εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας.

 Επίσκεψη του ΑΚΑΜ του Ισραήλ στον κ. Α/ΓΕΣ

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τελλίδης, δέχθηκε επίσκεψη από 

τον Ακόλουθο Άμυνας του Ισραήλ, Colonel Yuval Gerbi, και συζήτησαν 

θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επιμνημόσυνη Δέηση προς Tιμή του Εμμανουήλ Μπικάκη, παρουσία του κ. ΥΕΘΑ

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος 

Καμμένος, παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση που έλαβε χώρα στον οικισμό Αμύ-

γδαλος του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 

προς τιμή του Εμμανουήλ Μπικάκη, ο οποίος αγωνίστηκε στον πόλεμο ενάντια στην 

εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης 

ο Υφυπουργός Επικρατείας, κ. Τέρενς Κουϊκ, ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Κώστας 

Δαμαβολίτης, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Αρχηγός 

ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Δήμαρχος Δήμου Αρχανών-Αστε-

ρουσίων, κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ηρακλείου, 

Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Μπουζάκης, καθώς και λοιποί εκπρόσωποι των τοπικών 

πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών Αρχών. Μετά τη δέηση, ο Υπουργός 

Εθνικής Άμυνας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Εμμανουήλ Μπικάκη.

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Μανώλης Μπικάκης είναι Έλληνας σύγχρονος ήρω-

ας πολέμου, με καταγωγή από την Κρήτη. Έλαβε μέρος στον πόλεμο ενάντια στην 

εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, το 1974, επονομαζόμενο και Αττίλας Ι, υπηρετώντας στην Α΄ Μοίρα της Ελληνικής Δύναμης 

Κύπρου (ΕΛΔΥΚ). Έμεινε στην ιστορία για την ηρωική προσπάθεια που έκανε, πολεμώντας επί τέσσερεις ημέρες μόνος του και ενώ 

τον θεωρούσαν οι συμπολεμιστές του νεκρό, αφού αποσπάστηκε από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Κατέστρεψε έξι τουρκικά τεθωρα-

κισμένα άρματα Μ48-Α2, με αντιαρματικά βλήματα ΠΑΟ. Αφού απολύθηκε από τον Στρατό, εργάστηκε ως οικοδόμος έως το 1994. 

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Αθηνών-Πατρών.

 Τελετή Ονομασίας Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ώρα 1030, πραγματοποιήθηκε στη 

ΣΕΑΠ, στο Στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη», η τελετή ονομασίας Δοκίμων Εφέ-

δρων Αξιωματικών της 2014 Ε΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν 108 ΔΕΑ Πεζι-

κού και 3 ΔΕΑ Οικονομικού.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Αρχιεπί-

σκοπος Κρήτης, κ.κ. Ειρηναίος, ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Κωνσταντίνος 

Δαμαβολίτης, ο Δντής Πεζικού/ΓΕΣ, Υποστράτηγος κ. Απόστολος Κωστό-

πουλος, εκπρόσωποι των λοιπών πολιτικών, στρατιωτικών και τοπικών 

Αρχών, καθώς και άλλοι επίσημοι. 
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 Επίσκεψη Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων της Τυνησίας στο ΚΕΕΔ

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνά-

μεων της Τυνησίας, Ταξίαρχος κ. ISMAIL FATHALLI, πραγμα-

τοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμε-

ων, στη Νέα Πέραμο Αττικής. Τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων 

της Τυνησίας υποδέχτηκαν στο ΚΕΕΔ ο Διευθυντής της Διεύ-

θυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ, Υποστράτηγος κ. Νικόλα-

ος Μανωλάκος, και οι Διοικητές της 13 ΔΕΕ και του ΚΕΕΔ. Στο 

πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επίδειξη εκπαιδευ-

τικών δραστηριοτήτων των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων.

 Εκδήλωση για τη Συμμετοχή του Εκστρατευτικού Σώματος στον Πόλεμο της Κορέας

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού, με αφορμή την κυκλοφορία της τελευταίας της έκδοσης με 

τίτλο Το Εκστρατευτικό Σώμα της Ελλάδας στην Κορέα (1950-

1955), τόμος Β΄ (Συμπληρωματικοί Πίνακες Προσωπικού) και 

προς τιμή των παλαιμάχων πολεμιστών του Σώματος, πραγμα-

τοποίησε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, στις 17 Φεβρουαρίου 

2015, ημερίδα για τη συμμετοχή του Εκστρατευτικού Σώματος 

στον Πόλεμο της Κορέας, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου κ. Χρίστου Μανωλά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός 

ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Πρέσβης την Δημοκρατίας της Κορέας, ο Α΄ Υπαρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος κ. 

Νικόλαος Δεβετζής, και ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ, Αντιστράτηγος κ. Πέτρος Γεωργίου. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν Στρατιω-

τικοί Ακόλουθοι ξένων κρατών, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, αντιπροσωπείες των τριών Κλάδων 

των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθώς και πλήθος κοινού. Ιδιαίτερη 

αίσθηση έδωσαν στη βραδιά παλαιοί πολεμιστές του Συνδέσμου Παλαιμάχων Πολεμιστών Κορέας, όπως επίσης και παλαίμαχος 

Κορεάτης συμπολεμιστής τους, οι οποίοι δόνησαν συγκινησιακά το κατάμεστο αμφιθέατρο.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Στρατιωτική Παρέλαση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Στις 12 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε θαλάσσια εκπαίδευση της 2014 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ από τα 505 - 521 ΤΠΖΝ στο ΚΑΑΥ 

Μαλάκι και από το 575 ΤΠΖΝ στη Δροσιά Αττικής.

 Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε εκτέλεση άλματος με αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα από αεροσκάφος C-130 

της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο συντήρησης ικανότητας αλεξιπτωτιστού, στη Ζώνη Ρίψης Αγίων Αναργύρων στη Λάρισα, 

από προσωπικό της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ. Στο άλμα συμμετείχε ο Διοικητής της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ και ο Διοικητής της Ιης Μεραρχίας Πεζικού.

 Στις 14 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συντήρηση ικανότητας αλεξιπτωτιστού για τα στελέχη της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

 Απο 2 έως 5 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε 4ήμερο βολών από τα 505 ΤΠΖΝ και 32 ΛΔΒ στο ΠΒ Γλαφυρών και από το 

575 ΤΠΖΝ στο ΠΒ ΚΕΤΘ, και 4ήμερο νυχτερινής εκπαίδευσης από το 521 ΤΠΖΝ και τον 32 ΛΜΧ.
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 Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1-15» στη ν. Σκύρο από το 521 ΤΠΖΝ, το 575 ΤΠΖΝ 

και τις λοιπές Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της Ταξιαρχίας.

 Από 2 εώς 4 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «4ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης» στο ΠΑ Γλαφυρών, από το 521 

ΤΠΖΝ, την 32 Α/Κ ΜΠΠ και τις λοιπές Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της Ταξιαρχίας, με διάθεση μέσων από την ΑΣ.

 Στις 10 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε σε Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της Ταξιαρχίας έλεγχος για ναρκωτικές ουσίες, με 

τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου του ΛΣ.

 Από 12 έως 18 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση της 2015 Α΄ ΕΣΣΟ για τα 505 - 521 - 575 ΤΠΖΝ.

 Στις 20 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής πράσινου μπερέ στους Πεζοναύτες της 2015 Α΄ ΕΣΣΟ, στο 

Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν».
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες ΣΜΥ

 Χειμερινή Εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Από 9 έως 19 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η χειμερινή Εκπαί-

δευση - Διαβίωση των Σπουδαστών της Σχολής, στο Κέντρο Εκπαίδευσης 

Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων στον Όλυμπο και στο Πεδίο Ασκήσεων της Σχο-

λής στη Χρυσαυγή Τρικάλων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της διαβίωσης των Σπουδα-

στών στον καταυλισμό στον Όλυμπο περιλάμβανε τα ακόλουθα αντικείμενα:

 Επιβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές

 Κατασκευή χειμερινών καταλυμάτων

 Εκμάθηση της τεχνικής του σκι και των χιονοδρόμων

 Εκτέλεση πορειών και σωματική εκγύμναση σε δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες. 

Η διαβίωση των Σπουδαστών στον καταυλισμό στη Χρυσαυγή Τρικάλων 

περιλάμβανε:

 Ασκήσεις Ομάδος και Διμοιρίας

 Ναρκοπόλεμο

 Βολές Hμερήσιες και Νυκτερινές (στατικές και εν κινήσει)

 Προσβολή Φάλαγγας Οχημάτων, Περίπολο μάχης, κ.λπ.
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 Εξουδετέρωση Βομβών στο Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Στο πλαίσιο των εργασιών έρευνας-εκκαθάρισης του Α/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς 

(ΤΕΝΞ), εντοπίστηκαν, στις 13 Ιανουαρίου 2014, δύο βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γερμανικής προέλευσης. Συγκεκριμένα 

εντοπίστηκε το μεγαλύτερο τμήμα βόμβας τύπου SD-50, με βάρος 55 kgr, η οποία περιέχει 17 kgr ΤΝΤ, και μία ακόμη πλήρης βόμ-

βα, τύπου SC-50 με βάρος 55 kgr και 20 kgr ΤΝΤ. Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της κατάκαυσης των βομβών, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών από πλήρη έκρηξη, ως συνέπεια τόσο της μεγάλης ποσότητας ΤΝΤ όσο και της μικρής 

απόστασης από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Δραστηριότητες ΤΕΝΞ

 Εργασίες Έρευνας, Εκκαθάρισης και Καταστροφής Ναρκών στην Παραλία Μονολιθίου 
Πρέβεζας από το ΤΕΝΞ

Το προσωπικό του ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκών Ξηράς) έχει ξεκινήσει από τις 6 Νοεμβρίου 2014 εργασίες έρευνας, 

εκκαθάρισης και καταστροφής ναρκών στην παραλία Μονολιθίου του Ν. Πρεβέζης. Ως σήμερα, έχουν εντοπιστεί 15 αντιαρματικές 

νάρκες TELLERMINE γερμανικής προέλευσης, του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η δυσκολία που παρατηρείται στην έρευνα έγκειται 

στο γεγονός ότι οι αρχικές θέσεις εντοπισμού συχνά διαφοροποιούνται, λόγω των πρόσφατων καιρικών φαινομένων στην περιοχή, 

που είχε ως αποτέλεσμα τις εδαφικές μεταβολές στην ακτογραμμή.

Όλες οι αντιαρματικές νάρκες που έχουν εντοπιστεί έως τώρα καταστράφησαν σε κατάλληλο χώρο, αφού πρώτα λήφθηκαν όλα 

τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τον αποκλεισμό της περιοχής και την ασφάλεια των κατοίκων. Η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι 

την ολοκλήρωση εκκαθάρισης σε όση έκταση απαιτείται, προκειμένου να αποδοθεί σε χρήση με πλήρη ασφάλεια.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες 10ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΧΜΠ»

 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Σερρών

Στις 14 Φεβρουαρίου (Ψυχοσάββατο) 2015, έλαβε χώρα επιμνημόσυνη δέηση στο 

Στρατιωτικό Νεκροταφείο των Σερρών, παρουσία του Δκτού του Συντάγματος, Σχη 

(ΠΖ) Ιωάννη Γκουτζουρέλα, και των Αρχών της πόλης.

 Εορτασμός της Μνήμης των Αγίων Θεοδώρων

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Διοικητής του Συντάγματος και αντιπροσωπεία στελεχών 

παρέστη στον εορτασμό της Μνήμης των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώ-

ρων, στις Σέρρες.

 Έλεγχος για την  Ύπαρξη Ναρκωτικών Ουσιών

Στις 4 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την ύπαρξη ναρκωτικών 

ουσιών στα Στρατόπεδα «ΙΛΑΡΧΟΥ ΚΛΕΙΣΑΡΗ» και «ΣΙΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ», από 

εκπαιδευμένο σκύλο της ΕΛ.ΑΣ..

 Επίσημος Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου

Εορτάστηκε επίσημα η 25η Μαρτίου στην πόλη των Σερρών, με δοξολογία στον 

Μητροπολιτικό Ναό, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του 

ΕΜ. ΠΑΠΠΑ και στρατιωτική παρέλαση. Παρευρέθησαν ο Διοικητής του Συντάγματος 

και αντιπροσωπεία στελεχών.
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 Τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, ο Υποδιοικητής ΑΣΔΕΝ, Υπτγος κ. Αναστάσιος 
Πάτμιος, πραγματοποίησε επίσκεψη και Γενική Διοικητική Επιθεώρηση στο 96 ΤΕ της 96 ΑΔΤΕ.

 Άσκηση REGEX-2015

Στο χρονικό διάστημα 2 έως 6 Μαρτίου 2015, δι-

εξήχθη η προγραμματισμένη συνεδρία (workshop) 

της νατοϊκής άσκησης “Regional Exercise – 2015“, 

η οποία φιλοξενείται στη χώρα μας και οργανώνε-

ται και διεξάγεται από το ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ. 

Σκοπός της άσκησης είναι η εκπαίδευση 

στις διαδικασίες σχεδίασης ασκήσεων (exercise 

planning), στα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Η εκπαίδευ-

ση απευθύνεται κυρίως σε στελέχη κρατών, μη 

μέλη της συμμαχίας, με πρωταρχικό σκοπό την 

αύξηση της κατανόησης και την ενδυνάμωση της 

συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και των χωρών 

που συνεργάζονται με αυτό (partners). Στο workshop συμμετείχαν στελέχη από 13 χώρες, καθώς και επιτελείς από το Δια-

κλαδικό Στρατηγείο της Νάπολης (JFC Naples) ενώ η εκπαίδευση διεξήχθη από Έλληνες αξιωματικούς.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Εκτέλεση Αλμάτων από Στελέχη των Ειδικών 
Δυνάμεων στο Α/Δ Μάλεμε Χανίων

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, στη Ζώνη Ρίψης Μάλεμε Χανίων, διε-

ξήχθη, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης Μονάδων Ειδικών Δυνά-

μεων, άλμα στατικού ιμάντα με πλήρη φόρτο μάχης από Ε/Π CH-47D.

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών ΠΖ-ΑΣ, ΣΣΕ Τάξης 2014

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, ολοκληρώθηκε η 10ήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση των Ανθυπολοχαγών Πεζικού 

(ΠΖ) και Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ) της ΣΣΕ Τάξης 2014, του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού.

Η επιχειρησιακή τους εκπαίδευση περιλάμβανε ΤΑΜΣ Μηχανοκίνητου Λόχου σε όλες τις φάσεις του αγώνα, ασκήσεις 

οργάνωσης ακτής – φόρτωσης Διμοιρίας ΠΖ σε λέμβους, συνεργασία ΠΖ - ΑΣ σε αεροκίνητες-αερομεταφερόμενες επιχει-

ρήσεις και βολές Α/Α όπλων.
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 Τελετή Απονομής Πτερύγων Αλεξιπτωτιστών Στατικού Ιμάντα στη ΣΧΑΛ

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή 

Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο Αττικής, η τελετή απονομής Πτε-

ρύγων Αλεξιπτωτιστών Στατικού Ιμάντα, από τον Αρχηγό του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγο κ. Χρίστο Μανωλά, στο προσωπι-

κό Μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων, οι οποίοι αποφοίτησαν από το 

Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστών (ΣΒΕΑ). Η εκπαίδευση 

διήρκησε 8 εβδομάδες, από την οποία αποφοίτησαν 12 Μόνιμοι Αξιω-

ματικοί, 26 ΔΕΑ και Υπαξιωματικοί, καθώς και 94 Οπλίτες θητείας.

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων στην ΠΕ της 
79 και 96 ΑΔΤΕ

Από 9 έως 12 Φεβρουαρίου 2015, το προσωπικό Μονάδων και Ανε-

ξάρτητων Υπομονάδων της 79 και 96 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής εκτέλεσαν βολές φορητού οπλισμού, πολυβόλων, πυρο-

βόλων αρμάτων και βολές Πυροβολικού, στο πλαίσιο της επιχειρησια-

κής εκπαίδευσης του προσωπικού των Ταξιαρχιών.

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση της 71 ΑΜ ΤΑΞ

Στιγμιότυπα από την επιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού Μονάδων της 71 Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ 

ΤΑΞ), που πραγματοποιήθηκε από 16 έως 19 Φεβρουαρίου 2015, στο Πεδίο Ασκήσεων Ασκού Προφήτη.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε επιχειρησιακές δραστηριότητες ανάλογες με την αποστολή της Ταξιαρχίας, των Μονάδων και των 

Ανεξάρτητων Υπομονάδων της, όπως ΤΑΜΣ Αεροκίνητου Λόχου με πραγματικά πυρά, βολές φορητών αντιαρματικών όπλων και 

ημερήσιες και νυχτερινές βολές Πυροβολικού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά τον μήνα Μάρτιο, στο ΤΕΘ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων της 

Ικαρίας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

 την 8η Μαρτίου 2015, βολή υποδιαμετρήματος  με Α/Τ GARL GUSTAF και ΠΑΟ 106 χιλ.

 την 22α Μαρτίου 2015, βολή πολ/λων ΜG 3

 την 29η Μαρτίου 2015, διαγωνιστική βολή με χρήση διόπτρας.

Στις παραπάνω δραστηριότητες συμμετείχε μεγάλος αριθμός Εθνοφυλάκων. Με το πέρας της διαγωνιστικής βολής, επιδόθηκαν 

μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα στους τρεις πρώτους Εθνοφύλακες, από τον Διοικητή του ΤΕΘ.

Δραστηριότητες της 79 ΑΔΤΕ

 Βολή MG3
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 Διαγωνιστική Βολή Εθνοφυλάκων

 Βολή CARL GUSTAV



 Βολές Αρμάτων

 Βολές ΒΟΠ

 Βολές Ειδικών Δυνάμεων από Ταχύπλοο Σκάφος

 Βολές ΠΒ

 Βολή από Οχυρωματικό Έργο

 Εκπαίδευση σε Χάρτη 
στους Εθελοντές Σαμαρείτες

 Συνεκπαίδευση Εθνοφυλάκων 
στη Μεγίστη

 ΤΑΜΣ ΑΣΠΙΔΑ

 ΤΑΜΣ ΔΩΡΙΕΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 95 ΑΔΤΕ
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 Εκπαιδευτικές Βολές Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξης 
2014 της ΣΠΖ

Από την Τρίτη 27 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 

2015, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές βολές στο Πεδίο Ασκήσεων Θη-

βών, από τους Ανθυπολοχαγούς ΣΣΕ Τάξης 2014, που εκπαιδεύονται στο 

Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού. Η επιχειρησιακή τους 

εκπαίδευση περιλάμβανε βολές φορητού οπλισμού, επιχειρησιακές βολές 

μάχης, βολές οπλοβομβίδας και βολή υποδιαμετρήματος όλμου 4,2’’.

 Εκπαίδευση Σπουδαστών Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων ΙΙΙης και IVης Τάξης στο ΚΕΕΔ και ΚΕΟΑΧ

Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση των Ευελπίδων της ΙΙΙης Τάξης 

της ΣΣΕ στις αμφίβιες επιχειρήσεις και IVης Τάξης της ΣΣΕ σε επιχει-

ρήσεις σε χιονοσκεπή περιοχή, οι οποίες διεξάγονται από τέλη Ιανου-

αρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών 

Δυνάμεων και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων 

αντίστοιχα.

 Εκπαιδευτικές Βολές ΠΒ από Ανθυπολοχαγούς Πυροβολικού Τάξης 2014 και Ευέλπιδες 
ΙΙΙης Τάξης της ΣΣΕ

Την Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, οι Ευέλπιδες της 

IΙΙης Τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, είχαν την ευκαιρία να 

συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού, που διεξάγονται 

από τους Ανθυπολοχαγούς Τάξης 2014, ως εκπαιδευόμενοι στο Τμήμα 

Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πυροβολικού.

Κατά τη διάρκεια των βολών, οι Ευέλπιδες εκπαιδεύτηκαν σε αντι-

κείμενα όπως οι διαδικασίες τεχνικής της βολής, η υπηρέτηση των 

πυροβόλων, οι παρατηρούμενες βολές αλλά και τα είδη των πυρομα-

χικών. Παράλληλα, οι Ευέλπιδες επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της 

Σχολής Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο Αττικής όπου ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Σχολής και τους έγινε επίδειξη όλων των 

οπλικών συστημάτων στα οποία εκπαιδεύονται οι νέοι Πυροβολητές.
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 Επιθεώρηση 124 ΤΕ

 Πολεμικό Παίγνιο

 Επιθεώρηση ΓΕΠΣ

 Επιθεώρηση Υδκτή ΑΣΔΕΝ

 ΤΧΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 98 ΑΔΤΕ
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 Αποκαλυπτήρια Ανχη Πολυζώνη

Την 11η Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1100, διεξήχθη στο Στρατόπεδο 

«Ανχη (ΠΖ) Κων/νου Πολυζώνη» στη Βαρειά Μυτιλήνης, η τελετή των αποκαλυ-

πτηρίων της προτομής του ήρωα της περιόδου της γερμανικής κατοχής, Ανχη (ΠΖ) 

Κων/νου Πολυζώνη.

 ΒΟΛΕΣ ΒΟΠ 12 ΜΑΡ

 ΣΠΕΝ 221

 Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής (Μάρτιος 2015)
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Συνεκπαίδευση του 865 Τάγματος Εναέριου Εφοδιασμού με την 37 Airlift Squadron (USAF),
σε Αντικείμενα Συνεργασίας και Ρίψης από Α/Φ C-130J Ελαφρών, Μέσων και Βαρέων Φορτίων. 

ΤΑΜΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2015», στην ΠΕ της 88 ΣΔΙ.

Συνεκπαίδευση Μονάδων της 79 ΑΔΤΕ
με Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού, στο Πλαίσιο της 4ήμερης Νυχτερινής Εκπαίδευσης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού από Προσωπικό Μονάδων ΠΒ
στη ΠΕ της 98 ΑΔΤΕ.

Συνεκπαίδευση Ανθυπιλάρχων και Ανθυπολοχαγών ΠΒ, ΣΣΕ Τάξης 2014 στη ΣΤΘ,
σε Σύγχρονα Οπλικά Συστήματα και Μέσα των Όπλων του ΠΖ, των ΤΘ, του ΠΒ και του ΜΧ.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Προσωπικού των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων
στη ΠΕ της 80 ΑΔΤΕ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Η Σχολή Μηχανικού αποτελεί το φυτώριο των στελεχών και των οπλιτών του Μηχανικού, που δήλωσε 

βροντερά την παρουσία του σε όλα ανεξαιρέτως τα προσκλητήρια της Πατρίδας, πολεμικά και ειρηνικά. 

Άφθονη η προσφορά των ανδρών του Όπλου σε αίμα κατά τους αγώνες του Έθνους και κολοσσιαία η 

κοινωνική προσφορά του προσωπικού στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση του Ελληνικού κράτους.

Η Σχολή Μηχανικού συνεχίζει το πολύπλοκο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο της, τιμώντας τις παρα-

δόσεις του Όπλου, αφουγκραζόμενη τις νέες εξελίξεις και προκλήσεις της εποχής.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία
Η Σχολή Μηχανικού συγκροτήθηκε την 

31η Δεκεμβρίου 1885 και λειτούργησε για 
πρώτη φορά υπό την επωνυμία «Σχολή Συ-
ντάγματος Μηχανικού», με έδρα το Ναύπλιο.

Από το 1904, λειτούργησε ως «Σχολείο 
Μηχανικού» και στη συνέχεια μετονομά-
σθηκε σε «Σχολή Εφαρμογής Μηχανικού», 
με έδρα την Αθήνα και περιλάμβανε τμήμα 
Ανθλγών, Συνδέσμων και Διαβιβάσεων, 
Λοχαγών και τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης 
Μηχανικού. Στη διάρκεια της κατοχής, από 
το 1942 μέχρι και το 1944, η Σχολή Μηχα-
νικού λειτούργησε στη Μέση Ανατολή, στο 
Κέντρο Εκπαίδευσης Ισμαηλίας.

Μετά την απελευθέρωση και μέχρι τον 
Μάιο του 1945, η Σχολή εγκαταστάθηκε στο 
Γενικό Κέντρο Εκπαίδευσης Αξκών, στο 
Γουδί. Τον Μάιο 1945, με την αναδιοργάνω-
ση του Ελληνικού Στρατού, συγκροτήθηκε η 
Σχολή Μηχανικού, με τη σημερινή της μορφή 
και εγκαταστάθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας.

Η Σχολή κατέλαβε μια έκταση 500 περί-
που στρεμμάτων, επί της ΒΔ όχθης της δι-
ώρυγας της Κορίνθου. Οι πρώτες εγκατα-
στάσεις ήταν πρόχειρες, κατασκευασμένες 
επί το πλείστον με ίδια μέσα. Με την πάρο-
δο του χρόνου, χάρη στο τεχνικό δυναμικό 
της και τον ενθουσιασμό του προσωπικού 
της, η Σχολή βελτίωσε και εκσυγχρόνισε 
τις εγκαταστάσεις της, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί ένα θαυμάσια μελετημένο 
σύνολο, ιδανικό για την εκπλήρωση της 
αποστολής της. Η ρυμοτομία του στρατο-
πέδου αποτελεί πρότυπο λειτουργικότητας 
και διαβίωσης για τα στρατιωτικά δεδο-
μένα. Με την τεράστια οικιστική ανάπτυξη 
που συντελέστηκε στην ευρύτερη περιοχή, 
ο χώρος της αποτελεί έναν από τους τελευ-
ταίους περιβαντολλογικούς προμαχώνες.

 Το 1956, στο ΝΑ. τμήμα της Σχολής, ανα-
καλύφθηκε μέρος ενός σπουδαίου τεχνικού 
έργου της αρχαιότητας, της Αρχαίας Διόλκου, η 
οποία κατασκευάστηκε επί εποχής του τυράν-
νου της Κορίνθου Περίανδρου (627-585 π.Χ.). 
Η Δίολκος ήταν ένας λιθόστρωτος δρόμος, 
πλάτους 3,5 έως 5 μ., που συνέδεε τον Σαρω-
νικό με τον Κορινθιακό Κόλπο και χρησιμοποι-
είτο για τη μεταφορά των πλοίων της εποχής, 
επί ξύλινης τροχοφόρου βάσης, που ονομαζό-
ταν «ολκός», καταργώντας έτσι τον χρονοβόρο 
και επικίνδυνο περίπλου της Πελοποννήσου. 
Σήμερα, το πλέον καλοδιατηρημένο τμήμα της 
Διόκλου διασώζεται εντός των εγκαταστάσεων 
της Σχολής Μηχανικού.

Η Σχολή έχει ως έμβλημά της, το 

έμβλημα του Μηχανικού.

Το έμβλημα του Μηχανικού πα-

ριστάνει την κεφαλή του κριού, που 

συμβολίζει τις πολιορκητικές μηχανές 

οι οποίες σε διάφορες μορφές χρησι-

μοποιήθηκαν κατά την αρχαιότητα για 

την εκπόρθηση φρουρίων. Επ’ αυτού  

αναγράφεται το επίγραμμα «ΑΜ’ ΕΠΟΣ 

ΑΜ’ ΕΡΓΟΝ», που είναι αρχαίο ελλη-

νικό ρητό το οποίο αρχικά συναντάται 

στην ΙΛΙΑΔΑ του ΟΜΗΡΟΥ και στη συ-

νέχεια στα έργα του ΗΡΟΔΟΤΟΥ και  

σημαίνει «αμέσως μετά την απόφαση 

ακολουθεί η εκτέλεση».
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Αποστολή Σχολής
Η αποστολή της Σχολής είναι: 
 Η παροχή βασικής εκπαίδευσης 

στους εισερχομένους για πρώτη φορά στο 
Όπλο του Μηχανικού Ανθυπολοχαγούς, 
προέλευσης ΣΣΕ και Μόνιμους Υπαξιω-
ματικούς (Διοικητικούς και Τεχνικούς), 
προέλευσης ΣΜΥ

 Η προκεχωρημένη εκπαίδευση των 
Αξιωματικών Μηχανικού, στα καθήκοντα 
του Διοικητή-Υποδιοικητή Μονάδας και 
Ανεξάρτητης Υπομονάδας Μηχανικού

 Η εκπαίδευση των Διοικητικών και 
Τεχνικών Ανθυπασπιστών Μηχανικού 

 Η εκπαίδευση στελεχών του ΣΞ, του 
ΠΝ και της ΠΑ, στο Σχολείο Εξουδετέρωσης 
Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών 

(ΕΕΜ/Μ) και Αντιμετώπισης Αυτοσχέδιων 
Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΑΕΜ) 

 Η εκπαίδευση των Υποψηφίων 
Εφέδρων Αξιωματικών του Μηχανικού, 
Σκαπανέων Πεζικού - Ειδικών Δυνάμε-
ων και Γεωγραφικού

 Η εκπαίδευση των Αξιωματικών-
Υπξκών άλλων Όπλων του ΣΞ και κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων, σε αντικείμενα 
Μηχανικού

 Η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευ-
ση των Εφέδρων Αξιωματικών Μηχανι-
κού και Σκαπανέων Πεζικού

 Η εκπαίδευση των ΕΜΘ, των ΕΠΟΠ, 
και των Οπλιτών Μηχανικού στα πλωτά 
μέσα και στις ειδικότητες των χειριστών 
μηχανημάτων ΜΧ και χειριστών ταχύπλο-

ων σκαφών
 Η εκπόνηση μελετών και η πραγ-

ματοποίηση ερευνών και εφαρμογών σε 
όλα τα τεχνικά και τακτικά ζητήματα του 
Όπλου του Μηχανικού

 Η υποβολή προτάσεων για τον κα-
θορισμό του δόγματος, της τεχνικής και 
τακτικής χρησιμοποίησης του Μηχανικού 
Εκστρατείας και την έκδοση νέων ή τρο-
ποποίηση παλαιών κανονισμών.

Εκπαίδευση
Το κύριο έργο της Σχολής είναι αναμ-

φισβήτητα η εκπαίδευση. Αυτή είναι μια 
διαρκής και εξελισσόμενη δραστηριότητα, 
η οποία συντονίζεται από τη Διοίκηση της 
Σχολής, με κύρια όργανα το Δντή Σπου-
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δών, τον Δντή του 3ου ΕΓ και το Σπουδα-
στικό Συμβούλιο.

Η εκπαίδευση παρέχεται από τις έξι (6) 
Εκπαιδευτικές Έδρες της Σχολής (Έδρα 
Γενικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, Ναρ-
κοπολέμου - Καταστροφών, Γεφυροποιί-
ας, Έργων Εκστρατείας και Υποδομών, 
Μηχανημάτων και Πλωτών Σκαφών Μη-
χανικού και της Έδρας Αναγνώρισης και 
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημά-
των/Μηχανισμών (ΑΝΕΕΜ/Μ-ΑΑΕΜ).

Από το 2010, λειτουργεί στη Σχολή πι-
στοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, 
επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.2) –χειριστών χω-
ματουργικών μηχανημάτων– στο πλαίσιο 
της διασύνδεσης της θητείας με την αγο-
ρά εργασίας. Η βεβαίωση σπουδών, που 
χορηγείται από τη Σχολή, προσμετρείται 
ως εργασιακή εμπειρία, συμβάλλοντας 
με αυτό τον τρόπο στην επιμόρφωση των 
στρατευσίμων και στην αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων.

Στη Σχολή εκπαιδεύονται στελέχη 
όλων των Κλάδων των ΕΔ. Μόνιμο προ-
σωπικό της ΠΑ εκπαιδεύεται στον χειρι-
σμό μηχανημάτων μηχανικού ενώ προ-
σωπικό του ΠΝ και της ΠΑ εκπαιδεύεται 
στο Σχολείο EOD, στην αναγνώριση και 

εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανημά-
των/μηχανισμών και αυτοσχεδίων εκρη-
κτικών μηχανισμών.

Οι εκπαιδευτές είναι έμπειρα στελέχη, 
εξωτερικοί εκπαιδευτές, καθώς και ιδι-
ώτες καθηγητές που έχουν εξειδικευτεί 
σε αντικείμενα μηχανικού και διαθέτουν 
τεχνική και πανεπιστημιακή μόρφωση.

Στην επιτυχία του έργου της Σχολής 
συμβάλλουν οι επαρκείς εκπαιδευτικές 
και αθλητικές εγκαταστάσεις, η τεχνητή 
λίμνη και τα πεδία ασκήσεων, βολής και 
εκρήξεων. Για τη διδασκαλία των αντικει-
μένων χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα και 
υλικά Mηχανικού Eκστρατείας που διαθέ-
τει ο Ελληνικός Στρατός.

Διεθνείς Συνεργασίες
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εκ-

παίδευσης και της συμμετοχής της Χώ-
ρας μας σε διάφορους οργανισμούς και 
Προγράμματα Αμυντικής Συνεργασίας, η 
Σχολή δέχεται επισκέψεις από ξένες αντι-
προσωπείες, διεξάγει ή συμμετέχει σε πο-
λυεθνικές συσκέψεις και πραγματοποιεί 
συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, στις οποίες 
συμμετέχουν στρατιωτικοί από συμμαχι-
κές και φίλιες χώρες. Αντικειμενικός σκο-

πός των διακρατικών συνεργασιών είναι η 
ανταλλαγή απόψεων σε κοινά θέματα του 
Όπλου, η απόκτηση δεσμών, νέων εμπει-
ριών και η προβολή της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν διεξαχθεί συ-
νεκπαιδεύσεις και συνεργασίες με Μονά-
δες Μηχανικού του ARRC, του ΕΝΤΕC, της 
FINABEL, της Σχολής Μηχανικού της Γαλ-
λίας, της Αρμενίας, της Ομάδας Εργασίας 
EOD/C-IED του ΝΑΤΟ και του MILENG COE. 
Η Σχολή συμμετέχει με προσωπικό της 
στις ετήσιες Συνδιασκέψεις ΜΧ του ΝΑΤΟ 
(NSJEC) και σε συσκέψεις του Κέντρου 
Αριστείας ΜΧ του ΝΑΤΟ (MILENG COE). 

Στο πλαίσιο των διακρατικών συνερ-
γασιών, εντός του ερχόμενου Μαΐου, θα 
διεξαχθεί στον χώρο εντός και πέριξ της 
Σχολής, ΤΑΜΣ, με συμμετοχή ειδικών 
EOD, από τις Βαλκανικές Χώρες.

Δραστηριότητες
Το Στρατόπεδο της Σχολής επισκέ-

πτονται τακτικότατα Σύλλογοι, Δημοτικά 
Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού 
Κορινθίας αλλά και των όμορων Νομών, 
για να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και την ιστορία του Όπλου 
του Μηχανικού, στο πλαίσιο του επαγγελμα-
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τικού προσανατολισμού των μαθητών και 
ταυτόχρονα για να επισκεφτούν την αρχαία 
Δίολκο και τη διώρυγα της Κορίνθου.

Στις εγκαταστάσεις της Σχολής διε-
ξάγονται επιστημονικές ημερίδες, στις 
οποίες συμμετέχουν εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία Αξιωματικοί, ιδιώτες και 
εξειδικευμένοι επιστήμονες.

Τα στελέχη και το στρατεύσιμο προ-
σωπικό της Σχολής έχουν τη δυνατότητα 
να ενημερώνονται συχνά σε θέματα ναρ-
κωτικών, από προσωπικό του ΟΚΑΝΑ και 
σε θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας, από 
προσωπικό του ΓΝΝ Κορίνθου, καθώς και 
σε θέματα πρόληψης και καταστολής δασι-
κών πυρκαγιών και σε μέτρα προστασίας 
δυνάμεων και μέσων, από έμπειρα στελέ-
χη της Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας.

Στη Σχολή έχει ανατεθεί η λειτουργία 
των παιδικών κατασκηνώσεων, στις Κεχρι-
ές Κορινθίας, κατά τους θερινούς μήνες, επί 
τέσσερεις περιόδους των 12-15 ημερών, 
όπου παραθερίζουν τα τέκνα του στρατιω-
τικού και πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ. Η 
κατασκήνωση λειτουργεί από το 2011, στο 
πρώην Στρδο θερινής εκπαίδευσης της ΣΣΕ, 
σε μια έκταση 70 στρεμμάτων, όπου έχουν 
κατασκευαστεί ημιμόνιμες εγκαταστάσεις 
διαμονής, σίτισης, χώροι διοικητικής μέ-
ριμνας και αθλητικοί χώροι δυναμικότητας 
150 παιδιών, ανά περίοδο.

 Πλέον των άλλων, η Σχολή συνδρά-
μει και παρέχει τεχνικές συμβουλές στις 
Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές και σε 
ξένες Αρχές, σε εξειδικευμένα θέματα 
καταστροφής παλαιών πυρομαχικών και 
εκρηκτικών υλών.

Κοινωνική προσφορά
Μεγάλη και σημαντική είναι η κοινω-

νική προσφορά της Σχολής Μηχανικού, 
η οποία συντεταγμένη στο πνεύμα του 
Όπλου του Μηχανικού, έδωσε το παρόν, 
με προσωπικό και μέσα, στην ανασυγκρό-
τηση του Κράτους και στην ανακούφιση 
των Ελλήνων πολιτών, όταν οι καταστά-
σεις το επέβαλαν. Διαθέτει προσωπικό και 
μέσα για την εκτέλεση κοινωφελών έρ-
γων, σε όλη την περιοχή ευθύνης της και 
όχι μόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
μεγάλης προσφοράς του προσωπικού της 
Σχολής είναι η κατασκευή της γέφυρας 
του Ισθμού της Κορίνθου. Τον Σεπτέμβριο 
του 1944, οι γερμανικές δυνάμεις κατά την 

αποχώρησή τους, ανατίναξαν τη γέφυρα 
του Ισθμού και απέκλεισαν τη Διώρυγα 
με τη ρίψη εντός αυτής χιλιάδων τόνων 
αδρανών υλικών και σιδηροδρομικών 
βαγονιών. Για την αποκατάσταση της κατά 
ξηρά συγκοινωνίας, το προσωπικό της 
Σχολής κατασκεύασε αρχικά δύο πρόχει-
ρες γέφυρες, στα δύο άκρα της Διώρυγας, 
και στη συνέχεια τον Απρίλιο του 1947 κα-
τασκεύασε εντός ένδεκα ημερών, μια νέα 
γέφυρα τύπου Μπέλεϋ, μεγάλης τεχνικής 
δυσκολίας, μήκους 61 μ., σε ύψος 62 μ. 
από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η Σχολή μέσα σε 3 μόνο χρόνια, από 
την εγκατάστασή της στο Λουτράκι, εκτέ-
λεσε σημαντικά έργα υποδομής στην Ατ-
τική και την Πελοπόννησο. Μέχρι το 1948, 
είχε εκτελέσει εργασίες αρχικής διάνοιξης 
οδών 300 συνολικά χλμ. στους Νομούς 
Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, 
Αττικής και Λακωνίας και εργασίες δια-
πλάτυνσης και συντήρησης σε μήκος πάνω 
από 230 χλμ. Η προσφορά αυτή συνεχίζεται 
μέχρι τις μέρες μας, με την εκτέλεση πλή-
θους έργων υποδομής και οδοποιίας στην 
ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας τα κολα-
κευτικά σχόλια της τοπικής κοινωνίας.

Όπως προαναφέρθηκε, η Σχολή τη-
ρεί ετοιμότητες και διαθέτει εξειδικευμένο 
προσωπικό και μηχανήματα, για την αντι-
μετώπιση πυρκαγιών και λοιπών εκτάκτων 
αναγκών, στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχε-
δίων «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

H Σχολή βρέθηκε δίπλα στους δοκιμα-
ζόμενους Έλληνες πολίτες και συνέβαλε 
αποφασιστικά στην αποκατάσταση ζημιών, 
με μέσα και προσωπικό, μετά τον κατα-
στρεπτικό σεισμό του 1981 στο Λουτράκι, 
στο σεισμό της Καλαμάτας του 1986, στις 
πλημμύρες του Λουτρακίου του 1994 και 
της Κορίνθου του 1996, καθώς και στον 
συντονισμό και κατάσβεση των πυρκαγιών 
στο Ν. Ηλείας το 2007. Διέθεσε μηχανήματα 
και προσωπικό για τη κατασκευή και συ-
ντήρηση έργων κοινής ωφέλειας (διευθέ-
τηση χειμάρρων, δημιουργία ζωνών πυ-
ρασφάλειας, κ.λπ.) και διάνοιξε δρομολόγια 
που είχαν αποκοπεί λόγω χιονόπτωσης.

Διευκολύνει τους τοπικούς φορείς, 
στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, 
όπως το ράλλυ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», με τη διά-
θεση τμήματος του Στρδου, για την εγκα-
τάσταση των ομάδων και της τεχνικής 
υποστήριξης του αγώνα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Χαιρετισμός Διοικητή 747 ΕΤΜΧ
Αγαπητοί Αναγνώστες,

Ως Διοικητής του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού, αι-
σθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία 
να επικοινωνήσω μέσω του περιοδικού μαζί σας και να 
σας παραθέσω σύντομα,  στοιχεία και γεγονότα, που 
αφορούν την ιστορία, την εκπαίδευση, την αποστολή και 
το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει η Μονάδα μας.

Το 747 ΕΤΜΧ, το οποίο έχω τη τιμή να διοικώ για 2η συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί Ειδική Μονάδα, Υψηλής Τεχνολογίας, 

του Στρατού Ξηράς, η οποία πλέον της πολεμικής αποστολής και του σημαντικού κατασκευαστικού της έργου, συγκροτήθηκε 

με κύρια αποστολή την αντιμετώπιση τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών, καθώς και την έρευνα-διάσωση.

Μετά από τις συνεχείς προσπάθειες των προκατόχων μου και του συνόλου του προσωπικού της Μονάδος και 

πάντα με την αρωγή της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπερηφανευτούμε, ότι 

το 747 ΕΤΜΧ αποτελεί σήμερα μια πρότυπη και σύγχρονα εξοπλισμένη Μονάδα, η οποία σε συνδυασμό με την ειδική, 

καθημερινή και ρεαλιστική εκπαίδευση του προσωπικού μας, μπορεί να εκτελέσει αξιόπιστα και με τον καλύτερο τρό-

πο την οποιαδήποτε αποστολή μάς ανατεθεί, τόσο στην περίοδο κρίσης-έντασης και πολέμου, όσο και στην ειρήνη.

Επιπλέον, ήθελα με ειλικρίνεια και χωρίς καμία υπερβολή να δηλώσω ότι το 747 ΕΤΜΧ αποτελεί μια πρωτοπόρα 

Μονάδα στο ΝΑΤΟ αλλά και γενικότερα σε διεθνές επίπεδο, διαθέτοντας όλες τις δυνατότητες αντιμετώπισης των 

αιτιών και των συνεπειών της οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής, όπως διαφάνηκε πρόσφατα και στο Information 

Exchange Seminar 2014, που έλαβε χώρα στο MILENG COE, στη Γερμανία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι βασική επιδίωξη δική μου αλλά και του συνόλου του προσωπικού 

της Μονάδος μας αποτελεί η προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητάς μας και η διατήρηση 

του 747 ΕΤΜΧ σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ώστε ανεξαρτήτως των συνθηκών, να είμαστε πάντα σε θέση να εκτε-

λέσουμε την αποστολή μας και να συμβάλλουμε έτσι, στην ανύψωση του αισθήματος ασφάλειας και του ηθικού των 

συμπατριωτών μας.

Φάρο της Μονάδος μας αποτελεί η ιστορική φράση «aut viam inveniam aut faciam», η οποία μεταφράζεται ως «ή 

θα βρούμε τον δρόμο ή θα τον κατασκευάσουμε», του σπουδαίου Καρχηδόνιου Στρατηλάτη με την ελληνική παιδεία, 

Αννίβα, ο οποίος αν και προερχόμενος από το Ιππικό, είχε κατανοήσει τη σημασία των επιχειρήσεων Μηχανικού, 

προκειμένου να διαβεί τις Άλπεις, με τους ελέφαντες και να αιφνιδιάσει τους Ρωμαίους. Η φράση αυτή αποτέλεσε την 

απάντησή του στην έντονη ανησυχία των στρατηγών του για την επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Τελικά, 

πέτυχε τον σκοπό του, αφού και βρήκε τον δρόμο, όπου υπήρχε, και κατασκεύασε νέο, όπου δεν υπήρχε, φθάνοντας 

γρήγορα και με ασφάλεια στα τείχη της Ρώμης.

Ανχης (ΜΧ) Κων/νος Θεοδωρόπουλος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



34 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία
Αρκετά χρόνια πριν, στο Γενικό Επι-

τελείο Στρατού και ειδικότερα στη Διεύ-
θυνση Μηχανικού, γεννήθηκε η ιδέα δη-
μιουργίας μιας Ειδικής Μονάδας, η οποία 
να είναι ικανή να ανταπεξέλθει σε όλες τις 
αποστολές, που είναι δυνατό να ανατε-
θούν στο Όπλο μας και αφορούν τόσο το 
Μηχανικό μάχης όσο και την προστασία 
δυνάμεων. Επίσης, να διαθέτει όλες τις 
δυνατότητες παροχής υποστήριξης Μη-
χανικού στην ειρήνη, στις Ένοπλες Δυνά-
μεις και γενικότερα στο Κράτος. Στο πλαί-
σιο αυτό, τη δεκαετία του ΄90 λειτούργησε 
στη Σχολή Μηχανικού σχολείο για την 
εκπαίδευση στελεχών όλων των κλάδων 
των ΕΔ, στις μη πολεμικές αποστολές.

Η ιδέα αυτή ενισχύθηκε και από τις 
εμπειρίες που μεταφέρθηκαν από το προ-
σωπικό του ΣΞ, το οποίο υπηρέτησε τα τε-
λευταία χρόνια σε θέσεις στο εξωτερικό, 
και ειδικότερα από όσους αναπτύχτηκαν, 
στο πλαίσιο συμμετοχής της Χώρας σε 
Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης.

Τα αποτελέσματα, καθώς και τα συ-
μπεράσματα που εξήχθησαν μετά από τις 
θεομηνίες και φωτιές που έπληξαν την 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν 
την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία μας 
να αποφασίσει να στηριχθεί και να επεν-
δύσει στις δυνατότητες, στην ποιότητα, 
στην ασφάλεια και στην οικονομία, που 
προσφέρει το Όπλο του Μηχανικού. Συ-
νταγή δοκιμασμένη, όπως φαίνεται από 
την ιστορία μας, τόσο με τη γέννηση του 

νέου Ελληνικού Κράτους, όσο και μετά 
τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, όπου 
την ανασυγκρότηση της χώρας ανέλαβε 
σχεδόν εξ ολοκλήρου και έφερε σε πέρας 
επιτυχώς το Όπλο του Μηχανικού.

Το 2008, με απόφαση του Ανώτα-
του Στρατιωτικού Συμβουλίου, το ΓΕΣ 
εξέδωσε Διαταγή συγκρότησης του 
747 ΕΤΜΧ, υπό την πλήρη διοίκηση της 
Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ, στο 
Στρατόπεδο «Επιλάρχου Σχοινά Α΄» 
στον Τύρναβο Λάρισας. Τον Ιούνιο του 
2010, με διαταγή του ΓΕΣ, η Μονάδα 
μεταστάθμευσε στο Λουτράκι Κορινθί-
ας, όπου εδρεύει έως σήμερα.

Αποστολή
Το Τάγμα, ως Μονάδα Εκστρατείας, 

εκτελεί αποστολές Μηχανικού μάχης και 
προστασίας δυνάμεων, την περίοδο πο-
λέμου, μηχανικού κατασκευών, την περί-
οδο της ειρήνης, ενώ αποτελεί την μονα-
δική μονάδα του Ελληνικού Στρατού που 
ειδικεύεται στη αντιμετώπιση φυσικών 
και τεχνολογικών καταστροφών, στην 
υλοποίηση σχεδίων εκτάκτων αναγκών 
και στην έρευνα και διάσωση. Στο πλαί-
σιο αυτό, το 747 ΕΤΜΧ δραστηριοποιείται 
με διαταγή του ΓΕΣ, σε όλον τον ελλαδικό 
χώρο και καθημερινά, το ήμισυ του προ-
σωπικού του, βρίσκεται σε επιφυλακή-
ετοιμότητα 2 και 4 ωρών.

Το Τάγμα έχει χαρακτηρισθεί ως Ει-
δικό, διότι διαθέτει όλες τις δυνατότητες 
των Μονάδων και Υπηρεσιών Μηχανικού 

και επιπλέον Γραφείο Πολιτικό – στρατι-
ωτικής Συνεργασίας, Γραφείο Μελετών 
και Επίβλεψης Έργων, Γραφείο Τυποποί-
ησης, Διμοιρία EOD – C/IED, Ειδικό Τμή-
μα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ), 
Διμοιρία Γεωγραφικού, Διμοιρία Εξυγί-
ανσης Ύδατος και Διμοιρία Συντήρησης.

Ειδικά στο πεδίο της αντιμετώπι-
σης των φυσικών καταστροφών, το 747 
ΕΤΜΧ έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει 
σε όλο τον ελλαδικό χώρο, κατόπιν δι-
αταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
εφόσον έχει προηγηθεί ανάλογο αίτη-
μα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας. Η Μονάδα διαθέτει, για την 
εκτέλεση των αποστολών αντιμετώπι-
σης φυσικών καταστροφών, το Ειδικό 
Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(ΕΤΑΚ), το οποίο πλαισιωμένο κατά 
περίπτωση με άλλα τμήματα της Μονά-
δος, έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει 
είτε αυτόνομα είτε επικουρικά σε άλλες 
Υπηρεσίες, οπουδήποτε διαταχθεί.

Εκπαίδευση
Βασική και συνεχής επιδίωξη της 

Μονάδας αποτελεί η παροχή υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης στο προσωπικό 
της, στο πλαίσιο των διαταγών και οδη-
γιών του ΓΕΣ. Είναι κατανοητό ότι, λόγω 
της αποστολής της, το προσωπικό της 
Μονάδας λαμβάνει ειδική εκπαίδευ-
ση, από διαφόρους φορείς, τόσο εντός 
των ΕΔ, όσο και εκτός αυτών. Επίσης, 
η Μονάδα οργανώνει εκπαιδεύσεις στο 

Το Μηχανικό, ως Όπλο του Στρατού Ξηράς, πλέον των επιχειρησιακών αποστολών, οι οποίες του έχουν 
ανατεθεί, έχει σημαντικό ρόλο στον υφιστάμενο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας αφού, τόσο λόγω 
της τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού του όσο και των μέσων που διαθέτει, είναι ικανό να προσφέρει 

σημαντική βοήθεια στην αντιμετώπιση της οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής. 

747
Ειδικό Τάγμα Μηχανικού
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«Aut viam inveniam aut faciam»
«Ή θα βρούμε τον δρόμο ή θα

τον κατασκευάσουμε»
ΑΝΝΙΒΑΣ (247-183 π.Χ.)

αντικείμενο Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών. 
Κύριο μέλημα είναι η πιστοποίηση της παρεχομένης εκπαίδευσης, ειδι-
κά για το προσωπικό του ΕΤΑΚ, το οποίο θα κληθεί να ενεργήσει εκτός 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προς ανακούφιση του πληθυσμού των 
περιοχών που θα πληγούν από μια φυσική καταστροφή.

Το προσωπικό του 747 ΕΤΜΧ παρακολουθεί έναν σημαντικό αριθμό εκ-
παιδεύσεων, από φορείς και υπηρεσίες με πιστοποίηση και εξειδίκευση στο 
αντικείμενό τους, όπως:

 Η 1η ΤΑΞΑΣ
 Η ΣΜΧ (Σχολείο EOD – CIED)
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 Οι Ειδικές Δυνάμεις (Τεχνικές 
αναρρίχησης, Σχολείο Νοσοκόμων Ειδι-
κών Δυνάμεων, Σχολείο Χιονοδρόμων, 
κ.λπ.)

 Το ΠΚΕΥΕ (Σχολείο Πολιτικοστρα-
τιωτικής Συνεργασίας)

 Η ΣΕΟΕΔ
 Το Πυροσβεστικό Σώμα
 Η ΕΜΑΚ (Εκπαίδευση Στοιχείων 

Στρατιωτικών Σκύλων Διάσωσης)
 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

(Εκπαίδευση διασωστών, νοσοκόμων-
διασωστών, αντικείμενα έρευνας, απε-
γκλωβισμού θυμάτων και παροχής Α΄ 
βοηθειών σε ορεινή διάσωση, σε τεχνική 
διάσωση και παραϊατρική διάσωση) και 

 Το Πολεμικό Ναυτικό.
 

Δραστηριότητες
Η Μονάδα, στο πλαίσιο των επιχει-

ρησιακών της αποστολών, έχει διαθέσει 
μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ, για 
την εκτέλεση εργασιών, επ’ ωφελεία Σχη-
ματισμών και Διοικήσεων του ελλαδικού 
χώρου.

Ιδιαίτερη μνεία κρίνεται σκόπιμο να 
γίνει στην κατασκευή των Παιδικών Κατα-
σκηνώσεων στις Κεχριές Κορινθίας, του 
Μνημείου Εθνικής Ενότητας στο Καβούρι 
Αττικής, του Κλειστού Σκοπευτηρίου στο 
Στρδο Βαρύτη, καθώς και του Κολυμβη-
τήριου Μάχης Ολυμπιακών Διαστάσεων, 
στο ΚΕΕΔ.

Επίσης, η Μονάδα διεξάγει ασκήσεις 
πιστοποίησης και επίδειξης δυνατοτή-
των του προσωπικού, που παρακολου-
θούνται, εκτός από τη στρατιωτική και 
πολιτική ηγεσία της χώρας, από ξένες 
αντιπροσωπείες, από στρατιωτικές σχο-
λές και από ΜΚΟ, όπως ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός. Το 2014, συμμετείχε στην 
άσκηση έρευνας-διάσωσης, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του σχεδίου «ΣΩΤΗΡΙΑ», που 
αφορά αεροπορικό ατύχημα εντός του 
στρατιωτικού αεροδρομίου Μεγάρων, σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες διάσωσης 
του πολιτικού τομέα και του Πυροσβεστι-
κού Σώματος.

Τέλος, έχει συντάξει σημαντικό αριθ-
μό μελετών, επί τεχνικών και επιχειρησι-
ακών θεμάτων, όπως η Χωροθέτηση των 
νέων Εγκαταστάσεων Μονάδας Υποβρυ-
χίων Αποστολών (ΜΥΑ) Λιμενικού Σώμα-
τος, η διαμόρφωση νέου ΤΟΜΠ ΜΧ, κ.λπ.

Διεθνείς Συνεργασίες
Το Τάγμα, στο πλαίσιο διεθνών δρα-

στηριοτήτων, συμμετέχει στις Dedicated 
Combat Forces του NRDC - GR, βρίσκε-
ται σε στενή συνεργασία, ανταλλάσοντας 
επισκέψεις με την SΕΕBRIG, ενώ παρα-
κολουθεί τις δραστηριότητες, στο πεδίο 
της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολο-
γικών καταστροφών, της αντίστοιχης ομά-
δας εργασίας στο MILENG GROUP/NATO, 
καθώς και στο MILENG COE/ΝΑΤΟ.

Επίσης, συμμετέχει στις συσκέψεις 
για τη συγκρότηση Κοινής Διακλαδικής 
Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών, 
τόσο με την Τουρκία όσο και με το Ισραήλ, 
στο πλαίσιο των ΜΟΕ Ελλάδος-Τουρκίας 
και της συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ, 
αντίστοιχα.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση από 
το ΓΕΣ, σχολείου αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών, στο οποίο θα φοιτούν στε-
λέχη από την Ελλάδα, από τις υπόλοιπες 
βαλκανικές χώρες, αλλά και τα κράτη- 
μέλη του ΝΑΤΟ.

Κοινωνική Προσφορά
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφο-

ράς των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικό-
τερα του ΣΞ, αλλά και σε εφαρμογή του 
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», διατέθηκαν τη 
χρονική περίοδο 2014-2015, προσωπικό 
και μέσα για την αντιμετώπιση του σει-
σμού στη Ν. Κεφαλονιά, της πυρκαγιάς 
και των συνεπειών της στην Αρχαία Μεσ-
σήνη, τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο 
της Ευρώπης, της δασικής πυρκαγιάς στα 
Γεράνεια Όρη, στην εκτέλεση αντιπλημ-
μυρικών εργασιών στον Δ. Ναυπλίου, 
στην αποκατάσταση οδικού δικτύου στον 
Δ. Ακράτας και στο Δ. Καλαβρύτων, κα-
θώς και για τη μελέτη-κατασκευή μη 
τυποποιημένης πεζογέφυρας, στη Σάμη-
Καραβόμυλου Κεφαλληνίας.

Λοιπά Θέματα:
Προσωπικό-Υλικά-Μέσα:

Το 747 ΕΤΜΧ, λόγω των πολλαπλών 
και ειδικών αποστολών που είναι δυνα-
τό να αναλάβει, είναι στελεχωμένο κυ-
ρίως με μόνιμο προσωπικό, με κρίσι-
μες ειδικότητες, που πολλές από αυτές 
προβλέπονται μόνο στη Μονάδα, όπως 
Διασώστες, Νοσοκόμους-Διασώστες, 
Πυροσβέστες, Συνοδούς Σκύλων Έρευ-



37

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι (links)

 http://milengcoe.org/news/Pages/The-747-SpEngBn.aspx

 http://www.army.gr/default.php?pname=videos_List&la=1&page=2#AnchorVideos

 http://www.hellenicdefence.gr/eidiseis/e2014/140305b.html

 http://www.fire.gr/?p=12997

νας-Διάσωσης, Αυτοδύτες, Χειριστές 
Συστήματος Εξυγίανσης Ύδατος κ.λπ.

Εκτός από τη σημαντική επένδυση 
του ΓΕΣ σε ανθρώπινο δυναμικό, έχει 
πραγματοποιηθεί αντίστοιχη επένδυση 
και για την προμήθεια του απαραίτητου 
εξοπλισμού της Μονάδας.

Έτσι το 747 ΕΤΜΧ, εκτός από τα μέσα 
και υλικά μιας Μονάδας Μηχανικού 
Εκστρατείας, διαθέτει Σταθμούς Ασυρ-
μάτου και Αναμεταδότες, Συσκευές 
προσδιορισμού θέσεως και πλοήγησης 
(GPS) και Γεωδαιτικό Σταθμό. 

Επιπλέον, διαθέτει το παρακάτω ει-
δικό υλικό:

 Πυροσβεστικά οχήματα 5 τόνων, 
δασικών-αστικών πυρκαγιών και 10 
τόνων για πυρκαγιές αεροδρομίων και 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων

 Μικρομηχανήματα αστικών πε-
ριοχών, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 350 
KVA (επαρκές για τη συνεχή ηλεκτρο-
δότηση οικισμού 5.000 κατοίκων)

 Σύστημα Εξυγίανσης (καθα-
ρισμού και αφαλάτωσης) ύδατος με 
δυνατότητα παροχής πόσιμου νερού 
40,000 λίτρα/ημέρα

 Αντλητικά συγκροτήματα

 Φωτιστικούς πύργους, με ακτίνα 
φωτισμού 75 μέτρων

 Ελαστικές λέμβους 6 και 7 θέσεων
 Υλικά διάσωσης όπως, κόφτη 

οπλισμένου σκυροδέματος (αδιατάρα-
κτης κοπής), υδραυλικό κόφτη-διαστο-
λέα απεγκλωβισμού, σάκους ανύψωσης 
και επεκτατικούς κυλίνδρους, εξοπλισμό 
αυτοδύτη-αναρριχητή-διασώστη-πυρο-
σβέστη, καθώς και σύστημα ανεύρεσης 
θυμάτων εικόνας-ήχου και εντοπισμού 
εγκλωβισμένων θυμάτων.

Βλέψεις για το μέλλον:
Το 747 ΕΤΜΧ θα συνεχίσει να δρα-

στηριοποιείται στον τομέα αντιμετώπι-
σης φυσικών και τεχνολογικών κατα-
στροφών, σε μια συνεχή προσπάθεια 
βελτίωσης και διεύρυνσης των επιχει-
ρησιακών του ικανοτήτων. Αυτό είναι 
δυνατό να εξασφαλισθεί με τη διαρκή 
ενίσχυση του Τάγματος με σύγχρονο 
ειδικό υλικό, όσο και με την αξιοποίη-
ση της εμπειρίας που αποκομίζεται από 
τη συμμετοχή του προσωπικού σε αντί-
στοιχες αποστολές.

Η συνεργασία της Ελλάδος με ξένες 
χώρες είναι δυνατό να διευρυνθεί με 

τη συνεκπαίδευση και τις διακρατικές 
επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών 
καταστροφών. Άλλωστε, δεν είναι τυ-
χαίο ότι οι Επιχειρήσεις Αντιμετώπισης 
Φυσικών Καταστροφών αποτελούν το-
μέα υψηλής προτεραιότητας στο ΝΑΤΟ. 
Τέλος, θα πρέπει να εξετασθεί και η 
δυνατότητα απόκτησης νέων μέσων και 
υλικών, τα οποία θα αυξήσουν την τα-
χύτητα και το εύρος ανάπτυξης του 747 
ΕΤΜΧ στις πληγείσες περιοχές.

Παρά το ήδη υψηλό επιχειρησιακό 
επίπεδο του ΕΤΑΚ, διαρκώς επιδιώκε-
ται η αναβάθμιση των ικανοτήτων του, 
μέσω νέου και σύγχρονου εξοπλισμού 
και εκπαίδευσης του προσωπικού από 
πιστοποιημένους φορείς του Εσωτερι-
κού και του Εξωτερικού.

Οι προοπτικές- επιδιώξεις του Τάγ-
ματος είναι: 

 Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης 
του προσωπικού του

 Η συνέχιση και αναβάθμιση της 
συνεργασίας με πιστοποιημένους φορείς 
έρευνας-διάσωσης και πυρόσβεσης

 Η διαρκής προσπάθεια αναβάθ-
μισης των επιχειρησιακών δυνατοτή-
των της Μονάδος.
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Τελετή Eγκαινίων Λειτουργίας 
της ΔΙΔΕΡΓΩΝ

Στην έδρα του 747 ΕΤΜΧ, στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» στο Λουτράκι, την 7η Μαΐου 2015, παρουσία 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνου Καμμένου, των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, των εκπροσώπων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των τοπικών Αρχών και φορέων, πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινί-
ων λειτουργίας της ΔΙΔΕΡΓΩΝ και της εκτέλεσης των έργων κοινής ωφελείας, στα πρότυπα των παλαιών  

«ΜΟΜΑ», σε Α΄ φάση από το 747 ΕΤΜΧ.

 Η ομιλία του κ. Α/ΓΕΣ, Αντγου 
Βασιλείου Τελίδη, ο οποίος εξήρε το 
Όπλο του Μηχανικού και τη συμβολή 
του στην ανασυγκρότηση του Ελληνικού 
Κράτους κατά το 2ο ήμισυ του 20ού αιώ-
να. Ο κ. Α/ΓΕΣ πραγματοποίησε μια σύ-
ντομη αναφορά στις παλαιές «ΜΟΜΑ» 
και τα επιτεύγματά τους, μετά τη λαί-
λαπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την 
τότε κατάσταση τη συνέδεσε με την 
παρούσα κατάσταση της πατρίδας μας, 
αναφέροντας ότι αποτελεί απαίτηση της 
κοινωνίας μια πράξη σαν αυτή της δη-

μιουργίας της ΔΙΔΕΡΓΩΝ. Επιπλέον, δι-
ευκρίνισε ότι η πρόταση του Υπουργού 
είναι απόλυτα αποδεκτή από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, και κύριο μέλημα είναι η κα-
τασκευή των αναγκαίων έργων, που θα 
ανακουφίσουν τον τόπο, καθώς και η 
συνδρομή στην αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι 
το 747 ΕΤΜΧ είναι έτοιμο να αναλάβει 
με επιτυχία το νέο του έργο, με δυνα-
τότητες που συνεχώς θα αυξάνουν με 
τη σταδιακή ενίσχυσή του σε μέσα και 
προσωπικό.

Τα κυριότερα σημεία της εκδήλω-
σης ήταν:

 Η ανάγνωση Ημερήσιας Δγής του 
Διοικητή του 747 ΕΤΜΧ, Ανχη (ΜΧ) κ. 
Κων/νου Θεοδωρόπουλου, στην οποία 
έγινε μια σύντομη αναφορά στα χαρακτη-
ριστικά και την ιστορία της Μονάδας, ενώ 
ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην ετοιμότητα 
λειτουργίας της Μονάδας ως Μονάδας 
«πιλότου» που θα εκτελεί τα έργα κοινής 
ωφελείας, μέχρι την οργάνωση και λει-
τουργία των κατασκευαστικών Μονάδων, 
διαδόχων των παλαιών «ΜΟΜΑ».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

οποία η Μονάδα κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει εξ ολοκλήρου ένα περιστατικό 
εχθρικής προσβολής σε φίλιες στρατι-
ωτικές εγκαταστάσεις. Η Μονάδα χρη-
σιμοποίησε το σύνολο του προσωπικού 
της και των μέσων της και εκτέλεσε σε 
γενικές γραμμές επιχειρήσεις πλωτών 
μέσων, εξουδετέρωσης εγκατεσπαρμέ-
νων τυποποιημένων πυρομαχικών και 
αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, 
γεφυροσκευής, έρευνας, διάσωσης και 
αποκατάστασης υποδομών:

Η συνολική παρουσία του 
Τάγματος στις παραπάνω 
εκδηλώσεις στέφθηκε με 

επιτυχία, γεγονός που 
το αποδεικνύουν και τα 

συγχαρητήρια του κ. ΥΕΘΑ, του 
κ. Α/ΓΕΕΘΑ και του κ. Α/ΓΕΣ, 

καθώς και ο ενθουσιασμός του 
συνόλου των προσκεκλημένων 

που παρέστησαν στην εκδήλωση.

 Η ομιλία του ΥΕΘΑ κ. Πάνου 
Καμμένου, στην οποία ανακοίνωσε ότι 
το προσεχές διάστημα θα κατατεθεί 
προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων 
το σχέδιο Νόμου το οποίο θα ορίζει το 
νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία των 
νέων «ΜΟΜΑ». Σύμφωνα με το προς 
ψήφιση σχέδιο νόμου, θα δημιουργη-
θούν 2 κατασκευαστικές μονάδες, οι 
οποίες θα αναλαμβάνουν έργα οδοποι-
ίας, εγγειοβελτιωτικά και αποκατάστα-
σης ζημιών, με έδρα την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, υπό τη Διακλαδική Διοί-
κηση Κατασκευής Έργων Ειδικού Σκο-
πού, με διακριτικό τίτλο «ΔΙΔΕΡΓΩΝ» 
και ιστορικό τίτλο «ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 Η προβολή της γενικής παρου-
σίασης του 747 ΕΤΜΧ από τον Διοικητή 
του, Ανχη (ΜΧ) κ. Κων/νο Θεοδωρό-
πουλο, στην οποία ενημερώθηκε πε-
ριληπτικά η στρατιωτική και πολιτική 
ηγεσία για τις δυνατότητες του Τάγμα-
τος, τα έργα που έχει εκτελέσει, τα υλι-
κά που διαθέτει και την παρουσία και 
δραστηριότητές του στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

 Η πραγματοποίηση, τέλος, άσκη-
σης, υπό τη μορφή επίδειξης, στον 
χώρο της λίμνης της Σχολής Μηχανι-
κού, στον Ισθμό της Κορίνθου, στην 
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Τα πολυβόλα Saint Étienne Mle1907 Transformée (T) 
1916 χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, από τους Γάλλους, αρχικά στα στρατιωτικά τμήματα 
της Κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης και στη συνέχεια –μετά την 
αποκατάσταση της εθνικής ενότητας– και στις υπόλοιπες μο-
νάδες του Στρατού. Έφεραν την επίσημη ονομασία «Πολυβόλο 
Σαίντ Ετιέν» και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Κατά την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου διατί-
θεντο περί τα 2.300 πολυβόλα, από τα οποία τα 1.300 δεν ήταν 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Στις αρχές του 20ού αιώνα στο 
κρατικό οπλουργείο του Saint Étienne, σχεδιάστηκε με βάση 
το πολυβόλο Puteaux ένα αντίστοιχο όπλο που ονομάστηκε 
Saint Étienne Mle1907. Η ουσιαστική τροποποίηση αλλά και 
ιδιαιτερότητα του τελευταίου εμφανιζόταν στο σύστημα λει-
τουργίας του, αφού το έμβολο των αερίων κινούνταν προς τα 
εμπρός και όχι προς τα πίσω. Το όπλο που κατασκευάστηκε 
υιοθετήθηκε από τον Γαλλικό Στρατό το 1909, ήταν όμως ιδι-
αίτερα πολύπλοκο και παρουσίαζε συχνά εμπλοκές. Το 1916 
έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορούσε το 
ρυθμιστή αερίων, τον επικρουστήρα και τα σκοπευτικά του 
όπλου, οι οποίες οδήγησαν στην κατασκευή του Saint Étienne 
Mle1907 Transformée 1916, που όμως δεν έγινε ποτέ παρα-
δεκτό από τον Γαλλικό Στρατό.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το Saint Étienne Mle1907 Transformée 1916 είναι αερόψυκτο αυτόματο όπλο που λειτουργεί με το σύστημα της επενέρ-

γειας των αερίων επί του εμβόλου. Κατά την πυροδότηση το έμβολο του όπλου κινείται προς τα εμπρός, ενεργοποιώντας 

έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό. Ο ρυθμός βολής του όπλου ρυθμίζεται μεταβάλλοντας τον όγκο του κυλίνδρου αερίων. 

Η κάννη περιβάλλεται μερικώς από χιτώνιο και κάτω από αυτήν βρίσκεται ο κύλινδρος αερίων.

Πολυβόλο
Saint Étienne Modèle 1907 Transformée 1916 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Saint Étienne Mle1907 Transformée 1916
Μήκος: 1.180 mm

Μήκος κάννης: 710 mm

Βάρος (άδειο): 25,4 kgr

Τροφοδοσία: Μεταλλική ταινία 24 ή 30 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 8 mm Lebel

Αρχ. Ταχύτητα: 700 m/s

Κατασκευαστής: MAS
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950, χορηγήθηκε στον Ελληνικό Στρατό, από τις ΗΠΑ, 
αριθμός οπλοπολυβόλων Μ1918 Α2. Αυτά έφεραν την επίσημη ονομασία «Οπλοπολυβόλο Μπράουνινγκ (BAR) Μ 1918 Α2 
των .30” / Rifle, Automatic, Browning M 1918 A2, cal. .30”» και χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και τη δεκαετία του 1970, οπότε 
και άρχισαν να αντικαθίστανται από τα FALLO και αργότερα, τη δεκαετία του 1980, από τα HK11 A1. Συχνά αναφέρονται ως 
«οπλοπολυβόλα Μπαρ». Το BAR κατασκευάστηκε προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να χρησιμοποιη-
θεί από τα επιτιθέμενα τμήματα για την εκτέλεση της τακτικής «πυρ και κίνηση». Έτσι, το όπλο είχε σχετικά μικρό βάρος και 
προοριζόταν για την εκτέλεση πυρών από τον ώμο, με σκοπό την απαγόρευση στον αμυνόμενο της εκτέλεσης σκοπευμένων 
πυρών. Η παραγωγή του άρχισε το 1918 και έτσι ελάχιστα χρησιμοποιήθηκε στον Μεγάλο Πόλεμο. Από το 1937 ξεκίνησε η 
κατασκευή του Μ1918 Α1 και το 1939 του Μ1918 Α2, τα οποία έφεραν δίποδα και ανέλαβαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου τον ρόλο του όπλου υποστήριξης ομάδας. Χρησιμοποιήθηκαν από τον Αμερικανικό Στρατό (μέχρι τη δεκαετία 
του 1950), καθώς και από πολλές ακόμη χώρες.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το BAR είναι αερόψυκτο αυτόματο όπλο που λειτουργεί με το σύστημα των αερίων και φέρει δίποδα και φλογοκρύπτη. Το 

Μ1918 φέρει επιλογέα πυρός, για την εκτέλεση βολής κατά βολή ή κατά ριπές, ενώ το Μ1918 Α2 φέρει μόνο μοχλό επιλογής 

ταχυβολίας και δύναται να εκτελεί μόνο ριπές.

Οπλοπολυβόλο 
Browning Automatic Rifle (BAR),

M1918 A2 (M4) R0778

Μ1918 A2
Μήκος: 1.214 mm

Μήκος κάννης: 610 mm

Βάρος (άδειο): 8,8 kgr

Τροφοδοσία: Γεμιστήρας 20 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: .30-06

Αρχ. Ταχύτητα: 855 m/s

Κατασκευαστής: Colt / Marlin / Winchester
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αυτόνομος
Οικοδομικός Οργανισμός

Αξιωματικών (ΑΟOΑ)
Υλοποιημένο έργο έως Μάρτιο 2015,

καθώς και προγραμματισμός-σχεδιασμός για το υπόλοιπο
του έτους 2015

Απολογισμός Έργου
Το διάστημα έως Μάρτιο 2015, έγινε σημαντικό έργο στους τομείς του Εκσυγχρονισμού και της Μηχανοργάνωσης 

του Οργανισμού, του Ελέγχου των Οικονομικών Στοιχείων παλαιοτέρων στεγαστικών προγραμμάτων ενώ παράλληλα 
εκπονήθηκαν μελέτες κατασκευής:

 Για τα έργα υποδομής του οικισμού 80 οικοπέδων στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης
 Μιας (1) πολυκατοικίας οκτώ (8) διαμερισμάτων στην Καλαμαριά θεσσαλονίκης, όπου εγκρίθηκε η δημοπράτηση 

από τον κ. ΥΕΟΑ και έγινε ο σχετικός ανοικτός Διαγωνισμός στις 27-1-2015, με ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό έκπτω-
σης που ανήλθε στο 50,22%

 Μιας (1) πολυκατοικίας 10 διαμερισμάτων στην Καστοριά
 Δεκαοκτώ (18) διαμερισμάτων, αρχικά, σε σύνολο σαράντα οκτώ (48), στο στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάν-

νινα
 Δύο (2) πολυκατοικιών 24 διαμερισμάτων στο Ο.Τ. 833Β, στη Λάρισα
 Ενός συγκροτήματος δεκαοκτώ 18 κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην Ποσειδώνια Κορίνθου
 Για την αξιοποίηση τμήματος του Στρδου «ΠΛΕΣΣΑ», του μοναδικού πολεοδομημένου Στρδου στην Αθήνα, εμβα-

δού 4.146 τ.μ., και κατασκευή 65 περίπου διαμερισμάτων, με επιδίωξη τιμής αγοράς της έκτασης στο 25% της αντικειμε-
νικής αξίας της, ήτοι τιμή 1.535.844,24. Τυχόν υψηλότερη τιμή έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος διάθεσης

 Για την αξιοποίηση των εκτάσεων, ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ, εντός και εκτός Σχεδίου πόλεως.

Στην περιοχή της Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) Πικερμίου
 Εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και αναμένονται οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολόγιο
 Μετά την έκδοση από το ΥΠΕΚΑ, με την ουσιαστική συνεργασία της Γενικής Δ/νσης του Οργανισμού και των Δ/νσε-

ων ΤΥ και Δικαστικού, του Ν.4280/2014 για τη διαδικασία ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλεως, είναι σε εκκρεμότητα 
η έκδοση των εφαρμοστικών Προεδρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών Αποφάσεων.

Εγκρίθηκαν τα μέλη-δικαιούχοι, για τη λήψη δανείου έως 50.000€, στα πλαίσια του 38ου Στεγαστικού Προγράμματος.

Προγραμματισμός Έργου Έτους 2015
Ο Οργανισμός προγραμματίζει:
 Την εγκατάσταση του Αναδόχου της κατασκευής της πολυκατοικίας Κ3 και του Υποσταθμού Κ4 στο ΟΤ 2060 στην 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, εντός του Μαρτίου 2015
 Τη Δημοπράτηση των έργων υποδομής στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης. Το σύνολο των υπόψη μελετών έχει 
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Περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ παρέχονται:
 Από το Γραφείο Ενημέρωσης στο τηλ.: 210 6577401 &

 Από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.aooa.gr

εγκριθεί από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των, θα τα παραλάβει προς 
χρήση.

 Τη Δημοπράτηση της κατασκευής της πολυκατοικίας 10 διαμερισμάτων στην Καστοριά, εντός του 1ου Εξαμήνου 
του 2015

 Τη Δημοπράτηση της κατασκευής της πολυκατοικίας Κ2 στο ΟΤ 2060 στην Καλαμαριά, στο 2ο εξάμηνο του 2015. 
Επιπλέον, ανάλογα με την εξέλιξη των έργων, την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και ανάλογα με τις επιθυμίες των μελών 
του Οργανισμού, κατά το 2ο εξάμηνο του 2015 θα προγραμματιστεί και η Δημοπράτηση ορισμένων από τα παρακάτω:

• Των 18 κατοικιών στο πρώην Στρατόπεδο «ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ» στην Ποσειδώνια του Δήμου Κορινθίων.
• Των 18 διαμερισμάτων (σε σύνολο 48), στο στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» στα Ιωάννινα
• Της κατασκευής δυο (2) πολυκατοικιών 24 διαμερισμάτων στο Ο.Τ. 833Β, στη Λάρισα
 Την ολοκλήρωση της Μελέτης Αξιοποίησης του εκτός σχεδίου κενού χώρου, ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ στου Παπάγου 

όπισθεν του κτηρίου του Οργανισμού, με τη σύνταξη της έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 Τη συνέχιση της συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και διευκρινι-

στικών εγκυκλίων, σε εφαρμογή του εκδοθέντος Ν.4280/14 για τον καθορισμό των όρων ένταξης στο σχέδιο πόλης των 
οικοπεδικών εκτάσεων ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ και λοιπών συνεταιρισμών στο Πικέρμι

 Την επίλυση Δικαστικών διενέξεων με το Εθνικό κτηματολόγιο για τις πρώτες εγγραφές στο Πικέρμι, εργασία που 
θα απασχολήσει επί μακρόν την υπηρεσία στο Β΄ εξάμηνο του 2015.

Επιδιώξεις-Στόχοι του Οργανισμού
Οι στόχοι του Οργανισμού προσδιορίζονται όπως παρακάτω:
 Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας
 Αξιοποίηση της νομοθεσίας, για απόκτηση-αγορά γης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ
 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, για την εξυπηρέτηση των μελών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα καταβληθεί προσπάθεια εντός του 2015, για:
 Συνεργασία με φορείς των συναρμοδίων Υπουργείων για την πολεοδόμηση της ΖΑΑ Πικερμίου-Ραφήνας και έντα-

ξή της στο σχέδιο πόλης
 Οικιστική αξιοποίηση των εντός Σχεδίου οικοπέδων του Οργανισμού, με κατασκευή κατοικιών
 Μεθόδευση και υλοποίηση μεταβίβασης έναντι τιμήματος, στον ΑΟΟΑ, ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ., από Στρδα ιδιο-

κτησίας ΤΕΘΑ, τα οποία είναι πολεοδομημένα
 Έρευνα αγοράς ιδιωτικών εκτάσεων, καθόσον την παρούσα περίοδο είναι συμφέρουσες οι τιμές αγοράς των οικο-

πέδων με σκοπό την αξιοποίησή τους για την εξυπηρέτηση των μελών.
 Προώθηση στεγαστικών προγραμμάτων.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το ΜΤΣ αντιμετώπιζε προβλήματα ταμειακής ρευστότητας, παρά την προηγη-
θείσα μείωση του μερίσματος κατά 25% από 1-1-2011 και βρισκόταν σε αδυναμία 
να συγκεντρώσει έγκαιρα το απαιτούμενο για την καταβολή του μερίσματος στους 
δικαιούχους ποσό, να αποπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις από τη μη 
καταβολή των ΒΟΕΑ και ΒΘ, να καταβάλει τα οφειλόμενα δικαιώματα από κρατή-
σεις στον ΕΚΟΕΜΣ (πλέον τόκους), στην ΕΑΑΣ και στο ΝΙΜΙΤΣ, να αποπληρώσει 
το δάνειο που έλαβε από τον ΕΛΟΑΣ και να εξυπηρετήσει το δάνειο που σύναψε 
με την «ALPHA BANΚ».

Ο παράγοντας που, κατά γενική ομολογία, ενέχεται περισσότερο από κάθε 
άλλο στην κρίση που διέρχεται το ΜΤΣ είναι η ανατροπή της σχέσης ισορροπίας 
εισφορών-παροχών, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη διανεμητικού τύπου στρα-
τηγική που το Ταμείο υιοθέτησε από την ίδρυσή του.

Η Διοίκηση του Ταμείου, μετά από μια συστηματική και πειθαρχημένη προ-
σπάθεια, κατάφερε:

 Να τακτοποιήσει νομοθετικά την οφειλή του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικο-
νομικών ύψους 158.692.652,05 € (από το 2009 έως και το Α΄ Τρίμηνο 2012) με το 
Ν. 4058/2012, ο οποίος τελικά τροποποιήθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 8 
του Ν. 4284/2014 (20ετής διακανονισμός), με παρακράτηση των ετήσιων ποσών 
από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία στελε-
χών, ως εξής:

 Κατά τα έτη 2015-2019, 5 εκ. ευρώ ετησίως
 Κατά τα έτη 2020-2024, 7 εκ. ευρώ ετησίως
 Κατά τα έτη 2025-2029, 9 εκ. ευρώ ετησίως
 Κατά τα έτη 2030-2034, το 1/5 του εναπομείναντος ποσού ετησίως 

(8.738.530,41 € ετησίως).
 Να λάβει έκτακτη επιχορήγηση ύψους 179.268.000,00 € από το Υπουρ-

γείο Οικονομικών, για να εξοφλήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του 
προς τρίτους (ΒΟΕΑ, ΒΘ, ΕΑΑΣ - υποπαράγραφος Γ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 
4093/2012).

 Να προχωρήσει στη σταδιακή αποπληρωμή:
 Των οφειλόμενων στον ΕΚΟΕΜΣ, τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 11,8 εκ. 

ευρώ, περίπου
 Του δανείου που έλαβε από τον ΕΛΟΑΣ
 Των οφειλόμενων στο ΝΙΜΤΣ
 Του δανείου που έλαβε από την «ALPHA BANK», υπολοίπου ποσού 

1.043.996,87 €.

Από τις προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν και η προώθηση νομοθετικών 
ρυθμίσεων, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα του Ταμείου, με:

 Την Απόδοση της Εισφοράς Αλληλεγγύης 1% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων 

Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
το ΜΤΣ και οι ενέργειες που ήδη πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις 
της Διοίκησης, για την οικονομική εξυγίανση και διασφάλιση της 

βιωσιμότητας του Ταμείου.

των ΕΔ (παράγραφος 11, του άρ-
θρου 2 του Ν. 4024/2011)

 Την Αύξηση της ασφαλιστικής 
Εισφοράς των μετόχων από 4% σε 
5% από 1-2-2011

 Τη Χορήγηση ποσοστού μερί-
σματος ίσου με το ποσοστό της κύρι-
ας σύνταξης που ισχύει σήμερα στις 
ορφανικές οικογένειες των θανόντων 
μετοχομερισματούχων (παράγραφος 
1, του άρθρου 43 του Ν. 3943/2011)

 Την Απόδοση (στο ΜΤΣ) πόρου 
σε ποσοστό 68%:

 Επί ποσοστού 5% επί των επι-
βαλλομένων σε χρήμα ποινών και επί 
των ποσών από τη μετατροπή των στε-
ρητικών επί της ελευθερίας ποινών

 Επί του ποσού που προέρχεται 
από την εκποίηση άχρηστων υλικών 
της ΕΛ.ΑΣ (παράγραφος 1, του άρ-
θρου 20 του Ν. 4058/2012 και υπο-
παράγραφος Γ.5 του άρθρου πρώτου 
του Ν. 4254/2014).

 Την Απόδοση (στο ΜΤΣ) πόρου 
σε ποσοστό 5% επί των προστί-
μων που καταβάλλονται 
για τις παραβά-
σεις του 
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ΚΟΚ που βεβαιώνονται από τις Υπηρε-
σίες της ΕΛ.ΑΣ (παράγραφος 1, του άρ-
θρου 45 του Ν. 4256/2014). Αναμένεται η 
έκδοση ΚΥΑ

 Τον Περιορισμό του Βοηθήματος 
Θανάτου από 15 σε 10 μηνιαία μερί-
σματα (παράγραφος 2, του άρθρου 43 
του Ν. 3943/2011)

 Τη διαμόρφωση της προβλεπόμε-
νης κράτησης από 4% σε 5% για όσους 
καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου 
από 1-2-2011 και μετά

 Τη μείωση του καταβαλλόμενου 
στους δικαιούχους μερίσματος, δεδομέ-
νης της άμεσης ανάγκης εξοικονόμησης 
πόρων για εξυγίανση των οικονομι-
κών του Ταμείου. Το διανεμό-
μενο μέρισμα, σε πλήρη 
συμμόρφωση με 
τις παρατη-
ρ ή -

σεις του ελέγχου και του εγγράφου της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων για τον λογιστικό χειρισμό του 
ελλείμματος (Αποσβεστέο Μέρισμα), 
αποτυπώνεται έκτοτε ορθώς λογιστικά 
και το επιβεβαιώνει η Έκθεση Ελέγ-
χου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του 
Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). 
Οι διατάξεις πλέον του ΠΔ 205/1998 
«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 
των ΝΠΔΔ», από την 
οικονομική Χρή-
ση 2011, 

εφαρμόζονται πλήρως.
Επίσης, με πρωτοβουλία της Διοί-

κησης του ΜΤΣ:
 Προστέθηκε στο άρθρο 2 του 

ΑΝ 559/1937 δεύτερη παράγραφος 
(παράγραφος 1, του άρθρου 77 του Ν. 
4146/2013), η οποία αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 5 του Ν. 4284/2014, ως 
εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΜΤΣ δύναται, κατόπιν έγκρισης του κ. 
ΥΕΘΑ, να κατανέμει στους μερισμα-
τούχους μέρισμα από τα καθαρά ετή-
σια έσοδα της τρέχουσας Χρήσης, τα 
οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση 

από τα συνολικά έσοδα του Ταμεί-
ου όλων των υποχρεώσεων 

αυτού, καθώς και ποσού 20 
εκ. ευρώ ανά έτος για τη 

δημιουργία ταμειακού 
αποθέματος».

 Αποφα-
σίσθηκε η 

δ ι ε ν έ ρ -
γ ε ι α 



46 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 5

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη εξωτερικού Φορέα 
που θα αναλάβει την εκπόνηση εμπε-
ριστατωμένης οικονομοτεχνικής ανα-
λογιστικής μελέτης, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 
4254/2014.

 Αποφασίστηκε να προχωρήσου-
με σε ενέργειες Σύστασης Πράξεων 
Οριζόντιας Ιδιοκτησίας των κτηρίων και 
αποτίμησης των Αντικειμενικών ή Εύ-
λογων Αξιών τους με διαχωρισμό της 
Αξίας Οικοπέδου-Κτίσματος. Μια τέτοια 
πράξη είναι απαραίτητη για τη σωστή 
απεικόνιση του Μητρώου Παγίων.

 Προχώρησε, με την ολοκλήρωση 
της απογραφής:

 Στην αναστολή της καταβολής του 
μερίσματος των 676 μη απογραφέντων 
με τη διαδικασία της υποβολής Υπευ-
θύνων Δηλώσεων μερισματούχων της 
κατηγορίας αυτής

 Στην αναστολή της καταβολής 
του μερίσματος των 1.414 μη απογρα-
φέντων που δεν ανταποκρίθηκαν στη 
νέα πρόσκληση για συμμετοχή στην 
απογραφή

 Στην οριστική διαγραφή:
• Των 357 θανόντων μερισματούχων
• Των 10 μερισματούχων, λόγω 

διακοπής της μερισματοδότησής τους 
από διάφορες αιτίες

 Στην αναζήτηση, με κάθε νόμιμο 
μέσο, των ποσών που εισπράχθηκαν 
χωρίς νόμιμη αιτία από συνδικαιούχους 
λογαριασμού ή κληρονόμους μερισμα-
τούχων ή λόγω υποχρέωσης διακοπής 
της μερισματοδότησης (τέλεση γάμου, 
ενηλικίωση-αποπεράτωση σπουδών, 
διακοπή σύνταξης, κ.λπ.).

 Στην άσκηση εκτός της αγωγής 
και μήνυσης κατά των υπαιτίων δρα-
στών του εγκλήματος της απάτης σε 
όσες περιπτώσεις η παραπάνω συμπε-
ριφορά μπορεί να στοιχειοθετήσει πρά-
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ξη κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ επάγγελ-
μα, σε διαφορετική περίπτωση:

• Την άσκηση αγωγής ενώπιον των 
Πολιτικών Δικαστηρίων, εάν τα οφειλό-
μενα ανέρχονται μέχρι του ποσού των 
επτακοσίων ευρώ (700,00 €)

• Την αποστολή επιστολής στους 
υπόχρεους, εάν τα οφειλόμενα ανέρ-
χονται μέχρι του ποσού των διακοσίων 
ευρώ (200,00 €) και αν δεν ανταπο-
κριθούν να εξοφλήσουν την αποστολή 
εξώδικης δήλωσης ανάλογα με την πε-
ρίπτωση.

 Στην αποστολή επιστολών στις 
Τράπεζες, προκειμένου να μας γνω-
ρίσουν τα πλήρη στοιχεία τυχόν συν-
δικαιούχων αποβιωσάντων μερισμα-
τούχων, τις κινήσεις των λογαριασμών 
τους και τα πλήρη στοιχεία των ατόμων 
που προέβησαν σε αναλήψεις ποσών, 
ώστε να αναζητήσουμε με κάθε νόμιμο 
μέσο τα ποσά που εισπράχθηκαν χωρίς 
νόμιμη αιτία.

Έχουν προταθεί αρμοδίως, για την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας του 
ΜΤΣ, τα παρακάτω Σχέδια Νόμου:

 Για την κατανομή των κοινωνι-
κών πόρων από το ΥΠΕΘΑ στα Μετοχι-
κά Ταμεία των Κλάδων (ΜΤΣ – Ν – Α), 
ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμέ-
νων τους

 Για την καθιέρωση των μερισμα-
τοδοτικών βαθμών του Ταξχου και του 
Αλχία

 Για την κατάργηση της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 3 των ΝΔ 38/1968 
και 71/1968, ώστε το ΜΤΣ να αναστέλλει 
την καταβολή του μερίσματος σε όσες 
περιπτώσεις και για όσο χρόνο υφίστα-
ται αντίστοιχη αναστολή καταβολής της 
στρατιωτικής σύνταξης

 Για τη μείωση του Βοηθήματος 
Θανάτου κατά 2 μηνιαία μερίσματα, ήτοι 
από 10 σε 8.

 Για την αύξηση της ασφαλιστικής 
εισφοράς των μερισματούχων του ΜΤΣ 
(παράγραφος 2, του άρθρου 5 του ΝΔ 
450/1947) από 5% κατά μία ποσοστιαία 
μονάδα, ήτοι 6%

 Για την τροποποίηση-αντικατά-
σταση του εδαφίου γ΄ και κατάργηση του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 του Ν. 1105/1980, όπως 

αυτά προστέθηκαν με την παράγραφο 1 
του άρθρου 43 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
Α΄66), προκειμένου να ισχύσουν οι 
ρυθμίσεις που εισήγαγε ο Ν. 3943/2011 
όχι μόνο από την ημερομηνία ισχύος 
του (31-3-2011), αλλά να εφαρμοστούν 
άνευ τινός χρονικού περιορισμού επί 
όλων ανεξαιρέτως των περιπτώσεων 
χηρευουσών - ορφανικών οικογενειών 
τόσο των νέων, όσο και των παλαιών, 
ήτοι και εκείνων πριν την 31-3-2011

 Για την αντικατάσταση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 ΚΥΑ 
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οι-
κονομικών, ώστε να διαμορφωθεί το 
ποσοστό της κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ/ΜΤΣ 
για τους μερισματούχους του Ταμείου 
σε ποσοστό 2% για κάθε τέκνο επί του 
εκάστοτε ισχύοντος τελευταίου μισθο-
λογικού βαθμού, τον οποίο ελάμβανε 
κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία 
και όχι όπως ισχύει σήμερα 5% ανά 
τέκνο επί του ακαθαρίστου μερίσματος 
που λαμβάνει μηνιαίως.

Επίσης το ΔΣ/ΜΤΣ, με το υπ’ αριθμ. 
15/2/17-7-2014 Πρακτικό του, αποφά-
σισε ομόφωνα:

 Την υποβολή προς το Υπουργείο 
Οικονομικών επιστολής – πρότασης, 
προκειμένου να έχουμε τη σύμφωνη 
γνώμη του, ώστε αν χρειαστεί να προ-
χωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση επί:

 Της απόδοσης στο ΜΤΣ 10,00 € 
για κάθε υποβαλλόμενη Έγκλιση σε 
Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

 Της απόδοσης στο ΜΤΣ ποσοστού 
10% επί των τελών υπέρ Δημοσίου που 
επιβαρύνεται ο πολίτης για οποιοδήπο-
τε πιστοποιητικό εκδίδεται από τη Διεύ-
θυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

 Της ανάληψης και καταβολής εκ 
μέρους του των συντάξεων στους πρώ-
ην υπαλλήλους του ΜΤΣ.

 Την υποβολή πρότασης προς τα 
Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημό-
σιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, 
προκειμένου να έχουμε τη σύμφωνη 
γνώμη τους, ώστε αν χρειαστεί να προ-
χωρήσουμε σε νομοθετική ρύθμιση:

 Για την επιβολή τέλους στις αιτή-
σεις που κατατίθενται στις Στρατιωτικές 
Υπηρεσίες και στις Υπηρεσίες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας από πολίτες (προ-

σλήψεις ΕΠΟΠ, υποψήφιοι Στρατιωτι-
κών – Αστυνομικών Σχολών, κ.λπ.)

 Για να εξετάσουν την περίπτωση 
να καταστούν μέτοχοι του ΜΤΣ οι Συνο-
ριοφύλακες και ίσως και άλλες κατηγο-
ρίες προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

Επισημαίνεται ότι, το ΜΤΣ καταρ-
τίζει τις οικονομικές του Καταστάσεις 
όπως προβλέπεται από το ΠΔ 205/1998 
και διανέμει μέρισμα σύμφωνα με το 
λογιστικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό 
και με την ταμειακή βάση. Επομένως η 
τιμή μεριδίου του μερίσματος εξαρτάται 
αποκλειστικά από το οικονομικό απο-
τέλεσμα κάθε έτους και τη δυνατότητα 
ταμειακής κάλυψης.

Το ΔΣ/ΜΤΣ αποφάσισε, λόγω της 
δημιουργηθείσας ζημίας στους συμμε-
τέχοντες στο Κοινό Κεφάλαιο (Κ.Κ) Φο-
ρείς με την ολοκλήρωση της δεύτερης 
φάσης του Προγράμματος Ανταλλαγής 
Ομολόγων (PSI), να καταθέσει αγωγή 
κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εται-
ρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ» για ενέργειες και παραλή-
ψεις της που στοιχειοθετούν αστική ευ-
θύνη και με την επιφύλαξη κάθε άλλου 
νόμιμου δικαιώματος, ζητώντας να του 
καταβληθούν, με τον ισχύοντα νόμιμο 
δικαιοπρακτικό τόκο υπερημερίας, τα 
εξής ποσά:

 7.845.374,97 €, το οποίο αντιστοι-
χεί στη διαφορά του κεφαλαίου που 
ήταν κατατεθειμένο στον υπ’ αριθμ. ΚΑ 
250953-7 λογαριασμό διαθεσίμων του.

 4.191.475,00 €, το οποίο αντιστοι-
χεί στη διαφορά του κεφαλαίου που 
ήταν κατατεθειμένο στον υπ’ αριθμ. 
ΚΑ 250084957 δεσμευμένο, λόγω σύ-
στασης ενεχύρου υπέρ της «ALPHA 
BANK», λογαριασμό του.

 10.000.000,00 €, για αποκατάστα-
ση ηθικής βλάβης.

Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει 
ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ενέρ-
γειες, οι οποίες, μαζί με τις τροπολογίες 
και τις προτάσεις που έχουν ήδη προ-
ωθηθεί για αύξηση των εσόδων του 
ΜΤΣ, θα συμβάλλουν στην οικονομική 
εξυγίανση του ΜΤΣ και στη διασφάλιση 
της βιωσιμότητάς του.

Ταξχος Νικόλαος Τσελεκίδης
Γενικός Δντής
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τακτική Αιμοδοσία στην 96 ΑΔΤΕ

Την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, διεξήχθη η  

ακτική αιμοδοσία της 96 ΑΔΤΕ, στην έδρα του 96 ΤΥΕΘ. Κατά την αιμο-

δοσία, η οποία διενεργήθηκε από ειδικό συνεργείο του Γενικού Νοσο-

κομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», προσήλθαν 157 εθελοντές από Μονάδες 

της 96 ΑΔΤΕ και συγκεντρώθηκαν 126 μονάδες αίματος.

Τακτική Αιμοδοσία στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμε-

ων πραγματοποιήθηκε, την 19η Μαρτίου 2015, εθελοντική αιμοδο-

σία, σε συνεργασία με τον Σταθμό Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκο-

μείου Τρικάλων.

Σκοπός της εθελοντικής αιμοδοσίας του Στρατιωτικού και 

Πολιτικού προσωπικού της Σχολής είναι η δημιουργία ικανού 

αποθέματος αίματος, πρωτίστως για τις ανάγκες των πολιτών 

της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Κατά την αιμοδοσία, 

συγκεντρώθηκαν συνολικά 36 φιάλες αίματος.

Τακτική Αιμοδοσία στη Σχολή Πεζικού

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ΣΤΕΠ 

Φρουράς Χαλκίδας εθελοντική αιμοδοσία του Στρατιωτικού προ-

σωπικού της Σχολής Πεζικού, για δεύτερη φoρά τους τελευταίους 

τρεις μήνες, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς των Ενό-

πλων Δυνάμεων.

Η συμμετοχή του προσωπικού υπήρξε σημαντική, συγκε-

ντρώνοντας συνολικά εβδομήντα (70) φιάλες αίματος.
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Άγημα Απόδοσης Τιμών

Στις 24 Μαρτίου 2015, η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ συμμετέσχε, με διάθεση αγή-

ματος απόδοσης τιμών, στις προεόρτιες εκδηλώσεις του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Βόλου.

Αποχιονισμός της Πόλης του Βόλου

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 έως και 4 Ιανουαρίου 20 15, διατέθηκαν 

μηχανήματα ΜΧ (2 Ε/Τ, 1 Φ/Τ γαιών,1 Ι/Σ γαιών) και οχήματα (τύπου 

ΗΑΜΜΕR) για απεγκλωβισμό οδικού δικτύου της πόλης του Βόλου, στο 

πλαίσιο του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Συμβολή του Στρατού Ξηράς στις Πλημμύρες στον Νομό Σερρών

Στην περιοχή του χωριού Αχινός του Νομού Σερρών, εξαιτίας των 

πλημμυρών που έχουν πλήξει την περιοχή, διατέθηκαν δύο ανατρεπόμε-

να, δύο εκσκαφείς τάφρων και ένας φορτωτής-εκσκαφέας τάφρων από 

το 10ο ΣΠ, με τη συνδρομή του 723 ΤΜΧ, για τη δημιουργία και ενίσχυση 

αναχωμάτων.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Παράλληλα, βέβαια, απαιτείται και η ενσυνείδητη εφαρμογή 
ορισμένων μέτρων στα πλαίσια της καθημερινής φροντίδας για 
τη στοματική υγεία. Αναλυτικότερα:

Τερηδόνα:
Είναι χρόνια πάθηση των σκληρών ιστών των δοντιών, που 

χαρακτηρίζεται από την προοδευτική απασβεστίωση της αδαμα-
ντίνης ή της οστεΐνης (τερηδόνα ρίζας) από την επιφάνεια προς 
το εσωτερικό του δοντιού, με ταυτόχρονη ή επακόλουθη απο-
σύνθεση του οργανικού του υποστρώματος.

Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η βλάβη, σε προχωρημένο 
στάδιο, φτάνει μέχρι και την απώλεια του δοντιού, λόγω εκτετα-
μένης καταστροφής των οδοντικών ιστών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συμμετέχουν στον μηχανισμό 
πρόκλησης της τερηδόνας είναι οι εξής:

 Παρουσία τερηδονογόνων μικροβίων (όπως ο στρεπτό-
κοκκος mutans) στο στόμα

 Μακροχρόνια παραμονή σακχάρων στο στόμα
 Βαθμός ανθεκτικότητας δοντιών στην τερηδονική προσβόλη
 Ποιότητα και ποσότητα σάλιου.

Οι βασικοί στόχοι ενός σχεδίου θεραπείας αντιμετώπισης 
της τερηδόνας για κάθε άτομο είναι:

 Η αποτροπή εμφάνισης νέων τερηδονικών βλαβών
 Η αποκατάσταση βλαβών, όταν είναι απαραίτητο, με την 

μικρότερη δυνατή αποκοπή οδοντικών ιστών
 Η αποτροπή εμφάνισης τερηδόνας σε υπάρχουσες απο-

καταστάσεις.

Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
είναι τα ακόλουθα:

 Ενημέρωση - ενεργοποίηση του ασθενή
 Εκπαίδευση στη στοματική υγιεινή
 Λήψη φθορίου
 Διατροφικές συνήθειες
 Χρήση αντιμικροβιακών
 Κάλυψη οπών και σχισμών
 Παρακολούθηση - Επανεξετάσεις

Φλεγμονώδεις Νόσοι Περιοδόντιου:
Ο όρος περιοδόντιο αναφέρεται στο σύνολο των ιστών που 

περιβάλλουν τα δόντια και έχουν ως κοινή λειτουργική αποστο-
λή τη στήριξη και τη συγκράτησή τους, στο οστό των γνάθων.

Οι κυριότερες φλεγμονώδεις νόσοι του περιοδοντίου 
είναι:

 Ουλίτιδα: όταν η φλεγμονή αφορά μόνο στα ούλα.
 Περιοδοντίτιδα: όταν η φλεγμονή επεκτείνεται και στους 

ιστούς κατά βάθος (όπως το φατνιακό οστό).
Πρωταρχικό αίτιο και των δύο είναι η οδοντική πλάκα.
Οδοντική μικροβιακή πλάκα ονομάζεται η μαλακή (μη ενα-

σβεστιωμένη) άθροιση μικροοργανισμών και των προϊόντων 
τους στις οδοντικές ή άλλες τεχνητές στερεές επιφάνειες στη στο-
ματική κοιλότητα. Την εναπόθεση οδοντικής πλάκας ακολουθεί η 
εναπόθεση πάνω σε αυτήν αλάτων από το σάλιο, με αποτέλεσμα 
το σχηματισμό της τρυγίας. Η ύπαρξή τρυγίας είναι συνεργός πα-
ράγοντας. Δεν προκαλεί, δηλαδή, άμεσα φλεγμονή, αλλά παρέχει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της εναπόθεσης 
πλάκας και τη συγκρατεί σε σταθερή σχέση ως προς τα ούλα.

Η εξελικτική πορεία των νόσων του περιοδοντίου 
έχει ως ακολούθως:

Συσσώρευση οδοντικής πλάκας  σχηματισμός τρυγίας  
ουλίτιδα  περιοδοντίτιδα  απόπτωση δοντιών.

Αναλυτικότερα:
Ουλίτιδα: Είναι η φλεγμονώδης αντίδραση των ούλων που 
οφείλεται σε τοπικά ερεθιστικά αίτια με προεξέχοντα τον μι-
κροβιακό παράγοντα. Κυριότερο σύμπτωμα είναι η αιμορραγία. 
Επιγραμματικά η θεραπεία έγκειται αφενός στην ενημέρωση του 
ασθενή για τη στοματική υγιεινή και την ενεργοποίησή του και 
αφετέρου στην αποτρύγωση-στίλβωση (αφαίρεση οδοντικής 
πλάκας και τρυγίας) στο οδοντιατρείο.

Περιοδοντίτιδα: Είναι η φλεγμονώδης νόσος όλων των περιοδο-
ντικών ιστών, η οποία χαρακτηρίζεται από τη καταστροφή του πε-
ριρριζίου και του φατνιακού οστού. Η περιοδοντίτιδα αποτελεί εξελι-

Η οδοντιατρική πρόληψη αναφέρεται κατεξοχήν στις δύο κυριότερες παθήσεις των δοντιών, την τερηδόνα 
και τις φλεγμονώδεις νόσους του περιοδοντίου. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πάρα πολλά, τόσο για την 
αιτιολογία όσο και για την παθογένεσή τους, οι παθήσεις αυτές εμφανίζουν μια σταθερή αυξητική τάση, η 

οποία οφείλεται στην έλλειψη συστηματικής ενημέρωσης του κοινού. 
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με επιπλέον τη ριζική απόξεση και τη χειρουργική παρέμβαση, 
όπου αυτό καθίσταται αναγκαίο.

Επίλογος
Έχοντας ήδη αντιληφθεί από τα παραπάνω τον πρωταρχικό 

ρόλο του βουρτσίσματος για την πρόληψη εμφάνισης αλλά και 
για την καταπολέμηση τόσο της τερηδόνας όσο και των περιοδο-
ντικών παθήσεων, σας παραθέτω χρήσιμες συμβουλές καθημε-
ρινής φροντίδας των δοντιών:

 Επιλέγουμε μαλακή κατά προτίμηση ή μέτρια οδοντό-
βουρτσα, (η σκληρή μπορεί να προκαλέσει αποτριβές των δοντι-
ών, τραυματισμό των ούλων και υφιζήσεις).

 Η αντικατάσταση της οδοντόβουρτσας γίνεται μόλις αρ-
χίσουν να ανοίγουν οι θύσανοι των τριχών (περίπου κάθε 4-5 
μήνες).

 Βουρτσίζουμε τα δόντια δύο φορές ημερησίως (τη μία εξ 
αυτών οπωσδήποτε πριν το βραδινό ύπνο), χρησιμοποιώντας 
πάντα φθοριούχο οδοντόπαστα. Αρχίζουμε από το ένα άκρο του 
οδοντικού τόξου και την παρειακή του επιφάνεια (εξωτερική) 
και με απαλές κυκλικές κινήσεις μετακινούμαστε προς το άλλο, 
φροντίζοντας πάντα να εφαρμόζουμε την οδοντόβουρτσα με γω-
νία 45ο ως προς τον αυχένα του δοντιού (σημείο ένωσης δοντιού 
με ούλο). Πρακτικά, στα άνω δόντια η οδοντόβουρτσα έχει γωνία 
45ο προς τα πάνω και αντιστοίχως 45ο προς τα κάτω για τα κάτω 
δόντια. Μόλις φτάσουμε στο άλλο άκρο του τόξου, περνάμε στη 
γλωσσική επιφάνειά του (εσωτερική) και ομοίως με παραπάνω, 
επανερχόμαστε στο αρχικό σημείο. Στο τέλος βουρτσίζουμε και 
τις μασητικές επιφάνειες των δοντιών και η φροντίδα της μιας 
γνάθου έχει ολοκληρωθεί. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε 
ότι κανένα τμήμα του τόξου δεν έχει διαφύγει της περιποίησής 
μας. Ομοίως βουρτσίζουμε και την άλλη γνάθο.

 Χρησιμοποιούμε καθημερινά οδοντικό νήμα για την απο-
μάκρυνση των μικροβιακών πλακών από τις όμορες επιφάνειες.

 Σε μεγαλύτερα μεσοδόντια διαστήματα, συνίσταται η χρή-
ση μεσοδόντιων βουρτσών.

 Εκτιμώμενος χρόνος βουρτσίσματος περί τα 1,5 με 2 λεπτά.
Τχης (ΥΟ) Αναστάσιος Κουνέλης

κτικό στάδιο της χρ. ουλίτιδας που δεν θεραπεύτηκε, επομένως όλα 
τα αίτια που προκαλούν τη χρ. ουλίτιδα συμβάλλουν στη γένεση της 
περιοδοντίτιδας. Η κλινική εικόνα σε περιοδοντικούς ασθενείς είναι 
σχεδόν φυσιολογική ή με ελάχιστο οίδημα και ερυθρότητα, δηλαδή 
εικόνα λιγότερο θορυβώδη σε σχέση με αυτή της ουλίτιδας. Όμως η 
βλάβη εντοπίζεται στους βαθύτερα κείμενα ιστούς και αποκαλύπτε-
ται με την κλινική εξέταση και ακτινογραφικώς.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοδοντίτιδας είναι:
 Φατνιολυσία
 Δημιουργία περιοδοντικών θυλάκων.

Άλλα συμπτώματα:
 Αυξημένη κινητικότητα δοντιών
 Διαταραχή σχέσης μύλης-ρίζας (εικόνα επιμηκυσμένου 

δοντιού)
 Πόνος στη μάσηση (κυρίως λόγω κινητικότητας)
 Οξέα συμπτώματα (πόνος και ευαισθησία στην επίκρου-

ση) μόνο επί περιοδοντικού αποστήματος
 Εκροή πύου
 Δυσοσμία
 Μετανάστευση δοντιών.
Το τελικό αποτέλεσμα της περιοδοντίτιδας είναι η απόπτω-

ση των δοντιών. Η θεραπεία είναι ίδια με αυτή της ουλίτιδας, 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας “Day-Run 2015”

Το Σάββατο 7 Μαρτίου, διεξήχθησαν οι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου 

”Day-Run” Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, για το έτος 2015, 

στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στο Τατόι, στο πλαίσιο του εορτασμού 

της παγκόσμιας ημέρας Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM), ταυτόχρονα με 

τον 61ο Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου της Πολεμικής Αεροπορίας, με υπεύ-

θυνο οργάνωσης το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, υπό την εποπτεία του 

ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ.

Στην ομαδική κατάταξη Ανδρών, πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα του 

Στρατού Ξηράς, δεύτερη η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας και τρίτη η 

ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού. Αντίστοιχα στις Γυναίκες, πρώτη αναδεί-

χθηκε η ομάδα του Στρατού Ξηράς, δεύτερη της Πολεμικής Αεροπορίας 

και τρίτη του Πολεμικού Ναυτικού. 
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Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος Σχολών ΕΔ & ΣΑ Έτους 2015

Πετοσφαίριση: Στη Γενική Κατάταξη Σχολών, στους Άνδρες πρώτη αναδείχθηκε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, δεύτερη η 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τρίτη η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στις Γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η Στρα-

τιωτική Σχολή Ευελπίδων, δεύτερη η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και τρίτη η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Καλαθοσφαίριση: Στη Γενική Κατάταξη Σχολών, στους Άνδρες πρώτη αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 

δεύτερη η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τρίτη η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Στις Γυναίκες πρώτη αναδεί-

χθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, δεύτερη η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και τρίτη η Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών Ναυτικού.

Αντισφαίριση: Στη Γενική Κατάταξη Σχολών, πρώτη αναδείχθηκε η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, δεύτερη 

η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και τρίτη η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Σκοποβολή: Στη Γενική Κατάταξη Σχολών, στους Άνδρες πρώτη αναδείχθηκε η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο-

μίας, δεύτερη η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και τρίτη η Σχολή Ικάρων. Στις Γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η 

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, δεύτερη η Σχολή Ευελπίδων και τρίτη η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ-

νομίας. Στις Γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, δεύτερη η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και 

τρίτη η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Σκάκι: Στη Γενική Κατάταξη Σχολών, πρώτη αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, δεύτερη η Σχολή 

Ικάρων και τρίτη η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Κολύμβηση: Στη Γενική Βαθμολογική Κατάταξη Σχολών, στους Άνδρες πρώτη αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 

δεύτερη η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τρίτη η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Στις Γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η 

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, δεύτερη η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τρίτη η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Στίβος: Στη Γενική Βαθμολογική Κατάταξη Σχολών, στους Άνδρες πρώτη αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 

δεύτερη η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τρίτη η Σχολή Ικάρων. Στις Γυναίκες πρώτη αναδείχθηκε η Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων, δεύτερη η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τρίτη η Σχολή Ικάρων.

Ξιφασκία: Στην Ομαδική Κατάταξη Αθλητών Ξίφους Μονομαχίας, πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων, δεύτερη η ομάδα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και τρίτη η ομάδα της Σχολής Αξιωματικών 

Ελληνικής Αστυνομίας.
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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

Βρίσκεται στην κοινότητα Καστρακίου, στη ΝΔ. παρυφή 

της Ιεροπηγής, σε δημόσια έκταση 10.730 τ.μ., που κατέχει η 

Στρατιωτική Υπηρεσία από το 1950. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμονή των αν-

δρών του 1ου/574 Τάγματος Προκάλυψης που επανδρώνει το 

φυλάκιο περιοδικά, δύο φορές το μήνα από τη 12η Φεβρουαρί-

ου 2008. Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.080 μ. και μόλις 4 χλμ. από τα σύνορα, στα ερείπια του παλιού οικισμού 

«Κωστενέτσι», που ιδρύθηκε από Βλαχόφωνους της Β. Ηπείρου. Στην περιοχή εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 17ου αι-

ώνα, κατατρεγμένοι από Τουρκαρβανίτες. Στη συνέχεια συγχωνεύθηκαν με τους ντόπιους και αφομοιώθηκαν με αποτέ-

λεσμα να απολέσουν τη Βλάχικη γλώσσα και να υιοθετήσουν το ιδίωμα των Σλαβοφώνων. Το 1776 από το Κωστενέτσι 

πέρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Είναι γνωστό από τα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα. Μετά το 1903 οι κάτοικοι προ-

σχώρησαν στην Εξαρχία. Τοπική επιτροπή οργάνωσης του αγώνα αποτέλεσαν οι Β. Τσεμάνης, Τ. Εμμανουήλ, τον οποίο 

δολοφόνησαν οι τσέτνικς, για να κάμψουν το φρόνημα των κατοίκων που παρέμεναν Πατριαρχικοί, Μιχαήλ και Στέφανος 

Καρτσιάκος, Α. Τερζής, Γ. Γούλιος, Πέντος, Παναγιώτης και Χρήστος Καλίνης, Π. Μπίτσος, Γιάννης και Τρύφωνας Ρούκας. 

Οι τσέτες των Κλιάσεφ και Τσακαλάρωφ οργανώθηκαν από το 1902 στο χωριό. Απ’ το χωριό καταγόταν ο φανατικός αντί-

παλος του καπετάν Κώττα, βοεβόδας Κορσάκωφ, σημαίνον στέλεχος της ΕΜΕΟ, ο οποίος δολοφονήθηκε στη συμπλοκή 

της Φτελιάς, τον Ιούλιο του 1907. Από εκεί καταγόταν και ο Μακεδονομάχος καπετάν Ναούμης Ορλίνης, ο οποίος κατάφερε 

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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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΠΕΡΗΦΑΝΟ

Βρίσκεται στο ομώνυμο ύψωμα του Γράμμου, σε υψό-

μετρο 2.430 μ., σε δημόσια έκταση 400 τ.μ. Λειτούργησε 

μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και μέχρι το 1952, 

εξυπηρετώντας ανάγκες Ομάδος Πεζικού της Διμοιρίας 

Σταυρού. Οι εγκαταστάσεις του φυλακίου είχαν γίνει από 

τους αντάρτες στον εμφύλιο και χρησιμοποιήθηκαν από τη 

Στρατιωτική Υπηρεσία. Στα υψώματα της περιοχής δόθηκαν αποφασιστικές αναμετρήσεις την περίοδο 1947/49.

με τον υπαρχηγό του Ναΐδη απ’ τη Φλώρινα, να απαγάγει τον καϊμακάμη Φλώρινας στα 1881, ως μέσο άσκησης πίεσης 

προς τους Οθωμανούς, για την εφαρμογή της Συνθήκης του Βερολίνου. Ο ηρωισμός του καπετάνιου τραγουδήθηκε απ’ τη 

λαϊκή μούσα και ακούγεται ως τις μέρες μας στα χωριά της περιοχής. Τον Απρίλη του 1908 τα σώματα του καπετάν Ρουμε-

λιώτη (Ανθλγός Πεζικού Παπαλουκάς Λουκάς) και Δικωνύμου-Μακρή, συναντήθηκαν για να οργανώσουν την προσβολή 

του χωριού, που αποτελούσε σημαντικό κέντρο οργάνωσης των βουλγαρικών συμμοριών. Η αιματηρή συμπλοκή που 

ακολούθησε, βάσει προσχεδιασμένων ενεργειών των Ελληνικών σωμάτων, διεκόπη, όταν ειδοποιήθηκαν για επικείμε-

νη άφιξη τουρκικού ιππικού και αφού κατόρθωσαν να επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στους Βουλγάρους. Στα 1943, χρονιά 

καθοριστική για την Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων κατά των δυνάμεων κατοχής, αντάρτικο σώμα της περιοχής, έπληξε 

φάλαγγα Ιταλών μέσα στο χωριό. Το χωριό μετονομάστηκε σε Ιεροπηγή το 1930. Ο παλιός οικισμός καταστράφηκε εκ θε-

μελίων το 1949. Από το 1954 έως το 1958 άρχισε να καταφθάνει στην ευρύτερη περιοχή Καστοριάς και Πρεσπών πλήθος 

βλάχικων οικογενειών προς εποικισμό των ακριτικών περιοχών, ενταγμένοι σε κρατικό πρόγραμμα. Το χωριό αναφέρεται 

και με τη βουλγαρική ονομασία Κόσινετς.

ΕΦ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Βρίσκεται στην περιοχή Τριλόφου, σε έκταση 3.500 τ.μ. 

που ανήκει στον Δήμο Νεστορίου. Λειτούργησε το 1990  

και έως το 1999 επανδρωνόταν από Μονάδες Καταδρο-

μών. Την ευθύνη για την περιοδική επάνδρωσή του ανέ-

λαβε το 574 ΤΠ, μέχρι την οριστική κατάργησή του. Έκτοτε 

επανδρώνεται περιοδικά επί 4ωρο, μία φορά το μήνα. Το 

χωριό αναφέρεται και με τη βουλγαρική ονομασία Σλίμνητσα και αποτέλεσε έδρα Μονάδων κατά τις επιχειρήσεις 

του ελληνοϊταλικού πολέμου.
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Βασική πηγή άντλησης πληροφοριών 
αποτέλεσαν οι εφημερίδες και τα περιο-
δικά από την Αθήνα: Αθήναι, Ακρόπολις, 
Αστήρ, Αστραπή, Εμπρός, Ερμής, Εστία, 
Εφημερίς, Η διάπλασις των παίδων, Και-
ροί, Ρωμιός, Ελληνομνήμων, Μελέτη, Νέα 
ημέρα Τεργέστης, Πατρίς, Νέον Άστυ, 
Χρόνος και Σκρίπ· από τον Πειραιά: Σφαί-
ρα και Χρονογράφος· την Πάτρα: Νεολό-
γος Πατρών· την Κόρινθο: Νέα Κόρινθος· 
τη Χαλκίδα: Εύριπος· τη Σάμο: Αιγαίον· τη 
Θεσσαλονίκη: Μακεδονία και την Κεφα-

λονιά: Ζιζάνιον. Παράλληλες πηγές αυτής 
της διαλεκτικής  στάθηκαν οι εφημερίδες 
των ομογενών της Σμύρνης Αμάλθεια, 
της Νέας Υόρκης Ατλαντίς και της Αλε-
ξάνδρειας Ταχυδρόμος–Ομόνοια, όπως 
επίσης και η εφημερίδα Ήπειρος, του Γε-
ωργίου Χατζή «Πελλερέν», το πρώτο φύλ-
λο της οποίας κυκλοφόρησε στα Ιωάννινα 
στις 3 Μαρτίου 1913.

Ειδικότερα, τα δημοσιεύματα της πε-
ριόδου που προηγείται και έπεται της 
απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, τόσο 

του ελληνικού όσο και του ξένου Τύπου, 
μας φέρνουν σε επαφή με διάφορες πλη-
ροφορίες: Για την οργάνωση της στρατιάς 
Ηπείρου και τη διεξαγωγή των πολεμι-
κών επιχειρήσεων, για την απήχηση που 
είχε το γεγονός στην Ελλάδα, στο εξωτε-
ρικό αλλά και στις τοπικές κοινότητες των 
μουσουλμάνων και Ισραηλιτών, για την 
αίσθηση που προκάλεσε στη γενικότε-
ρη κοινή γνώμη, για την κατάσταση των 
εμπολέμων, για το κλίμα πανηγυρισμού 
που επικράτησε αμέσως μετά την απε-

Η Aπελευθέρωση των Ιωαννίνων
όπως αποτυπώθηκε στον Τύπο της εποχής

Ο Τύπος, ως φύσει διαμεσολαβητής μεταξύ της κρατικής πολιτικής και της κοινής γνώμης και πολλές φορές ως 
διαμορφωτής τους, αποτελούσε μία από τις κύριες και προσιτές πηγές πληροφοριών στην εποχή των Βαλκανι-
κών Πολέμων. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της Ελλάδας της «Μεγάλης Ιδέας» αλλά και της τοπικής κοινωνίας 
αποτυπωνόταν και ζωντάνευε στα φύλλα των εφημερίδων και στις σελίδες των περιοδικών, τα οποία εν τέλει 

κυοφορούσαν τη διαλεκτική και τους συμβολισμούς της εποχής, στην οποία αναφερόμαστε.
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λευθέρωση, όπως επίσης και για κάθε 
λογής μικροϊστορίες.

Έτσι, παραμονές της απελευθέρωσης 
οι στρατιώτες του Οθωμανικού Στρατού 
παρουσιάζονταν ως «αξιοδάκρυτοι» και 
δυστυχισμένοι, εξαντλημένοι από την πεί-
να και τις κακουχίες, οι οποίοι σύρονταν 
καθημερινά στις προφυλακές του Ελλη-
νικού Στρατού προφέροντας τις λέξεις: 
«τισλίμ» και «Ανατόλ», δηλαδή «παραδί-
νομαι» και «δεν είμαι Αρβανίτης», ικετεύ-
οντας για λίγο ψωμί.

Παράλληλα, η κατάσταση του πλη-
θυσμού στην πόλη των Ιωαννίνων, 
λόγω της πολύμηνης πολιορκίας, πε-
ριγράφεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ 
η διακοπή συγκοινωνίας και επισιτι-
σμού δυσχέραιναν την ήδη ταραγμένη 
ατμόσφαιρα. Στις 15 Φεβρουαρίου δεν 
υπήρχε στην πόλη ζάχαρη, βαμβάκι, 
ενώ οι κάτοικοι διαπληκτίζονταν για 
λίγο άρτο, καθώς υπήρχε μεγάλη έλλει-
ψη, όπως και σε αλεύρι. Επίσης, το πε-
τρέλαιο είχε εξαντληθεί, με αποτέλεσμα 
να βυθιστεί η πόλη στο σκοτάδι, ενώ 
από τις τουρκικές Αρχές επιβλήθηκε 
απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις 
απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η συγκεκριμένη κατάσταση εξακο-
λούθησε έως τη λήξη της πολιορκίας και 
την είσοδο του Ελληνικού Στρατού στην 
πόλη. Ο επίλογος του πολέμου δόθηκε 
από τις εφημερίδες με χαρακτηρισμούς 
όπως: «περίλαμπρος σελίδα όχι μόνο δια 
την ιστορία του ελληνισμού, αλλά δια την 
παγκόσμιαν πολεμική ιστορίαν», εξαιτίας 
της περίφημης οχύρωσης του Μπιζανί-
ου, το οποίο αναφέρεται ως «οχυρώτατο 
φρούριο της ευρωπαϊκής Τουρκίας, το 
θεωρούμενον απόρθητον» και αποτέλεσε 
βασικό αντικείμενο μιας πληθώρας αφιε-
ρωμάτων για τη θρυλική οχύρωσή του.

Την επομένη κιόλας της απελευθέ-
ρωσης ακολούθησαν αναλύσεις του ελ-
ληνικού σχεδίου εκπορθήσεως των Ιω-
αννίνων, δημοσίευση του πρωτοκόλλου 
παράδοσης της πόλης και περιγραφή της 
οριστικής αποχώρησης του Οθωμανικού 
Στρατού αλλά και της θριαμβευτικής ει-
σόδου του Διαδόχου Κωνσταντίνου στην 
πρωτεύουσα της Ηπείρου.

Ανταποκριτής των Τάιμς περιέγραφε 
την είσοδο του Διαδόχου Κωνσταντίνου 
με το επιτελείο του στα Ιωάννινα: «ουδε-

μία ανθρώπινη φαντασία δύναται να απο-
δώση την συγκίνησιν, την οποίαν ησθά-
νοντο και αυτοί οι ξένοι εις τους εθνικούς 
παλμούς του απελευθερωθέντος λαού. 
Μία πόλις, η οποία κατείχετο υπό φρενί-
τιδος, η οποία δεν εγνώριζε πώς να εκ-
δηλώσει την πλήμμυραν των αισθημάτων 
της και η οποία απέληξε να εναγκαλίζεται 
και να ασπάζεται τα όπλα, τας ξιφολόγχας 
και τα γόνατα των στρατιωτών».

Παράλληλα, ο Γεώργιος Χατζής, από 
την εφημερίδα Ήπειρος, περιέγραφε, με 
υπερθετικά στοιχεία, ως εξής: «Ηλεκτρι-
σμοί νέοι εγαλβάνισαν τα κορμιά και τας 
ψυχάς· τα σπίτια των συνοικιών ηρημώ-
θησαν και μια ασφυκτική κοσμοπλήμ-
μυρα, ανδρών και γυναικών, γερόντων, 
γραιών, παιδίων, ως και των αρρώστων, 
σηκωθέντων από τα κρεβάτια των, εξ’ 
υπερτάτης ενέσεως δυνάμεων θείων, 
κατέκλυσε την Πλατείαν του Διοικητηρίου 
και όλας τας οδούς. Οι εξώσται των οικιών 
ελύγιζον, υπό το βάρος, και τα πολύχρω-
μα καπελίνα των γυναικών έδιδον εις αυ-
τούς την όψιν πελώριων κλάδων, φορτω-
μένων και λυγιζόντων, από εξωτερικούς 
μεγάλους καρπούς».

Ακολούθησαν αναφορές, σχετικά με 
τους πανηγυρισμούς, οι οποίοι έλαβαν 
χώρα σε ολόκληρη την επικράτεια, με τίτ-
λους όπως: «Ο συναγερμός της πρωτευ-
ούσης», «Η διαδήλωσις», «Τα επινίκεια: 
η Ελλάς γιορτάζει», «Ο πανηγυρισμός της 
αλώσεως», «Φρενίτις», «Ο πανηγυρισμός 

του ελληνικού θριάμβου».
Ποικίλες και πολλαπλές ήταν οι ανα-

φορές στον ξένο Τύπο και οι ανταποκρί-
σεις από το εξωτερικό, σχετικά με την αί-
σθηση που προκάλεσε η ελληνική νίκη σε 
παγκόσμια κλίμακα. Από την άλλη πλευ-
ρά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν δημοσιεύ-
ματα-αφιερώματα του ελληνικού Τύπου 
σχετικά με την πόλη των Ιωαννίνων και 
τη λαογραφία της περιοχής, ιστορικές 
αναφορές, γεωγραφικές πληροφορίες, 
δημογραφικές σημειώσεις και σχόλια 
περί της οικονομικής κατάστασης. 

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων δεν 
αντιμετωπίστηκε μόνο ως ένα ευχάρι-
στο εθνικό γεγονός, αλλά και ως μέγιστο 
στρατιωτικό, από τα σπάνια στα παγκόσμια 
χρονικά. Οι τίτλοι των εφημερίδων, από 
την 21η Φεβρουαρίου και εξής, αποτυπώ-
νουν την αγαλλίαση και τον ενθουσιασμό, 
με τον οποίο υποδέχθηκε η Ελλάδα την 
είδηση της απελευθέρωσης της πόλης: 
«Μια μεγάλη Ελλάς», «Το τέλος της δου-
λείας των μαρτυριών και των στεναγμών», 
«Μνημειώδης θρίαμβος», «Αναστήτω η 
πατρίς!», «Ωσαννά!», «Το έθνος εδοξά-
σθη. Τα Ιωάννινα ηλώθησαν», «Επήραμε 
τα Γιάννενα», ενώ στο πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας των Ιωαννίνων μετά την απε-
λευθέρωση δεσπόζει η αναγγελία: «Ελ-
ληνικός στρατός εις Ιωάννινα: Η Ήπειρος 
ελευθερωμένη: Εχαμογέλασες!!...».
Σχης (ΠΒ-ΕΥ) Γεώργιος Σκαλτσογιάννης, 

Ιστορικός ΓΕΣ/ΔΙΣ
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