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Αγαπητοί αναγνώστες,

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και το προσωπικό 

της XXV ΤΘΤ η επιλογή της παρουσίασης στο κύριο άρθρο του 

παρόντος τεύχους της ιστορίας, της αποστολής, του έργου και 

των δραστηριοτήτων της Ταξιαρχίας.

Η Ταξιαρχία είναι ένας από τους ισχυρότερους Τεθωρακι-

σμένους Σχηματισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας 

μας και αποτελεί μια «χαλύβδινη γροθιά» του Δ΄ ΣΣ εναντίον 

οποιασδήποτε εχθρικής απειλής.

Η διαρκής και ρεαλιστική εκπαίδευση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ταξιαρχίας αποσκοπεί στη διατήρηση της επιχει-

ρησιακής της ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας στα μέγιστα επιθυμητά επίπεδα, με απώτερο στόχο την επιτυχή εκπλήρωση της 

αποστολής της, μιας αποστολής η οποία επιβάλλει την άριστη γνώση, το βέλτιστο χειρισμό και την αποτελεσματική συντήρηση του 

τεχνολογικά προηγμένου πολεμικού υλικού που διαθέτει, με σπουδαιότερο, το υπερσύχρονο άρμα LΕO2 HEL.

Το αξιόλογο και αξιόμαχο του συνόλου του προσωπικού της Ταξιαρχίας και η επίγνωση ότι υπηρετεί σε έναν από τους 

πλέον ισχυρούς Σχηματισμούς του Στρατού μας συμβάλλουν στην εξύψωση του ηθικού, το οποίο αποτελεί και τον σημαντι-

κότερο παράγοντα της επιτυχίας.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω εξασφαλίζει στην Ταξιαρχία τη βεβαιότητα της ικανότητας για την επίτευξη καίριου, 

ικανού και αποφασιστικού πλήγματος στον αντίπαλο, όποτε και οπουδήποτε απαιτηθεί, συμβάλλοντας έτσι στην αποτρεπτική 

ικανότητα των ΕΔ και διασφαλίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας.

Η Ταξιαρχία συνεχίζει το σημαντικό έργο της που στο πέρασμα του χρόνου οι εκάστοτε διοικήσεις της με απόλυτη επιτυ-

χία σχεδίασαν, οργάνωσαν και υλοποίησαν, μέχρι και τις μέρες μας.

Οι σύγχρονες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του 21ου αιώνα, συνδυαζόμενες με το 

δημοσιονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, επιβάλλουν την εισαγωγή και εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα τολ-

μηρών και καινοτόμων λύσεων. Πρόκληση και επιβράβευση για κάθε διοικητή αποτελεί ο επιτυχής συνδυασμός της ρεαλι-

στικής εκπαίδευσης και των περιορισμένων πόρων. Οι δύσκολες αλλά όχι ανυπέρβλητες συγκυρίες πρέπει να αποτελέσουν 

εφαλτήριο πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας, ανασύνταξης και συνεχούς εγρήγορσης, με βασικό κανόνα το «εκπαιδεύσου 

όπως θα πολεμήσεις, πολέμησε όπως εκπαιδεύτηκες».

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου που πηγάζουν από τη Διοίκηση της XXV ΤΘΤ, αισθάνομαι, 

όπως και οι προκάτοχοι μου Διοικητές, υπερήφανος που είμαι Διοικητής αυτής της ιστορικής ΤΘ Ταξιαρχίας και θα ήθελα να σας 

διαβεβαιώσω ότι η Ταξιαρχία μας είναι κάθε στιγμή έτοιμη όχι απλά να ενεργήσει επιχειρησιακά αλλά και ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.

Ταξχος Σπύρος-Γεράσιμος Ρώσσης

Χαιρετισμός Διοικητή

ΧΧV ΤΘΤ
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Τελετή Παράδοσης Παραλαβής της

1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ EU-OHQ

Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε η τελετή παρά-

δοσης-παραλαβής της διοικήσεως της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ, από 

τον Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Ηλιόπουλο στον Αντιστράτηγο κ. Ηλία 

Λεοντάρη, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ.

Στην τελετή παραβρέθηκαν οι Θρησκευτικές και Πολιτικές Αρ-

χές της πόλης της Λάρισας.

 Επίσκεψη του Διοικητή USASAC στο ΓΕΣ

Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΣ συναντήθηκε 

στο γραφείο του με τον Διοικητή της Διοίκησης Υποστήριξης Ασφα-

λείας του Στρατού Ξηράς των ΗΠΑ (United States Army Security 

Assistance Command – USASAC), Υποστράτηγο Mark McDONALD, 

ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο ΓΕΣ, επικεφαλής 

αντιπροσωπείας της USASAC και του Γραφείου Αμυντικής Συνερ-

γασίας των ΗΠΑ στην Αθήνα (ODC). Κατά τη συνάντηση συζητήθη-

καν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος αναφορικά με την ενδυνά-

μωση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι 

αρμόδιοι φορείς του ΓΕΣ και η αντιπροσωπεία της USASAC κατά την οποία εξετάσθηκαν η πρόοδος και οι τεχνικές λεπτομέρειες της υλο-

ποίησης σειράς προγραμμάτων προμήθειας αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η προμήθεια των ελικοπτέρων CH-47D.

 Επίσκεψη του Διευθυντή Επιχειρήσεων του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

του Διευθυντή Επιχειρήσεων του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης (EUMS), Ταξιάρχου Daniel Grammatico (FRA), 

στην έδρα της 71 ΑΜ/ΤΑΞ, της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και του Ελ-

ληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ).

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα του Ελληνικού Ευ-

ρωπαϊκού Στρατηγείου και έγινε ανταλλαγή απόψεων σε θέματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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 Επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού 

στην ΠΕ 8ης και 9ης ΜΠ ΤΑΞ

Από 26 έως και 28 Ιανουαρίου 2016, ο ΓΕΠΣ Αντγος κ. Νικόλαος 

Δεβετζής πραγματοποίησε επίσκεψη στις Μονάδες και τα Φυλάκια 

της Περιοχής Ευθύνης της 8ης και 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, 

ενημερώθηκε για το έργο και τις τρέχουσες επιχειρησιακές δραστη-

ριότητές τους, μίλησε στο προσωπικό, άκουσε τα προβλήματα που το 

απασχολούν και έδωσε κατευθύνσεις.

 Επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ»

Στις 4 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του ΓΕΠΣ Αντγου κ. Νικόλαου Δεβετζή στην 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών 

«ΜΟΡΑΒΑΣ».

 Επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού στη ΣΣΕ

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, ο ΓΕΠΣ Αντγος κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος 

επισκέφθηκε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), περιηγήθηκε 

στις εγκαταστάσεις της και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΕΣ, 

παρείχε οδηγίες και νουθεσίες στους Ευέλπιδες.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Ημερίδα στη ΣΣΕ

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιή-

θηκε στο αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευ-

ελπίδων (ΣΣΕ) ημερίδα με θέμα «Ηγεσία ως η Τέχνη 

Απελευθέρωσης του Δυναμικού των άλλων, Ηγέτης: 

Χάρισμα ή Γνώση».

Η ημερίδα οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δόγ-

ματος του ΓΕΣ και είχε ως σκοπό την ολόπλευρη 

προσέγγιση των χαρακτηριστικών του σύγχρονου 

ηγέτη και κυρίως την κατανόηση των ποιοτικών χα-

ρακτηριστικών του.

Την ημερίδα παρακολούθησαν αντιπροσωπείες 

Αξιωματικών των Σχηματισμών και Μονάδων του 

Λεκανοπεδίου Αττικής, Αξιωματικοί που παρακο-

λουθούν την παρούσα περίοδο τα Σχολεία Εφαρμο-

γής των Όπλων του Στρατού Ξηράς, Αξιωματικοί της 

Πολεμικής Αεροπορίας και Ευέλπιδες.

Διακεκριμένοι εισηγητές από την Ακαδημαϊκή 

Κοινότητα, Ανώτατοι Αξιωματικοί σε Αποστρατεία και 

Ιατροί-Ψυχολόγοι ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα:

 Κλαούζεβιτς και Ελληνική Στρατιωτική Ηγε-

σία, Δύναμη Χαρακτήρα σε Στρατηγικό, Επιχειρησι-

ακό και Τακτικό Επίπεδο.

 Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μια Συστηματική Προσέγγιση για την Ορθολογικότερη 

Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων.

 Ηγεσία: Θεωρία και Πράξη.

 Η Ψυχολογία του Ηγέτη.

 Όραμα: Σημαντικός Παράγοντας για τον Ηγέτη και τον Οργανισμό.

 Από τον Στρατιωτικό Ηγέτη Ήρωα στον Στρατιωτικό Ηγέτη Επιστήμονα-Διοικητή.

  Η Διαμόρφωση του Ηγέτη μέσα από την Εκπαίδευση.
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 Αλλαγή Διοίκησης της ΣΕΑΠ

Την 21η Μαρτίου 2016 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε, στο Στρ/δο 

«Δασκαλογιάννη» του Ηρακλείου, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της 

Διοίκησης της ΣΕΑΠ από τον Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Μπουζάκη στον Ταξίαρ-

χο κ. Ιωάννη Ευσταθίου, παρουσία του Δντή Πεζικού Υπτγου κ. Παναγιώτη 

Φαραντάτου.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκο-

πος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ιωάννης 

Μαστοράκης και λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών, θρησκευτικών στρατιωτικών και τοπικών Αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου.

 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο ΓΕΣ

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Με την 

ευκαιρία της εν λόγω δραστηριότητας, ο Αρχηγός ΓΕΣ ευχαρίστησε 

το προσωπικό για το έργο που επιτελέσθηκε κατά το έτος 2015 στους 

τομείς της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της εκπαίδευσης και κυρίως 

της υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας που έχει ως αποτέλεσμα την 

υψηλή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων και των μέσων που 

διαθέτει ο Στρατός Ξηράς και την υπερκάλυψη των τεθέντων στόχων. 

Για το νέο έτος, ευχήθηκε υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και 

ευόδωση των στόχων που έχουν τεθεί.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

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

 Ελευθέρια 2016

 Από 19 έως 21 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα εορταστικές εκδηλώσεις για την 103η επέτειο από την 

απελευθέρωση της πόλης. 

 Την 19η Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε τοπογραφική ενημέρωση και εξιστόρηση της Μάχης του Μπιζανίου και κα-

τάθεση στεφάνων στον Τύμβο Μπιζανομάχων.

 Την 20ή Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μουσείο Πολέμου 1912/13, 

στο Χάνι Εμίν Αγά και στο Ηρώο Μπιζανομάχων.

 Την 21η Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση τμημάτων, παρουσία της Α.Ε. 

του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλου.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο ΑΝΥΕΘΑ, κ. Δημήτρης Βίτσας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, εκπρόσωποι της στρατιωτικής και πολιτι-

κής ηγεσίας, καθώς και πλήθος κόσμου.

Δραστηριότητες της VIII ΜΠ
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στη ΧΙΙ ΜΚ ΜΠ

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016, διεξήχθη επιχειρησι-

ακή εκπαίδευση Μονάδων της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας 

Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ).

Το πρόγραμμα της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Σχη-

ματισμών και Μονάδων του Στρατού Ξηράς εκτελείται ανελ-

λιπώς, με τη διεξαγωγή ρεαλιστικών ασκήσεων μικρών κλι-

μακίων, την εκτέλεση αποτελεσματικών βολών με όλα τα είδη 

οπλισμού, ενώ προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη 

της πρωτοβουλίας και του επιθετικού πνεύματος.

Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2016, οι Μοίρες Πυροβολικού της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, στο πλαίσιο 

της επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης,  εκτέλεσαν Βολές Πυροβολικού με τη διαδικασία «Βάλλω και Μετακινούμαι», που αποτελεί 

το επιστέγασμα της εκπαίδευσης των πυροβολητών αλλά και τη σύγχρονη μέθοδο εκπομπής Πυρών Πυροβολικού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016, εκτελέστηκε Συντήρηση Αλεξιπτωτιστού για το Α΄ εξάμηνο του 2016 και εκτέλεση 

αλμάτων του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού της 2015 Ε΄ ΕΣΣΟ, με τη συμμετοχή του Διοικητή της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ, του Διευθυντή Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ και Ανώτατων Αξιωματικών των Ειδικών Δυνάμεων.

Στο τέλος της δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του  

ΓΕΣ.

Εκπαίδευση Αλεξιπτωτιστών
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Συνεκπαίδευση 865 ΤΕΝΕΦ με 352 SOGUSAF

Από 18 Ιανουαρίου έως και 27 Ιανουαρίου 

διεξήχθη συνεκπαίδευση του 865 Τάγματος 

Εναερίου Εφοδιασμού (865 ΤΕΝΕΦ) με την 352 

Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής 

Αεροπορίας των ΗΠΑ (Special Operation Group 

–SOG/USAF), στο πλαίσιο της Διασυμμαχικής-

Διακλαδικής Άσκησης «JAVA GRIND».

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, τη Δευ-

τέρα 18 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 

ρίψη από αεροσκάφος C-130J φορτίων τύπου 

Container Delivery System (CDS), βάρους 

500 κιλών, καθώς και φορτίων τύπου Low 

Cost Low Altitude, βάρους 100 κιλών, στη Ζώνη Ρίψεως Μεγάρων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της ΣΣΕ

 Xειμερινή Εκπαίδευση της ΣΣΕ

Από 29 Ιανουαρίου έως 26 Φεβρουαρίου 

2016, διεξήχθη η χειμερινή στρατιωτική εκπαί-

δευση των Ευελπίδων στην ευρύτερη περιοχή 

της Βάρης Αττικής, στην Πάχη Μεγάρων, στο 

Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) και 

στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονο-

δρόμων (ΚΕΟΑΧ).

Η εκπαίδευση μεταξύ των άλλων περιλάμβανε:

 Αντικείμενα ατομικής τακτικής, οπλισμού 

και βολής

 Αντικείμενα Ναρκοπολέμου

 Τακτική Ομάδας Τυφεκιοφόρων

 Συνεκπαίδευση με Ειδικές Δυνάμεις σε αντι-

κείμενα αμφίβιων επιχειρήσεων, κατοικημένων τό-

πων και ανορθοδόξου πολέμου

 Βολές όλμων, πολυβόλων και οπλοβομ-

βίδων

 Διαβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές

 Συνεκπαίδευση με την Αεροπορία Στρατού 

σε αντικείμενα Αεροκίνητων Επιχειρήσεων.

Η χειμερινή εκπαίδευση των Ευελπίδων εντάσ-

σεται στο ετήσιο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, 

το οποίο έχει σκοπό να αναπτύξει τις στρατιωτικές 

αρετές και τη στρατιωτική αγωγή των Σπουδαστών 

της Σχολής, ώστε να διαμορφώσει Αξιωματικούς 

του Στρατού Ξηράς με στρατιωτική συνείδηση, 

μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινω-

νική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, 

παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικα-

νοί ηγέτες με άρτια επαγγελματική και επιστημονι-

κή κατάρτιση.
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Δραστηριότητες της ΣΜΥ

 Xειμερινή Εκπαίδευση της ΣΜΥ

Aπό 1 έως 12 Φεβρουαρίου 2016, διεξήχθη 

η χειμερινή Εκπαίδευση-Διαβίωση των Σπουδα-

στών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, στο 

Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρό-

μων (ΚΕΟΑΧ) στον Όλυμπο και στην ευρύτερη 

ορεινή περιοχή του νομού Τρικάλων.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε μεταξύ των άλλων:

 Επιβίωση σε χιονοσκεπείς περιοχές

 Κατασκευή χειμερινών καταλυμάτων

 Εκμάθηση της τεχνικής του σκι και των χι-

ονοδρόμων

 Εκτέλεση πορειών με δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες

 Κατασκευή παγίδων ζώων για εύρεση τροφής

 Εκτέλεση βολών σε χιονοσκεπείς περιοχές.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από 8 έως 12 Φεβρουαρίου 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος της επι-

χειρησιακής εκπαίδευσης της 79 ΑΔΤΕ στη Σάμο, πραγματοποιήθηκε τετρα-

ήμερο βολών με όλα τα διαθέσιμα οπλικά συστήματα της ΑΔΤΕ.

Δραστηριότητες της 79 ΑΔΤΕ

Από 15 έως 18 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε τετραήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 79 ΑΔΤΕ στη νήσο 

Σάμο. Στο πλαίσιο του τετραήμερου, πραγματοποιήθηκαν τακτικές κινήσεις των Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων της ΑΔΤΕ 

σε επιλεγμένες τοποθεσίες, Οργάνωση Μάχης, Επιτήρηση Πεδίου, Βολές Φορητού και Βαρέως Οπλισμού και ΤΑΜΣ εξάλει-

ψης Αεροπρογεφυρώματος.
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Από 8 έως 11 Φεβρουαρίου 2016, διεξήχθη τετραήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπο-

μονάδων της 80 ΑΔΤΕ στην Κω.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα περιλάμβανε, μεταξύ των άλλων, Βολές Φορητού Οπλισμού, τακτικές κίνησης Ομάδας Τυ-

φεκιοφόρων, Ανάπτυξη Πυροβολαρχίας και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες στη Μάχη.

Δραστηριότητες της 80 ΑΔΤΕ

Από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2016, διεξήχθη από την 80 ΑΔΤΕ 

στη νήσο Κω τετραήμερο βολών. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, εκτελέσθηκαν βολές από όλα τα διαθέσιμα μέσα 

πυρός του Σχηματισμού.
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Δραστηριότητες της 95 ΑΔΤΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από 25 έως 28 Ιανoυαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση στην Περιοχή Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ, στη 

νήσο Ρόδο. Η εκπαίδευση διεξήχθη σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Οδηγίες Εκπαίδευσης του ΓΕΣ και περιέλαβε, μεταξύ 

των άλλων αντικειμένων, Βολές Πυροβολικού (ημέρα και νύκτα), Βολές Μάχης φορητού οπλισμού και πολυβόλων, καθώς και 

ΤΑΜΣ «Εξάλειψης Αεροπρογεφυρώματος».

Από 15 έως 18 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε τετραήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 95 ΑΔΤΕ, στη νήσο 

Ρόδο. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, εκτελέστηκε τακτική κίνηση Μονάδων σε επιλεγμένες τοποθεσίες, εξετάστηκαν αντικείμε-

να Οργάνωσης Μάχης, Ταχείας Ανάπτυξης Πυροβολαρχίας, δοκιμάστηκαν Σχέδια Αντεπιθέσεων και αντιμετωπίστηκαν επει-

σόδια Αντιαεροπορικής Άμυνας.
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Δραστηριότητες της 98 ΑΔΤΕ

 Εκπαιδευτικές βολές της 398 ΕΑΡΜΕΘ στις 18 Φεβρουαρίου 2016 στο Πεδίο Βολής 

Καμμένου Δάσους.

 ΔΑΕ στις 22 Ιανουαρίου 2016 στον κόλπο Καλλονής

 Βολές της Β΄ ΕΑΝΕΘ στις 2 Φεβρουαρίου 2016 στο Πεδίο Βολής Καμμένου Δάσους με Πο-

λυβόλο 7,62.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Eκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2016, οι Μονάδες της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών εκμεταλλεύθη-

καν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και διεξήγαγαν ατομική και ομαδική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις Ειδικές 

Οδηγίες Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε από 15 έως 25 Φεβρουαρίου 2016 

Χειμερινή Εκπαίδευση Μοιρών Καταδρομών, στην ευρύτερη περιοχή του Όρους Βερμίου Ν. Ημαθίας και του Όρους Φαλακρού Ν. 

Δράμας. Η εκπαίδευση εστιάσθηκε σε αντικείμενα βολών, επιβίωσης και διαφυγής.



19

 Επιχειρησιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων της 13ης Διοίκησης Ειδικών 

Επιχειρήσεων (13 ΔΕΕ) στις νήσους του Ανατολικού Αιγαίου, το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Μαρτίου 2016.

 Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2016, διεξήχθη από την 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών 

(1η ΜΑΛ) η ΤΑΜΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του 

οροπεδίου ΟΜΑΛΟΥ Κρήτης και επικεντρώθηκε στην εξέταση αντικειμένων:

 Επιβίωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές

 Ανορθοδόξου Πολέμου

 Ανεύρεσης-Διάσωσης προσωπικού σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης Εθνοφυλακής, η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία (ΧΙΙ Μ/Κ 

ΜΠ) εκτέλεσε με επιτυχία και με ευρεία συμμετοχή Εθνοφυλάκων Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού.

Οι Μονάδες Εθνοφυλακής του Στρατού Ξηράς έχουν την ίδια οργάνωση με τις ενεργές Μονάδες, διαθέτουν οπλικά συστή-

ματα αναλόγως της αποστολής τους και λαμβάνουν μέρος σε εθνικές ασκήσεις και σε λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στελεχώνονται από προσωπικό της τοπικής κοινωνίας το οποίο έχει λάβει στρατιωτική εκπαίδευση κατά την εκπλήρωση 

της στρατιωτικής του θητείας.
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Βολές Αρμάτων

Την Tετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016, ο Α/ΓΕΣ Αντγος κ. Βασί-

λειος Τελλίδης επισκέφθηκε το Πεδίο Βολής Αρμάτων Ξάνθης 

- Πεδίο Ασκήσεων Πετροχωρίου, όπου παρακολούθησε εκπαι-

δευτικές δραστηριότητες των Μονάδων των ΧΧΙΙΙ και ΧΧV ΤΘΤ.

Συγκεκριμένα έλεγξε τον νέο τρόπο εκτέλεσης βολών πλη-

ρωμάτων αρμάτων που εστιάζεται σε:

 Εκτέλεση βολών από μεγάλες αποστάσεις (4.000 μέτρα)

 Κίνηση αρμάτων με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα

 Αντίδραση πληρωμάτων στην ταυτόχρονη και αιφνίδια 

εμφάνιση πολλαπλών εχθρικών στόχων για αξιολόγηση της 

απειλής και προτεραιοποίηση της προσβολής, αρχίζοντας από 

τον πλέον επικίνδυνο στόχο

 Αντίδραση πληρωμάτων στην ταυτόχρονη και αιφνίδια εμφά-

νιση πολλαπλών στόχων, για διευκρίνιση και διαχωρισμό σε φίλι-

ους και εχθρικούς, τους οποίους στη συνέχεια προσβάλλει.

 Ταυτόχρονη εκτέλεση βολών από Ομάδα και Ουλαμό Αρ-

μάτων με σκοπό την εξάσκηση στη διαδικασία διοίκησης και 

ελέγχου πυρός.

Η εκπαίδευση στην εκτέλεση βολών τέτοιου είδους ανταπο-

κρίνεται πλήρως στις προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης, 

αναπτύσσει τις δεξιότητες των πληρωμάτων, εκμεταλλεύεται 

στο έπακρο τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αρμάτων που 

διαθέτουμε και συμβάλλει στην ανύψωση της αυτοπεποίθησης 

και του ηθικού των αρματιστών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 32 ΤΑΞ Π/Ν «ΜΟΡΑΒΑΣ» 

 Από 11 έως 14 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε 4ήμερο βολών φορητού οπλισμού 

και όλμων από τα 505 - 575 ΤΠΖΝ στο ΠΒ Γλαφυρών Βόλου.

 Στις 22 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η Τελετή απονομής πράσινου μπερέ 

για τους οπλίτες της 2015 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ στα Στρδα «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.» και 

«ΕΠΧΟΥ ΜΕΛΛΙΔΗ I.».

 Στις 25 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε βολή χειροβομβίδας από τα 505-521 ΤΠΖ 

στο ΠΒ Γλαφυρών.

 Την 1η Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Δκτή I ΜΠ, στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.
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 Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε αμφίβια εκπαίδευση από το 505 και 521 

ΤΠΖΝ στην περιοχή Μαλάκι.

 Από 16 έως 18 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/16» στη ν. 

Σαμοθράκη με συμμετοχή των Μονάδων-Ανεξ.Υπομονάδων.

 Στις 3 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στις καταστροφές από τον 32 ΛΜΧ.

 Στις 4 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην καταρρίχηση πύργου από το 575 ΤΠΖΝ.



2� Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ A Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 6

ΤΑΜΣ και Αξιολόγηση Συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ
στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ.

ΤΑΜΣ «ΚΕΡΒΕΡΟΣ-2016» της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ». Δοκιμάστηκε το Σύστημα Ετοιμότητας και Συναγερ-
μού και ενεργοποιήθηκαν πλήρως το Κύριο, το Τακτικό και το Εναλλακτικό Στρατηγείο της 88 ΣΔΙ.

Τετραήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης της Τακτικής Διοίκησης του ΤΔ/41 ΣΠ στη Σαμοθράκη.
Περιλάμβανε, μεταξύ των άλλων, τη δοκιμή των επιχειρησιακών σχεδίων της Τακτικής Διοίκησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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 Τετραήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης από Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες
της 71 Α/Μ ΤΑΞ.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση των Ανθυπολοχαγών Πεζικού και Αεροπορίας Στρατού Τάξης 
ΣΣΕ/2015, της Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού.

ΤΑΜΣ Συγκροτήματος ΙΜΑ Υπέρβασης-Αντεπίθεσης με πραγματικά πυρά.
από την 31 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία.
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XXV ΤΘΤ
«2° ΣΙ – ΕΦΕΣΣΟΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Η Ιστορία της XXV ΤΘΤ
«2° ΣΙ – ΕΦΕΣΣΟΣ»

Το Όπλο των Τεθωρακισμένων απο-
τελεί την ιστορική συνέχεια του Όπλου 
του Ιππικού. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2001, 
δόθηκε στην Ταξιαρχία ο συμπληρωματι-
κός τίτλος «2° ΣΙ – ΕΦΕΣΣΟΣ».

Το 2° Σύνταγμα Ιππικού (ΣΙ) συγκρο-
τήθηκε το 1885, όταν στη θέση των μέχρι 
τότε τριών Ιππαρχιών, δημιουργήθηκε το 
1°, 2° και 3° Σύνταγμα Ιππικού με τέσσε-
ρις  Ίλες το κάθε ένα.

Το 2° ΣΙ συμμετείχε ενεργά στον Ελλη-
νοτουρκικό Πόλεμο του 1897 (Θεσσαλικό 
Μέτωπο) και στη Μικρασιατική Εκστρατεία 
(Επιχειρήσεις Απριλίου-Αυγούστου 1922).

Τον Απρίλιο του 1922, συμμετείχε στις 
επιχειρήσεις της Στρατιάς Μικράς Ασίας 
στην κοιλάδα του Μαιάνδρου ποταμού, 
που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάληψη 
της στρατηγικής σημασίας περιοχής Σώκι-
ας-Νέας Εφέσσου, στις 17 Απριλίου 1922.

Μετά το τέλος της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας, το 2° ΣΙ μεταστάθμευσε σε 
διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας και 
της Μακεδονίας μέχρι το 1937 οπότε 
και διαλύθηκε.

Η XXV ΤΘΤ προήλθε από τη 2η Δι-
οίκηση Μάχης, η οποία συγκροτήθηκε 
στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Στρατόπεδο «ΚΑ-
ΡΑΤΑΣΟΥ»), υπό την εποπτεία της XX 
ΤΘΜ, κατά το χρονικό διάστημα από 25 
Ιουνίου 1959 μέχρι 10 Ιουλίου 1959.

Τον Ιούλιο του 1974, με τη δημιουρ-
γηθείσα ελληνοτουρκική κρίση και την 
επιστράτευση που επακολούθησε, η 2η 
ΔΜΑ μεταστάθμευσε στην περιοχή της 
Ξάνθης.

Τον Ιανουάριο του 1979, η 2η ΔΜΑ 
αναδιοργανώθηκε σε Τεθωρακισμένη 
Ταξιαρχία και έλαβε την ονομασία XXV 
ΤΘΤ, ως οργανικός σχηματισμός της 
XX ΤΘΜ.

Από το 2013, αποτελεί οργανικό 
σχηματισμό του Δ΄ ΣΣ, με διάθεση στην 
XX ΤΘΜ.

Αποστολή
Αποστολή της Ταξιαρχίας είναι η κα-

ταστροφή των εχθρικών δυνάμεων με 
τη χρήση πυρός, κινήσεων κρούσης και 
ψυχολογικής επίδρασης με ανεξάρτητες 
ενέργειες ή σε συνεργασία με άλλους 
Σχηματισμούς.

Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας 

απεικονίζεται η κεφαλή ενός αλόγου 

και άρμα μάχης σε πράσινο κύκλο με 

μαύρο φόντο. Πάνω από την παρά-

σταση είναι γραμμένο το απόφθεγμα 

«ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ».

Το πράσινο χρώμα του εμβλή-

ματος ήταν το διακριτικό χρώμα 

του Όπλου του Ιππικού, από το 

οποίο προήλθε το Όπλο των Τεθω-

ρακισμένων.

Η παράσταση του εμβλήματος 

συμβολίζει τη δύναμη, την ορμή, την 

ευκινησία, την ταχύτητα, την επιθετι-

κότητα και τη θωράκιση, που είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά των τεθωρα-

κισμένων σχηματισμών.

Το απόφθεγμα «ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ 

ΠΑΤΡΙΔΟΣ» αποδίδεται στον κυ-

βερνήτη της Κορίνθου Περίανδρο 

(628-584 π.Χ.), έναν εκ των επτά 

σοφών της αρχαιότητας, και δια-

κηρύσσει ότι «η υπέρτατη ένδειξη 

αγάπης προς την Πατρίδα είναι η 

προσφορά της ίδιας της ζωής».

Το έμβλημα της Ταξιαρχίας κα-

θιερώθηκε το 1979, έτος κατά το 

οποίο η 2η Διοίκηση Μάχης (ΔΜΑ) 

αναδιοργανώθηκε και μετονομά-

στηκε σε XXV ΤΘΤ.
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Εκπαίδευση
Το σύγχρονο επιχειρησιακό περι-

βάλλον, η πολυπλοκότητα και η συνεχής 
εξέλιξη των μέσων, οι νέες απαιτήσεις 
ασφαλείας και άμυνας (ασύμμετρες απει-
λές, αποτελεσματική αντιμετώπιση ταχέως 
εξελισσόμενων καταστάσεων, κ.λπ.), καθι-
στούν επιτακτική τη συνεχή εκπαίδευση, 
ώστε να διατηρείται η επιχειρησιακή ετοι-
μότητα των Μονάδων σε υψηλά επίπεδα.

Η επιχειρησιακή ικανότητα των Μο-
νάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της Ταξιαρχί-
ας συνδέεται άμεσα με την ικανότητα του 

προσωπικού να χειρίζεται και να εκμε-
ταλλεύεται αποτελεσματικά τα διαθέσιμα 
οπλικά συστήματα και μέσα. Η ικανότητα 
αυτή του προσωπικού επιτυγχάνεται, συ-
ντηρείται και βελτιώνεται με τη συνεχή 
εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την 
προσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης στο επιχειρησιακό περιβάλλον και το 
είδος του αγώνα που θα κληθεί να δώσει 
κάθε Μονάδα-Ανεξ. Υπομονάδα με βάση 
την αποστολή της, η Ταξιαρχία δίδει ιδιαί-
τερη σημασία στη διεξαγωγή των παρα-
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κάτω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:
 Συμμετοχή στις Εθνικές Ασκήσεις 

που διεξάγονται σε ετήσια βάση, είτε υπό 
μορφή Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρα-
τευμάτων (ΤΑΜΣ) είτε Τακτικών Ασκήσε-
ων Άνευ Στρατευμάτων (ΤΑΑΣ).

 Διεξαγωγή πολεμικών παιγνίων 
μέσα από τα οποία παρέχεται η δυνατό-
τητα εκπαίδευσης του προσωπικού στη 
διαδικασία σχεδίασης αλλά και στην αξι-
ολόγηση των υφιστάμενων σχεδίων.

 Συμμετοχή των Μονάδων Ελιγμού 
της Ταξιαρχίας στο ΠΠ «ΙΑΝΟΣ», που 
διεξάγεται στο Κέντρο Προσομοίωσης 
Επιχειρήσεων και στο οποίο παρέχεται η 
δυνατότητα δοκιμής των επιχειρησιακών 
τους σχεδίων.

 Διεξαγωγή 4ημέρων Επιχειρησι-
ακής Εκπαίδευσης, με σκοπό την εξοι-
κείωση του προσωπικού των Μονάδων-
Ανεξ. Υπομονάδων στη διεξαγωγή του 
αγώνα ημέρα/νύχτα και υπό οποιεσδή-
ποτε καιρικές συνθήκες.

 Διεξαγωγή 5νθημέρων βολών, πυ-
ρός και κίνησης δύο ανδρών και ομάδος 
με πραγματικά και μη πυρά.

 Εκτέλεση βολών ΠΒ, όλμων 81 
χιλ. - 4,2 “ και Αντιαρματικών Όπλων με 
πραγματικά πυρά.

 Διεξαγωγή επιχειρησιακών ανα-
γνωρίσεων από όλες τις Μονάδες-Ανεξ. 
Υπομονάδες της Ταξιαρχίας στο έδαφος 
που θα κληθούν να ενεργήσουν.

 Εκπαίδευση στα πλωτά μέσα με 
σκοπό την εξοικείωση του προσωπικού 
στη διέλευση υδατίνων κωλυμάτων. Στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης αυτής, το προ-
σωπικό εξοικειώνεται στη διεξαγωνή 
επιχειρήσεων «βίαιης διάβασης» και «δι-
άβασης ευκαιρίας» υδατίνων κωλυμά-
των στην περιοχή του Νέστου ποταμού.

 Εκπαίδευση πληρωμάτων αρμά-
των των Μονάδων ΤΘ της Ταξιαρχίας στο 
Κέντρο Εξομοιωτών βολών και οδήγησης 
αρμάτων μάχης, καθώς και του Συστή-
ματος Διοίκησης Ελέγχου Επικοινωνιών 
(ΣΔΕΕΠ) «ΗΝΙΟΧΟΣ» των αρμάτων LEO2 
HEL.

Επιστέγασμα της παρεχόμενης εκ-
παίδευσης είναι η εκτέλεση βολών πλη-
ρωμάτων αρμάτων στο Πεδίο Βολών Αρ-
μάτων Ξάνθης (ΠΒΑΞ), που ανήκει στην 
XXV ΤΘΤ και στο οποίο εκτελούνται, επί-

σης, βολές από το σύνολο των Μονάδων 
ΤΘ του Δ΄ ΣΣ. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός 
του ΠΒΑΞ επιτρέπει την εκτέλεση βολών 
πληρωμάτων αρμάτων, καθώς και Ομά-
δας/Ουλαμού Αρμάτων (ημέρα-νύχτα) 
εναντίον σταθερών, κινητών και αιφνιδί-
ως εμφανιζομένων στόχων, τόσο με τη 
συσκευή υποδιαμετρήματος ΑΙΜΤΕSΤ, 
όσο και με τη χρήση εκπαιδευτικών και 
πραγματικών βλημάτων αρμάτων.

Η Ταξιαρχία υλοποιώντας τις κατευ-
θύνσεις των προϊσταμένων διοικήσεων 
και συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες δυ-
νατότητες του ΠΒΑΞ και των συγχρόνων 
αρμάτων του ΕΣ, έχει προβεί στην υλο-
ποίηση των παρακάτω μεθόδων για τη 
βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης:

 Βολών «ελευθέρου σεναρίου», με 
σκοπό τη εξάσκηση των πληρωμάτων 
αρμάτων στη διαδικασία διοίκησης και 
ελέγχου πυρός και στη δυνατότητα αξι-
ολόγησης της επικινδυνότητας ταχέως 
εμφανιζόμενων στόχων στο πεδίο της 
μάχης.

 Βολών «μεμακρυσμένων αποστά-
σεων», με την εκτέλεση βολών από από-
σταση μεγαλύτερη των 2100 μέτρων και 
μέχρι τα 4000 μέτρα, με σκοπό τη μέγιστη 
αξιοποίηση του βεληνεκούς βολής των 
σύγχρονων αρμάτων μάχης.

Η εκπαίδευση στην εκτέλεση βολών 
τέτοιου είδους ανταποκρίνεται πλήρως 
στις προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου 
μάχης, αναπτύσσει τις δεξιότητες των 
πληρωμάτων, εκμεταλλεύεται στο έπα-
κρο τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων 
αρμάτων και συμβάλλει στην ανύψωση 
της αυτοπεποίθησης και του ηθικού των 
αρματιστών.

Δραστηριότητες
Η Ταξιαρχία, στο πλαίσιο βελτίωσης 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα νεοει-
σερχόμενα στελέχη του ΣΞ, συνδράμει με 
το απαραίτητο προσωπικό, υλικά και μέσα 
στην εκπαίδευση των Ανθλχών και Μ. 
Λχιών (ΤΘ) του Βασικού Τμήματος Εκπαί-
δευσης της Σχολής Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ), 
καθώς και λοιπών Όπλων και Σωμάτων, 
κατά την οποία εκπαιδεύονται στην εκτέ-
λεση βολών πληρωμάτων αρμάτων, ενώ 
ως επιστέγασμα αυτής εκτελούνται ΤΑΜΣ 
μικρών κλιμακίων [επιπέδου Ουλαμού 
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Μέσων Αρμάτων (ΟΥΜΑ), Συγκροτήματος 
‘ίλης Μέσων Αρμάτων (Σ/ΙΜΑ)].

Στην προσπάθεια να καταστεί η τοπική 
κοινωνία κοινωνός του έργου, των δρα-
στηριοτήτων και της καθημερινής ζωής 
της Ταξιαρχίας:

 Οργανώνονται και διεξάγονται ποι-
κίλες ημερίδες, με σκοπό την ενημέρωση 
του στρατιωτικού-πολιτικού προσωπικού 
της Φρουράς Ξάνθης (ιδίως των νέων) 
σε θέματα πρόληψης και καταπολέμη-
σης των ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων 
ουσιών, καθώς και την ευαισθητοποίηση 
αυτού σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης και διαχείρισης ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας. Στις παραπάνω ημερίδες 
προσκαλούνται και συμμετέχουν τοπικοί 
φορείς και σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης 
της πόλης Ξάνθης.

 Πραγματοποιούνται, σε συνεργασία 
με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαι-
δευτικές ενημερώσεις σε 
μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
τοπικών σχολείων της 

Ξάνθης, στο πλαίσιο του προγράμματος 
επαγγελματικού τους προσανατολισμού.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Σχεδίου 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» η Ταξιαρχία συνδράμει 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντι-
μετώπιση εκτάκτων αναγκών, μέσα από 
έργα και δράσεις που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυ-
σικές καταστροφές, τη βελτίωση έργων 
υποδομών, τη διάθεση μηχανημάτων ΜΧ 
για την εκτέλεση έργων εκχιονισμού και 
διευθέτησης δρομολογίων ιδιαίτερα σε 
ορεινούς οικισμούς, όπου η δυνατότητα 
παρέμβασης είναι περιορισμένης έκτα-
σης και αποτελεσματικότητας.

Διεθνείς συνεργασίες
Η Ταξιαρχία στο πλαίσιο της Συνθή-

κης επί των Συμβατικών Δυνάμεων στην 
Ευρώπη (Conventional Armed Forces in 
Europe - CFE) και της Συνθήκης Ανοικτών 
Ουρανών (Open Skies Treaty) τηρεί ανά 

πάσα στιγμή ετοιμότητα υποδο-
χής και επιθεώρησης από 

εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό δι-

ασφάλισης των συνθηκών μείωσης των 
εξοπλισμών, συμβάλλοντας έτσι στο μέτρο 
του δυνατού, στη δημιουργία διαφάνειας 
και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μετα-
ξύ των συμβαλλόμενων κρατών-μελών.

Κοινωνική Προσφορά
Οι δραστηριότητες της Ταξιαρχίας δεν 

περιορίζονται όμως μόνο στην επιχειρη-
σιακή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της ευ-
ρύτερης κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, 
συνεισφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων 
της και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των 
προϊσταμένων κλιμακίων, στη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας, παρέχοντας αρωγή στο 
έργο των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Για την εφαρμογή του προγράμματος 
κοινωνικής προσφοράς και τη στενότερη 
σύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με την 
τοπική κοινωνία, εντός του πνεύματος 
των υφιστάμενων διαταγών, υλοποι-
ούνται δράσεις όπως παρακάτω:

 Συμμετοχή σε προ-
γραμματισμένες 



33



3� Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ A Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 6

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

εθελοντικές αιμοδοσίες.
 Διάθεση μερίδων άρτου και φαγητού 

σε κοινωφελή ιδρύματα της πόλης της Ξάν-
θης (Γηροκομείο Ξάνθης, Ψυχολογικό Κέ-
ντρο Ξάνθης, Οικοτροφείο της Εκκλησιαστι-
κής Σχολής Ξάνθης) και σε συνεργασία με 
τη Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου.

 Διάθεση λεωφορείων για μεταφο-
ρά μαθητών σε αρχαιολογικούς χώρους 
ή χώρους εθνικού ενδιαφέροντος.

Λοιπά θέματα
Η XXV ΤΘΤ συμμετέχει με προσωπι-

κό και μέσα στις μηχανοκίνητες στρατι-
ωτικές παρελάσεις που διεξάγονται στην 
πόλη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, 
κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και 
28ης Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Παράλληλα, συμμετέχει στις πα-
ρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις 
τόσο για τις εθνικές επετείους όσο και 
για την επέτειο απελευθέρωσης της 
πόλης της Ξάνθης, την 4η Οκτωβρίου, 
εξυψώνοντας το ηθικό και το φρόνημα 
της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς μέριμνας 
για το προσωπικό, η Ταξιαρχία διαθέτει το 
Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας 
(ΚΑΑΥ) Κεραμωτής, με σκοπό την εξυπη-
ρέτηση του στρατιωτικού-πολιτικού προ-
σωπικού και των Ενώσεων Αποστράτων 
Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης. Επιπλέ-
ον, παρέχεται η δυνατότητα για ολιγοή-
μερες διακοπές σε αυτό, με μικρό οικο-
νομικό κόστος, με τη λειτουργία αριθμού 
οικημάτων ως ξενώνων κατά τα Σαββα-
τοκύριακα και τις επίσημες αργίες.
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Χαιρετισμός Διοικητή ΚΕΤΕΣ
Η ραγδαία τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος της εποχής μας, 

σε συνδυασμό με τις σύνθετες, ασύμμετρες και συνεχώς μεταβαλ-

λόμενες προκλήσεις στις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να 

ανταπεξέλθουν, επιβάλλουν τη σύμπλευση με τις σύγχρονες τάσεις και 

εξελίξεις. Η καινοτόμα εφαρμογή της τεχνολογικής έρευνας είναι ένας 

πολλαπλασιαστής ισχύος, όπου με μικρό σχετικά κόστος μπορούμε 

να επιφέρουμε σημαντικά θετικά αποτελέσματα, διευκολύνοντας την 

αποστολή και παρέχοντας νέες δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις της 

χώρας. Το ΚΕΤΕΣ, στελεχωμένο με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο 

επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και σε συνεργασία με ερευνητικά 

και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα επιλύει από την ίδρυση του, πριν 63 χρόνια, έως σήμερα, επιστημονικά και τεχνολογικά 

ζητήματα που αφορούν τον Στρατό Ξηράς, παρέχει ιδέες και γνώσεις σχετικές με την εκμετάλλευση της σύγχρονης αμυντι-

κής τεχνολογίας και συμβάλλει στην τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη των Ένοπλων Δυνάμεων.

Σχης (ΕΠ) Εμμανουήλ Φραγκουλόπουλος
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Ιστορική Ανασκόπηση
Πρώτος πυρήνας του Κέντρου Έρευ-

νας και Τεχνολογίας Στρατού (ΚΕΤΕΣ) 
υπήρξε το Στρατιωτικό Κέντρο Ερευνών 
και Μελετών (ΣΚΕΜ) που ιδρύθηκε το 
1953, ως Μονάδα του Τεχνικού Σώματος, 
μέσα στις εγκαταστάσεις του 301 ΕΒ και 
είχε για κύρια αποστολή την κάλυψη των 

αναγκών της ΚΥΠ, σημερινής ΕΥΠ, στον 
τομέα της Κρυπτογράφησης.

Το 1960 το ΣΚΕΜ μετονομάστηκε σε 
Κέντρο Ερευνών Εθνικής ‘Άμυνας (ΚΕ-
ΕΘΑ) και στεγάστηκε σε δικό του κτήριο, 
στο Γαλάτσι, μαζί με τον Κλάδο «Ρ» της 
ΚΥΠ όπου και υπαγόταν.

Την 1η Απριλίου 1985, το ΚΕΕΘΑ με-

ταστεγάστηκε στις νέες του εγκαταστάσεις 
στην περιοχή Αμυγδαλέζα του Δήμου 
Αχαρνών, στο Στρ/δο «Μαυροβουνιώτη».

Το 1992, με απόφαση του κ. ΥΕΘΑ, το 
ΚΕΕΘΑ υπήχθη στο ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ και με-
τονομάστηκε σε Κέντρο Έρευνας και Τε-
χνολογίας Στρατού (ΚΕΤΕΣ).

Μετά τον καταστροφικό σεισμό στην 

Συμπληρώνοντας 63 χρόνια λειτουργίας, το ΚΕΤΕΣ αποτελεί πρωτοπόρο φορέα τόσο στην ανάπτυξη 

πρωτότυπων συστημάτων επ’ ωφελεία του Στρατού και των Γενικών Επιτελείων, όσο και στην 

παροχή προτάσεων για την εκμετάλλευση της δυναμικά και ταχύτατα αναπτυσσόμενης σύγχρονης 

αμυντικής τεχνολογίας. 
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Αθήνα, το 1999, και τη μεγάλη ζημιά των 
εγκαταστάσεων στην Αμυγδαλέζα, μετα-
στεγάστηκε στις κτηριακές εγκαταστάσεις 
του Στρ/δου «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑ-
ΗΛ», όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Υπαγωγή-Οργάνωση
Το ΚΕΤΕΣ είναι Μονάδα, επιπέδου 

Συγκροτήματος η οποία υπάγεται Διοικη-
τικά στο ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ.

Είναι οργανωμένο σε πέντε (5) Δι-
ευθύνσεις που υπάγονται στη Διοίκηση, 
όπως παρακάτω:

 Διεύθυνση Διοικητικού
 Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας 
 Διεύθυνση Επιστημονικών Ερευνών
 Διεύθυνση Κατασκευών
 Διεύθυνση Πληροφοριακών Συ-

στημάτων
 Διεύθυνση Μικρών Μη Επανδρω-

μένων Αεροχημάτων.

Αποστολή
Η κύρια αποστολή του Κέντρου εί-

ναι η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και 
τεχνολογικής έρευνας και η συνεργασία 
με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
καθώς και με Ερευνητικά Ιδρύματα τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, 
προς επίλυση επιστημονικών και τεχνι-
κών προβλημάτων, τα οποία αφορούν τον 
Στρατό Ξηράς και το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας γενικότερα.

Οι τομείς Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης που καλύπτει το ΚΕΤΕΣ, είναι 
ενδεικτικά:

 Συστήματα Επικοινωνιών
 Οπλικά Συστήματα
 Κρυπτοσυσκευές και Αλγόριθμοι
 Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
 Εφαρμογές Τεχνολογίας Laser
 Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφο-

ρικής
 Τροφοδοτικές Διατάξεις Στρατιωτι-

κών Εφαρμογών
 Συστήματα Επεξεργασίας Ψηφια-

κής Εικόνας
 Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 Επισκευή-Συντήρηση Κρυπτοσυ-

σκευών.

Ανθρώπινοι Πόροι
Το Κέντρο έχει στελεχωθεί με επι-

στήμονες-ερευνητές και τεχνικούς για 
τη διεκπεραίωση των επιστημονικών 
δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέ-
χει. Αξιοποιεί επίσης τις γνώσεις των 
στρατιωτών-ειδικών επιστημόνων (βο-
ηθοί ερευνητές και προγραμματιστές), 
που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών τίτλων στους τομείς της 
ειδικότητάς τους. Οι στρατιώτες – ειδικοί 
επιστήμονες υπηρετούν το μεγαλύτερο 
μέρος της στρατιωτικής θητείας τους στο 
Κέντρο και συνεισφέρουν σημαντικά στην 
αποδοτικότητα και ευελιξία του Κέντρου 

σχετικά με τα εν εξελίξει προγράμματα.
Εκτός από το παραπάνω προσωπικό, 

το Κέντρο συνεργάζεται με διακεκριμέ-
νους ερευνητές και ειδικούς, προερχό-
μενους από τη βιομηχανία και την πανε-
πιστημιακή κοινότητα, τους οποίους και 
απασχολεί, όταν απαιτείται.

Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός
Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, πλέ-

ον των γραφείων διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης, περιλαμβάνονται και εργα-
στήρια Φυσικής-Οπτρονικής (Laser), 
Χημείας, Ηλεκτρονικής, Συντήρησης 
Κρυπτοσυσκευών, Μηχανουργείο, Σιδη-
ρουργείο και Ξυλουργείο.

Το Κέντρο διαθέτει σύγχρονο εξοπλι-
σμό, αποτελούμενο από συσκευές Laser, 
Φασματοφωτόμετρα, Αέριο Χρωματο-
γράφο, συσκευές ελέγχου αξιοπιστίας, 
όργανα χημείου, διάφορα ηλεκτρονικά 
όργανα, καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό 
μηχανουργικών και ξυλουργικών μηχα-
νημάτων και εργαλείων.

Στη βιβλιοθήκη του Κέντρου υπάρχει 
πληθώρα από σύγχρονα βιβλία και επι-
στημονικά συγγράμματα, καθώς και με-
λέτες που έχει εκπονήσει το Κέντρο.

Περατωθέντα Ερευνητικά
Προγράμματα

Μέχρι σήμερα στο ΚΕΤΕΣ έχει ολο-
κληρωθεί ένας σημαντικός αριθμός ερευ-
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νητικών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη μιας 
σειράς κρυπτοσυσκευών και κρυπταλ-
γορίθμων με διεθνή αναγνώριση, καθώς 
επίσης αποστασιομέτρων και οργάνων 
νυκτερινής παρατήρησης-σκόπευσης ΙΙΙ-
ης γενιάς, καθιέρωσε το ΚΕΤΕΣ ως έναν 
από τους σημαντικούς φορείς έρευνας 
και ανάπτυξης συστημάτων υψηλής τε-
χνολογίας στην Άμυνα.

Κρυπτοσυσκευές κατασκευής του 
ΚΕΤΕΣ χρησιμοποιούνται στον Στρατό Ξη-
ράς, Ναυτικό, Αεροπορία και στα Υπουρ-
γεία Εξωτερικών και Προστασίας Πολίτη.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές κα-
τηγορίες από τα μη διαβαθμισμένα προ-
γράμματα που έχουν ανατεθεί και υλο-
ποιηθεί στο ΚΕΤΕΣ:

 Συστήματα υποδομής τηλεπικοι-
νωνιών 

 Συσκευές εξοπλισμού πληροφορικής
 Συστήματα τεχνολογίας LASER

 Σκοπευτικά συστήματα διαφορετι-
κών τύπων οπλικών συστημάτων

 Συστήματα ασφαλείας στρατοπέδων
 Ανάπτυξη μη επανδρωμένων συ-

στημάτων
 Εκσυγχρονισμός απαρτιών οπλι-

κών συστημάτων
 Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών 

οπλικών συστημάτων
 Απεικονιστής οδήγησης και βολής 

αρμάτων
 Ανάπτυξη χρωμάτων παραλλαγής 

αρμάτων οχημάτων με επιθυμητά χαρα-
κτηριστικά στο εγγύς υπέρυθρο (IR)

 Εκμετάλλευση τεχνολογίας νέων 

υλικών για συστήματα αυτοπροστασίας 
προσωπικού και μέσων

 Ψηφιακοί έλεγχοι πολλαπλής δειγ-
ματοληψίας.

Ερευνητικά Προγράμματα
σε Εξέλιξη

Τα ερευνητικά προγράμματα που είναι 
σε εξέλιξη στο ΚΕΤΕΣ την τρέχουσα χρο-
νική περίοδο είναι όλα διαβαθμισμένα και 
καλύπτουν ευρύ φάσμα των ερευνητικών 
τομέων του Κέντρου.
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Το έργο του ΚΕΤΕΣ είναι μεγάλο, σύνθετο και συμβάλλει αποφα-

σιστικά στην πρόοδο της Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης όχι 

μόνο του ΣΞ αλλά και συνολικά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, όμως, είναι μια Στρατιωτική Μονάδα, με τις γνωστές 

υποχρεώσεις που απαιτούνται για να λειτουργήσει. 

Το ΚΕΤΕΣ, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του προσωπικού 

και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, προσπαθεί και επι-

τυγχάνει πλήρως την εκτέλεση της αποστολής του σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της υπηρεσίας.
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Πιθανότατα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στη Μεσημβρινή Ρωσία, ίσως όμως και κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ελληνικός 

Στρατός απέκτησε ποσότητες τυφεκίων Mosin–Nagant Μ1891, καθώς και αραβίδων Μ1907. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως κατά τη 

Μικρασιατική Εκστρατεία, μετά τη λήξη της οποίας μεγάλος αριθμός τους συνέχισε να παραμένει στις στρατιωτικές αποθήκες. Κάποια 

από τα όπλα που διασώθηκαν μετά το 1922, ενδεχομένως να τροποποιήθηκαν προκειμένου να βάλλουν το φυσίγγιο 7,92 mm Mauser.

Το τυφέκιο Μ1891 είναι το πρώτο όπλο που έβαλε φυσίγγιο μικρού διαμετρήματος και υψηλής ταχύτητας και χρησιμοποι-

ήθηκε από τα τσαρικά στρατεύματα. Η παραγωγή του ξεκίνησε το 1891, μετά από δοκιμές και συνδυασμό των επιτευγμάτων 

των αδελφών Ναγκάντ (Nagant) και του Ρώσου Λοχαγού του Πυροβολικού Μοσίν (Mosin). Η αρχική του ονομασία ήταν «τυ-

φέκιο Μ1891 3 γραμμών», όπου ο χαρακτηρισμός «3 γραμμών» αποτελούσε μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί σε 7,62 mm. Το 

Μ1891 ήταν κατασκευασμένο ώστε να φέρει μόνιμα προσαρμοσμένη ξιφολόγχη και τις περισσότερες φορές δεν χορηγούνταν 

κολεοί στους στρατιώτες. Την παραγωγή του ακολούθησαν τα Μ1891 Dragoon και Μ1891 Cossack, τα οποία ήταν σχεδόν 

όμοια με το τυφέκιο, από το οποίο διέφεραν μόνο στο μικρότερο μήκος τους. Τέλος το 1907, παρουσιάστηκε η αραβίδα Μ1907 

που κατασκευάστηκε σε μεγαλύτερους αριθμούς από τα Dragoon και  Cossack και έφερε βραχύτερη κάννη από αυτά. Το 

τυφέκιο Μ1891 χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και από τον Στρατό του Μαυροβουνίου.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Τα Μ1891 και Μ1907 είναι επαναληπτικά όπλα που λειτουργούν με κινητό ουραίο. Όταν το ουραίο τους είναι ασφαλισμένο, 

ο μοχλός παραμένει οριζόντιος. Το Μ1891 φέρει σύστημα ελέγχου της τροφοδοσίας, το οποίο επιτρέπει μόνο στο πρώτο κάθε 

φορά φυσίγγιο της φυσιγγιαποθήκης να κινείται, ενώ δεσμεύει τα υπόλοιπα. Η αραβίδα Μ1907 δεν φέρει ξιφολόγχη. Τόσο το 

Μ1891 όσο και το Μ1907 φέρουν ξυστό και χειροφυλακτήρα που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το μήκος της κάννης. 

Τυφέκιο Mosin-Nagant M1891

Αραβίδα Mosin-Nagant M1907

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μήκος: 1.304 mm 1.020 mm

Μήκος κάννης: 802 mm 802 mm

Βάρος (άδειο): 4,43 kgr 3,4 kgr

Τροφοδοσία: Φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων Φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 7.62 x 54 mm Mosin-Nagant 7.62 x 54 mm Mosin-Nagant

Αρχ. Ταχύτητα: 805 m/s 550 m/s

Κατασκευαστής: Tula / Secstrorets / Izhev Tula / Secstrorets / Izhev

Μ1907Μ1891
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Επαναληπτικό Τυφέκιο
Mauser Μ1930

Mauser M1930

Μήκος: 1.090 mm

Μήκος κάννης: 590 mm

Βάρος (άδειο): 3,81 kgr

Τροφοδοσία: Φυσιγγιαποθήκη 5 φυσιγγίων

Μήκος Ξιφολόγχης: 382 mm

Ραβδώσεις: 4 δεξιόστροφες

Φυσίγγιο: 7,92 x 57 Mauser

Αρχ. Ταχύτητα: 725 m/s

Κατασκευαστής: FN

Από το 1937 έως το 1939 

υπογράφηκαν διάφορες συμβάσεις 

με τη βελγική FN, με σκοπό την 

προμήθεια τυφεκίων Mauser M1930 

για τον Ελληνικό Στρατό. Ο αριθμός 

των τυφεκίων που τελικά παρελήφθησαν ήταν 50.000 και προορίζονταν να καλύψουν ελλείψεις που υπήρχαν, στα πλαίσια 

της πολεμικής προπαρασκευής της Ελλάδας. Η επίσημη ονομασία τους ήταν πιθανότατα «Τυφέκια Μάουζερ των 7,92 χιλ.». 

Η εταιρεία FN άρχισε τη λειτουργία της περί το 1889, με σκοπό την κατασκευή της τροποποίησης του γερμανικού 

τυφεκίου Mauser για τον Βελγικό Στρατό. Το τυφέκιο αυτό ήταν το Μ 1889 των 7,65 mm, με διαδοχικές βελτιώσεις του 

οποίου κατασκευάστηκαν αρκετά ακόμη όπλα μέχρι την κατασκευή του Μ 1930, τη δεκαετία του 1930. Αυτό έφερε βραχύτερη 

κάννη από το Μ1889, η οποία δεν περιβαλλόταν από περικάνιο. Έμοιαζε ιδιαίτερα με το γερμανικό Gew98k, ενσωμάτωνε τις 

πρόσφατες ευρεσιτεχνίες και προοριζόταν για την αγορά του εξωτερικού.

Λειτουργία – Αναγνώριση

Το τυφέκιο Μ1930 είναι επαναληπτικό και λειτουργεί με το σύστημα του κινητού ουραίου. Ο χειροφυλακτήρας που φέρει 

είναι βραχύτερος του ξυστού. Στο αριστερό μέρος της θήκης του κινητού ουραίου αναγράφεται «FAB. NAT. D’ ARMES DE 

GUERRE / HERSTAL – Belgique», ενώ πάνω στη θαλάμη αναγράφεται «ΥΠ 1930».
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αυτόνομος

Οικοδομικός Οργανισμός

Αξιωματικών (ΑΟOΑ)

Το έργο που έχει υλοποιήσει ο Οργανισμός έως τον Μάρτιο 2016, καθώς και ο προγραμ-

ματισμός-σχεδιασμός για τα μελλοντικά Στεγαστικά Προγράμματα έχουν ως εξής:

Απολογισμός Έργου

 Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της μελέτης δημοπράτησης των έργων Υποδομής στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης με αρχικό 

προϋπολογισμό 3.800.000,00 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό μελέτης 2.150.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23,00 %. Εκκρεμεί η λήψη της 

σχετικής απόφασης από το ΔΣ/ΑΟΟΑ για τη δημοπράτηση του έργου, μετά την έγκριση της Μελέτης Δημοπράτησης από ΔΥΠΠΕ.

 Είναι σε εξέλιξη από 17/9/2015 η κατασκευή της Πολυκατοικίας Κ3 και του Υποσταθμού Κ4 στο ΟΤ 2060 του Δήμου 

Καλαμαριάς, αρχικού προϋπολογισμού 1.330.000,00 ευρώ και προϋπολογισμού –μετά τον διαγωνισμό και την προσφερθείσα 

έκπτωση 866.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23,00 %. Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές  εργασίες και 

έχει ξεκινήσει η κατασκευή της θεμελίωσης.

 Μελετάται η αναθεώρηση της Μελέτης κατασκευής μιας (1) πολυκατοικίας στην Καστοριά με την ανασύνταξη των 

μελετών θέρμανσης, ενεργειακής επάρκειας κ.λπ., προκειμένου να προσαρμοστούν στα οικονομικά δεδομένα της τρέχουσας 

περιόδου ως και της μελέτης Θεμελίωσης-Αντιστήριξης για τη μείωση του κατασκευαστικού κόστους.

 Ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή δύο (2) πολυκατοικιών στη Λάρισα.

 Έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή δύο (2) πολυκατοικιών στη Λάρισα. Αναμένεται η 

απόφαση ΔΣ/ΑΟΟΑ για τη δημοπράτηση.

 Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τη Δημοπράτηση ανακαίνισης τεσσάρων (4) διαμερισμάτων στη Λάρισα. Αναμένεται η 

απόφαση ΔΣ/ΑΟΟΑ για τη δημοπράτηση.

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία χορήγησης δανείων του 38ου στεγαστικού προγράμματος. Εγκρίθηκε η χορήγηση 

50 δανείων, στα μέλη του Οργανισμού, μετά από εισήγηση και έγκριση από το ΔΣ/ΑΟΟΑ. Εκταμιεύτηκαν έντεκα (11) δάνεια 

και εκκρεμεί ο έλεγχος και η χορήγηση τριάντα ενός (31), έως σήμερα. Οι υποβαλλόμενοι φάκελοι για τη χορήγηση δανείων 

εξετάζονται, συμπληρώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προωθούνται για την εκταμίευση του ποσού των δανείων.

 ΠΙΚΕΡΜΙ: Μετά την ψήφιση του Ν4280/2014, ο Οργανισμός με τη συνεργασία του ΥΠΕΘΑ βρίσκεται σε διαβούλευση για την 

έκδοση των απαραιτήτων Προεδρικών Διαταγμάτων και των Υπουργικών Εφαρμοστικών Αποφάσεων.
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Προγραμματισμός Έργου

Ο Οργανισμός προγραμματίζει:

 Τη δημοπράτηση των παρακάτω:

 Έργων υποδομής στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης, εντός του Α΄ Εξαμήνου 2015. Το σύνολο των υπόψη μελετών 

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

χρήση. Η απόφαση της δημοπράτησης θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ.

 Κατασκευής πολυκατοικίας 10 διαμερισμάτων στη Λάρισα, εντός του 2016. Η απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη 

συνεδρίαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ.

 Την Αξιοποίηση:

 Ημιτελών κατασκευών του ΓΕΑ, (μη αναγκαιούντων), οι οποίες βρίσκονται σε Θεσ/νίκη και Λάρισα. Η απόφαση θα 

ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ.

 Ελεύθερης έκτασης ιδιοκτησίας του, εκτός σχεδίου, όπισθεν του κτηρίου του Οργανισμού, με τη σύνταξη μελέτης που 

είναι σε εξέλιξη, για την κατασκευή και ενοικίαση αθλητικών εγκαταστάσεων, καθόσον μόνο τέτοιες χρήσεις επιτρέπονται, 

επειδή έχει χαρακτηριστεί ως δασική.

 Οικοδομικού Τετραγώνου 217 στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας, μεταξύ ΑΟΟΑ και 

Δήμου, για να διερευνηθεί ο τρόπος ανάπτυξης των κτηριακών εγκαταστάσεων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική 

προμελέτη.

 38ου στεγαστικού προγράμματος ύψους 2.500.000 €, που είναι σε εξέλιξη με τη χορήγηση δανείων ποσού 50.000 €, σε 

50 μέλη του ΑΟΟΑ.

Επιδιώξεις-Στόχοι του Οργανισμού:
 Συνεργασία με φορείς των συναρμοδίων Υπουργείων για την πολεοδόμηση της ΖΑΑ Πικερμίου-Ραφήνας και ένταξή 

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 Στρατόπεδα 

ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ, τα οποία είναι πολεοδομημένα.

 Έρευνα αγοράς ιδιωτικών εκτάσεων, καθόσον την παρούσα περίοδο είναι συμφέρουσες οι τιμές αγοράς των οικοπέδων, 

με σκοπό την αξιοποίησή τους για την εξυπηρέτηση των μελών.

 Προώθηση στεγαστικών προγραμμάτων με τη δημοπράτηση μίας (1) πολυκατοικίας στη Λάρισα και μίας (1) στην 

Καλαμαριά.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δημιουργία Γραφείου Στήριξης Οπλιτών

Στο ΓΕΣ/ΕΓΑ συγκροτήθηκε και λειτουργεί 

Γραφείο Στήριξης Οπλιτών. Σκοπός του Γραφεί-

ου αυτού είναι η στήριξη των Οπλιτών, ιδιαίτερα 

κατά την πρώτη φάση κατάταξής τους στον Στρα-

τό. Ειδικότερα:

 Παροχή συναισθηματικής/ψυχολογικής 

στήριξης μέσα από τηλεφωνική γραμμή επικοι-

νωνίας.

 Καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών 

ή εγγράφων καταγγελιών Οπλιτών που σχετίζο-

νται κυρίως με πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της Διοίκησης, σχετικά με παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοι-

νωνική προστασία, ποιότητα ζωής και περίθαλψης, στέρηση νομίμων δικαιωμάτων, καθώς και με κάθε άλλη προσβολή 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 Ενημέρωση του κ. Α/ΓΕΣ για τις καταγγελίες που υφίστανται, καθώς και εισήγηση για τη διερεύνησή τους ή για τη 

λήψη άμεσων μέτρων, εφόσον απαιτείται.

Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι αποστολή του εν λόγω Γραφείου, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθε-

ση του νόμου, συνίσταται στην άμεση προώθηση σοβαρών παραπόνων (και όχι αβάσιμων καταγγελιών) στα ανώτατα 

κλιμάκια της Ιεραρχίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να προλαμβάνονται τα προβλήματα και να μην χάνεται 

πολύτιμος χρόνος μέχρι την επίλυσή τους. Κατόπιν τούτου:

 Το Γραφείο δέχεται και ερευνά μόνο επώνυμες καταγγελίες/παράπονα που υποβάλλονται προσωπικά από Οπλίτες 

Θητείας.

 Ο Οπλίτης θα πρέπει απαραίτητα, πριν την ενημέρωση του Γραφείου Στήριξης Οπλιτών, να έχει εξαντλήσει την 

ιεραρχική εξέταση των παραπόνων.

 Κάθε ενέργεια που απαιτείται είτε για τη διερεύνηση της βασιμότητας των καταγγελλομένων (π.χ. διενέργεια ΕΔΕ) 

είτε για τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής ληφθέντων μέτρων και της πραγματικής επίλυσης υποβληθέντων 

παραπόνων, γίνεται με μέριμνα του αρμόδιου επιτελικού ή επιχειρησιακού φορέα.

Η λειτουργία του Γραφείου Στήριξης Οπλιτών δεν τροποποιεί, καταργεί ή με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τις δια-

δικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών και παραπόνων και του χειρισμού τους κατά τις κείμενες διαδικασίες.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η διακλαδική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, όπως και οι Ομάδες Ψυχοκοινωνικής 

Μέριμνας (ΟΨΜ), διατηρούν την επικαιρότητά τους και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως μέχρι τώρα.

Η επικοινωνία με το Γραφείο Στήριξης Οπλιτών είναι εφικτή στα τηλέφωνα 210-6555679 και 210-6555680. Τηλέ-

φωνο FAX: 210-6552205 και το e-mail gso@army.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, αρχής γενομένης από την 

17η Φεβ 2016.
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Θέματα Διεύθυνσης Μέριμνας Προσωπικού

 Εκδόθηκε Υπουργική απόφαση (Φ. 400/1/80038/Σ. 1/11 Ιαν 16 Απόφ. 

ΑΝΥΕΘΑ/ΦΕΚ 30 τ. Β΄/18 -1-2016) με την οποία δόθηκε άδεια ανατροφής 

τέκνου και στους Στρατιωτικούς που η σύζυγός τους δεν εργάζεται. Στη συ-

νέχεια η Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού του ΓΕΣ εξέδωσε αναλυτικές 

οδηγίες-κατευθύνσεις (Φ.440/8/1023432/Σ. 27/18 Φεβ 16) για τον πληρέ-

στερο έλεγχο, προκειμένου να γίνει ακόμα πιο απλή και κατανοητή η διαδι-

κασία έγκρισης αλλά και για την υποβοήθηση του έργου που θα αναλάβουν 

από τούδε και στο εξής οι Μ. Διοικήσεις-Σχηματισμοί.

 Δόθηκαν στο ΥΠΕΘΑ στοιχεία που αφορούν στον 

αριθμό τοποθετημένου μονίμου στρατιωτικού και πολιτικού 

προσωπικού που υπηρετεί στο λεκανοπέδιο Αττικής και κά-

νει χρήση των ΜΜΜ του ΟΑΣΑ Α.Ε. (λεωφορεία, μετρό, τραμ, 

ηλεκτρικός), προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα δωρεάν 

μετακίνησής του για το υπόλοιπο του έτους 2016.

 Το ΥΠΕΘΑ πρόσφατα συνεργάστηκε με την Τράπεζα Πειραιώς αναφο-

ρικά με προνόμια (καλύτερη τιμολόγηση σε καταθετικά και χορηγητικά προϊ-

όντα) για τα ε.ε και ε.α στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους εν ενεργεία 

και συνταξιούχους υπαλλήλους του. Η Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού του 

ΓΕΣ, προκειμένου να ξεπεραστούν οι οποιεσδήποτε ασάφειες αφορούν στα δι-

καιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στην Τράπεζα τα ενδιαφερόμενα εν 

αποστρατεία στελέχη διαβίβασε διευκρινιστικό έγγραφο προς την ΕΑΑΣ.

Εθελοντική Αιμοδοσία στη ΣΜΥ

Τη 16η Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδο-

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

σοκομείου Τρικάλων. Σκοπός της εθελοντικής αιμοδοσίας του 

Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού της Σχολής είναι η δη-

μιουργία ικανού αποθέματος αίματος, για τις ανάγκες πρωτίστως 

των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Κατά την 

αιμοδοσία, συγκεντρώθηκαν συνολικά 36 φιάλες αίματος.
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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΛΑΙΜΟΥ

(ΑΝΧΗ ΠΖ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ)

Βρίσκεται στα ανατολικά του ομώνυμου χωριού, στο νοτι-

οανατολικό άκρο της Μεγάλης Πρέσπας, επιτηρώντας την Ε/Σ 

μεθόριο. Κατέχει δημόσια έκταση 12.930 τ.μ. και λειτουργεί από 

το 1940-1945. Αποτέλεσε την έδρα του 2ου Λόχου Προκάλυψης 

και επανδρώθηκε διαδοχικά από το 504 ΤΠ και  574 ΤΠ. Αποτε-

λεί μόνιμο φυλάκιο του Α΄ ΣΣ, διαθέτει ελικοδρόμιο, τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διαβίωση των ανδρών, καθώς 

και αποθήκες οπλισμού για την επιτήρηση ενός κομβικού σημείου της μεθορίου, ανάμεσα στην 168η και 169η μεθοριακή 

πυραμίδα. Στον αύλειο χώρο ανεγέρθη εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, τον Μάιο του 2008. Έχει υιοθετηθεί από το Σύν-

δεσμο Εφέδρων Αξκών Λεμεσού Κύπρου στις 7-7-1995. Το παρατηρητήριο του Φυλακίου είναι ενταγμένο στο Σύστημα 

Επιτήρησης Όψεως Βορειοδυτικής Μακεδονίας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το χωριό αναφέρεται με την παλαιά ονομασία Ράμπι και ανήκε στον καζά Μοναστηρίου. Επρόκειτο για μικτό οικισμό, στον 

οποίο κατοικούσαν εξαρχικοί χριστιανοί και Αλβανοί μουσουλμάνοι. Στα 1903 κάηκε από τον Οθωμανικό στρατό, σε αντίποινα 

για τη συμμετοχή στην ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν. Από το Ράμπι καταγόταν ο βοεβόδας Γκέλε αλλά και ο Πατριαρχικός 

ιερέας Σπύρος Παπαναούμ, τον οποίο και σκότωσε βουλγαρική τσέτα στις 3 Αυγούστου, μαζί με το 17χρονο εγγονό του. 

Από το χωριό καταγόταν κι ο υπαρχηγός του καπετάν Κώττα, Παρασκευαΐδης. Τον Οκτώβριο του 1905 ο Μήτρος Σπύρου 

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 ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ

Βρίσκεται στην τοποθεσία Βίγλα, στα 

ΝΑ του οικισμού Πισοδερίου. Κτίστηκε 

κατά το διάστημα του Μεσοπολέμου και 

χρησιμοποιήθηκε μέχρι την έναρξη του 

ελληνοϊταλικού πολέμου. Έγινε βάση 

ανταρτών κατά τον εμφύλιο και από το 

1950 κι έπειτα επαναλειτούργησε. Κα-

ταργήθηκε το 2002 και παραχωρήθηκε 

προς εκμετάλλευση στο χιονοδρομικό 

κέντρο Βίγλας. Πρόκειται για παλαιό οικισμό Βλάχων ποιμένων. Λόγω θέσης στην αρτηρία Φλώρινας-Πρεσπών, 

στις πλαγιές των Κορεστίων, αποτέλεσε σημαντικό κέντρο επαναστατών στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα. Από 

τα επαναστατικά κινήματα του 1878 ξεκίνησε ο αγώνας των κατοίκων για απελευθέρωση. Τον Ιούλιο της ίδιας 

χρονιάς ο οπλαρχηγός των Κορεστίων Βας. Ζούρκας έδωσε μια απ’ τις πιο μεγάλες μάχες της περιόδου κοντά στο 

Πισοδέρι, που έληξε με πολλές απώλειες για τους Τούρκους και απέδωσε άφθονα λάφυρα και πολεμοφόδια. Μέχρι 

τον Αύγουστο, η περιοχή είχε εκκαθαριστεί πλήρως από τους Τούρκους και είχε προετοιμαστεί μεγάλη δύναμη 

επαναστατών. Από τους πρωτεργάτες του κινήματος ήταν ο παπα Σταύρος Τσάμης από το Πισοδέρι, που δολοφονή-

θηκε στα 1906 από τους κομιτατζήδες. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Μελά, το κεφάλι του μεταφέρθηκε και ετάφη 

στην εκκλησία του Πισοδερίου. Τρία χρόνια μετά, όταν ήρθε επίσημα η Ναταλία Μελά για την ανακομιδή, ο έμπιστος 

του Καραβαγγέλη που εστάλη στο χωριό για να το παραλάβει, εφονεύθη απ’ τους Τούρκους. Τότε μετέβη ο Γραμμα-

τέας της Μητροπόλεως με τη θήκη της μίτρας του Καραβαγγέλη και έφερε το κεφάλι στην Καστοριά. Στο Πισοδέρι 

έδρευε τουρκικός λόχος και στα 1907 οι στρατιώτες χτύπησαν το σώμα του καπετάν Νταλίπη. Κομιτατζήδες που 

είχαν στήσει ενέδρα, δολοφόνησαν τον ήδη τραυματισμένο καπετάνιο, καθώς διέφευγε.

και ο κεχαγιάς Μανέν συμμετέχουν στον Μακεδονικό αγώνα, όπως αναφέρει στις σημειώσεις του ο καπετάν Βάρδας. Οι 

μουσουλμάνοι του χωριού αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν ως το 1924. Μετά την ανταλλαγή των  πληθυσμών, εγκατα-

στάθηκαν εκεί χριστιανοί πρόσφυγες από τον Καύκασο και οικογένειες από το Αλβανικό τμήμα της Μεγάλης Πρέσπας. Περί 

το 1928, η κρατική ασφάλεια χαρακτήριζε τους Μακεδόνες κατοίκους της κοινότητας ως ρευστών φρονημάτων. Με το τέλος 

του εμφυλίου πολέμου, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού έφυγε για τη Γιουγκοσλαβία και τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και μετοίκησαν στη θέση των πολιτικών προσφύγων οικογένειες  Βλάχων  από την Ήπειρο. Με ΦΕΚ του 1926 το 

χωριό μετονομάστηκε σε Λαιμός. Το φυλάκιο είναι αφιερωμένο στον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Γεώργιο Μπουλούκο. Ως 

Δκτής του 1ου Τάγματος του 28 ΣΠ έπεσε μαχόμενος στα Στενά της Κλεισούρας, στις 9-1-1941.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Στις 29 Ιανουαρίου 1943 δυνάμεις 
του ΕΛΑΣ εισέβαλαν στη Σιάτιστα και 
διέλυσαν την Υποδιεύθυνση Χωροφυ-
λακής. Ο Υπομοίραρχος Θωμάς Βενε-
τσανόπουλος μαζί με δέκα άνδρες του 
σταθμού προσχώρησαν στον ΕΛΑΣ και 
έτσι η Σιάτιστα έγινε η πρώτη πόλη της 
κατακτημένης χώρας όπου η κατοχική 
εξουσία καταλύθηκε.

Αρχές Φεβρουαρίου ένας ιταλικός 
λόχος συγκρούστηκε με δυνάμεις του 
ΕΛΑΣ κοντά στο χωριό Σνίχοβο (Δε-
σπότης), νότια των Γρεβενών. Οι ιτα-
λικές δυνάμεις προέβησαν σε πράξεις 
αντεκδίκησης για τις απώλειες που 
υπέστησαν. Το ιταλικό τάγμα Γρεβε-
νών εκτέλεσε επτά πολίτες και μονά-
δα του Συντάγματος «Αόστα» προέβη 
σε εμπρησμούς χωριών της περιοχής 
(Καρβούνια).

Στις 4 Μαρτίου δυνάμεις του ΕΛΑΣ 
Σιάτιστας, ενισχυμένες από δεκαρχίες 
του Εφεδρικού ΕΛΑΣ από τα γύρω χω-
ριά, περίπου 200-250 αντάρτες, προσέ-
βαλαν και διέλυσαν μία ιταλική αυτοκι-
νητοπομπή, η οποία μετέφερε εφόδια 
στη Φρουρά Γρεβενών. Από τους 180 
Ιταλούς που συνόδευαν τη φάλαγγα, 
15 σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι πα-
ραδόθηκαν, ενώ 34 Ιταλοί τραυματίες 
παραδόθηκαν σε εκπροσώπους του 
Ερυθρού Σταυρού. Μεγάλες ποσότητες 
τροφίμων, όπλων και εννέα αυτοκίνη-
τα έπεσαν στα χέρια των ανταρτών, οι 
απώλειες των οποίων ήταν μόνο τρεις 
ελαφρά τραυματίες. Ο Ιταλός διοικητής 

Η Μάχη του Φαρδύκαμπου

4-6 Μαρτίου 1943
Η μάχη του Φαρδύκαμπου έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις της Εθνικής 

Αντίστασης ενάντια στους κατακτητές. Η έκβαση των τριήμερων συγκρούσεων (4-6 Μαρτίου 1943) υπήρξε 

νικηφόρα για τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός), της ΠΑΟ 

(Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση) και του πληθυσμού της περιοχής.

της Φρουράς Γρεβενών Περόνε Πα-
σκονέλι έστειλε έναν λόχο με τέσσερα 
αυτοκίνητα προς ενίσχυση των μαχό-
μενων τμημάτων της αυτοκινούμενης 
φάλαγγας. Ο λόχος αυτός καθηλώθηκε 
από δυνάμεις του ΕΛΑΣ στη γέφυρα 
του Αλιάκμονα. Μετά από αυτό, ο Πα-
σκονέλι, σε μία προσπάθεια επίδειξης 
δύναμης, κινητοποίησε ολόκληρο το 
τάγμα, προκειμένου να συντρίψει τις 
αντάρτικες δυνάμεις και να ανακατα-
λάβει τη Σιάτιστα. Λόγω της έλευσης 
της νύχτας, οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να 
παραμείνουν στην κοιλάδα του Αλιάκ-
μονα. Στο μεταξύ ο ΕΛΑΣ κινητοποίησε 
όλα τα τμήματά του από το Τσοτύλι, τη 
Νεάπολη και το Βογάτσικο. Ταυτόχρονα 
δεκάδες κάτοικοι της Σιάτιστας και των 
γύρω χωριών ενίσχυσαν τις δυνάμεις 
των ανταρτών, αυξάνοντας τη δύναμή 
τους σε 600 άνδρες.

Το πρωί της 5ης Μαρτίου περίπου 
600 Ιταλοί στρατιώτες διέβησαν τη γέ-
φυρα του Αλιάκμονα και το μεσημέρι 
ανασυντάχθηκαν στη διασταύρωση του 
δρόμου Κοζάνης-Γρεβενών-Καστοριάς 
σε τοποθεσία με χωράφια και αμπελώ-
νες, γνωστή με την ονομασία «Φαρδύ-
καμπος». Λίγο αργότερα οι ιταλικοί λό-
χοι επιτέθηκαν εναντίον των αμυντικών 
θέσεων των ανταρτών στα υψώματα 
της Σιάτιστας. Αρχικά, οι αντάρτες απώ-
θησαν τους Ιταλούς, αλλά οι τελευταίοι 
αντεπιτέθηκαν με μεγαλύτερη επιμονή, 
με αποτέλεσμα να καταλάβουν έδαφος 
και να πλησιάσουν τις πρώτες κατοικίες 

της Κάτω Σιάτιστας, αντιμετωπίζοντας 
όμως τη σκληρή ένοπλη άμυνα των 
κατοίκων. Για να ανακόψει την ιταλική 
αντεπίθεση, ένα συγκρότημα του ΕΛΑΣ 
(Τασιανόπουλος-Σκοτίδας-Φωτεινός) 
έπληξε τους Ιταλούς από τα δυτικά, ενώ 
είκοσι πέντε άνδρες από το χωριό Πο-
λύλακκος υπό τον Ανθυπολοχαγό Δη-
μήτριο Παπαγιαννόπουλο διέσχισαν κο-
λυμπώντας τον Αλιάκμονα ποταμό και 
στη συνέχεια απασχόλησαν τον ιταλικό 
Σταθμό Διοικήσεως. Το συγκρότημα του 
ΕΛΑΣ Γρεβενών πραγματοποίησε νότια 
πλευρική επίθεση, αναγκάζοντας το 
ιταλικό τάγμα να συμπτυχθεί. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι οι αντάρτες 
το βράδυ έφτασαν κοντά στη σκηνή του 
Ιταλού διοικητή, αλλά αναγκάστηκαν να 
σταματήσουν λόγω της νύχτας.

Εξ αιτίας της κρισιμότητας της κα-
τάστασης, το ΕΑΜ Σιάτιστας κάλεσε την 
επόμενη ημέρα (6 Μαρτίου) τον από-
στρατο Ταγματάρχη και στέλεχος της 
ΠΑΟ Ιωάννη Κοντονάσιο, προκειμένου 
να αναλάβει τη διοίκηση των δυνάμεων 
των ανταρτών. Ο Κοντονάσιος, με τον 
επιτελή του έφεδρο Λοχαγό Αθανάσιο 
Δάφνη, διέταξε την περικύκλωση και 
την εξόντωση των Ιταλών, αλλά τεχνικές 
δυσκολίες οδήγησαν στην απόκρουση 
της πρώτης επίθεσης. Μία νέα επίθεση 
των ανταρτών από τα βόρεια και δυτικά 
κατά τις απογευματινές ώρες απέτυχε. 
Τα εχθρικά αεροπλάνα καθιστούσαν 
δύσκολη τη δράση των ανταρτών, οι 
οποίοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν 
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προς τα υψώματα, κατάφεραν όμως να κλέψουν πλήθος εφοδίων 
που προορίζονταν για τους ιταλικούς λόχους από τις ρίψεις των αε-
ροπλάνων.

Η πίεση των ανταρτών, η πείνα και η κούραση γονάτισαν τους 
Ιταλούς στρατιώτες και ανάγκασαν τον Ταγματάρχη Πασκονέλι να πα-
ραδοθεί. Εντός της νύχτας της 6ης Μαρτίου μετέβη με τον διερμηνέα του 
στις θέσεις των ανταρτών. Ο Ιταλός παρέδωσε το όπλο του και ζήτησε 
από τους Έλληνες αξιωματικούς να εγγυηθούν την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα της μονάδας του. Ακολούθησε η παράδοση των στρατιω-
τών, οι οποίοι αφού παρέδωσαν τον οπλισμό τους οδηγήθηκαν στη 
Σιάτιστα με συνοδεία ανταρτών.

Σύμφωνα με τον διοικητή του συγκροτήματος του ΕΛΑΣ έφε-
δρο Ανθυπολοχαγό Δημήτριο Ζυγούρα (Παλαιολόγος), οι απώ-
λειες των Ιταλών ήταν 95 νεκροί και 644 αιχμάλωτοι, από τους 
οποίους οι 79 τραυματίες.1 Σύμφωνα με άλλες πηγές οι Ιταλοί αιχ-
μάλωτοι υπολογίζονται σε 553 (17 αξιωματικοί και 536 οπλίτες).2 
Στις ελληνικές απώλειες καταγράφονται μόνο 3 νεκροί αντάρτες και 
13 νεκροί από τους κάτοικους της Σιάτιστας, οι οποίοι πολέμησαν 
ηρωικά καθ΄ όλη τη διάρκεια των τριήμερων επιχειρήσεων

Μνημείο για τους ηρωικούς νεκρούς της Μάχης του Φαρδύκαμπου.

1Ι. Χανδρινός, «1941-1944 Εθνική Αντίσταση. Η αληθινή ιστορία του Ελληνικού Αντάρτικου», Μονογραφίες του Περιοδικού 

Στρατιωτική Ιστορία, Εκδόσεις Περισκόπιο, Αθήνα 2007, 34.
2Φ. Γρηγοριάδης, Το Αντάρτικο. ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ-(5/42), τ. Δεύτερος, Εκδόσεις Κ.Χ. Καμαρινόπουλου, Αθήναι 1964, 336.



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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Ραντεβού - Eπικοινωνία

8001145551-2-3
από σταθερό τηλέφωνο 

χωρίς χρέωση 

2108105068 & 
2105574121 

με αστική χρέωση

Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας


