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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.

Ε Ν Ο Π Λ Ω Ν  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν
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Χαιρετισμός Διοικητή
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΕΒΡΟΥ»

Στο πλαίσιο αυτό η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού 

(ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ) έχει χρεωθεί ένα τμήμα της Ελληνικής επικρά-

τειας, στην ακριτική Θράκη, με σκοπό να το διαφυλάξει από κάθε εξωτερικό εχθρό που επιβουλεύεται την πατρίδα μας ή 

αμφισβητεί την ελληνικότητα οποιουδήποτε κομματιού της γης της. Το προσωπικό της Μεραρχίας εργάζεται αδιάλειπτα, με 

υψηλό φρόνημα, για τη δημιουργία και τη διατήρηση των συνθηκών εκείνων που συντελούν στη δόμηση ενός ασφαλούς πε-

ριβάλλοντος. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, ενεργώντας με ευρηματικότητα και καινο-

τόμες δράσεις, συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει η ελληνική κοινωνία τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, ένας αποφασιστικός και πάντα ετοιμοπόλεμος Σχηματισμός, βρίσκεται εδώ στην πλούσια ιστορικά Θράκη, 

προστάτιδα δύναμη, άγρυπνος φρουρός και υπερασπιστής των ιδανικών της πατρίδας μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι στη δίνη των παγκόσμι-

ων εξελίξεων και του ασταθούς γεωπολιτικού 

περιβάλλοντος που επικρατεί στη γειτονιά της 

πατρίδας μας, με έντονη την τάση αλλαγών, τόσο 

στις παραδοσιακές αξίες που διέπουν τις διεθνείς 

σχέσεις, όσο και στα σύνορα των κρατών, οι Ένο-

πλες Δυνάμεις της χώρας μας, ως ένας από τους 

πυλώνες της εθνικής ισχύος, προασπίζουν τα εθνι-

κά συμφέροντα και διασφαλίζουν την εθνική της 

ακεραιότητα.

Υπτγος Γεώργιος Καμπάς
Διοικητής
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 στην ΠΕ 95 της ΑΔΤΕ

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πε-

ριοχή Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, το 

έργο της και τα προβλήματα, με έμφαση σε αυτά που απασχολούν το προ-

σωπικό.

 στην ΤΔ 41 ΣΠ

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015, συνοδευόμενος από τον κ. Α΄ Υ/ΓΕΣ, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τακτική 

Διοίκηση του 41 Συντάγματος Πεζικού στη νήσο Σαμοθράκη, όπου ενημερώθηκε για το έργο και τις τρέχουσες επιχει-

ρησιακές δραστηριότητες του Συγκροτήματος, μίλησε στο προσωπικό, άκουσε τα προβλήματα που το απασχολούν και 

περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Επισκέψεις Α/ΓΕΣ, Αντγου κ. Βασίλειου Τελλίδη



3

 Επίσκεψη κ. Α΄ Υ/ΓΕΣ στην ΕΛΔΥΚ

Την 29η και 30ή Ιουλίου 2015 ο Α΄ Υ/ΓΕΣ, Αντγος κ. Ανδρέας Ηλιόπου-

λος, επισκέφθηκε την Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), όπου του έγινε 

ενημέρωση για το έργο και την αποστολή της και αφού συνομίλησε με το 

προσωπικό της ΕΛΔΥΚ, επισκέφθηκε το Μνημείο Ηρώων και Πεσόντων, 

όπου κατέθεσε στεφάνι και περιηγήθηκε τις εγκαταστάσεις και το Στρατι-

ωτικό Μουσείο αυτής.

 Συνάντηση κ. Α/ΓΕΣ με τον Διοικητή των Στρατιωτι-

κών Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015, υποδέχθηκε στο Γενικό Επιτελείο 

Στρατού, τον Διοικητή των Στρατιωτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώ-

πη (USAREUR), Αντιστράτηγο Frederick Ben Hodges.

 Επετειακή Πορεία του «1ου Τρόπαιου της Μάχης του Μαραθώνα 490 π.Χ.»

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε επετειακή πορεία με την επω-

νυμία «1ο Τρόπαιο Μάχης του Μαραθώνα 490 π.Χ., με σημείο εκκίνησης τον Τύμβο του 

Μαραθώνα και τερματισμό την Πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι από το Στρατόπεδο 

Παπάγου, απόστασης 32,6 χιλιομέτρων. Στην πορεία συμμετείχαν στελέχη των Κλάδων 

των Ενόπλων Δυνάμεων φέροντας διπλό κράνος, στολή εκστρατείας και φόρτο μά-

χης, ακολουθώντας την αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου Δρόμου.

Νικητές και νικήτριες της εν λόγω επετειακής πορείας, ανεδείχθησαν:

Στην κατηγορία των ανδρών: 1ος Υποσμηναγός (ΥΨ) Τεντολούρης 

Φίλιππος της 115 ΠΜ, 2ος Αντισμήναρχος (Ε) Αγγελικούσης Στυλιανός 

του ΚΕΑ, 3ος Αρχισμηνίας (ΤΟΡ) Πασπαράκης Τίτος της 114 ΠΜ

 Στην κατηγορία των γυναικών: 1η Αρχικελευστής (ΗΛ/ΗΤ) Νικο-

λακοπούλου Σοφία του ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, 2η Αρχικελευστής (ΗΝ/

ΑΣ) Νικολακοπούλου Λαμπρινή της Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στην Τουρκία

Στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλά-

δας-Τουρκίας, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ, Αντγος κ. Ιωάννης Ηλι-

όπουλος, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, από 15 έως 17 Σε-

πτεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε με τον Διοικητή 

της 1ης Τουρκικής Στρατιάς στην Κωνσταντινούπολη, όπου συζήτησαν θέματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Επισκέφθηκε, επίσης, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, όπου 

συναντήθηκε με την Α.Θ.Π Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

 Επίσκεψη Διοικητή SEEBRIG στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑ-

ΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε τον 

Διοικητή της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας Νοτιανατολικής Ευρώπης 

(South-Eastern Europe Brigade-SEEBRIG), όπου συζητήθηκαν 

ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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 Εγκαίνια Στρατιωτικών Οικημάτων ΕΠΟΠ

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο 

Στρδο «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», στο 

Λουτράκι, αγιασμός και τελετή εγκαινίων 2 συγκροτημάτων 

των 3 διαμερισμάτων (6 διαμερίσματα) ΣΟΕΠΟΠ, που θα καλύ-

ψουν τις στεγαστικές ανάγκες των Επαγγελματιών Οπλιτών της 

Φρουράς Κορίνθου.

 Tελετή Ορκωμοσίας Μονίμων Λοχιών

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στη 

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), η τελετή ορκωμοσίας 

των νέων Μονίμων Λοχιών Τάξης 2015 «Αντιστράτηγου Γε-

ωργίου Στανωτά». Στην τελετή παραβρέθηκαν ο κ. Α/ΓΕΣ, ο 

Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, οι θρησκευτικές και πο-

λιτικές Αρχές της περιοχής, καθώς επίσης και οι συγγενείς και 

φίλοι των αποφοιτήσαντων Υπαξιωματικών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες Σώματος Εφοδιασμού-Μεταφορών
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Δραστηριότητες Τεχνικού Σώματος
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ολοκλήρωση Θερινής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΣΣΕ

Ολοκληρώθηκε η θερινή στρατιωτική εκπαίδευση των Ευελπίδων, η οποία διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Λιτόχω-

ρου Πιερίας, από 29 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2015.

Οι Ευέλπιδες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που περιέλαβε 

ημερήσιες και νυχτερινές πορείες, βολές ελαφρών και βαρέων όπλων, ασκήσεις μάχης μικρών κλιμακίων, συνεργασία με 

τεθωρακισμένα και ελικόπτερα, καθώς και εκπαίδευση στα πλωτά μέσα.
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Δραστηριότητες 98 ΑΔΤΕ

 Επίσκεψη Διοικητή ΑΣΔΕΝ στην ΠΕ της 98 ΑΔΤΕ

Στις 7, 8 και 9 Ιουλίου 2015, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντγος κ. Μενέλαος Μεϊμάρης, 

επισκέφτηκε την ΠΕ/98 ΑΔΤΕ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πραγματοποιήθηκε 

ενημέρωση στο Στρατηγείο του Σχηματισμού, παρακολούθησε επίδειξη Διμοιρίας Άμε-

σης Επέμβασης, επισκέφτηκε Mονάδες και φυλάκια της ΠΕ/98 ΑΔΤΕ, καθώς και τον Ι.Ν. 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου.

 Επίσκεψη κ. ΥΕΘΑ στην ΠΕ της 98 ΑΔΤΕ

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015, ο ΥΕΘΑ κ. Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον κ. Α/ΓΕΣ, Αντγο κ. Βασίλειο Τελλίδη, επισκέ-

φτηκε την 98 ΑΔΤΕ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, έγινε ενημέρωση στο Στρατηγείο του Σχηματισμού, παρακολούθησε επίδειξη 

Διμοιρίας Άμεσης Επέμβασης και κατόπιν μίλησε στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ.

Ο κ. ΥΕΘΑ, στη συνέχεια, μετέβη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη με θέμα την 

αύξηση των μεταναστευτικών ροών στα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Επισκέφτηκε επίσης, Mονάδες και φυλάκια της ΠΕ/98 ΑΔΤΕ, καθώς 

και τον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου.

 Ετήσιο Μνημόσυνο στη Μνήμη των Οπλιτών του 98 ΤΜΧΕΘ

Την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2015, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη 

των οπλιτών του 98 ΤΜΧΕΘ που απεβίωσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία, την 13η 

Αυγούστου 1993. Στην παραπάνω εκδήλωση παραβρέθηκαν αντιπροσωπεία από 

την 98 ΑΔΤΕ και Μονάδες αυτής, καθώς και οι συγγενείς των νεκρών.

 Τελετή Αποφοίτησης ΣΠΕΝ στο 265 και στο 264 Μ/Κ ΤΕ

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, στα 265 M/K TE και 264 M/K TE πραγ-

ματοποιήθηκαν οι τελετές αποφοίτησης των οπλιτών του ΣΠΕΝ, στις οποίες πα-

ραβρέθηκαν αντίστοιχα ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της 98 ΑΔΤΕ και αντιπρο-

σωπεία Αξιωματικών.
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Εκπαίδευση στα Πλωτά Μέσα της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ - «ΡΙΜΙΝΙ»

Πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων Βορείου Έβρου, εκπαίδευση στο αντικείμενο «ΒΙΑΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ 

ΠΟΤΑΜΟΥ» με συμμετοχή προσωπικού και μέσων της 3ης Μ/Κ ΤΑΞ – «ΡΙΜΙΝΙ».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



11

Βολές Όλμων της 8ης Μ/Π ΤΑΞ

Στις Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού Μονάδων της 8ης Μ/Π ΤΑΞ στους 

όλμους 4,2΄ και 81 χιλ., στο Πεδίο Ασκήσεων Πενταλωνίου Ζίτσας.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε επίδειξη τάξης όλμων 4,2΄, επίδειξη στην ασφαλή χρήση των πυρομαχικών των όλμων από 

πυροτεχνουργό και εκτέλεση βολών με πραγματικά πυρά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι Σχηματισμοί, Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ και του Δ΄ ΣΣ, διεξήγαγαν ρεαλιστική επιχειρησιακή 

εκπαίδευση ημέρα και νύχτα.

Δραστηριότητες 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και Δ΄ ΣΣ
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Συνεκπαίδευση 1ης ΤΑΞΑΣ με ΠΑ του Ισραήλ

Από 20 έως 30 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε η δρα-

στηριότητα «OLYMPUS SUMMIT 2015», στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στη συνεκπαίδευση της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) με Ελικό-

πτερα (Ε/Π) της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ (ΠΑΙ). Η 1η ΤΑΞΑΣ συμμετείχε με Επιθετικά Ε/Π AH-64A, AH-64D και 

με Ε/Π ΝΗ-90, ενώ η ΠΑΙ με Επιθετικά Ε/Π AH-64, Ε/Π CH-53 και με αεροσκάφος King Air.

Βολή Επίδειξης Όπλων από το 10ο ΣΠ

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο ΠΒ Μελενικιτσίου, βολή επίδειξης όλμων 81χιλ. και 4,2“.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Τελετή Ονομασίας ΔΕΑ στη ΣΕΑΠ

 Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε, στο 

Στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη» του Ηρακλείου, η τελετή ονομασίας 

των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2015 Α΄ ΕΣΣΟ. Συνολι-

κά ονομάστηκαν 123 ΔΕΑ Πεζικού και 3 ΔΕΑ Οικονομικού.

 Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015, πραγματοποιήθηκε η τε-

λετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2015 Β΄ 

ΕΣΣΟ, παρουσία των Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντι-

στρατήγου κ. Βασιλείου Τελλίδη, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. 

Ειρηναίου και λοιπών πολιτικών, τοπικών και στρατιωτικών Αρχών. 

Συνολικά ονομάστηκαν 51 ΔΕΑ Πεζικού και 2 ΔΕΑ Οικονομικού.

Δραστηριότητες ΣΕΑΠ
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Δραστηριότητες 95 ΑΔΤΕ

542 ΜΚ ΤΕ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ 6ο ΕΤΕΘ

153 ΤΕ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ - ΒΟΛΗ ΤΥΦΕΚΙΟΥ

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης, πραγματο-

ποιήθηκαν: Ενεργοποίηση και Έλεγχος του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης του Σχηματισμού 

και επίδειξη τρόπου υποστήριξης με άμεσα και έμμεσα πυρά ΠΒ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

Πραγματοποιήθηκαν:

 Στις 7 Ιουλίου 2015, επίσκεψη του Δκτή της 1ης ΣΤΡΑΤΊΑΣ στην έδρα της Ταξιαρχίας.

 Από 6 έως 27 Αυγούστου 2015, εκπαίδευση του ΤΠΕΝ της 2015 Δ΄ ΕΣΣΟ της Ταξιαρ-

χίας, στα 521-575 ΤΠΖΝ.

 Στις 27 Αυγούστου 2015, νυχτερινή εκπαίδευση ορεινού αγώνα από το 521 ΤΠΖΝ στην 

περιοχή Αγ. Ονούφριος Βόλου.

 Από 31 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2015, 4ήμερο Νυχτερινής εκπαίδευσης από 32 ΛΜΧ, 32 

ΛΔΒ και ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ.
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 Από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2015, η ΤΑΑΣ «ΑΘΗΝΑ» από το Επιτελείο της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2015, η ΤΑΜΣ «ΠΕΛΕΚΥΣ» από το 575 ΤΠΖΝ.

 Από 14 Σεπτεμβρίου 2015:

 4ημερο βολών από το 505 ΤΠΖΝ στο ΠΒ Γλαφυρών

 Βασικό σχολείο ΠΖΝ 15ης Εκπαιδευτικής σειράς Αξιωματικών στο Στρδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.».

  Στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2015,ΤΑΜΣ «Πορεία-Βολή» από 32 Α/Κ ΜΜΠ, 32 ΙΜΑ και 32 ΛΔΒ 

στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων στη Διέλευση Υδατίνων Κωλυμάτων 
από Μοίρα Καταδρομών, στην Ευρύτερη Περιοχή του Στρυμόνα Ποταμού.

Πλήρης Ανάπτυξη Λόχου Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων από την ΑΣΔΕΝ
στην Ευρύτερη Περιοχή της Στερεάς Ελλάδας.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ από Μονάδες της Μεραρχίας στο αντικείμενο της 
«Βιαίας Διάβασης Ποταμού κατά τη Νύχτα» στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων του Δ΄  ΣΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Μονάδων-Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ»,
στο Πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-2015».

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Σχηματισμών και Μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων και
Συνεκπαίδευση του 521 Τάγματος Πεζοναυτών με το 1ο Τάγμα Ελικοπτέρων ΑΣ.

Εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού από Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών και 
Μονίμων Λοχιών Τάξης 2015 στη ΣΠΒ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία της Πόλης της 
Αλεξανδρούπολης

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 
πρωτεύουσα της οποίας είναι η Αλε-
ξανδρούπολη, πήρε την ονομασία της 
από τον ομώνυμο ποταμό. Σύμφωνα με 
τη μυθολογία, η αρχική ονομασία του 
ποταμού ήταν Ρόμβος. Μετονομάστηκε 
σε Έβρο, από τον Έβρο, γιο του βασιλιά 
της Θράκης Κάσσανδρου, ο οποίος πνί-
γηκε στον ποταμό.

Η πόλη της Αλεξανδρούπολης χτί-
στηκε σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρί-
ες στα ερείπια της αρχαίας ΣΑΛΗΣ. Η 
αρχική της ονομασία ήταν Δεδέ-Αγάτς, 
που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει 
παλιό δέντρο ή δέντρο του ερημίτη. Το 
όνομα αυτό βασίζεται σε τοπική παρά-
δοση σχετικά με ένα σοφό δερβίση, 
που πέρασε τα περισσότερα χρόνια 
της ζωής του στη σκιά ενός τοπικού 
δέντρου και, τελικά, τάφηκε δίπλα σε 

αυτό. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι πήρε 
το όνομά της από τις βελανιδιές που 
σκίαζαν την παραλία. Η νεότερη ιστορία 
της αρχίζει από τη δεκαετία του 1850, 
όταν λίγοι ψαράδες από την ΑΙΝΟ, τη 
ΜΑΚΡΗ και τη ΜΑΡΩΝΕΙΑ έκτισαν ένα 
μικρό οικισμό. Απελευθερώθηκε στις 
14 Μαΐου 1920 από τη ΧΙΙ Μεραρχία με 
Διοικητή τον Υπτγο Κωνσταντίνο Μαζα-
ράκη Αινειάν.

Ιστορικά Στοιχεία ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Η ΧΙΙ Μεραρχία Πεζικού συγκρο-

τήθηκε για πρώτη φορά με έδρα την 
Κοζάνη, από το Γ΄ Σώμα Στρατού, με το 
Βασιλικό Διάταγμα της 23ης Δεκεμβρί-
ου 1913. Περιλάμβανε το 31ο, 32ο και 
33ο Συντάγμα Πεζικού, την ΧΙΙ Μοίρα 
Ορειβατικού Πυροβολικού και λοιπούς 
Μεραρχιακούς Σχηματισμούς.

Μετά την αποστράτευση του Ελληνικού 
Στρατού (1916), κατένειμε τα Συντάγματά 

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 

«ΕΒΡΟΥ»
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 

«ΕΒΡΟΥ»

της στην περιοχή Φλώρινας, Κοζάνης, 
Καστοριάς, Νεάπολης και Πτολεμαΐδας.

Τον Ιανουάριο του 1917, όταν με-
ταφέρθηκε ο Ελληνικός Στρατός στην 
Πελοπόννησο, μεταφέρθηκαν εκεί και 
οι Μονάδες της Μεραρχίας.

Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
δεν έλαβε μέρος σε αγώνες.

Την 23η Απριλίου 1920, η Μεραρ-
χία είχε έδρα την Ξάνθη με Διοικητή 
τον Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μα-
ζαράκη-Αινιάν.

Τον Μάιο του 1920, συμμετείχε 
στην κατάληψη και κατοχή της Δ. 
Θράκης, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους, μεταφέρθηκε στη Μικρά 
Ασία όπου πήρε μέρος στις επι-
χειρήσεις εναντίον Τούρκων ατά-
κτων.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, 
επανήλθε στη Θράκη και συμ-
μετείχε με άλλες Μονάδες του 
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Εκπαίδευση
Η Μεραρχία με το σύνθημα «Εκπαι-

δεύσου όπως θα πολεμήσεις, πολέμησε 
όπως εκπαιδεύτηκες» διεκπεραιώνει 
την κύρια αποστολή της στην ειρήνη, 
την εκπαίδευση. Τόσο η σχεδίαση όσο 
και η πραγματοποίησή της υλοποιείται 
υπό ρεαλιστικές συνθήκες, σύμφωνα 
με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ (Γενικές Οδηγίες Εκπαί-
δευσης), τις ΕΟΕ (Ειδικές Οδηγίες Εκ-
παίδευσης) όλων των Ο-Σ (Όπλων-Σω-
μάτων). Χαρακτηρίζεται δε «επιχειρη-
σιακή», διότι δομείται με γνώμονα την 
πολεμική αποστολή της κάθε Μονάδας, 
καθώς αυτή αποτελεί τον «φάρο» που 
καθοδηγεί όλες τις προσπάθειές της.

Η εκπαίδευση που πραγματοποιεί η 
Μεραρχία περιλαμβάνει:

 Πολυεπίπεδη εκπαίδευση στελε-
χών με ασκήσεις, εξομοιωτές, σε εξειδι-
κευμένα αντικείμενα

 Εκπαίδευση Επαγγελματιών Οπλι-
τών (ΕΠΟΠ), η οποία διακρίνεται σε:

• Σχολείο Μαχητή
• Εκπαίδευση στην ειδικότητα
• Προκεχωρημένη εκπαίδευση
• Εκπαίδευση Υποψηφίων Βαθμο-

φόρων
• Εκπαίδευση μετά τη μονιμοποίηση
• Εκπαίδευση οπλιτών θητείας 

κατά την οποία πραγματοποιούνται:
 Σχολείο Προκεχωρημένης 

Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων
 Σχολεία ειδικοτήτων.

Στο πλαίσιο της μοντέρνας φιλο-
σοφίας για την εκπαίδευση, της εκμε-
τάλλευσης των τεχνολογικών εξελίξε-
ων και της σχέσης «κόστος-όφελος», 
πραγματοποιείται ευρεία χρήση:

 Των εξομοιωτών που διαθέτει η 
Μεραρχία:

• Αρμάτων, στο πιο σύγχρονο 
κέντρο εξομοιωτών αρμάτων παγκο-
σμίως, το ΚΕΞ.

• Α-Τ όπλων και όπλων ευθυτε-

νούς τροχιάς ΠΖ, επιτυγχάνοντας την 
εξοικείωση του πεζού μαχητή της Με-
ραρχίας με τον χειρισμό των οπλικών 
συστημάτων που θα χρησιμοποιήσει 
στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

• Της Πυροβολαρχίας Εξομοι-
ωτών της Σχολής ΠΒ (ΡzΗ 2000, ΤΡQ 
36-37, Arthur, Asrad), την οποία εκ-
μεταλλεύεται και η Μεραρχία, για την 
εκπαίδευση του προσωπικού του Πυ-
ροβολικού της στα σύγχρονα οπλικά 
συστήματα που διαθέτει, καθώς εξο-
μοιώνουν σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό 
τις διαδικασίες και τον χειρισμό τους.

Με τη χρήση των εξομοιωτών 
πραγματοποιείται ρεαλιστική, σύγχρο-

Ελληνικού Στρατού στην κατάληψη της 
Ανατολικής Θράκης.

Τον Μάιο του 1921, αποβιβάστηκε 
στη Μ. Ασία και διαδραμάτισε λαμπρό 
ρόλο κατά τις επιχειρήσεις των ετών 
1921 και 1922, κατά τις οποίες κατέ-
λαβε το Αφιόν Καραχισάρ, μετείχε στις 
σκληρές μάχες του Σαγγαρίου και τέλος 
αντιμετώπισε την τελική Τουρκική επί-
θεση τον Αύγουστο του 1922 στο Αφιόν 
Καραχισάρ, όπου γράφτηκε το τέλος 
της εποποιίας.

Τον Οκτώβριο του 1922, επέστρε-
ψε στη Θράκη με έδρα την Κομοτηνή. 
Στις 6 Μαρτίου του 1941, υπάχθηκε στο 
Τμήμα Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας 
όπου έλαβε μέρος στους αγώνες κατά 
του Γερμανού κατακτητή.

Στις 24 Απριλίου 1941, διαλύθηκε 
και συγκροτήθηκε εκ νέου τον Αύγου-
στο του 1964 ως XII ΜΠ, με έδρα την 
Αλεξανδρούπολη. Τον Ιούνιο του 1996, 
αναδιοργανώθηκε σε Μηχανοκίνητη 
Μεραρχία Πεζικού (Μ/Κ ΜΠ).

Από τον Οκτώβριο του 2009, και για 
τη συμβολή της στον αγώνα της απε-
λευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και 
της ευρύτερης περιοχής του Έβρου, 
αλλά και για τη μακρόχρονη παρουσία 
της στην περιοχή, μετονομάστηκε σε ΧΙΙ 
Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΥ».

Αποστολή Μεραρχίας
Η αποστολή της Μεραρχίας είναι:
 Να μεριμνά για την υψηλού επιπέ-

δου εκπαίδευση και συντήρηση των Σχη-
ματισμών και των Μονάδων της.

 Να τηρεί μέγιστη ετοιμότητα αντι-
μετώπισης οποιασδήποτε απειλής σχε-
διάζοντας, διευθύνοντας και διεξάγοντας 
επιχειρήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της 
εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής 
κυριαρχίας της Πατρίδας μας.

 Να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή 
φθορά στις εχθρικές δυνάμεις.

Η XII Μ/Κ ΜΠ έχει ως έμβλημα μαύρο 

θυρεό, πάνω στον οποίο απεικονίζο-

νται 2 πετεινοί έτοιμοι να συμπλακούν. 

Φέρει επίσης την επιγραφή «Έως αν 

τον έτερον προπεσείν», η οποία ερμη-

νευόμενη σημαίνει «μέχρις ότου πέσει 

πρώτος ο άλλος». Το έμβλημα είναι 

εμπνευσμένο από το αρχαίο κείμε-

νο του ιστορικού Πολύβιου, το οποίο 

περιγράφει τη συμπεριφορά των αντι-

πάλων στον πόλεμο μεταξύ Ρωμαίων 

και Καρχηδονίων.

Επιλέχθηκε και καθιερώθηκε το 1976, 

συμβολίζει δε το πείσμα και την απο-

φασιστικότητα της Μεραρχίας ν’ αγω-

νισθεί, μέχρι της τελικής νίκης.
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 Βολές ΠΕΠ ΚΜ 70 (Πολλαπλοί 
Εκτοξευτές Πυραύλων)

 Συνεργασία Στρατού Ξηράς με 
Πολεμική Αεροπορία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη νυχτε-
ρινή εκπαίδευση με τη διεξαγωγή 4ημέ-
ρου Νυκτερινής εκπαίδευσης.

Λοιπές Δραστηριότητες
Οργανώνονται και πραγματοποιού-

νται με τη συμμετοχή της πολιτικής και 
στρατιωτικής ηγεσίας:

 Εορταστικές εκδηλώσεις και πα-
ρελάσεις τόσο για τις εθνικές επετείους 
όσο και για την επέτειο απελευθέρω-
σης της πόλης της Αλεξανδρούπολης 
την 14η Μαΐου.

 Ποικίλες ημερίδες με θέματα 
που απασχολούν τους νέους, τον στρα-
τό αλλά και την κοινωνία γενικότερα, 
με τη συμμετοχή προσωπικού των Μο-
νάδων, στο πλαίσιο της προσπάθειας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών (ιδίως των νέων), ανα-
φορικά με τα μείζονα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το κοινωνικό σύνολο και 
τον ρόλο που διαδραματίζει η στρατιω-
τική κοινωνία στην άμβλυνσή τους.

Στην προσπάθεια να γίνει η τοπική 
κοινωνία κοινωνός του έργου των δρα-
στηριοτήτων και της καθημερινής ζωής 
της Μεραρχίας:

 Διατίθενται οι εγκαταστάσεις εκ-
παίδευσης και κατάλληλο προσωπικό, 
για την πραγματοποίηση ενημερώσε-
ων επαγγελματικού προσανατολισμού 
σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, και 
επισκέψεων παιδιών μικρότερων ηλι-
κιών στα στρατόπεδα της Μεραρχίας, 
σε συνεργασία με τις αντίστοιχες βαθ-
μίδες Εκπαίδευσης, καθώς και με τη 
Μητρόπολη της Αλεξανδρούπολης.

Επίσης, σημαντική και αναντίρρητη 
είναι η συνεισφορά της Στρατιωτικής 
Μουσικής της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, τόσο στη 
στρατιωτική κοινωνία όσο και στην το-
πική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. 
Οι συναυλίες της δρουν καταλυτικά 
στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 
στρατιωτικών και των οικογενειών 
τους, ενώ παράλληλα ψυχαγωγούν 
τους πολίτες της πόλης και ενισχύουν 
τους δεσμούς τους με τα στελέχη του 
Στρατού.

νη και ασφαλής εκπαίδευση ενώ πα-
ράλληλα πραγματοποιείται εξαιρετικά 
σημαντική οικονομία σε καύσιμα, πυ-
ρομαχικά, ανταλλακτικά, μειώνοντας 
σε αξιοσημείωτο βαθμό το κόστος της 
εκπαίδευσης, χωρίς όμως να μειώνο-
νται στο ελάχιστο τα αποτελέσματά της. 
Αντιθέτως, επιτυγχάνονται με απόλυτο 
τρόπο οι βέλτιστες επιδιώξεις, τόσο σε 
επίπεδο χειριστών όσο και σε επίπεδο 
τακτικής χρήσης των οπλικών συστη-
μάτων.

 Του στίβου ξηρών και υγρών 
κωλυμάτων στο Στρδο «ΚΑΝΔΗΛΑ-
ΠΤΗ», όπου υλοποιείται εκπαίδευση 
των πληρωμάτων αρμάτων στη δι-
έλευση εμποδίων και στη διάβαση 
υδάτινων κωλυμάτων, και το προσω-
πικό του Πεζικού εκπαιδεύεται στην 
κατασκευή και χρήση πεζογέφυρας 
και στην πλεύση των ΤΟΜΠ - ΤΟΜΑ σε 
υγρό κώλυμα.

Με γνώμονα αφενός την κάλυψη 
των επιχειρησιακών απαιτήσεων της 
Μεραρχίας και αφετέρου τη μέγιστη 
αξιοποίηση του προσωπικού, στοχεύ-
οντας στην επαγγελματική κατάρτιση 
των ΕΠΟΠ, καθώς επίσης και στην άρ-
τια εκπαίδευση των κληρωτών οπλι-
τών, από τους οποίους θα προκύψει 
εκπαιδευμένη εφεδρεία, πραγματο-
ποιείται μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, όπως:

 Εκπαίδευση στα Πλωτά μέσα
 5ήμερο βολών
 Βολές ΒΟΠ (Βαρέα Όπλα ΠΖ)
 Βολές Μεραρχιακού ΠΒ
 Βολές αρμάτων και Α-Τ (Αντιαρ-

ματικών) όπλων στο ΠΒΑΞ (Πεδίο Βολής 
Αρμάτων Ξάνθης)

 ΤΑΜΣ (Τακτική Άσκηση Μετά 
Στρατεύματος) μικρών κλιμακίων σε όλες 
τις φάσεις του αγώνα

 Επάνδρωση Τοποθεσίας
 Εκπαίδευση στους κατοικημέ-

νους τόπους
 ΤΑΜΣ Πυροβολαρχίας με την 

Τακτική «Βάλλω και Μετακινούμαι»
 ΤΑΜΣ μικρών κλιμακίων - 

Επαύξηση επιχειρησιακών ετοιμοτήτων 
των ΤΧΕ

 Βολή κατ’ επιγείου στόχου 
από Α/Α (Αντιαεροπορικά) οπλικά συ-
στήματα
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προϊσταμένων κλιμακίων, με δράσεις 
όπως παρακάτω:

 Παροχή προληπτικής ιατρικής 
φροντίδας σε απομακρυσμένα χωριά

 Εθελοντικές αιμοδοσίες σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

 Διάθεση φαγητού σε άπορες οι-
κογένειες

 Διάθεση της Λέσχης Αξιωματι-
κών Φρουράς Αλεξανδρούπολης σε 
συλλόγους για πραγματοποίηση εκδη-
λώσεων και συνεστιάσεων

 Διάθεση μηχανημάτων Μηχα-
νικού επ’ ωφελεία του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης και της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου

 Διάθεση σκηνικού υλικού και 
τραπεζοκαθισμάτων σε συλλόγους και 
σωματεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις

 Καίρια αρωγή σε διεθνή αθλητι-
κά γεγονότα, όπως στο Μεσογειακό Κύ-

πελλο Κολύμβησης αλλά και στους 7ους 
Ευρωπαϊκούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες, 
με διάθεση προσωπικού και μέσων, 
αλλά και σε αθλητικούς συλλόγους της 
περιοχής

 Συνδρομή σε τοπικές αθλητικές 
διοργανώσεις και δρώμενα, με τη χο-
ρήγηση τόσο υλικοτεχνικού εξοπλι-
σμού όσο και μέσων μεταφοράς

 Ενεργή και καταλυτική συνει-
σφορά σε τακτικότατο βαθμό, στον κα-
θαρισμό των ακτών του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης

 Διάθεση του τμήματος Στρατιω-
τικής Μουσικής σε εκδηλώσεις Δήμων 
της Περιοχής Ευθύνης της Μεραρχίας, 
αλλά και σε λιτανεύσεις ιερών εικόνων

 Πέραν της αδιαμφισβήτητης και 
πολύπλευρης κοινωνικής προσφοράς 
και του αισθήματος ασφαλείας που 
παρέχει η Μεραρχία στον τοπικό πλη-
θυσμό, συμβάλλει σημαντικά και στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Διεθνείς Συνεργασίες
 Η Μεραρχία, στο πλαίσιο των 

Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ) με την Τουρκία, συνεργάζεται 
σε μεθοριακά θέματα, και διεξάγονται 
αμοιβαίες επισκέψεις των Αξκών των 
Σχηματισμών Προκάλυψης Ελλάδας-
Τουρκίας.

 Στο πλαίσιο ενεργοποίησης της 
Ευρωπαϊκής Συνοριακής Αστυνομίας 
FΡΟΝΤΕΧ, η οποία σε συνεργασία με 
την ΕΛ.ΑΣ. επιτηρεί την Ε-Τ μεθόριο, 
η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη διεξαγωγή των δραστηριο-
τήτων τους και τηρεί ετοιμότητα συν-
δρομής στην επιχείρηση «ΡOSEIDON 
LAND».

Κοινωνική Προσφορά
Η Μεραρχία συμμετέχει στην εφαρ-

μογή του προγράμματος κοινωνικής 
προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των 
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Χαιρετισμός Διοικητή
Τηλεοπτικής Υπηρεσίας Στρατού

Ο πρώτος πυρήνας της ΤΥΣ οργανώθηκε και λειτούργησε υπό τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) από το 1939, 

καλύπτοντας με τα «Τμήματα Κινηματογραφικών Λήψεων και Εμφανίσεων» τα πολεμικά γεγονότα της ηρωικής εποποιίας 

του 1940. Από τότε και μέχρι να φθάσει στη σημερινή της μορφή, η ΤΥΣ αναδιοργανώθηκε αρκετές φορές με διάφορα 

ονόματα (Κινηματογραφικό Τμήμα, Διεύθυνση Κινηματογραφίας ΓΥΣ, Υπηρεσία Κινηματογραφίας Στρατού), απετέλεσε για 

15 έτη περίπου (1968-1982) τον πυρήνα της Υπηρεσίας Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ), καθώς επίσης παρείχε 

προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές για την παραγωγή της εβδομαδιαίας ενημερωτικής εκπομπής του ΥΠΕΘΑ «Με 

Αρετή και Τόλμη», η οποία προβαλλόταν έως το 2013.

Στη σημερινή εποχή όπου η «κινούμενη εικόνα» κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, 

κινηματογράφος κ.λπ.), η ΤΥΣ έχει εξελιχθεί, διαθέτοντας μεταξύ άλλων σύγχρονο τηλεοπτικό studio και εξωτερικά συνεργεία 

λήψης, με δυνατότητες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Ιεραρχίας και 

με βάση τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ώστε το υλικό αυτό να μπορεί να προβληθεί σε όλα τα ΜΜΕ. Η ΤΥΣ, με το υπόψη 

οπτικοακουστικό υλικό, καλύπτει τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, προβάλλοντας στην κοινή γνώμη 

το επιχειρησιακό και κοινωνικό έργο των ΕΔ, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, ενημέρωση και 

ψυχαγωγία του στρατιωτικού προσωπικού.

Εν κατακλείδι, η ΤΥΣ με την εμπειρία και την άριστη τεχνική κατάρτιση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού 

της, είναι ικανή να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε σχετική αποστολή δοθεί από την Ιεραρχία και να εξασφαλίσει την επιτυχή 

ολοκλήρωσή της.

Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Αντωνάτος

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσίαση της ιστορίας, των 

δραστηριοτήτων και του επιτελούμενου έργου της Τηλε-

οπτικής Υπηρεσίας Στρατού (ΤΥΣ), σε άρθρο του παρόντος 

τεύχους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Η ιστορία της Τηλεοπτικής 

Υπηρεσίας Στρατού είναι 

απόλυτα συνυφασμένη με τις 

τεχνικές εξελίξεις και την 

ιστορία των ραδιοτηλεοπτικών 

μέσων στην πατρίδα μας, 

καθόσον για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα (1968-1982) υπήρξε 

ο πυρήνας της Υπηρεσίας 

Ενημέρωσης Ενόπλων 

Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ)

Τηλεοπτική Υπηρεσία
Στρατού
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ΤΥΣ, ο οποίος είχε την ικανότητα λή-
ψης κινηματογραφικών ταινιών και 
επικαίρων, οργανώθηκε το 1939, ενώ 
το 1940 εκδίδεται ειδική διαταγή επι-
στράτευσης εξειδικευμένων τεχνικών 
για τη συγκρότηση «τμημάτων κινημα-
τογραφικών λήψεων και εμφανίσεων» 
στη ΓΥΣ. Σε αυτή την υπηρεσία λοιπόν, 
οφείλουμε όσα πλάνα δεν καταστρά-
φηκαν και στολίζουν μερικές μετα-
πολεμικές ταινίες, φανερώνοντας τον 
ενθουσιασμό των Ελλήνων κατά την 
επιστράτευση (γνωστή εικόνα του τραμ 
μπροστά στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην 
Πανεπιστημίου), τις πορείες και μάχες 
στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο κ.λπ.

Η ΓΥΣ ήταν αυτή που εξασφάλισε 
την κίνηση των «Τμημάτων κινηματο-
γραφικών λήψεων και εμφανίσεων», 
ως πολεμικών ανταποκριτών και φω-
τορεπόρτερ στη ζώνη των επιχειρήσε-
ων. Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, αρχίζει η ανασυγκρότηση 
των τμημάτων αυτών. Το Υπουργείο 
Στρατιωτικών διατάσσει τη ΓΥΣ να βρει 
και να εκπαιδεύσει για τον σκοπό αυτό, 
μόνιμους υπαλλήλους, κληρωτούς ή 
εφέδρους υπηρετούντες οπλίτες.

Τον Οκτώβριο του 1946, οργανώ-
θηκε ένας κινηματογραφικός πυρήνας 
(Κινηματογραφικό Τμήμα), υπαγόμε-
νος στο Γραφείο των Τεχνικών Εργα-
στηρίων της ΓΥΣ, ο οποίος έσπευδε 
όπου καλούνταν, με τα πενιχρά μέσα 

Ιστορία της
Τηλεοπτικής Υπηρεσίας Στρατού

Η δημιουργία Κινηματογραφικής 
Μονάδας εμφανίζεται, ως ανάγκη για 
τον Στρατό, μετά την εμφάνιση του κι-
νηματογράφου ως 7ης τέχνης, τον 19ο 
αιώνα. Πρώτος ο Γαλλικός στρατός 
αντιλαμβάνεται τα οφέλη που θα του 
επιφέρει ο κινηματογράφος και το 1932 
τον συμπεριλαμβάνει στη σύνθεση της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας της Γαλλίας.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή της 
ένταξης του κινηματογράφου και σε 
άλλους ξένους στρατούς, το 1937 έρ-
χεται και η σειρά της Ελλάδας. Η λήψη 
και παραγωγή κινηματογραφικών και 
μορφωτικών ταινιών, εκπαιδευτικών 
ασκήσεων κ.λπ., για προβολή στο προ-
σωπικό του Στρατού, αναφέρεται σε 
Ημερήσια Διαταγή που εκδόθηκε εκεί-
νη την περίοδο.

Το 1938, σε αναφορά της Γεωγραφι-
κής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), διαπιστώ-
νουμε ότι η κινηματογραφία προσπαθεί 
να οργανωθεί ως προς τον εξοπλισμό 
της αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό 
που θα τον χειρίζεται. Επίσης, επιζητά 
τη συνεργασία με αντίστοιχες υπηρε-
σίες του Ναυτικού και της Αεροπορίας. 
Εκτός από τη λήψη ταινιών, σκοπός εί-
ναι και η παραγωγή αντιγράφων, η δια-
νομή τους σε στρατιωτικές Μονάδες και 
η προβολή τους εντός της Υπηρεσίας.

Ο πρώτος πυρήνας της σημερινής 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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που διέθετε. Το 1949 τα μέσα εμπλου-
τίστηκαν με συγκρότημα κιν/κών προ-
βολών και μηχανή λήψης, καθώς και 
διάθεση συνεργείου λήψεων, προβο-
λών και φωτογραφήσεων. Μετέβαινε 
σε Μονάδες όπου εκτελούσε προβολές 
ψυχαγωγίας και πέτυχε να γυρίσει 40 
ταινίες επικαίρων.

Το 1958 ήταν μια σημαντική χρονιά, 
διότι αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση 
του Κινηματογραφικού Τμήματος με 
νέο τίτλο «Διεύθυνση Κιν/φίας ΓΥΣ», 
η οποία μετά από μια δεκαετία (1968) 
αποτέλεσε τον πυρήνα της Υπηρεσίας 
Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕ-
ΝΕΔ). Το 1968 η Δνση Κιν/φίας με την 
Τηλεόραση των Ενόπλων Δυνάμεων 
συνέχισε το έργο της, πάνω στις ίδιες 
βάσεις. Σε αυτή τη συνεργασία αλλά 
και στη μικρή απόσταση των εγκατα-
στάσεων του Στρατοπέδου της ΓΥΣ από 
τον πομπό του ΟΤΕ στην οδό Πατησί-
ων, οφείλεται η ζωντανή μετάδοση του 
παγκόσμιου σημαντικού γεγονότος της 
εκτόξευσης του επανδρωμένου δια-
στημόπλοιου «Απόλλων 10» στη Σελή-
νη, την 26 Μαΐου 1969.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τηλε-
όρασης Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ/ΓΥΣ) 
ήταν κατ’αρχήν δύο ώρες, τρεις φορές 
την εβδομάδα. Σιγά σιγά εμπλουτίστηκε 
και έγινε σχεδόν εβδομαδιαίο. Περιέλα-
βε ντοκιμαντέρ, πρόγραμμα γνώσεων, 
επίκαιρα γεγονότα, οδοιπορικά, εκμά-
θηση ξένων γλωσσών, ιατρικά θέματα, 
καλλιτεχνικά, ξένες σειρές και παιδικό 
πρόγραμμα. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η 
Κιν/φία και η Τηλεόραση των Ενόπλων 
Δυνάμεων κατασκεύασε, εγκατέστησε 
και λειτούργησε στα Τουρκοβούνια ρα-
διοφωνικό σταθμό FM. Οι εκπομπές του 
σταθμού ήταν κατ’αρχήν δίωρες πρω-
ινές και απογευματινές και αυτό έφερε 
τη χώρα μας κατά ένα ακόμη βήμα πιο 
κοντά στις τεχνικά προηγμένες χώρες.

Η ζωή και η λειτουργία της ΥΕΝΕΔ 
υπό τις διαταγές του ΥΠΕΘΑ διήρκησε 
μέχρι το 1982, οπότε και εκδόθηκε νέος 
νόμος, με τον οποίο η ΥΕΝΕΔ μετονο-
μάστηκε σε ΕΡΤ2. Μετά την αλλαγή της 
ΥΕΝΕΔ σε πολιτική υπηρεσία, προέ-
κυψε σοβαρό πρόβλημα για τη Στρατι-
ωτική Υπηρεσία, το οποίο είχε σχέση 
με την έλλειψη ειδικού φορέα που θα 
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συνέβαλε στην εκπαίδευση, επιμόρ-
φωση και ψυχαγωγία του Στρατιωτικού 
προσωπικού. Το πρόβλημα λύθηκε, 
όταν το 1983 με τη διαταγή του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ αποφασίστηκε η συγκρότηση νέας 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας με τίτλο Υπη-
ρεσία Κινηματογραφίας Στρατού (ΥΚΣ), 
υπαγόμενη οργανικά στη ΓΥΣ. Η νέα 
αυτή υπηρεσία λειτούργησε κατ’ αρχήν 
με το προσωπικό της ΥΕΝΕΔ, μέρος του 
οποίου μετατέθηκε στη ΓΥΣ.

Ο διατεθείς χώρος από το ΓΕΣ ήταν 
κατ’ αρχήν τα παλαιά κτήρια της Στρατι-
ωτικής Σχολής Ευελπίδων. Μετά τη δι-
άθεση των κτηρίων στα δικαστήρια των 
Αθηνών, η ΥΚΣ στεγάστηκε για μικρό 
χρονικό διάστημα στη ΓΥΣ και ακολού-
θησε νέα μετεγκατάσταση στα κτήρια 
του ΚΕΕΘΑ, στο Γαλάτσι.

Διευθυντής στην πρώτη φάση της 
συγκρότησης ορίστηκε Αξιωματικός 
βαθμού Αντισυνταγματάρχη από τη 
Γεωγραφική Υπηρεσία και άρχισαν να 
τοποθετούνται οι πρώτοι υπάλληλοι. Η 
οργάνωση και χωροθέτηση του εξο-
πλισμού προσέκρουε στο πρόβλημα 
του χώρου, μέχρι την οριστική εγκατά-
σταση, τον Οκτώβριο του 1988, οπότε η 
ΥΚΣ, επέστρεψε και πάλι στις εγκατα-
στάσεις της ΓΥΣ για να χρησιμοποιήσει 
τις αίθουσες studio της πρώην Δνσης 
Κιν/φίας ΓΥΣ.

Η αποστολή της ΥΚΣ συνίστατο στη 
συμβολή στην εκπαίδευση, επιμόρφωση 
και ψυχαγωγία του στρατιωτικού προ-
σωπικού με την παραγωγή, μεταγλώτ-
τιση και διακίνηση κινηματογραφικών 
ταινιών. Η ΥΚΣ κατάφερε να ανταποκρι-
θεί πλήρως τόσο στον τομέα των τηλε-
οπτικών κα-

λύψεων όσο και στο ρεύμα χορηγήσεων 
ταινιών. Η ΥΚΣ μετονομάστηκε σε Τηλε-
οπτική Υπηρεσία Στρατού (ΤΥΣ) το 2007.

Αποστολή
Η ΤΥΣ υπάγεται διοικητικά στη ΓΕΣ/

ΔΕΝΔΗΣ και καλύπτει τηλεοπτικά τις 
δραστηριότητες των κ.κ. ΥΕΘΑ, Α/ΓΕ-
ΕΘΑ και Α/ΓΕΣ, καθώς και δραστηριό-
τητες των ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ. Τα 
τηλεοπτικά συνεργεία της δραστηριο-
ποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας.

Προβάλλει τις στρατιωτικές δρα-
στηριότητες, καθώς και το επιχειρησι-
ακό και κοινωνικό έργο των ΕΔ, ενη-
μερώνοντας την κοινή γνώμη. Επίσης 
συμβάλλει στην εκπαίδευση, επιμόρ-
φωση, ενημέρωση και 
ψυχαγωγία του στρα-
τιωτικού προσωπικού 
με την παραγωγή και 
διακίνηση κατάλληλου 
οπτικοακουστικού υλι-
κού.

Το οπτικοακουστι-
κό υλικό της Υπηρεσίας 
χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή αφιερωμάτων 
σχετικών με τον Στρατό, 
τη δημοσίευσή τους στο 
διαδίκτυο, την προβολή 
σε ΜΜΕ και γενικότερα 
την ενημέρωση της κοινής 
γνώμης. Η παραγωγή 
του υλικού γίνεται 
μετά από έγκριση 
της Ιεραρχίας και 
σε συνεργασία 

με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού. Επειδή, οι αντίστοιχες 
Διευθύνσεις Ενημέρωσης του ΠΝ και της 
ΠΑ δεν διαθέτουν οργανωμένο studio, 
όπως η ΤΥΣ, εφόσον αναγκαιεί, παρέχε-
ται συνδρομή προς τους άλλους Κλάδους 
των ΕΔ. Η Υπηρεσία, έχοντας εκσυγχρο-
νίσει τον εξοπλισμό της και διαθέτοντας 
πολυτυπία συστημάτων, μπορεί να παρά-
γει οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι 
συμβατό με τον εξοπλισμό οποιουδήποτε 
ΜΜΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εγκαταστάσεις-Μέσα
Η ΤΥΣ για την εκπλήρωση της απο-

στολής της διαθέτει σύγχρονες υλικο-
τεχνικές υποδομές:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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 Στούντιο με πλατό και κοντρόλ 
εξοπλισμένα πλήρως

 Τρείς σουίτες ψηφιακού μοντάζ 
με κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας 
οπτικοακουστικού υλικού

 Μια σουίτα αναλογικού μοντάζ 
(a/b roll)

 Τμήμα μετατροπής διαφορετικών 
format καταγραφής οπτικοακουστικού 
υλικού.

Επίσης, διαθέτει πλήρη εξοπλισμό 
εξωτερικών συνεργείων για τηλεοπτι-
κή κάλυψη (ρεπορτάζ).

Με την πρόοδο της τεχνολογίας και 
την πάροδο του χρόνου, αποσύρεται 
από την ΤΥΣ παλιός εξοπλισμός, για τον 
οποίο η σ υ ν τ ή -

ρ η σ η 
κρίνεται 
α σ ύ μ -
φορη και 
εντάσσε-
ται εξο-
π λ ι σ μ ό ς 
ν έ α ς 
τεχνολο-
γίας. Το 
π ρ ο σ ω -
πικό της 
ΤΥΣ εκπαι-

δεύεται άμεσα με την ένταξη των νέων 
συστημάτων στην Υπηρεσία, ώστε να 
εκμεταλλεύεται πλήρως και στον μέγι-
στο βαθμό τις δυνατότητές τους.

Δραστηριότητες
Η ΤΥΣ καλύπτει τις δραστηριότητες 

του ΥΠΕΘΑ και ΓΕΣ, καθώς και του ΓΕ-
ΕΘΑ κατά περίπτωση και προωθεί το 
υλικό αυτό, ιεραρχικά για περαιτέρω 
εκμετάλλευση και χρήση. Παράγει οπτι-
κοακουστικό υλικό για την προβολή του 
σε ελληνικά ΜΜΕ ή για τη χρήση του σε 
διεθνή συνέδρια, στα οποία συμμετέχει 
το ΓΕΣ ή το ΓΕΕΘΑ κατά περίπτωση. Η 
Υπηρεσία έχει καλύψει τηλεοπτικά ελ-
ληνικές ειρηνευτικές αποστολές στην 
Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή και την Αφρι-
κή, σε στεριά και θάλασσα.

Την τελευταία περίοδο βρίσκεται σε 
εξέλιξη η καταγραφή και ψηφιοποίηση, 
με σκοπό τη διάσωση όλου του αρχείου 
της ΤΥΣ, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως 
τις εκπομπές «Με Αρετή και Τόλμη» σε 
βάθος 20ετίας, οπτικοακουστικό υλικό της 
δεκαετίας του ΄80 και αρχειακό υλικό των 
δεκαετιών ΄70 και ΄80 σε μορφή παλαι-
ού φιλμ, το οποίο δεν παραδόθηκε στην 
Κρατική Τηλεόραση με την κατάργηση 
της ΥΕΝΕΔ, το 1982. Η εργασία αυτή είχε 
ενταχθεί αρχικά στο ΕΣΠΑ, αλλά επειδή ο 
χρόνος ολοκλήρωσης θα ξεπερνούσε τα 
5 έτη, υπήρχε κίνδυνος να αχρηστευθεί 
ακόμη μεγαλύτερο μέρος του αρχείου. 
Έτσι, αποφασίστηκε οι υπόψη εργασίες 
να πραγματοποιούνται με εξοπλισμό της 
Υπηρεσίας, αλλά και με τη συνδρο-
μή του Πολεμικού Μουσείου. 
Παράλληλα με τις παραπάνω 
εργασίες, η ΤΥΣ ψηφιοποιεί το 
φωτογραφικό αρχείο της ΓΕΣ/
ΔΕΝΔΗΣ.

Η ΤΥΣ, με τη μακρόχρονη 

παρουσία της στον τομέα 

της παραγωγής ραδιοτηλεο-

πτικού υλικού, τα σύγχρονα 

τεχνικά μέσα που διαθέτει, 

καθώς και την εμπειρία και 

άριστη τεχνική κατάρτιση του 

στρατιωτικού και πολιτικού 

προσωπικού της, αποτελεί ένα 

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια 

της Ιεραρχίας, προκειμένου 

-με εκπομπές στρατιωτικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και 

δραστηριοτήτων κοινωνικής 

προσφοράς του Στρατού που 

προβάλλονται στην ελληνική 

κοινή γνώμη- να καλλιεργού-

νται και εμπεδώνονται συνε-

χώς τα αισθήματα εμπιστοσύ-

νης και ασφάλειας των Ελλή-

νων πολιτών προς τον Στρατό, 

τα οποία απορρέουν από την 

αποτελεσματική εκπλήρωση 

της αποστολής του.
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Πιστόλια Browning Model 1935 αποκτήθηκαν από τον Ελλη-
νικό Στρατό πιθανότατα μεταξύ των ετών 1944 και 1945, κατόπιν 
παραγγελίας στην καναδική εταιρία John Inglis. Δεν αποκλείε-
ται όμως και το ενδεχόμενο της χορήγησής τους από τους Βρε-
τανούς, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι είχαν κάνει προμήθεια όπλων 
του τύπου από την παραπάνω εταιρεία. Η επίσημη ονομασία 
τους ήταν «Μπράουνινγκ 9 χιλιοστών Καναδά», ακριβώς λόγω 
της εθνικότητας της κατασκευάστριας εταιρείας. Προορίζονταν 
για τους Αξιωματικούς και τους υπηρέτες βαρέων όπλων, η 
χρήση τους όμως πρέπει να ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, αφού 
την εποχή της απόκτησής τους δεν υπήρχε σε χρήση (στον Ελ-
ληνικό Στρατό) άλλο πιστόλι που να χρησιμοποιεί το ίδιο φυ-
σίγγιο. Κατά τη δεκαετία του 1990, είναι πιθανό μικρός αριθμός 
από αυτά να διατέθηκε στις Ειδικές Δυνάμεις. Σήμερα έχουν 
πλέον αποσυρθεί και εκποιηθεί στο σύνολό τους. 

Το όπλο άρχισε να παράγεται το 1935 από τη βελγική εταιρεία FN και γνώρισε γρήγορα μεγάλη επιτυχία. Μερικές από τις χώρες 
που το προμηθεύτηκαν από τα πρώτα ακόμη χρόνια της κατασκευής του, είναι η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Εσθονία, η Κίνα, το 
Περού και φυσικά το Βέλγιο. Αποτέλεσε το λεγόμενο τελευταίο σχέδιο του Τζων Μπράουνινγκ (John Browning) και ήταν ουσια-
στικά το επόμενο βήμα, μετά την κατασκευή του πασίγνωστου Μ1911 της Colt. Όταν το 1940 το Βέλγιο βρισκόταν υπό γερμανική 
κατοχή, η παραγωγή του Model 1935 συνεχίστηκε με προορισμό τις γερμανικές δυνάμεις, με την ονομασία «Pistole 640 (b)». Κατά 
την περίοδο αυτή, μέρος του προσωπικού της FN διέφυγε στην Αγγλία, μαζί με τα σχέδια του όπλου. Έτσι, κατά τη διετία 1944-
1945, η καναδική εταιρία John Inglis κατασκεύασε περί τα 150.000 πιστόλια του τύπου, για τις βρετανικές, ελληνικές (πιθανότατα), 
καναδικές και κινεζικές δυνάμεις. Το όπλο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 χρησιμοποιούνταν από περισσότερες των πενήντα 
χωρών. Το 1980-1981 άρχισε η κατασκευή μιας τροποποιημένης έκδοσής του, που ονομάστηκε Mk2 και το 1989 ανακοινώθηκε η 
έκδοση Mk3. Ο αρχικός τύπος του όπλου είναι γνωστός και ως Browning HP (Hi-Power) ή Browning GP (Grand Puissance). 

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το Browning HP είναι ημιαυτόματο, λειτουργεί με το σύστημα της βραχείας οπισθοδρόμησης και έχει σκανδάλη απλής 

ενέργειας και εξωτερική σφύρα. Το κομβίο απελευθέρωσης του γεμιστήρα βρίσκεται στο αριστερό μέρος, πίσω από τη σκαν-

δάλη. Στην ίδια πλευρά βρίσκεται η ασφάλεια του όπλου και ο αναστολέας του ολισθητήρα. Μεταξύ των όπλων που απέκτησε 

ο Ελληνικός Στρατός, υπήρχαν σίγουρα κάποια τα οποία έφεραν ρυθμιζόμενο πίσω σκοπευτικό, ίσως μάλιστα και το σύνολό 

τους. Στο αριστερό μέρος των όπλων που αποκτήθηκαν αναγράφεται «J Inglis», ενώ στο δεξιό μέρος του ολισθητήρα και του 

σκελετού υπάρχει χαραγμένος ο αριθμός μητρώου τους.

Πιστόλι 
Browning, Model 1935

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Browning, Model 1935

Μήκος: 197 mm

Μήκος κάννης: 118 mm

Βάρος (άδειο): 0,93 kgr

Τροφοδοσία: Γεμιστήρας 13 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 6 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 9 mm Parabellum

Αρχ. Ταχύτητα: 335 m/s

Κατασκευαστής: FN



33

Τα τυφέκια Μ14 διατέθηκαν στον Ελληνικό Στρατό πιθα-
νότατα από το Πολεμικό Ναυτικό, από το οποίο είχαν παρα-
ληφθεί μαζί με πλοία αμερικανικής προέλευσης. Μέρος από 
τα όπλα αυτά τροποποιήθηκαν από ελληνικό εργοστάσιο, 
προκειμένου να φέρουν διόπτρα και να χρησιμοποιηθούν 
ως τυφέκια ελευθέρων σκοπευτών. Η επίσημη ονομασία 
τους είναι «Αυτόματο τυφέκιο Μ14 7,62 χιλ.» για τα όπλα αυ-
τομάτου βολής, «Ημιαυτόματο τυφέκιο Μ14 7,62 χιλ.» για τα ημιαυτόματα και «Ημιαυτόματο τυφέκιο ελευθέρου σκοπευτού 
Μ14 7,62 χιλ.» για τα τροποποιηθέντα. Πιθανολογείται η διάθεσή τους στις Ειδικές Δυνάμεις.

Όταν τη δεκαετία του 1950 οι χώρες του NATO αποφάσισαν τη χρησιμοποίηση τυφεκίων που βάλλουν το φυσίγγιο 7,62 x 
51 mm, ξεκίνησε στις ΗΠΑ η κατασκευή ενός όπλου με τις αντίστοιχες προδιαγραφές για χρήση από τον Αμερικανικό Στρατό. 
Αυτό σχεδιάστηκε με βάση τις εμπειρίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ονομάστηκε Μ14 και δεν ήταν τίποτα περισσότερο από 
ένα ενισχυμένο τυφέκιο Μ1, το οποίο έφερε αφαιρούμενο γεμιστήρα 20 φυσιγγίων και είχε δυνατότητα εκτέλεσης πλήρως 
αυτόματης βολής. Ο αρχικός σχεδιασμός του όπλου έγινε με σκοπό τη χρήση του και ως ελαφρού ομαδικού όπλου υποστή-
ριξης, κατά την εκτέλεση αυτόματης βολής όμως διαπιστώθηκαν προβλήματα (κυρίως υπερθέρμανση της κάννης) και έτσι 
στη συνέχεια τα περισσότερα όπλα κατασκευάστηκαν με δυνατότητα εκτέλεσης μόνο ημιαυτόματης βολής. Στη διάρκεια της 
παραγωγής του εμφανίστηκε με αρκετές τροποποιήσεις, δύο από τις οποίες έφεραν πτυσσόμενο κοντάκιο. Επίσης, την ίδια 
εποχή κατασκευάστηκε το Μ21, το οποίο ήταν ένα τυφέκιο Μ14 ειδικής ακριβείας που έφερε διόπτρα και προοριζόταν για 
τους ελεύθερους σκοπευτές. Το όπλο ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό και χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στο Βιετνάμ. Η παρα-
γωγή των διαφόρων τύπων του τερματίστηκε το 1963, οπότε είχαν κατασκευαστεί περί τις 1.380.000 μονάδες από αυτό.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Στον Ελληνικό Στρατό υπάρχουν τόσο ημιαυτόματα όσο και αυτόματα Μ14 τα οποία λειτουργούν με το σύστημα των αερίων. Στο 

δεξιό μέρος των όπλων υπάρχει ο μοχλός πυρός και εμπρός από τη σκανδάλη η ασφάλεια του όπλου. Το Μ14 δεν φέρει χειροφυ-

λακτήρα, ενώ όσα εκτελούν αυτόματη βολή φέρουν δίποδα. Η ομοιότητα με το τυφέκιο Μ1 Garand είναι φανερή.

Τυφέκιο M14

Τυφέκιο Μ14

Μήκος: 1.121 mm

Μήκος κάννης: 559 mm

Βάρος (άδειο): 3,88 kgr

Τροφοδοσία: Γεμιστήρας 20 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 7,62 mm NATO

Αρχ. Ταχύτητα: 853 m/s

Κατασκευαστής: Harrington / Springfield / Winchester / TRW
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Μέριμνα Προσωπικού της 98 ΑΔΤΕ

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, οδοντίατρος του 98 ΤΥΕΘ επισκέφτηκε το 

ΒΝΣ Μυτιλήνης, εξέτασε τα νήπια και δόθηκαν οδηγίες προληπτικής στοματικής υγιεινής στους γονείς.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρουσίαση στον κ. Α/ΓΕΣ

Με απόφαση του Α/ΓΕΣ, κ. Αντγου Βασίλειου Τελλίδη, στο πλαίσιο της διεύρυνσης του διαλόγου με το προσωπικό, με 

σκοπό την αξιοποίηση των προτάσεων/ιδεών αλλά και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αυτό αντιμετωπίζει, πλέον 

των ισχυόντων μέχρι σήμερα, καθορίστηκε η παρουσίαση ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Α/ΓΕΣ τις εξής ημέρες:

Τετάρτη:  15:00-16:30 & Σάββατο:  09:00-11:00
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Κοινωνική Προσφορά της 98 ΑΔΤΕ

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015, ο Διοικητής της 98 ΑΔΤΕ, επικεφαλής αντι-

προσωπείας Αξιωματικών-Υπαξιωματικών, παραβρέθηκε στον Εσπερινό και τη Λι-

τανεία της εικόνας του Αγίου Ιωάννη, στον ομώνυμο ναό της Καλλονής. Στην παρα-

πάνω εκδήλωση διατέθηκε ένοπλο τμήμα 21 ανδρών, καθώς και η ΜΣΕΘ/98ΑΔΤΕ.

Κοινωνική Προσφορά της 32 ΤΑΞ ΠΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

 Την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015, πραγματοποιήθηκε διάθεση αγήματος 

απόδοσης τιμών από το 505 ΤΠΖΝ και προσωπικού των 505 - 521 ΤΠΖΝ - 32 ΤΥΠ, 

για την περιφορά του επιταφίου κατά τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ν. Ιωνίας Βόλου.

 Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία 

του προσωπικού των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων στο στρατόπεδο «ΣΧΗ 

(ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.» και διατέθηκαν συνολικά 25 φιάλες αίματος.

Εκτέλεση Κοινωφελών Έργων στο Νομό Έβρου με μέριμνα 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση κοινωφελών έργων στα ορεινά χωριά του Νομού Έβρου, με διάθεση προσωπικού και μηχανη-

μάτων του Μηχανικού από την 50 Μ/Κ ΤΑΞ. Συγκεκριμένα, το Μηχανικό της 50 Μ/Κ ΤΑΞ πραγματοποιεί:

 Διευθέτηση και συντήρηση των αγροτικών δρόμων της περιοχής.

 Εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης των δημοτικών σχολείων στα χωριά ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ και ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ, με επιδίωξη να 

ολοκληρωθούν κατεπειγόντως, πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

 Κατασκευή 9 υδροταμιευτήρων, με σκοπό τη συλλογή ύδατος, για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Εργασίες ΜΧ στην Ικαρία

Το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διακλαδικής Διοίκησης Κατασκευής Έργων Ειδικού 

Σκοπού «ΔΙΔΕΡΓΩΝ», ανέλαβε την αποστολή που αφορά στην επισκευή και βελτίωση του δρομολογίου που συνδέει το 

χωριό Καρκινάγρι με το χωριό Μαγγανίτη, στο νότιο τμήμα της νήσου Ικαρίας.

Το δρομολόγιο κατασκευάστηκε την περίοδο 2003-2010, με μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνδρομή του 79 

ΤΜΧΕΘ, σε προσωπικό και μηχανήματα ΜΧ. Από τις θεομηνίες που έπληξαν την Ικαρία, το 2011, προκλήθηκαν σημαντικές 

ζημιές, λόγω κατάπτωσης βράχων, υποχώρησης του πρανούς, επί του οποίου στηριζόταν ο δρόμος, καθώς και καταστρο-

φές λόγω διέλευσης χειμάρρου, με αποτέλεσμα την αποκοπή-απαγόρευση της κυκλοφορίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συνεισφορά Στρατού Ξηράς στην Αντιμετώπιση των Πρόσφατων Πυρκαγιών

 Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015, επιχείρησαν για την κατάσβεση πυρκαγιών 

4 Ελικόπτερα CH-47 Chinook (με κάδο 7 τόνων), τα οποία επιχείρησαν ταυ-

τόχρονα και πραγματοποίησαν 83 ρίψεις νερού στις εστίες των πυρκαγιών σε 

Καρέα και Μαλακάσα Αττικής. Συνολικά εκτέλεσαν 17 ώρες πτήσης.

 Εκπέμφθηκαν 110 περίπολοι πυρασφαλείας και στελεχώθηκαν 16 πυρο-

φυλάκια επί 24ώρου βάσεως σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.
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Συνδρομή Στρατού Ξηράς για την Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών στη 

νήσο Σκόπελο

Μετά από εντολή του Υπουργού Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου, οι Ένοπλες Δυνάμεις 

συνέδραμαν στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν πρόσφατα 

από τις καταστροφικές συνέπειες των καταιγίδων που έπληξαν τη νήσο Σκόπελο.

Ειδικότερα ο Στρατός Ξηράς, από 24 Σεπτεμβρίου 2015, διέθεσε Κλιμάκιο Μη-

χανικού, αποτελούμενο από προσωπικό του 730 Τάγματος Μηχανικού και του 32 

Λόχου Μηχανικού με 8 Μηχανήματα Μηχανικού (2 Ισοπεδωτικές Γαιών, 2 Φορ-

τωτές-Εκσκαφείς Τάφρου, 3 Ανατρεπόμενα Οχήματα, 1 Όχημα Γενικής Χρήσης 

με Υδροφόρο), προς αποκατάσταση του οδικού δικτύου της νήσου, των υποδο-

μών στον χώρο του λιμανιού και στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ).
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Το άτομο συναντά πολυάριθμες αντι-

κειμενικές δυσκολίες στο νέο περι-

βάλλον που υποσκάπτουν την ψυχική 

υγεία, με κυριότερες:

 τη διαφορετική γλώσσα

 την ανεργία ή/και

το χαμηλό εισόδημα 

 το εχθρικό φυσικό και

κοινωνικό περιβάλλον 

 τη διαφορετική θρησκεία και

κουλτούρα και 

 την πάσης φύσης εκμετάλλευση.

Επιπροσθέτως, έχοντας αφήσει 
πίσω τα κοινωνικά δίκτυα (οικογένεια, 
συγγενείς, φίλους, κ.λπ.) που τους προ-
σέφεραν υποστήριξη και αδυνατώντας 
να αναπτύξουν νέα, οι μετανάστες λαμ-
βάνουν ελάχιστη υποστήριξη σε όλους 
τους τομείς, ώστε να υπάρξει διατήρη-
ση της υγείας και της ευεξίας σε φυσι-
ολογικά επίπεδα.

Όλα τα παραπάνω, καθιστούν τους 
μετανάστες ομάδα υψηλού κινδύνου 
για την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, 
γεγονός που καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη εύκολης και άμεσης πρόσβα-
σης σε υπηρεσίες και δομές ψυχικής 
υγείας.

Αν και η μετανάστευση ήταν ανέκαθεν ένα ζήτημα πολύπλοκο, διαχρονικό, με πολύμορφα αίτια και ως 

εκ τούτου ισχυρός στρεσογόνος παράγοντας, η ψυχική υγεία των μεταναστών και η ανάγκη τους για 

πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας αποτελούν αντικείμενο εντατικής κοινωνικής και 

ψυχολογικής έρευνας μόλις την τελευταία εικοσαετία. Οι περισσότερες έρευνες από διάφορες χώρες 

συμφωνούν ότι ο κύριος λόγος που οι μετανάστες είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχικές 

διαταραχές, σε σχέση με τον γηγενή πληθυσμό, είναι αυτή καθαυτή η διαδικασία της μετανάστευσης.

& Ψυχική Υγεία

Αιτίες και αποτελέσματα
μειωμένης πρόσβασης στις δομές 

ψυχικής υγείας
Οι αιτίες δυσκολίας πρόσβασης των 

μεταναστών σε δομές ψυχικής υγείας 
είναι αρκετές και πολυδιάστατες. Κά-
ποιες από αυτές μπορούν να αποδοθούν 
σε αδυναμίες του ίδιου του συστήματος 
υποδοχής των μεταναστών και κάποιες 
έχουν κοινωνική και ψυχολογική διά-
σταση.

Αδυναμία επικοινωνίας: Το κυρι-
ότερο πρακτικό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν οι μετανάστες είναι η δυ-
σκολία στην επικοινωνία, λόγω άγνοιας 
της καθομιλούμενης γλώσσας. Οι δυ-



39

σκολίες στην εκμάθηση και τη χρήση 
της «νέας» γλώσσας αποτελούν αιτία 
για πολλά από τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι μετανάστες στην προ-
σπάθεια προσαρμογής τους στη χώρα 
εγκατάστασής τους. Ειδικότερα, μιλώ-
ντας για την Ελλάδα, η κατάσταση δυ-
σχεραίνει ακόμα περισσότερο λόγω της 
δυσκολίας της ελληνικής.

Στον τομέα της υγείας στον οποίο 
η δια λόγου επικοινωνία αποτελεί κύ-
ριο διαγνωστικό μέσο, η δυσκολία στη 
γλωσσική επικοινωνία καθιστά πρακτι-
κά αδύνατη τη διενέργεια ψυχιατρικής 
συνέντευξης/ εκτίμησης ή την θεραπευ-
τική παρέμβαση και παρακολούθηση 
του ασθενή. Η παρουσία σταθερού μετα-
φραστή εκπαιδευμένου στην ψυχιατρική 
συνέντευξη έτσι ώστε να λειτουργήσει 
ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής, και 
όχι μόνο ως διερμηνέας, είναι εξαιρετι-
κά δύσκολη. Η εναλλακτική λύση τού να 
υπάρχουν ψυχίατροι ή ψυχολόγοι από 
τις χώρες καταγωγής των ασθενών, αν 
και σαφώς διευκολύνει την κατάσταση, 
δεν είναι εφικτή για πρακτικούς λόγους 
(όπως π.χ. οι πολλές και διαφορετικές 
χώρες προέλευσης.

Συμπεραίνεται ότι η αδυναμία χρή-
σης της γλώσσας της χώρας μετανά-

στευσης επηρεάζει ποικιλοτρόπως τη 
σχέση που δημιουργεί ο μετανάστης με 
τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την 
πρόσβαση σε αυτές

Ψυχοκοινωνικές αιτίες:
 Θρησκευτικές δοξασίες 
Σε αρκετές των περιπτώσεων, οι 

θρησκευτικές δοξασίες δεν επιτρέπουν 
την επίσκεψη ενός κέντρου ψυχικής 
υγείας, καθώς η έννοια της «ψυχής» 
και τα ψυχικά νοσήματα υπάγονται στην 
δικαιοδοσία και την ευθύνη συγκεκρι-
μένων θρησκευτικών «ιατρών». Οι 
πεποιθήσεις που έχουν οι μετανάστες 
για τις ψυχικές παθήσεις πολλές φορές 
οδηγούν σε καθυστέρηση στην αναζή-
τηση ιατρικής βοήθειας ή ακόμα στην 
προσφυγή σε μη ιατρική βοήθεια (π.χ. 
από ιερείς, μαγικά κ.λπ.) ενώ οι πολιτι-
σμικές διαφορές στην εμφάνιση και την 
αναφορά (αφήγηση) των συμπτωμάτων 
δημιουργούν σύγχυση και αυξάνουν 
την πιθανότητα διαγνωστικών λαθών.

 Άγνοια ψυχιατρικών παθήσεων
Συχνά, το γεγονός ότι οι μετανάστες 

δεν προσέρχονται σε υπηρεσίες ψυχι-
κής υγείας οφείλεται στην άγνοια που 
έχουν για τα ψυχικής φύσης προβλή-
ματα, ώστε να τους δώσουν την απαι-

τούμενη προσοχή. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταρα-
χές και οι ψυχώσεις δεν εκφέρονται 
με τον ίδιο τρόπο από ανθρώπους με 
διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. 
Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι οι 
αραβικής καταγωγής ασθενείς δέχονται 
ότι οι ψυχικές διαταραχές σωματο-
ποιούνται, ενώ οι αφρικανοί ασθενείς 
που πάσχουν από συναισθηματικές 
διαταραχές δίνουν συχνά ερμηνείες 
που αφορούν δαιμονοκατοχή.

 Πιεστικοί ρυθμοί ζωής
Οι γρήγοροι και πιεστικοί ρυθμοί 

ζωής των μεταναστών δεν αφήνουν 
περιθώρια για να δοθεί η απαραίτητη 
προσοχή στα όποια ψυχικά προβλή-
ματα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
της πιθανής ήδη υπάρχουσας νοσηρής 
κατάστασης κάποιων ασθενών. Η πίεση 
για εργασιακή απασχόληση είναι ιδιαί-
τερα έντονη στους μεταναστευτικούς 
πληθυσμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι το 60,2% των ασθενών του ιατρείου 
Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής δήλωσε 
ότι δεν έχει μόνιμη εργασία και σε πολ-
λούς ασθενείς δεν υπήρχε η δυνατότητα 
για προσωρινή αποχή από την εργασία, 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ούτε στο στάδιο της αποκατάστασης. 
Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι 
σχεδόν το 50% των μεταναστών διαμέ-
νει στην ελληνική περιφέρεια και άρα 
δεν έχει τη δυνατότητα μετακίνησης στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, στα οποία κατά 
κύριο λόγο βρίσκονται οι δομές Ψυχι-
κής Υγείας.

Επιπολασμός ψυχικών
διαταραχών στους μεταναστευτι-

κούς πληθυσμούς
Σε αρκετές έρευνες που έγιναν σχε-

τικά με τον επιπολασμό των ψυχικών 
διαταραχών στους μετανάστες, βρέθηκε 
ότι εμφανίζουν κυρίως διαταραχή με-
τατραυματικού στρες (Post Traumatic 
Stress Disorder – PTSD), δεδομένου ότι, 
στην πλειοψηφία τους, έζησαν πολεμικές 
συρράξεις, ομαδικές εκτελέσεις ή και τον 
βίαιο θάνατο συγγενικών και προσφιλών 
προσώπων, ενώ πολλοί από αυτούς, τόσο 
στη χώρα τους όσο και στην πορεία τους 
προς την Ελλάδα έπεσαν θύματα εκμετάλ-
λευσης ή/και κακοποίησης.

Επιπλέον, καταγράφονται υψηλά 
ποσοστά αγχωδών εκδηλώσεων και 
διαταραχών, γεγονός μάλλον λογικό, 
αναλογιζόμενοι τη στρεσογόνο φύση 
της μετανάστευσης. Τα επίπεδα του 
στρες αυξάνονται ακόμα περισσότερο, 
λόγω των δυσκολιών που αντιμετω-
πίζει ο μετανάστης στην προσπάθεια 
προσαρμογής του στη χώρα μετανά-
στευσης, ενώ, στη συνέχεια και ο επι-
πολιτισμός αποτελεί μια διαδικασία 

που παράγει έντονο στρες και αυξάνει 
την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης 
(Bhurgra, 2003).

τους και, μεταξύ άλλων, συνδέεται με 
τη μειωμένη πρόσβαση που έχουν στις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η οικονομική 
εκμετάλλευση των φιλοξενουμένων και 
η ρατσιστική αντιμετώπισή τους οδηγούν 
συχνά σε απόγνωση και έχουν ως απο-
τέλεσμα εκρήξεις οργής και βίας, εφόσον 
δεν υπάρχει κάποιος που να μπορούν να 
αποταθούν ώστε να τους στηρίξει. 

Τέλος, κοινή παραδοχή είναι πως 
με την εγκατάσταση των μεταναστών 
στις τοπικές κοινωνίες προκαλείται 
ανησυχία, δημιουργείται κλίμα ανα-
σφάλειας και αίσθημα υποβάθμισης της 
περιοχής. Εντείνεται η ξενοφοβία εξαι-
τίας της καθημερινής συμμετοχής στις 
δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας 
(π.χ. σχολείο, τόποι διασκέδασης) και 
υπάρχει φόβος για αλλοτρίωση των πο-
λιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της τοπικής 
κοινωνίας, λόγω της εισροής νέων πο-
λιτισμικών επιδράσεων. Αυτές οι αντι-
δράσεις από μέρους της τοπικής κοινω-
νίας εντείνουν το φαινόμενο της κοινω-
νικής απομόνωσης των μεταναστών. Η 
απομόνωση και η δημιουργία κλειστών 
κοινωνικών ομάδων είναι ταυτόχρονα 
αιτίες και συνέπειες της μειωμένης 
πρόσβασης στις μονάδες ψυχικής υγεί-
ας. Οι «κλίκες» αυτές των μεταναστών 
αποτελούνται συνήθως από ομοεθνείς 
και λόγω της κοινωνικής απομόνωσης 
πολύ συχνά περιθωριοποιούνται και 
αντιμετωπίζονται ως «απειλή» για τους 
υπόλοιπους κατοίκους των περιοχών 
που διαμένουν.

Υπλγός (ΥΨ) Μαρίνα Μπουγιούκα, 
ΓΕΣ/ΔΥΓ

Συνέπειες μειωμένης πρόσβασης 
των μεταναστών σε υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας
Η εγκληματικότητα που καταγράφε-

ται στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς 
είναι ένα γεγονός που απασχολεί εδώ 
και πολλά χρόνια τις χώρες υποδοχής 

Από την καταγραφή που έχει γίνει 

από τους ειδικούς σε δομές ψυχικής 

υγείας, στις οποίες προσέρχονται οι 

μετανάστες, εντοπίζονται, σε γενικές 

γραμμές, τα εξής: 

 άγχος αποχωρισμού

 καταστολή συναισθημάτων, παθη-

τικότητα

 αναβίωση παλαιότερων τραυμα-

τικών εμπειριών (φυλάκιση, βασα-

νιστήρια, κ.λπ.), τραυματικές μνήμες 

που προκαλούν συναισθηματική 

συρρίκνωση

 φόβος, πανικός, ευερεθιστικότητα

 διαταραχή ύπνου, δυσχέρεια συ-

γκέντρωσης, αίσθημα αβοηθησίας και 

βασάνου και

 αυτοκτονία.
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Συμπεράσματα-κριτική

Από τα παραπάνω αναφερθέντα, συμπεραίνεται ότι η περιορισμένη πρόσβαση των μεταναστών σε μονάδες 

ψυχικής υγείας έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με 

την είσοδό τους στη χώρα μετανάστευσης, όπως η αδυναμία επικοινωνίας, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, 

κ.λπ. αποτελούν τις αιτίες, μεταξύ άλλων, για μειωμένη πρόσβαση στις δομές ψυχικής υγείας. Αυτό με 

τη σειρά του προκαλεί φαινόμενα όπως εγκληματικότητα και περιθωριοποίηση. Συνεπώς, καθίσταται 

σαφές ότι οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, ως ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση ψυχικών 

διαταραχών ή την επιδείνωση των ήδη υπαρχουσών, χρήζουν διευκόλυνσης στην πρόσβασή τους σε 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καταλληλότερα διαμορφωμένες 

για να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερη κατάστασή τους.



�2 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος Καράτε ΕΔ & ΣΑ Έτους 2015

Το Πρωτάθλημα Καράτε Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας διεξήχθη στις 19 Ιουλίου 2015, στο Κλειστό 

Γυμναστήριο του Δήμου Βύρωνα, με υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. 

κατέλαβε την πρώτη θέση, οι ομάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Λιμενικού Σώματος τη δεύτερη και η ομάδα 

του Στρατού Ξηράς την τρίτη θέση.
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Αποτελέσματα Αγώνων Πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης ΕΔ & ΣΑ Έτους 2015

Το Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας διεξήχθη από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου 

2015, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Βύρωνα, με υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην 

ομαδική κατάταξη αθλητών, πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα του Στρατού Ξηράς, δεύτερη η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 

και τρίτη η ομάδα του Λιμενικού Σώματος.
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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

(ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ)

Βρίσκεται κοντά στη Μικρή Πρέσπα, στην περιοχή Κρυ-

σταλλοπηγής-Βατοχωρίου, πλησίον του τελωνείου προς Αλβα-

νία, σε υψόμετρο 986 μ. και  σε δημόσια έκταση 5.150 τμ., που 

κατέχει η Στρατιωτική Υπηρεσία από την προπολεμική περίοδο. 

Είναι υιοθετημένο από το Σύλλογο Απογόνων Μακεδονομάχων. 

Το φυλάκιο διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για ασφαλή και άνετη διαβίωση των ανδρών του 574 Τάγματος 

Προκάλυψης, που επανδρώνει μόνιμα το φυλάκιο, καθώς και ελικοδρόμιο. Το χωριό είναι ευρύτερα γνωστό από τα χρό-

νια του Μακεδονικού Αγώνα, όπου αναφέρεται με την παλαιά ονομασία Σμάρδεσι. Από τους πρώτους που έσπευσαν στα 

επαναστατικά κινήματα του 1878 για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ήταν κι ο Αντ. Οικονόμου από το Σμάρδεσι, που 

πήρε μέρος στο κίνημα του Λιτοχώρου. Από την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας και τη συγκρότηση της ΕΜΕΟ κι έπειτα, 

λειτουργούσε ταυτόχρονα ελληνικό και βουλγαρικό σχολείο για τους κατοίκους. Ο βουλγαροδιδάσκαλος Τσακαλάρωφ, ο 

οποίος καταγόταν από το Σμάρδεσι και γνώριζε άπταιστα ελληνικά, υπήρξε από τους κυριότερους προπαγανδιστές της 

ΕΜΕΟ στην περιοχή και οργανωτής των ενόπλων σωμάτων κομιτατζήδων. Από εκεί καταγόταν και ο Πάντο Κλιάσεφ, αρ-

χηγός βουλγαρικής συμμορίας της περιοχής.  Σύντομα το Σμάρδεσι έγινε ορμητήριο και τόπος συναντήσεων των τοπικών 

ηγετών. Μετά τον διορισμό του Γερμανού Καραβαγγέλη στη Μητρόπολη Καστοριάς, οργανώνεται συστηματικά ο αγώνας 

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

9 η ΜΠ 

ΤΑΞ ΠΖ
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ΕΦ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Βρίσκεται κοντά στο χωριό Πολυάνεμο, στον Δήμο 

Ακριτών Καστοριάς, στο Ύψωμα Αγ. Ιωάννη και σε υψό-

μετρο 1013 μ., σε έκταση 5.900 τμ. που ανήκει στο Υπουρ-

γείο Γεωργίας. Κτίστηκε στα 1949 και υιοθετήθηκε από τον 

Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς την 1-5-1967. Λειτουργεί 

ως μόνιμο φυλάκιο του Α΄ ΣΣ, πληρώντας τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για ασφαλή και άνετη διαβίωση των ανδρών του 574 Τάγματος Προκάλυψης που το επανδρώνει, 

ενώ εξυπηρετείται από γειτονικό ελικοδρόμιο. Εντός της έκτασης του φυλακίου βρίσκεται το εξωκκλήσι του Αγίου 

Ιωάννη του Θεολόγου, όπου κάθε χρόνο γίνεται πανηγυρική Θεία λειτουργία στις 8 Μαΐου, με συμμετοχή των κα-

τοίκων των κοινοτήτων Πολυάνεμου και Διποταμίας. Το παρατηρητήριο του φυλακίου είναι ενταγμένο στο Σύστημα 

Επιτήρησης Όψης Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΕΟΒΔΕ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

των Ελλήνων κατά της βουλγαρικής προπαγάνδας και το Σμάρδεσι παραμένει Πατριαρχικό  χωριό.  Επιτροπή οργάνωσης 

του αγώνα στην περιοχή αποτέλεσαν οι ντόπιοι αδελφοί Κοβατσίδαι, Νίκος, Γάκης και Βάνες Γκίτσος, Λ. Κλετσίδης, Λάζα-

ρος, Γιάννης και Νικόλαος Κίρτσος, Κ. Τζατριάς, Βασίλειος και Αθανάσιος Καράτζιας, Λάμπρος και Κώστας Κοροβέσης, 

Χ. Πεπελίδης, Παπαχρήστος και Φίλιππος Μακρής. Στα 1903, στις 9 Μαΐου, ο τουρκικός στρατός, στην προσπάθειά του να 

πνίξει το επαναστατικό κίνημα, συγκρούστηκε με κομιτατζήδες και έπληξε άμαχο πληθυσμό στο χωριό. Τον Οκτώβρη του 

1903 το σώμα του καπετάν Κώττα συγκρούεται κοντά στο Σμάρδεσι με την τσέτα του φανατικού Κορσάκωφ.

ΕΦ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

Βρίσκεται στα ΒΔ της Κρυσταλλοπηγής, σε δημόσια 

έκταση 15.830 τμ. Το λιθόκτιστο κτήριο κατασκευάστηκε 

στα 1940 και λειτούργησε μέχρι το 1975. Σήμερα βρίσκεται 

σε ερειπιώδη κατάσταση, χωρίς την αρχική στέγαση. Από 

τον κορμό της λιθοδομής σώζονται μόνο φέροντα στοιχεία 

και οι τοίχοι περιμετρικά σε χαμηλό ύψος. Το φυλάκιο φέ-

ρει το όνομα του Ταγματάρχη Πεζικού Παπαδήμα Αγησίλαου. Ως Διοικητής του ΙΙ/8 ΣΠ σκοτώθηκε σε συμπλοκή 

με τουρκικές δυνάμεις που υποχωρούσαν, μετά τη μάχη του Σαρανταπόρου, στις 9-10-1912, κοντά στο Πολύρραχο 

Σερβίων, κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου.


