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• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Αποφασίζοντας για τη μη κλιμάκωση ή την από-

συρση της αγωγής υποστήριξης της ζωής σε ασθενείς της ΜΕΘ • ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Τα Μεθωριακά Επεισόδια του1886 

«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η 98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» έχει την εξαιρετική τιμή, το υψηλό 

προνόμιο και την ευθύνη που της κληροδοτεί η Ιστορία μας, 

για την προάσπιση και διατήρηση της ακεραιότητας του νησιού 

που ο Θεός «...έκοψε και φύσηξε μακριά ίδιο πλατανόφυλλο, 

καταμεσής του πελάγους” (Οδυσσέας Ελήτης), της Λέσβου.

Το προσωπικό του Σχηματισμού, με επαγγελματισμό, ήθος, ηθικό και φιλοτιμία εργάζεται και εκπαιδεύεται σε 24ωρη βάση, 

προκειμένου οι δυνατότητες για εκπλήρωση της αποστολής μας να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Οι προκλήσεις του ευμετάβλητου γεωπολιτικού μας περιβάλλοντος είναι ήδη αρκετές και δημιουργούν την εθνική ανά-

γκη εμπλοκής μας και σε νέες δράσεις (προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές). Η 98 ΑΔΤΕ, επιδεικνύοντας υψηλότατο βαθμό 

προσαρμογής και ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα, μπορεί να ανταπεξέρχεται με ζηλευτή επιτυχία στις εθνικές επιταγές.

Πέραν του αμιγώς Στρατιωτικού μας έργου και για την υποβοήθηση της ίδιας της αποστολής μας, η συνεργασία με όλους 

τους θεσμικούς φορείς του νησιού είναι αρμονική και εποικοδομητική, όπως άλλωστε επιβάλλει και η ιδιαιτερότητα της 

νησιωτικής περιοχής ευθύνης μας.

Ως Διοικητής της 98 ΑΔΤΕ, με σεβασμό σε όλους τους διατελέσαντες προκατόχους μου Διοικητές και με την απόλυτη πε-

ποίθηση ότι εκφράζω το φρόνημα του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού της Μεραρχίας, σας μεταφέρω τη δέσμευσή 

μας για αδιάλειπτη συνέχιση των άοκνων προσπαθειών μας, έτσι ώστε με άμεση προσαρμογή στις εκάστοτε νέες συνθήκες 

και με σύγχρονες λύσεις στις αναφυόμενες δυσχέρειες, να είμαστε πάντα σε θέση να εκπληρώσουμε την τιμητική αποστολή 

που μας έχει ανατεθεί.

Υποστράτηγος Αναστάσιος Πάτμιος

Διοικητής

Συνέχεια αφιερώματος στη σελίδα 30.



2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 6

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 στην έδρα του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφτηκε την έδρα του Γ΄ 

ΣΣ/NRDC-GR στη Θεσσαλονίκη, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του 

Σώματος Στρατού.

Παρείχε τις κατευθύνσεις του στην κύρια συντονιστική σύσκεψη της ΤΑΜΣ 

«ΣΑΡΙΣΑ-2016» και στη συνέχεια ενημέρωσε το στρατιωτικό και πολιτικό 

προσωπικό περί των ενεργειών-δράσεων του Στρατού Ξηράς.

Επισκέψεις κ. Α/ΓΕΣ

 στην ΑΔΙΣΠΟ

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και 

πραγματοποίησε ομιλία στους σπουδαστές της 13ης Εκπαιδευτικής Σειράς, με θέμα «Προκλήσεις – Επιλογές – Προοπτικές 

του Στρατού Ξηράς».

 στην ΠΕ της 96 ΑΔΤΕ

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΣ, συνοδευόμενος από τον Διοικητή 

της ΑΣΔΕΝ, τον Α΄ Υπαρχηγό ΓΕΣ και τον Διοικητή της Ι Μεραρχίας Πεζικού, 

πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ.

Στην επίσκεψη συμμετείχε και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, 

κύριος Τέρενς Κουΐκ, με αρμοδιότητα το συντονισμό του κυβερνητικού έργου.
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 Ομιλία Α/ΓΕΣ στη ΣΕΘΑ

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε τη Σχολή 

Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Προκλήσεις 

– Επιλογές – Προοπτικές του Στρατού Ξηράς».

 στο 308 ΠΕΒ

Την Tετάρτη 18 Μαΐου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε το 308 

Προχωρημένο Εργοστάσιο Βάσεως (308 ΠΕΒ) στη Θεσσαλονίκη, όπου 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Εργοστασίου 

και διαπιστώθηκε η ομαλή λειτουργία της παραγωγικής του γραμμής.

O Αρχηγός ΓΕΣ συνεχάρη το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό για 

την αποδοτικότητα του Εργοστασίου στους τομείς της συντήρησης, ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού 

των υλικών και μέσων αρμοδιότητός του.

 στην ΠΕ της 8ης ΜΠ ΤΑΞ

Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε την Περιοχή 

Ευθύνης της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, στο νομό Ιωαννίνων.

Στην ομιλία του στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Φρουράς 

Ιωαννίνων, εξέφρασε την ευαρέσκεια της πολιτικής και στρατιωτικής 

ηγεσίας για το έργο που επιτελεί, τόσο στους τομείς της επιτήρησης-

φύλαξης των συνόρων και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, όσο και της συνδρομής στο μεταναστευτικό-

προσφυγικό ζήτημα. Στη συνέχεια παρείχε τις κατευθύνσεις του και ενημέρωσε περί των τρεχουσών 

ενεργειών και δράσεων του Στρατού Ξηράς.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Συμμετοχή ΓΕΠΣ στη Σύσκεψη «EUROPEAN INSPECTOR GENERAL CONFERENCE»

O Γενικός Επιθεωρητής Στρατού συμμετείχε στην 1η Σύ-

σκεψη Επιθεωρητών Στρατού που πραγματοποιήθηκε στην 

έδρα της Διοίκησης των Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης 

(US Army Europe Command - USAREUR), από την Τρίτη 7 

έως την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 στο Βίσμπαντεν (Wiesbaden) 

της Γερμανίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγιναν παρουσιάσεις της 

οργάνωσης, λειτουργίας και του τρόπου διεξαγωγής των 

επιθεωρήσεων από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη. Επιπρόσθετα έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη δυνατότητα τυπο-

ποίησης του έργου των Γενικών Επιθεωρητών και συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη Γενική Επιθεώρηση.

 Επίσκεψη ΓΕΠΣ στην 96 ΑΔΤΕ

Aπό 24 έως 26 Μαΐου 2016, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού 

επισκέφθηκε την Περιοχή Ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ και συγκεκρι-

μένα το Στρατηγείο, το σύνολο των Μονάδων και Ανεξαρτήτων 

Υπομονάδων του Σχηματισμού στη Χίο, καθώς και τα Φυλάκια 

Ψαρών, Οινουσών και Παναγιάς. Κατά τη διάρκεια της επίσκε-

ψης πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, έλεγχος:

 Της ετοιμότητας του προσωπικού των Φυλακίων του Συ-

μπλέγματος Ψαρών-Οινουσών

 Των ετοιμοτήτων των Αντιαεροπορικών Μονάδων και 

Τμημάτων Αμέσου Επεμβάσεως

 Της λειτουργικότητας των Οπλικών Συστημάτων και 

Μέσων.

Διαπιστώθηκε η γνώση της αποστολής από το προσωπι-

κό, το υψηλό ηθικό και η λειτουργικότητα των Οπλικών Συ-

στημάτων και Μέσων και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας του 

Σχηματισμού. Ο Γενικός Επιθεωρητής, συνεχάρη το προσω-

πικό και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΓΕΣ, παρείχε 

κατευθύνσεις και οδηγίες.
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 Ημερίδα Οδοντιατρικού Τομέα 424 ΓΣΝ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουνίου  2016 στους 

χώρους του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η 1η Ημερί-

δα του Οδοντιατρικού Τομέα 424 ΓΣΝΕ, με θέμα «Επιπλοκές 

στην οδοντιατρική. Αίτια και διαχείριση».

Στην Ημερίδα συμμετείχαν 34  εν ενεργεία Αξιωματικοί  των 

ΕΔ και 247 ιδιώτες οδοντίατροι. Το επιστημονικό πρόγραμμα πε-

ριέλαβε μία στρογγυλή τράπεζα και πέντε εισηγήσεις.

Η επιλογή της θεματολογίας είχε ως στόχο να αναζητήσει 

απαντήσεις σε προβληματισμούς που εγείρονται στην καθημερινή κλινική πράξη σχετικά με τις επιπλοκές κατά την οδο-

ντιατρική θεραπεία, δίνοντας έμφαση στις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στη διάγνωση, την αιτιολογία, τους τρόπους 

αντιμετώπισης  και στην πρόληψή τους.

Πλέον του επιστημονικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους χώρους του 

Πολεμικού Μουσείου και να γνωρίσουν τις συλλογές που φιλοξενεί.

 Γενέθλια Ημέρα του ΚΕΜΧ

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε  τελετή 

για τη γενέθλια ημέρα του Κέντρου Εκπαίδευσης Μηχανικού 

(ΚΕΜΧ) στην έδρα του Κέντρου στο Στρατόπεδο «ΣΧΟΥ ΖΗΣΙ-

ΜΟΠΟΥΛΟΥ» στο Ναύπλιο. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Δι-

ευθυντής της Διεύθυνσης Μηχανικού του ΓΕΣ, εκπρόσωποι 

των πολιτικών και λοιπών αρχών της περιοχής, καθώς και  

εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί.

Το ΚΕΜΧ συγκροτήθηκε στις 27 Ιουνίου 1946, 

με έδρα την πόλη του Ναυπλίου, με αποστολή την 

υποδοχή και εκπαίδευση των Οπλιτών που προο-

ρίζονταν για επάνδρωση των μονάδων Μηχανικού 

του Στρατού Ξηράς. Έκτοτε, πλήθος Αξιωματικών, 

Υπαξιωματικών και Στρατιωτών κατατάχθηκαν, 

υπηρέτησαν και εκπαιδεύθηκαν στο ΚΕΜΧ προ-

σφέροντας τις υπηρεσίες τους.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Εκδήλωση στο ΓΕΣ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΣ, την Τετάρτη 21 Απριλίου 

2016, διάλεξη με θέμα: «Εργασιακό Άγχος Τρόποι Αντιμετώπισης».

 Ημερίδα Ασφάλειας Πτήσεων της 1ΗΣ ΤΑΞΑΣ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της 1ΗΣ Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1Η ΤΑΞΑΣ) σε θέματα ασφαλείας πτήσεων, πραγματο-

ποιήθηκε την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, υπό την αιγίδα του ΓΕΣ, Ημερίδα Ασφάλειας Πτήσεων, στην έδρα του 2ου Συγκροτήματος 

Αεροπορίας Στρατού (2ο ΣΥΑΣ) στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκαν θεματικές ενότητες που αφορούσαν στη διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου, 

στην προσωπικότητα του πιλότου, στο πτητικό στρες και στην αξιολόγηση σε αντικείμενα πτήσεων.

Συμμετείχαν στελέχη των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, Κυβερνήτες και Χειριστές Ελικοπτέρων, Εκπαιδευτές – Αξι-

ολογητές Πτήσεων και εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
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 Εξουδετέρωση Βόμβας Β΄ ΠΠ από Προσωπικό 

του ΤΕΝΞ

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, προσωπικό επιφυλακής του Τάγμα-

τος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), εξουδετέρωσε αερο-

πορική βόμβα 250 λιβρών τύπου SAP MKIV βρετανικής προέλευσης 

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία είχε εντοπιστεί από ιδιώτη εντός 

κατοικημένης περιοχής στην Πλάκα της Μήλου.

 Ετήσιο Μνημόσυνο Πεσόντων Καταδρομέων-Ιερολοχιτών

Την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο 

υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Πεσόντων Καταδρομέων και Ιερολοχιτών 

στους αγώνες της Πατρίδας στο Hρώο των ΛΟΚ, στο Καβούρι Βουλιαγμένης 

(Μνημείο ΛΟΚ). H τελετή έχει καθιερωθεί από τον ιδρυτή των Ειδικών Δυνά-

μεων Υποστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη και πραγματοποιείται κάθε χρόνο με 

μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΕΔ.

 Εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια

Στο πλαίσιο των δράσεων του ΓΕΣ που αποσκοπούν στην αποφυ-

γή των οδικών ατυχημάτων, τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, πραγματο-

ποιήθηκε στο προσωπικό της 1ης Ταξιαρχίας ΚΔ-ΑΛ «ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ», 

επίδειξη-εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας, με την εθελοντική 

προσφορά του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». 

Η εκπαίδευση περιέλαβε διάλεξη υπό μορφή παρουσίασης και στη 

συνέχεια πρακτικά αντικείμενα σε εξομοιωτές οδήγησης, ανατροπής, 

πρόσκρουσης και χρησιμοποίηση γυαλιών προσομοίωσης μέθης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση Ιρακινών στη Σχολή Μηχανικού

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο υλοποίησης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και του Ιράκ, πραγμα-

τοποιήθηκε εκπαίδευση διάρκειας 2 εβδομάδων σε 11 Αξιωματικούς του Ιρακινού Στρατού, στην Έδρα της Σχολής Μηχανικού 

στο Λουτράκι. Η εκπαίδευση εστιάστηκε σε πιστοποιημένα αντικείμενα επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης και στην ανταλλαγή 

εμπειριών και μεθοδολογίας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων, περιέλαβε επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, 

καθώς και επίσκεψη-ενημέρωση στην έδρα του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) και σε χώρους στους 

οποίους ενεργεί προσωπικό του ΤΕΝΞ, σε επιχειρήσεις έρευνας περιοχής.

Εκπαίδευση Μηχανικού στην Κατασκευή Γέφυρας και Σχεδίας

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, επιχειρη-

σιακή εκπαίδευση από το 730 Τάγμα Μηχανικού – Γεφυροσκευής, στην κατασκευή γέφυρας και σχεδίας. Την εκπαίδευση παρακο-

λούθησαν οι σπουδαστές της 1ης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).
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Εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού - Συνεκπαίδευση με ΜΕΑ

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, από 6 έως 8 

Ιουνίου 2016, εκτελέσθηκαν εκπαιδευτικές βολές των Μοιρών 

Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων MLRS και RM – 70, από τις 

οργανικές Μοίρες Πυροβολικού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και του Δ΄ Σώ-

ματος Στρατού. Τα αποτελέσματα των Βολών αξιολογήθηκαν με 

τη μεταφορά εικόνας, σε πραγματικό χρόνο, στα Κέντρα Επιχει-

ρήσεων από τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ) του Λόχου 

ΜΕΑ του Δ΄ Σώματος Στρατού, τα οποία εκτέλεσαν ταυτόχρονα με 

τις βολές πτήσεις αναγνώρισης.

Η δραστηριότητα αποτέλεσε το επιστέγασμα της εκπαίδευσης 

που διεξήχθη από τις Μονάδες Πυροβολικού και Διαβιβάσεων 

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και Δ΄ Σώματος Στρατού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 1ης ΤΑΞΑΣ

 Κατά τον μήνα Απρίλιο πραγματοποιήθηκε τετραήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας εκτελέσθηκαν, μεταξύ άλλων, βολές Επιθετικών Ελικοπτέρων.

 Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2016, το σύνολο των Μονάδων της 1ης ΤΑΞΑΣ υποστήρι-

ξε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Σχηματισμών του Δ΄ ΣΣ και ΑΣΔΕΝ. Τα πληρώματα των 

Επιθετικών και Μεταφορικών Ελικοπτέρων, εκτέλεσαν πτήσεις ημέρα και νύχτα σε ολόκληρο τον 

ελλαδικό χώρο, συμμετέχοντας στις απαι-

τητικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
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 Συμμετοχή Στρατού Ξηράς στην Άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ – 2016»

Στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Διακλαδικής Άσκησης Μεσαίας Κλίμακας «ΗΝΙΟΧΟΣ – 2016» της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας, ο Στρατός Ξηράς δοκίμασε το σύστημα αεράμυνάς του, ενεργοποιώντας στο έπακρο τις Μονάδες Αεράμυνας και 

ανέπτυξε Όπλα και Συστήματα Αντιαεροπορικής Άμυνας σε κατάλληλες θέσεις, αντιμετωπίζοντας τακτικά επεισόδια σε 

πλήρη συντονισμό με την Πολεμική Αεροπορία.

Ταυτόχρονα, στην άσκηση συμμετείχαν Επιθετικά Ελικόπτερα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού σε αποστολές 

προσβολής αεροδρομίων, αντιμετώπισης εχθρικών Αντιαεροπορικών Συστημάτων, προσβολής εναερίων στόχων, στό-

χων εδάφους και στόχων επιφανείας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της ΣΜΥ

 Από 30 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2016, 

πραγματοποιήθηκε η θερινή εκπαίδευση των 

Σπουδαστών της Σχολής, σε καταυλισμό στην περιοχή 

«ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» Λιτοχώρου.

Tην Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, ολοκληρώθηκε η 

θερινή εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μο-

νίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Από τις 30 Μαΐου 2016, 

οι Σπουδαστές της ΣΜΥ διαβίωναν σε καταυλισμό στην 

περιοχή «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» Λιτοχώρου και εκπαιδεύτηκαν, 

μεταξύ άλλων, σε αντικείμενα επιπέδου Ομάδας Πεζι-

κού και Μηχανοκινήτου Πεζικού, εκτέλεσαν ασκήσεις 

μικρών κλιμακίων με πραγματικά πυρά και αντιμετώ-

πισαν επεισόδια τεχνικής φύσεως.
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Δραστηριότητες της Σχολής Πυροβολικού

 Από 18 έως και 21 Απριλίου 2016, διεξήχθη στο 

Πεδίο Βολής και Ασκήσεων Θηβών η ΤΑΜΣ «ΒΕΡ-

ΣΗΣ-2016» του τμήματος βασικής εκπαίδευσης Ανθυ-

πολοχαγών ΣΣΕ/2015 της Σχολής Πυροβολικού. Κατά 

την εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί 

το επιστέγασμα της εκπαίδευσης των νέων Αξιω-

ματικών του Πυροβολικού, διεξήχθησαν ασκήσεις 

ταχείας και κανονικής ανάπτυξης Πυροβολαρχίας, 

με αλλαγή θέσεων, εκτελέστηκαν βολές για την υπο-

στήριξη των μαχόμενων τμημάτων σε αμυντικές και 

επιθετικές φάσεις του αγώνα. Εξετάστηκαν οι ενέρ-

γειες της Πυροβολαρχίας σε Χώρο Διασποράς, καθώς 

και οι αντιδράσεις των εκπαιδευομένων σε επεισόδια 

επιχειρησιακής φύσεως και επεισόδια Διοικητικής 

Μέριμνας. Επιπροσθέτως, οι Ανθυπολοχαγοί ασκήθη-

καν σε αντικείμενα Παρατηρούμενων Βολών και στη 

διαδικασία «Βάλω και Mετακινούμαι».
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Δραστηριότητες των Ειδικών Δυνάμεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των 

Μονάδων της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, από 4 έως 7 

Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στα 

αντικείμενα αναρριχήσεων-καταρριχήσεων σε Πύργο 

Τεχνικής Αναρρίχησης.

 Από 16 έως 19 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε εκ-

παίδευση του προσωπικού της Ε΄ Μοίρας Καταδρομών 

και της 1ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, σε αντικείμενα 

ορεινού αγώνα. Επιπρόσθετα, στις 18 Μαΐου 2016, 

πραγματοποιήθηκε συντήρηση ικανότητας Αλεξιπτωτι-

στού Α΄ Εξαμήνου 2016 του προσωπικού των Μονάδων 

και Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της 1ης Ταξιαρχίας Κατα-

δρομών-Αλεξιπτωτιστών.

 Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, το δεύτερο δεκαήμερο του 

Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «Ειδικών Αντικειμένων» από την Ε΄ Μοίρα Καταδρο-

μών. Η άσκηση εκτελέσθηκε στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Στρυμόνα και επικεντρώθηκε 

στη διέλευση υδάτινων κωλυμάτων.
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 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, η 1Η ΣΤΡΑΤΙΑ διεξήγαγε 

την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, άσκηση επικοινωνιών, κατά την οποία δοκιμά-

στηκαν οι επικοινωνίες του Τακτικού Στρατηγείου της. Ενεργοποιήθηκαν 

οι προβλεπόμενες από τα Σχέδια Επιχειρήσεων δορυφορικές, ασύρματες 

και ενσύρματες επικοινωνίες και καταγράφθηκαν επεισόδια μεταφοράς, 

σε πραγματικό χρόνο με βίντεο εικόνας και δεδομένων.

 Εκπαίδευση Υγειονομικού

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», 

το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου 2016, διεξήχθη άσκηση ανάπτυξης 

Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), Σταθμού Α΄ 

Βοηθειών (ΣΑΒ) και Σταθμού Διαλογής. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 

του προσωπικού Υγειονομικού που επανδρώνει το ΚΙΧΝΕ, καθώς και 

των Μονάδων του Σχηματισμού σε επεισόδια διακομιδής, περίθαλψης 

και θεραπείας Απωλειών Μάχης σε συνθήκες εκστρατείας. Την άσκηση 

παρακολούθησε και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΣ.

 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Σχηματισμών

To πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ 

«ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ» του Στρατού Ξηράς και της ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΣ-2016» 

του Πολεμικού Ναυτικού, ασκήθηκαν Μονάδες της 95 ΑΔΤΕ, της 32 

ΤΑΞΠ/Ν, της 1ης ΤΑΞΑΣ και του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ.

Προσωπικό και μέσα της 32 ΤΑΞ Π/Ν μεταφέρθηκαν στη Ρόδο 

(Περιοχή Ευθύνης της 95 ΑΔΤΕ) με αρματαγωγά του ΠΝ, κάτω από 

συνθήκες σκότους, όπου αποβιβάστηκαν και αναπτύχθηκαν σε 

επιλεγμένες θέσεις. Μονάδες της 95 ΑΔΤΕ εφάρμοσαν διαδικασίες του 

Σχεδίου Υποδοχής Ενισχύσεων της νήσου. Επιθετικά Ελικόπτερα της 1ης ΤΑΞΑΣ υποστήριξαν την ενέργεια της 32 ΤΑΞ 

Π/Ν από αέρος.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε από τις Μονάδες και τις ανεξάρτητες Υπομονάδες της 50 

Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας (50 Μ/Κ ΤΑΞ) στην περιοχή του Έβρου, η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΣΥΜΠΛΗ-

ΓΑΔΕΣ 2016». Η δραστηριότητα εκτελέστηκε από 18 έως 20 Απριλίου 

2016 και εξετάστηκε, μεταξύ των άλλων αντικειμένων, το Συγκρότημα 

Μηχανοκινήτου Λόχου κατά την αντιμετώπιση Αεροκινήτων Δυνάμεων.

Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2016, το σύνολο των Μονάδων της 

50 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας διεξήγαγαν επιχειρησιακό τετραήμερο στην 

Περιοχή Ευθύνης της Ταξιαρχίας, στο νομό Έβρου. Στο πλαίσιο της δραστη-

ριότητας, εκτελέστηκαν Βολές Πληρωμάτων Αρμάτων, καθώς και επιχειρη-

σιακή εκπαίδευση στην εκτέλεση καταστροφών, τοποθέτηση εκρηκτικών 

και ναρκοθέτηση-εκκαθάριση πόρου ποταμού.

 Επιχειρησιακή Αξιολόγηση της 7ης Μ/Κ ΤΑΞ

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, διεξήχθη έκτακτη επιχειρησιακή αξι-

ολόγηση του Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της 7ΗΣ Μηχανοκινήτου 

Ταξιαρχίας στην Περιοχή Ευθύνης του Σχηματισμού, στον νομό Έβρου. 

Κατά την αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Αξιολόγη-

σης του ΓΕΣ, ελέγχθηκε η ετοιμότητα της Ταξιαρχίας και εφαρμόστηκε 

το Σχέδιο Συναγερμού.
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 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 3ης Μ/Κ ΤΑΞ

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, από 6 έως 10 Ιουνί-

ου 2016, διεξήχθη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων Βορείου 

Έβρου, εκπαίδευση σε αντικείμενα Πλωτών Μέσων και εκτελέστηκε η 

ΤΑΜΣ «Το Συγκρότημα Μηχανοκινήτου Λόχου κατά την βιαία διάβαση 

ποταμού», από το σύνολο των Μονάδων της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξι-

αρχίας.

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 30 Μ/Κ ΤΑΞ

Την τρίτη εβδομάδα του Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ 

«ΔΙΟΜΗΔΗΣ – 2016» από το σύνολο των Μονάδων της 30 Μηχανοκινή-

του Ταξιαρχίας, στην περιοχή του Έβρου.

Ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν η εξέταση των διαδι-

κασιών, μεθόδων και ενεργειών του Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου 

Λόχου Πεζικού κατά τη Φάση της Υπέρβασης των αμυνόμενων φίλιων 

τμημάτων και η εκτόξευση αντεπίθεσης. Η Τελική Φάση της άσκησης 

διεξήχθη την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016.

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 8ης Μ/Π ΤΑΞ

Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της 8ης Μ/Π ΤΑΞ Άσκηση Συγκροτήματος Ίλης Μέσων 

Αρμάτων «ΠΕΝΤΑΛΩΝΙ». Στη διάρκεια της εξετάσθηκαν διάφορα τακτικά σενάρια, δοκιμάστηκαν επιχειρησιακά σχέδια και εκτελέ-

στηκαν πραγματικά πυρά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε τετραήμερο βολών Βαρέων 

Όπλων Πεζικού (ΒΟΠ) των Σχηματισμών και Μονάδων της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζι-

κού, στην Περιοχή Ευθύνης της στον νομό Έβρου.

 Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκί-

νητης Μεραρχίας Πεζικού στον Έβρο, η άσκηση επιχειρησιακής εκπαίδευσης «ΠΕΠΛΟΣ 2016», 

από τις Μονάδες της 31 Μηχανοκινήτου Ταξιαρχίας και της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. 

Εξετάστηκαν τα Σχέδια Ετοιμότητας και Συναγερμού των δύο Σχηματισμών, η κίνηση προσωπι-

κού και μέσων σε επιλεγμένες θέσεις και η εκτέλεση επιχειρήσεων Τακτικού Συγκροτήματος, 

ημέρα και νύχτα, με την υποστήριξη Ελικοπτέρων.

Δραστηριότητες της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

 Το σύνολο του Μεραρχιακού Πυροβολικού της XII Μηχα-

νοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (XII M/K MΠ) εκτέλεσε Βολές 

Πυροβολικού, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 

εκπαίδευσης της Μεραρχίας. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Ευθύνης της Μεραρχίας στο 

νομό Έβρου το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου 

2016.
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Δραστηριότητες της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ

 Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου 

2016 εκτελέστηκαν Βολές Πυροβολικού της ΧVI Mηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΧVI M/K 

MΠ) στο Βόρειο Έβρο. Οι βολές εκτελέστηκαν ημέρα και νύχτα από το σύνολο των Μοιρών 

Πυροβολικού της Μεραρχίας.

 Το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου 2016, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαί-

δευσης εκτελέστηκαν ημερήσιες και νυχτερινές Βολές Βαρέων Όπλων Πεζικού (ΒΟΠ), πολυβό-

λων, οπλοβομβίδων και φορητού οπλισμού, από το σύνολο των Μονάδων στην Περιοχή Ευθύ-

νης της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (XVI M/K ΜΠ).

 Στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, 

εκτελέστηκε άσκηση ετοιμότητας από την Δ΄ Επιλαρχία Αναγνωρίσεως (Δ΄ ΕΑΝ) κατά τη διάρ-

κεια της οποίας δοκιμάστηκαν Επιχειρησιακά Σχέδια. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε το 

δεύτερο δεκαήμερο μηνός Απριλίου 2016 στην Περιοχή Ευθύνης της Μεραρχίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση της 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Aπό 30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ 

«ΑΣΤΥΑΝΑΚΤΑΣ-2016» από το σύνολο των Μονάδων της 50 Μηχανοκι-

νήτου Ταξιαρχίας, στην περιοχή του Έβρου.

Ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης ήταν η εξέταση των διαδικασιών, 

μεθόδων και ενεργειών του Τακτικού Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Λό-

χου Πεζικού κατά τη Φάση της Υπέρβασης των αμυνόμενων φίλιων τμημά-

των και η εκτόξευση αντεπίθεσης.

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Αλεξιπτωτιστών

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, την Τρίτη 5 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε 

συνεκπαίδευση της 1ΗΣ Μοίρας Αλεξιπτωτιστών με την 37Η AIRLIFT SQUADRON (USA).

Η δραστηριότητα περιέλαβε εκτέλεση αλμάτων στατικού ιμάντα από αεροσκάφος C-130 των ΗΠΑ.

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση της XXI TΘΤ

Tην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2016, διεξήχθη επιχειρησιακή 

αξιολόγηση του Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της XXI Τεθωρακισμέ-

νης Ταξιαρχίας.

Κατά την αξιολόγηση, ελέγχθηκε η ετοιμότητα του Σχηματισμού, 

εφαρμόστηκαν τα Σχέδια Φόρτωσης και Συναγερμού και εκτελέστηκε 

κίνηση προσωπικού και μέσων σε επιλεγμένες θέσεις.
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Δραστηριότητες της 80 ΑΔΤΕ

 Από 11 έως 14 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακό τετραήμερο από τις Μονάδες 

και ανεξάρτητες Υπομονάδες του Σχηματισμού. Μεταξύ των άλλων αντικειμένων, την Τετάρτη 13 

Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε άσκηση εξάλειψης προγεφυρώματος.

 Το διήμερο 24 και 25 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε η «ΤΑΜΣ ΙΑΣΩΝ-2016» στην Κω. Η 

δραστηριότητα διεξήχθη ημέρα και νύχτα, σε συνεργασία με Ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρα-

τού, εξετάστηκαν τα Σχέδια Επιχειρήσεων του Σχηματισμού και εκτελέστηκε άσκηση ανακατά-

ληψης βραχονησίδας.

 Την Τρίτη 7 έως και την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, διεξήχθη έκτακτη επιχειρησιακή αξιολόγη-

ση του Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων (ΤΧΕ) της 80 ΑΔΤΕ, στην Κώ. Κατά την αξιολόγηση, η 

οποία πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Αξιολογήσεως της ΑΣΔΕΝ, ελέγχθηκε η ετοιμότητα του 

Σχηματισμού και εφαρμόστηκε το Σχέδιο Συναγερμού.



22 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 6

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Τετραήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων 

Πυροβολικού της 95 ΑΔΤΕ στη νήσο Ρόδο στην εκτέλεση 

βολών πυροβολικού με πραγματικά πυρά. Δοκιμάστηκαν και 

εφαρμόστηκαν με τα σχέδια Ετοιμότητας και Συναγερμού 

και αναπτύχθηκαν τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα 

επικοινωνιών.

 Επιχειρησιακό τετραήμερο του 

συνόλου των Μονάδων της 95 

ΑΔΤΕ στη Ρόδο στις βολές 

Αρμάτων Μάχης και βολές 

Βαρέων Όπλων Πεζικού.

 Έκτακτη επιχειρησιακή αξιολόγηση του 

Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της 95 

ΑΔΤΕ, στη Ρόδο.

 «ΤΑΜΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1/16» 

από τις 

Μονάδες της 

95 ΑΔΤΕ, 

στη 

Ρόδο.

Δραστηριότητες της 95 ΑΔΤΕ
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 Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

επιχειρησιακής εκπαίδευσης των 

Σχηματισμών και Μονάδων, εκτε-

λέστηκε τετραήμερο βολών Βαρέων 

Όπλων Πεζικού (ΒΟΠ), από τις Μο-

νάδες της 79 ΑΔΤΕ. Οι βολές εκτε-

λέστηκαν από 11 έως 14 Απριλίου 

2016 στην Περιοχή Ευθύνης του 

Σχηματισμού, στη Σάμο.

Δραστηριότητες της 79 ΑΔΤΕ

 Από 24 έως 26 Μαΐου 2016, στην 

Περιοχή Ευθύνης της 79 ΑΔΤΕ, πραγ-

ματοποιήθηκε 3ήμερο επιχειρησιακής 

εκπαίδευσης από το σύνολο των Μο-

νάδων της. Στο πλαίσιο της δραστηριό-

τητας, εκτελέστηκαν Ασκήσεις μικρών 

κλιμακίων ημέρα και νύχτα, συνεκ-

παίδευση με Ε/Π και εκπαίδευση σε 

αντικείμενα ναρκοπολέμου.

 Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων της 79 ΑΔΤΕ, πραγ-

ματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαί-

δευση του συνόλου των Μονάδων 

της. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

εκτελέστηκαν στην Περιοχή Ευθύνης 

του Σχηματισμού στη Σάμο, κατά τον 

μήνα Απρίλιο 2016. Μεταξύ άλλων 

εκτελέστηκε Άσκηση Αντιμετώπισης 

Αεροκινήτων Δυνάμεων, εφαρμόστη-

καν Σχέδια Ετοιμότητας και Συναγερμού, δοκιμάστηκε η αντίδραση των Τμημάτων Χρονικών 

Ετοιμοτήτων και εκτελέστηκαν Βολές Ατομικού Οπλισμού.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες του 88 ΣΔΙ

 Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, το σύ-

νολο των Μονάδων της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» κατά τη δι-

άρκεια του Απριλίου 2016, πραγματοποίησε αριθμό εκ-

παιδευτικών δραστηριοτήτων ημέρα και νύχτα.

 Κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου 2016, πραγματο-

ποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων-Ανε-

ξάρτητων Υπομονάδων της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ». Εξετάστη-

καν τα υφιστάμενα Σχέδια Ετοιμότητας και Επιχειρήσεων 

του Σχηματισμού και πραγματοποιήθηκε άσκηση με κύρια 

ενέργεια την εξάλειψη αεροπρογεφυρώματος από Συγκρό-

τημα Μηχανοκινήτου Λόχου Πεζικού.

 Το τρίτο 10ήμερο του Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε 

επιχειρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων Πυροβολικού 

της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», η οποία περιλάμβανε εκπαίδευ-

ση των παρατηρητών πυροβολικού και του προσωπικού 

των κέντρων διευθύνσεως πυρός (ΚΔΠ) στον εξομοιωτή 

βολής προκεχωρημένου αξιωματικού παρατηρητή και 

ασκήσεις ταχείας ανάπτυξης των πυροβολαρχιών και 

των αντιαεροπορικών οπλικών συστημάτων.
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 Από 4 έως 7 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε τετρα-

ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων της 98 

ΑΔΤΕ στη νήσο Λέσβο. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότη-

τας εκτελέστηκαν βολές ημέρα και νύχτα με όλα τα διαθέ-

σιμα μέσα πυρός του Σχηματισμού.

Δραστηριότητες της 98 ΑΔΤΕ

 Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, πραγμα-

τοποιήθηκε το διήμερο 17 και 18 Μαΐου 2016, η «ΤΑΜΣ 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ - 2016», από τις Μονάδες της 98 ΑΔΤΕ στη Λέ-

σβο. Εξετάστηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια Επιχειρήσεων 

του Σχηματισμού και  εκτελέστηκε άσκηση ανακατάληψης 

βραχονησίδας.

 Πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση του 865 Τάγματος Εναερίου Εφοδιασμού (865 ΤΕΝΕΦ) με 

την 37Η  AIRLIFT SQUADRON (USA). Η δραστηριότητα περιέλαβε την εκτέλεση αλμάτων στατι-

κού ιμάντα από αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και της USAF, καθώς επίσης και  εκπαί-

δευση στη συσκευασία και ρίψη ελαφρών, μέσων και βαρέων φορτίων.

Δραστηριότητες του 865 ΤΕΝΕΦ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ «ΜΟΡΑΒΑΣ» 

 Από 4 έως 7 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε άσκηση ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 2/16», με συμμετοχή 

των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, στη νήσο Σάμο.

 Στις 12 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε:

 Συντήρηση αλεξιπτωτιστού από στελέχη των Μονάδων - Ανεξ.Υπομονάδων της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, 

στη ΖΡ Αγ. Αναργύρων Λάρισας, στο πλαίσιο της άσκησης «STOLEN CERBERUS III».

 Τελετή παράδοσης-παραλαβής Διοικήσεως της 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ από τον Ταξί-

αρχο Πέτρο Κάρλε στον Ταξίαρχο Αναστάσιο Πάτσαλο, στο στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 

Ν.», παρουσία του Στρατηγού-Διοικητή της I ΜΠ, Υπτγου Χρήστου Σίμου, των θρησκευτικών και 

Πολιτικών Αρχών του Ν. Μαγνησίας.
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 Στις 21 Απριλίου και 20 Μαΐου 2016, στα πλαίσια της δράσης «Είμαστε Υπερήφανοι», πραγματο-

ποιήθηκαν βραβεύσεις προσωπικού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, με την απονομή αναμνηστικού διπλώματος 

εκ μέρους του Α/ΓΕΣ, στον Λγό (ΠΖ) Παναγιώτη Τσολίγκα του 575 ΤΠΖΝ, από τον Διοικητή του 

ΚΕΤΘ, Ταξίαρχο Γεώργιο Υφαντή, και στον Ανθυπασπιστή (ΤΧ) Πελοπίδα Βασιλείου και ΕΠΟΠ 

Λοχία (ΤΧ) Ευάγγελο Μανώλη του 32 ΤΥΠ, από τον Διοικητή της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, Ταξίαρχο Αναστάσιο 

Πάτσαλο αντίστοιχα.

 Στις 24 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε διοικητική επιθεώρηση από τον Στρατηγού-Διοικητή 

της I ΜΠ στην 32 Α/Κ ΜΜΠ.

 Στις 3 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε συντήρηση αλεξιπτωτιστού από στελέχη των Μονάδων 

- Ανεξ.Υπομονάδων της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, στη ΖΡ Ανθοφύτου.

 Από 7 έως 11 Ιουνίου 2016, η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ συμμετείχε στην άσκηση ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 2016» 

και ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ», κατά τις οποίες μεταφέρθηκαν προσωπικό και μέσα μάχης των Πεζο-

ναυτών στη Ν. Ρόδο (ΠΕ 95 ΑΔΤΕ) με αρματαγωγά του ΠΝ, κάτω από συνθήκες σκότους, όπου και 

αναπτύχθηκαν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άσκησης και τα αντίστοιχα σχέδια.
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Επιχειρησιακή Εκπαίδευση του Λόχου Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ) του 2ου Συγκρο-
τήματος Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Πληροφορικής και Επιτήρησης της ΑΣΔΕΝ.

Τακτική Άσκηση Συγκροτήματος ΙΜΑ της ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ κατά την Υπέρβαση - Αντεπίθεση με 
πραγματικά πυρά στην περιοχή του Έβρου.

Εκπαιδευτική Άσκηση ΤΑΜΣ «ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ» των Νέων Ανθυπολοχαγών Διαβιβάσεων στα Σύγχρονα 
Επικοινωνιακά Μέσα του Στρατού Ξηράς, στη Σχολή Διαβιβάσεων,  στο Χαϊδάρι Αττικής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Στο πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης Στρατού Ξηράς και Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε 
Άσκηση Συνεργασίας, στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ ΣΣ.

Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ» του Στρατού Ξηράς και της ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΣ-2016» του Πολεμι-
κού Ναυτικού, ασκήθηκαν Μονάδες της 95 ΑΔΤΕ, της 32 ΤΑΞΠΖΝ, της 1ης ΤΑΞΑΣ και του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ.

Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης των Σχολών Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων του Στρατού 
Ξηράς, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».
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98 ΑΔΤΕ
«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»

Ιστορικά Στοιχεία 98 ΑΔΤΕ
Η ιστορία της Μεραρχίας ξεκινά-

ει από τον Σεπτέμβριο του 1916 με τη 
φημισμένη Μεραρχία «Αρχιπελάγους», 
η οποία συγκροτήθηκε στη Μυτιλήνη, 
με Διοικητή τον Υποστράτηγο Δημήτριο 
Iωάννου. Η Μεραρχία «Αρχιπελάγους» 
έλαβε μέρος στη μάχη του Σκρά και σε 
όλες τις επιχειρήσεις κατά τους αγώ-
νες για την απελευθέρωση του Έθνους. 
Στη διάρκεια του Β΄ ΠΠ βρέθηκε στο 
Ελληνοïταλικό μέτωπο και συμμετείχε 
στη μάχη της Κορυτσάς. 

Μεταγενέστερα στη Λέσβο, δημιουρ-
γήθηκε η 120 Διοίκηση Ταγμάτων Εθνο-

φυλακής (ΔΤΕ), η οποία στη συνέχεια στις 
20 Απριλίου 1975 μετονομάστηκε σε 98 
Στρατιωτική Διοίκηση (ΣΔΙ). Την 12η Μαρ-
τίου 1978, ιδρύθηκε η 98 Ανωτέρα Διοί-
κηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ), 
με έδρα την πόλη της Μυτιλήνης και τον 
Μάρτιο του 1984, μετά από μεταβολές 
στην οργάνωση, τις δυνάμεις και τα μέσα 
της, που επιβλήθηκαν από τις επιχειρη-
σιακές απαιτήσεις, αναδιοργανώθηκε σε 
σχηματισμό επιπέδου Μεραρχίας. Από 
τον Οκτώβριο του 2009, στην ΑΔΤΕ απο-
δόθηκε και το ιστορικό προσωνύμιο 98 
ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ».

Ιστορικά Στοιχεία Περιοχής
Οι πρώτοι κάτοικοι της νήσου Λέ-

σβου ήσαν Πελασγοί. Τα πρώτα δείγ-
ματα του πολιτισμού ανάγονται στο 
3300 π.Χ. Οι ποιητές Σαπφώ, Αλκαίος 
και ο σοφός της αρχαιότητας Πιττακός ο 
Μυτιληναίος είναι μερικά από τα πνευ-
ματικά τέκνα της Λέσβου, που ακτινο-
βολούν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Η 
ιστορία του πολιτισμού συνεχίζεται μέ-
χρι τη νεότερη ιστορία με το λαϊκό ζω-
γράφο Θεόφιλο, τον λόγιο Στρατή Ελευ-
θεριάδη και τους πεζογράφους Αργύρη 
Εφταλιώτη, Στρατή Μυριβήλη, Ηλία 
Βενέζη, καθώς και τον βραβευμένο με 
το Νόμπελ της λογοτεχνίας Οδυσσέα 
Ελύτη. Το 1462 η Λέσβος κατακτήθηκε 
από τους Οθωμανούς και παρέμεινε 
στα χέρια τους μέχρι την 8η Δεκεμβρί-
ου 1912, οπότε και ελευθερώθηκε από 
τον Ελληνικό Στρατό. Η Λέσβος είναι 
το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, 
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με πληθυσμό που πλησιάζει τις 90.000 κατοίκους 
και έχει πρωτεύουσα τη Μυτιλήνη. Διαθέτει λιμά-
νι και αεροδρόμιο και έχει τακτική σύνδεση με την 
ηπειρωτική χώρα και τα υπόλοιπα νησιά του Βορ. 
Αιγαίου. Η Μυτιλήνη είναι η έδρα της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου (Νήσοι: Λέσβος-Λήμνος-Αγ. Ευ-
στράτιος-Χίος-Σάμος-Ικαρία κ.ά.), του Δήμου Λέσβου 
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αποστολή
Η προπαρασκευή της άμυνας της νήσου και η διε-

ξαγωγή των ενδεδειγμένων επιχειρήσεων, για τη διατή-
ρηση της ακεραιότητάς της από οποιαδήποτε απειλή, με 
βάση τα υφιστάμενα σχέδια.

Η προπαρασκευή, ο σχεδιασμός, η διεύθυνση και δι-
εξαγωγή της επιστράτευσης στην Περιοχή Ευθύνης της, 
ώστε να είναι άμεσα δυνατή η επιστράτευση του τοπικού 
δυναμικού.

Η εκπαίδευση και συντήρηση των οργανικών και υπό Διοί-
κηση Μονάδων της σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αποστο-

λές της Μεραρχίας, καθόσον εκτιμά ότι μέσα από τη συνεχή και 
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ρεαλιστική επιχειρησιακή εκπαίδευση 
είναι δυνατή η διατήρηση-βελτίωση 
και η επαύξηση των επιχειρησιακών 
ικανοτήτων της, προκειμένου να δύ-
ναται να επιφέρει καίριο και αποφα-
σιστικό πλήγμα στον αντίπαλο, εφόσον 
απαιτηθεί, σε ενδεχόμενη ένταση-κρί-
ση ή σύρραξη. 

Οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές 
εγκαταστάσεις, τα πεδία ασκήσεων και 
βολής που εκτείνονται σε όλη τη νήσο 
επαρκούν πλήρως για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών των Μονάδων, 
γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερο πλεο-
νέκτημα για τη Μεραρχία, καθόσον δεν 
απαιτούνται μετακινήσεις προσωπικού 
και μέσων για αρχική εκπαίδευση ή 
συντήρηση εκπαίδευσης. 

Με δεδομένο ότι το στρατιωτικό 
προσωπικό της Μεραρχίας αποτελεί 
τον κύριο και αποφασιστικό παράγο-
ντα στην άμεση αντίδραση και στην 

αποτελεσματικότητα σε περίοδο επι-
χειρήσεων, επενδύουμε ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευσή του η οποία ξεκινάει από 
τη γνώση της ειδικότητας και εντατικο-
ποιείται μέσα από έναν μεγάλο αριθμό 
πρακτικών δραστηριοτήτων, τόσο στο 
πεδίο ασκήσεων όσο και με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών συσκευών (εξομοιωτών) 
που παρέχουν τη δυνατότητα της βελτί-
ωσης του κάθε μαχητή, σε πολλαπλά 
σενάρια στο σύγχρονο επιχειρησιακό 
περιβάλλον, με χαμηλό ή μηδενικό κό-
στος. Η γνώση του εδάφους, των δυνα-
τοτήτων των οπλικών συστημάτων, το 
ηθικό, καθώς και η θέληση για νίκη κα-
θιστούν το μαχητή ικανό να επιβιώσει 
και να δράσει σε οποιοδήποτε σημείο 
της Περιοχής Ευθύνης της Μεραρχίας.

Συγκεκριμένα η εκπαίδευση του στρα-
τιωτικού προσωπικού, διακρίνεται στην:

 Εκπαίδευση Στελεχών (Αξκοί-Μ 
Υπξκοί-ΕΜΘ). Τα στελέχη του Σχηματι-

Το έμβλημα της Μεραρχίας 

απεικονίζει τη νήσο Λέσβο στο 

μέσο της ελληνικής σημαίας, με το 

λέοντα να βλέπει προς την ανατολή. 

Στο πάνω μέρος αναγράφεται από-

σπασμα στίχου, από τα «Στασιωτι-

κά» του λυρικού ποιητή Αλκαίου 

(632 – 560 π.Χ.) «Άνδρες γαρ πόλι-

ος Πύργος», δηλαδή δηλώνει ότι η 

άμυνα και το απόρθητο μιας πόλης 

διασφαλίζεται από τα αληθινά τεί-

χη, δηλαδή τους γενναίους άντρες 

και όχι από τα άψυχα, λίθινα τείχη. 

Ο έρωτας προς την ελευθερία εί-

ναι εκείνος, ο οποίος διαφλέγει την 

ψυχή του Έλληνα και ωθεί αυτόν 

σε έργα μεγάλα. Ο λέων συμβο-

λίζει τη δύναμη και την αμετακί-

νητη θέληση της 98 ΑΔΤΕ, για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας της 

νήσου Λέσβου από κάθε εχθρική 

επιβουλή.
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σμού φοιτούν σε όλα τα προβλεπόμενα 
σχολεία, λόγω θέσεως και βαθμού, και 
συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
είναι ικανά να ανταποκριθούν στα κα-
θήκοντα που τους ανατίθενται για την 
εκτέλεση της αποστολής. Ειδικότερα 
εκπαιδεύονται στα πεδία των ασκήσε-
ων σε ασκήσεις μικρής, μεσαίας και 
μεγάλης κλίμακας στα καθήκοντα που 
ενασκούν, στα σύγχρονα συστήματα 
διοίκησης και ελέγχου, στους εξο-
μοιωτές των οπλικών συστημάτων, 
καθώς επίσης και σε πολεμικά παί-
γνια. Αριθμός στελεχών συμμετέχει, 
πέραν των προβλεπομένων βασικών 
σχολείων, σε διάφορα σχολεία που 
οργανώνονται από τον Σχηματισμό και 
τα προϊστάμενα κλιμάκια.

 Εκπαίδευση Επαγγελματιών 
Οπλιτών, που περιλαμβάνει την:

 Επιχειρησιακή εκπαίδευση 
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 Εκπαίδευση υποψηφίων βαθμο-
φόρων 

 Εκπαίδευση μετά τη μονιμοποίηση
 Διεξαγωγή Σχολείων Τακτικής 

Χρησιμοποίησης οπλισμού.
 Εκπαίδευση Οπλιτών θητείας, που 

περιλαμβάνει τα παρακάτω σχολεία:
 Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαί-

δευσης Νεοσυλλέκτων
 Σχολείο Υποψηφίων Βαθμοφόρων
 Σχολεία ειδικοτήτων.
 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Η 

ΑΔΤΕ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις των 
προϊσταμένων κλιμακίων και με γνώ-
μονα την κάλυψη των επιχειρησιακών 
απαιτήσεων του Σχηματισμού, καθώς και 
τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού, 
πραγματοποιεί μεγάλο εύρος εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων, όπως:

 Βολές με όλα τα οπλικά συστήματα 
[ΒΟΠ, Α-Τ, Αντιαβακικά, Άρματα, ΠΒ, Α/Α 
οπλικά συστήματα κατ’ επιγείου στόχου, 
κ.λπ.] που διαθέτει ο Σχηματισμός από το 
σύνολο του προσωπικού του.

 Εκπαίδευση των Τμημάτων Χρο-
νικών Ετοιμοτήτων (TΧE) - Δοκιμές των 
ειδικών σχεδίων, με σκοπό την επαύξη-

ση της ετοιμότητας. 
 Συστηματική εκπαίδευση στα Αντι-

αεροπορικά, στα αντιαρματικά και στα 
σύγχρονα οπλικά συστήματα υψηλής επι-
χειρησιακής αξίας.

 Πέραν της εκπαίδευσης στα συ-
νήθη και συμβατικά αντικείμενα, δίδεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα παρακάτω:

 ΤΑΜΣ μικρών κλιμακίων σε όλες 
τις φάσεις του αγώνα με πραγματικά 
πυρά και στον αγώνα εντός των Κατοι-
κημένων Τόπων

 Αναγνωρίσεις ημέρα και νύκτα 
– Επανδρώσεις τοποθεσίας 

 Τετραήμερα νυκτερινής - επιχειρη-
σιακής εκπαίδευσης

 Σωματική βελτίωση του προσωπικού
 Συνεκπαίδευση με την ΑΣ, το ΠΝ 

και την ΠΑ 
 Εκπαίδευση των τμημάτων Εθνο-

φυλακής.

Δραστηριότητες
Η Μεραρχία, στο πλαίσιο της ασφά-

λειας των εγκαταστάσεων, της αποφυγής 
του αιφνιδιασμού και της έγκαιρης προ-
ειδοποίησης των δυνάμεων, έχει ανα-
πτύξει και λειτουργεί ένα σύγχρονο και 
αξιόπιστο πλέγμα επιτήρησης, σε συνερ-

γασία με τους λοιπούς Κλάδους των ΕΔ 
στη νήσο. Το υπόψη πλέγμα αποτελείται 
από επιτηρητικά φυλάκια και μέσα, κα-
τάλληλα στελεχωμένα και εξοπλισμένα 
με ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες και σύγ-
χρονα συστήματα επιτήρησης ημέρας και 
νύκτας. 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο και τις εντολές της ηγεσίας των 
ΕΔ, η Μεραρχία συμμετέχει στην υλοποί-
ηση και λειτουργία του Κέντρου Πρώτης 
Υποδοχής (ΚΥΤ) στην περιοχή της Μόριας. 
Συγκεκριμένα, αρχικά διέθεσε προσω-
πικό και μέσα ΜΧ για τη κατάλληλη δια-
μόρφωση του χώρου και τη δημιουργία 
των υποδομών του Κέντρου, ενώ σήμερα 
συμμετέχει στη λειτουργία του, με την υπο-
γραφή και έλεγχο καλής υλοποίησης συμ-
βάσεων με ιδιώτες για τη σίτιση των προ-
σφύγων-μεταναστών και την καθαριότητα 
του Κέντρου ενώ υγειονομικό προσωπικό 
συνδράμει στην υγειονομική τους υπο-
στήριξη. Πέραν αυτών τηρείται ετοιμότητα 
συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί, σε θέματα 
μεταφορών-συντήρησης και της εν γένει 
υποστήριξης του Κέντρου, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Μεταναστατευτικής Πο-
λιτικής και τους λοιπούς εμπλεκόμενους 
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πρόληψη, η καταστολή και η αντιμε-
τώπιση των δασικών πυρκαγιών αποτελεί 
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έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα στον οποίο 
η Μεραρχία συμμετέχει ενεργά με προ-
σωπικό και μέσα, σε συνεργασία με τον 
Δήμο, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
[Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προ-
στασίας (ΣΟΠΠ)], τις δυνάμεις της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Συγκεκριμένα προβαίνει 
στην εκπομπή μεικτών περιπόλων σε όλη 
τη δασική έκταση της νήσου, στην εγκα-
τάσταση πυροφυλακίων, στην παροχή 
υποστήριξης στα ιπτάμενα πυροσβεστι-
κά μέσα της ΠΑ και της ΠΥ ενώ διαθέτει 
τμήματα και μέσα ΜΧ για την κατάσβεση 
πυρκαγιών αλλά και την εν γένει αντι-
μετώπιση φυσικών καταστροφών, στο 
πλαίσιο του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Η 98 ΑΔΤΕ «Μεραρχία Αρχιπελά-
γους» διοργανώνει κατ’ έτος στρατι-
ωτικούς αγώνες για τη βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης, των στρατιωτικών 
δεξιοτήτων, την ανάπτυξη «ευγενούς 
άμιλλας», την κοινωνικοποίηση, την 
προαγωγή του πνεύματος μονάδας και 
την ψυχαγωγία του προσωπικού των 
μονάδων της. Η διενέργεια στρατιωτι-
κών αγώνων, συντελεί επιπλέον στην 
πρόληψη και αποφυγή της χρήσης εξαρ-
τησιογόνων ουσιών, ισχυροποιώντας 
την αυτοπεποίθηση του στρατιωτικού 
προσωπικού. Οι υπόψη στρατιωτικοί 
αγώνες περιλαμβάνουν τα παρακάτω 
αγωνίσματα:

 Πορεία ομάδας 8 χιλ. – Βολή τυ-
φεκίου από 300 μέτρα
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 Δρόμο ομάδας οπλίτου 1.600 μέ-
τρων

 Ρίψη χειροβομβίδας
 Μεταφορά Τραυματία
 Διελκυστίνδα
 Ασκήσεις Ακριβείας Διμοιρίας
 Ασκήσεις Λογχομαχίας Διμοιρίας.

Διεθνείς Συνεργασίες
Η 98 ΑΔΤΕ έχει δεχθεί πλήθος επι-

σκέψεων πολιτικών και στρατιωτικών 
αξιωματούχων, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της συνεργασίας με συμμαχικές χώρες 
(ΝΑΤΟ-ΕΕ), κατόπιν πάντοτε εγκρίσεως 
σχετικών αιτημάτων από τα προϊστά-
μενα κλιμάκια, προβάλλοντας με τον 
καλύτερο τρόπο τις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις.

Επιπλέον έχει ετοιμότητα υποδοχής 
και επιθεώρησης των τμημάτων της 
από κλιμάκια διαφόρων κρατών που 
μετέχουν στη Συνθήκη Συμβατικών Δυ-
νάμεων στην Ευρώπη (CFE), καθώς και 
στη Συνθήκη Ανοιχτών Ουρανών (Open 
Skies Treaty).

Κοινωνική Προσφορά
Η 98 ΑΔΤΕ, ακολουθώντας το πρό-

γραμμα κοινωνικής προσφοράς των 
Ενόπλων Δυνάμεων και υλοποιώντας τις 
κατευθυντήριες οδηγίες των προϊσταμέ-
νων κλιμακίων, μετά από έγκριση αυτών, 
συμμετέχει ενεργά στις διάφορες δρα-
στηριότητες και εκδηλώσεις των τοπικών 
κοινωνιών στην Περιοχή Ευθύνης της, 
με θετικά σχόλια από όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς. Ο τοπικός πληθυσμός 
αποδέχεται με θετικό πνεύμα και ικανο-
ποίηση την πολυποίκιλη κοινωνική προ-
σφορά του Σχηματισμού, η οποία εστιάζε-
ται στις παρακάτω δράσεις:

 Εθελοντική αιμοδοσία από Αξιω-
ματικούς και οπλίτες τόσο για την κάλυψη 
αναγκών του Υπουργείου Υγείας όσο και 
επ’ ωφελεία ιδιωτών, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος.

 Διάθεση μέσων και μηχανημάτων 
ΜΧ για τη συντήρηση δρομολογίων, δια-
νοίξεις-διευθετήσεις δασικών οδών και 
διαμορφώσεις χώρων, επ’ ωφελεία της 
Περιφέρειας Β. Αιγαίου, στο πλαίσιο της 
Πολιτικής Προστασίας.

 Διάθεση προσωπικού και μέσων 
σε δραστηριότητες που αφορούν καθα-
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 Συνδρομή με τρόφιμα σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού (οικογένειες που 
χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας), σε συνερ-
γασία με τις Μητροπόλεις Μυτιλήνης και 
Μηθύμνης και τον Δήμο Λέσβου.

Λοιπά Θέματα
Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προ-

σωπικό, το οποίο αποτελεί όπως προα-
ναφέρθηκε τον κύριο παράγοντα για την 
υλοποίηση της αποστολής του Σχηματι-
σμού, παρέχονται οι παρακάτω ευκολίες:

 97 διαμερίσματα Αξιωματικών 
και Υπαξιωματικών (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ), τα 
οποία βρίσκονται σε περιοχές εγγύς των 
Στρατοπέδων και καλύπτουν ένα μεγάλο 
μέρος των αναγκών στέγασης του παρα-
πάνω προσωπικού.

 5 διαμερίσματα στη Μυτιλήνη και 
την Πέτρα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί 
ως ξενώνες και χρησιμοποιούνται από 
Στελέχη που μετατίθενται στο νησί ή βρί-
σκονται σε Φύλλο Πορείας ή για προσωπι-
κούς λόγους (αναψυχή -προσκύνημα).

 3 Λέσχες Εθνοφυλακής οι οποίες 
βρίσκονται ομοιόμορφα κατανεμημένες 

στην ΠΕ του Σχηματισμού, με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών σίτισης και ψυχα-
γωγίας των δικαιούμενων εισόδου.

 2 παραρτήματα θερινών Λεσχών 
που βρίσκονται σε παραλιακές περιοχές 
και έχουν ως σκοπό την παροχή διευ-
κολύνσεων, κυρίως στη λήψη θαλάσσι-
ου λουτρού, καθώς και στην παράθεση 
εδεσμάτων για να εξυπηρετούνται τα εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη. 

 1 Στρατιωτικό Πρατήριο με σκοπό 
τον ανεφοδιασμό των Μονάδων-Ανε-
ξαρτήτων Υπομονάδων, που εδρεύουν 
στο νησί, καθώς επίσης και την εξυπη-
ρέτηση των οικογενειών των ίδιων των 
στελεχών, οικογενειών υπηρετούντων 
οπλιτών, όπως και των εθνοφυλάκων.

 1 Βρεφονηπιακό Σταθμό που 
εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης, στον 
οποίο υπηρετούν μόνιμα στελέχη με ειδι-
κή εκπαίδευση και έχει τη δυνατότητα φι-
λοξενίας 29 παιδιών από 2,5 έως 5 ετών.

 Δυνατότητα μετακίνησης του Στρα-
τιωτικού προσωπικού και των προστα-
τευόμενων μελών αυτού με Α/Φ της ΠΑ 
από και προς τον ηπειρωτικό χώρο.

ρισμούς ακτών και δενδροφυτεύσεις σε 
συνεργασία με τους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

 Διάθεση της Στρατιωτικής Μουσι-
κής και τμημάτων απόδοσης τιμών για 
θρησκευτικές-τοπικές ιστορικές και ψυ-
χαγωγικές εκδηλώσεις.

 Διάθεση της ΛΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ σε 
μη κερδοσκοπικούς φορείς για τέλεση 
εκδηλώσεων, κατόπιν εγκρίσεως προϊ-
σταμένων κλιμακίων. 
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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 τυ-
φέκιο 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 ( ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ)

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 τυ-
φεκίων Mauser M1930 για 
τον Ελληνικό Στρατό. Ο αριθ-
μός 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 τυφε-
κίου 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 πρό-
σφατες 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

Θέματα Διεύθυνσης Μέριμνας Προσωπικού

 Ζητήθηκε από τους ΑΚΑΜ να 

μας διαβιβάσουν μέτρα που λαμβάνο-

νται για το προσωπικό στις χώρες που 

υπηρετούν, προκειμένου να αξιοποιη-

θούν κατά το δυνατόν.

 Σχεδιάστηκε η παροχή διευκο-

λύνσεων στους γονείς που τα τέκνα 

τους συμμετέχουν στις πανελλαδικές 

εξετάσεις του έτους 2016.

 Υποβλήθηκαν για το διάστημα 1 

Απριλίου έως 27 Μαϊου 2016, 45 αιτή-

ματα ατόμων όλων των βαθμίδων προσωπικού για αυτοπρόσωπη ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Α/ΓΕΣ.

Μέριμνα Υπέρ Προσωπικού – Κατασκευή Στρατιωτικών Οικημάτων

Ο Στρατός Ξηράς, παρά τις δυσχέρειες και με γνώμονα την με 

κάθε τρόπο συμπαράσταση στο προσωπικό, το οποίο αποτελεί το ση-

μαντικότερο συστατικό του, υλοποιεί πρόγραμμα Κατασκευής Στρα-

τιωτικών Οικημάτων σε επιλεγμένα σημεία του Ελλαδικού χώρου. 

Το Κατασκευαστικό Πρόγραμμα Στρατιωτικών Οικημάτων συντονί-

ζεται, παρακολουθείται και ελέγχεται από τη Διεύθυνση Υποδομής 

και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΓΕΣ. Πιο Συγκεκριμένα:

 Από την αρχή του 2016 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί 

στους δικαιούχους:

 12 διαμερίσματα στο Στρατόπεδο «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» στην Ξάνθη. 

 3 διαμερίσματα στη Νέα Σάντα Κιλκίς. 

 Ευρίσκεται στο τελικό στάδιο η κατασκευή 12 διαμερισμάτων στο 

Λουτράκι, στη Σχολή Μηχανικού.

 Αναμένεται, εντός του Ιουλίου η ολοκλήρωση:

 8 διαμερισμάτων στη Θεσσαλονίκη, στο Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ». 
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 12 διαμερισμάτων στην Ορεστιάδα, στο Στρατόπεδο 

«ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». 

 17 οικίσκων στη Μεγίστη. 

 2 διαμερισμάτων στο Λουτράκι, στη Σχολή Μηχανι-

κού, με τη χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων.

 3 διαμερισμάτων στη Λήμνο, στο Στρατόπεδο «ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΑΔΗ». 

 Αναμένεται, μέχρι το τέλος του έτους:

 Η ολοκλήρωση 3 διαμερισμάτων στη Χίο, στο Στρα-

τόπεδο «ΑΡΓΕΝΤΗ». 

 Επιπλέον:

 Συνεχίζονται εργασίες ολοκλήρωσης 13 

διαμερισμάτων στο Διδυμότειχο, με εκτιμούμενη ολοκλή-

ρωση στο τέλος Αυγούστου. 

 Αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους η παράδοση 

26 διαμερισμάτων στην Αλεξανδρούπολη, στο Στρατόπε-

δο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ». 

 Έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής και 

επίκειται η έναρξη εργασιών κατασκευής 12 διαμερισμάτων στο Σουφλί. 

 Ευρίσκονται σε εξέλιξη οι προσυμβατικές διαδικασίες για την κατασκευή 12 διαμερισμάτων για τα οποία εξασφαλίστηκε 

η χρηματοδότηση, στην Ορεστιάδα. 

 Ολοκληρώθηκε η μελέτη 8 διαμερισμάτων στην Κάλυμνο, για τα οποία έχει ζητηθεί από το ΥΠΕΘΑ η κατά προτεραιότητα 

χρηματοδότησή τους. 

 Θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου η εκπόνηση μελέτης κατασκευής 12 επιπλέον διαμερισμάτων στη Μεγίστη, με 

στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης και έναρξη εργασιών από τις αρχές του 2017. 

 Τέλος, με την αξιοποίηση λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχουν δρο-

μολογηθεί οι διαδικασίες για την ανακατασκευή υφιστάμενων ανενεργών κτηρίων, ως ακολούθως:

 2 στη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία-απόδοση 29 διαμερισμάτων ενώ εξασφαλίστηκε παράλληλα η επιπλέον χρηματο-

δότηση κατασκευής 8 νέων διαμερισμάτων. 

 2 στη Λήμνο, για τη δημιουργία-απόδοση 8 διαμερισμάτων αντίστοιχα.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αναγνωρίζοντας τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού, το οποίο εκτελεί στο ακέ-

ραιο την αποστολή του και ταυτόχρονα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, θεωρεί υποχρέωση τη βελτίωση της καθημερινότη-

τας και της ζωής των στελεχών και των οικογενειών τους. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσει να συμπαραστέκεται και να επιζητεί 

λύσεις στις ανάγκες και τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατοτήτων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εργασίες Μηχανικού στον Άγιο Ευστράτιο

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς και κατόπιν 

εντολής του ΥΠΕΘΑ, κλιμάκιο του 88 Τάγματος Μηχανικού της 88 ΣΔΙ «ΛΗ-

ΜΝΟΣ», εκτελεί εργασίες στον Άγιο Ευστράτιο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την 

επισκευή-βελτίωση του οδικού δικτύου συνολικής απόστασης 11 χιλιομέτρων, 

το οποίο συνδέει τον οικισμό του ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ με το ακρωτήριο Τρυπη-

τής και ακολούθως την επισκευή-βελτίωση του δρομολογίου μήκους 6 χιλιομέ-

τρων, το οποίο συνδέει τον οικισμό με το Φυλάκιο του Αγίου Ευστρατίου.

Αεροδιακομιδές με ΕΠ της Αεροπορίας Στρατού

Κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2016, ο Στρατός Ξηράς 

διέθεσε, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, ελικόπτερα ΝH-90, CH-

47D και C-12 για αεροδιακομιδές από τα νησιά Νάξο, Ρόδο, Μήλο, Κάλυμνο, 

Κάσο και Κω, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρή-

της, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διεκπεραίωση περιστατικών, 

όπως ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, τραυματι-

ών, εγκύου με πρόωρη ρήξη θυλακίου, νεογνού 4 ωρών, με 

προωρότητα και αναπνευστική ανεπάρκεια, παιδιού 3 ετών 

με νόσο KAWASAKI, καθώς και για αεροδιακομιδή μοσχεύ-

ματος και 3μελούς ειδικής μεταμοσχευτικής ιατρικής ομά-

δας, από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη.
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Συνεισφορά ΣΞ στην Κατάσβεση της Πρόσφατης Πυρκαγιάς στη Ρόδο

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

του προσφοράς, ο Στρατός Ξηράς διέθεσε ελικόπτερο CH-47D της Αεροπορίας 

Στρατού, 1 μηχάνημα μηχανικού (προωθητή γαιών), 3 πυροσβεστικά οχήματα, 3 

ρυμουλκά και τμήμα 30 ανδρών, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Ρόδο. Το 

ελικόπτερο συμπλήρωσε συνολικά 5 ώρες και 20 λεπτά κατάσβεσης και εκτέλεσε 

24 ρίψεις νερού.

Ηθικές Αμοιβές Προσωπικού (Είμαστε Περήφανοι)

Την Τρίτη 24 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΣ εκδήλωση απονομής τιμητικών 

πτυχίων σε στελέχη του Στρατού Ξηράς που επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο, υπερέβαλαν εαυτούς 

και συνέβαλαν στο να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι του ΓΕΣ κατά το έτος 2015.

Τα στελέχη αυτά, ξεπερνώντας τα εμπόδια και εργαζόμενα κάτω από τις δύσκολες 

συνθήκες που είναι απόρροια της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, κατόρθωσαν 

να βρουν λύσεις με εφευρετικότητα και να καινοτομήσουν. Αντιμετώπισαν τις προ-

κλήσεις των καιρών ως ευκαιρία δημιουργίας και πρωτοτυπίας.

Τα στελέχη που βραβεύτηκαν (Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Μόνιμοι και Εθελοντές Υπαξιωματικοί), ανέπτυξαν μηχανογραφικές 

εφαρμογές, σχεδίασαν και υλοποίησαν αλγορίθμους, επισκεύασαν και εκσυγχρόνισαν μέσα και υλικά, με σχεδόν μηδενικό κόστος.

To σύνολο των καινοτόμων δράσεων του Στρατού Ξηράς κατά το έτος 2015, ανήλθε στον αριθμό των 1.297.

Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων των στελεχών στους τομείς της Οργάνωσης, της Διαχείρισης Προσωπικού, της Εκπαίδευ-

σης, των Επιχειρήσεων – Επιτήρησης, της Διοικητικής Μέριμνας, και της Κοινωνικής Προσφοράς είναι:

 Η πλήρης ενεργοποίηση δοκιμαστηρίου κινητήρων  (δυναμόμετρο), μετά από 5ετή ακινησία λόγω βλαβών και δυσλειτουργι-

ών. Οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία 200.000 € περίπου,  Επισκευή έξι τεμαχίων υλικού «CONTROLABLE SEARCH LIGHT» 

(προβολείς έρευνας) επί των Ελικοπτέρων. Όφελος για την Υπηρεσία 125.000 $ περίπου,  Σχεδίαση και λειτουργία συστήματος 

ανακύκλωσης χρησιμοποιημένης αυτούσιας αντιπηκτικής διάλυσης που αφαιρείται από τα συστήματα ψύξης των μέσων του Στρατού 

Ξηράς. Μέσω της διαδικασίας αυτής, παράγεται υδατικό διάλυμα αντιπηκτικού υγρού προς κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, με οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία 3 € ανά λίτρο παραγομένου προϊόντος,  Μελέτη και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων Ασφαλείας σε τρία Στρατόπεδα στην Αττική. Οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία 240.000 € περίπου.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται, με μετρήσιμα στοιχεία,  ότι ο πολλαπλασιαστής ισχύος και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, 

είναι το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του Στρατού μας. Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο  εκτελεί στο ακέραιο την αποστολή 

του χωρίς εκπτώσεις, εκπαιδεύεται συνεχώς υπό ρεαλιστικές συνθήκες, διαθέτει ακμαιότατο ηθικό, συντηρεί  τα μέσα και οπλικά 

συστήματα, παρουσιάζοντας υψηλές διαθεσιμότητες πολύ πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί και ταυτόχρονα προσφέρει στο 

συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο.
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Αποφασίζοντας για τη μη κλιμάκωση ή την 

απόσυρση της αγωγής υποστήριξης 
της ζωής σε ασθενείς της ΜΕΘ:

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) είναι ένα περιβάλλον όπου ο θά-

νατος αποτελεί συχνή κατάληξη, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης 

των ασθενών που εισέρχονται σ’ αυτή. Περίπου το 20% του συνόλου 

των θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται μετά την εισαγω-

γή των ασθενών στη ΜΕΘ ενώ το 50% περίπου των θανάτων στις ΜΕΘ 

συμβαίνει μετά την εφαρμογή της μη κλιμάκωσης (withholding) ή της 

απόσυρσης (withdrawing) της αγωγής υποστήριξης της ζωής των βαρέων 

πασχόντων ασθενών.

Παρά τις μεγάλες προόδους στην τεχνολογία και την ιατρική γνώση, οι 

γιατροί της ΜΕΘ αναγνωρίζουν ότι ορισμένοι ασθενείς θα πεθάνουν, παρά 

τις «ηρωικές» τους προσπάθειες. Η απόφαση για τη διακοπή της υποστήρι-

ξης (end-of-life decision) για τον ασθενή της ΜΕΘ έχει εξελιχτεί σε καυτό 

θέμα τα τελευταία χρόνια, με την παραδοχή ότι η πρακτική αυτή είναι 

κοινή σε όλο τον κόσμο. Ως γενική αρχή, όταν οι στόχοι της φροντίδας δεν 

μπορούν να επιτευχθούν με τις επιθετικές θεραπείες διατήρησης της ζωής, 

είναι σκόπιμο να αποσυρθούν οι θεραπείες αυτές. Ωστόσο, η απόφαση 

σχετικά με την απόσυρση της υποστήριξης της ζωής δεν παύει να είναι μία 

εξαιρετικά δύσκολη συναισθηματικά απόφαση για το προσωπικό της ΜΕΘ, 

λόγω του γεγονότος ότι οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν δυσεπίλυτα συ-

ναισθηματικά και ηθικά ζητήματα που επηρεάζουν τους ασθενείς, τα μέλη 

της οικογένειάς τους και τους παρόχους υγείας.

ένα δίλημμα με πολλές παραμέτρους
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Οι έννοιες της μη κλιμάκωσης και 
απόσυρσης της αγωγής υποστήρι-

ξης της ζωής
Ως απόσυρση ορίζεται η απόφαση δια-

κοπής του συνόλου ή τμήματος της χορη-
γουμένης αγωγής, χωρίς υποκατάστασή 
της από ισοδύναμη εναλλακτική. Αφορά 
συνήθως θεραπείες όπως η μηχανική 
υποστήριξη της αναπνοής και η διαχείρι-
ση των αγγειοδραστικών παραγόντων.

Ως μη κλιμάκωση ορίζεται η απόφαση 
της μη εφαρμογής επιπρόσθετων θεραπει-
ών ή μη αύξησης της έντασης των ήδη πα-
ρεχομένων. Ίσως το πιο συχνό παράδειγμα 
αυτού είναι η εφαρμογή του DNR (do not 
resuscitate) ή του DNAR (do not attempt 
to resuscitate). Η συντριπτική πλειοψη-
φία των γιατρών αποδέχεται την αρχή της 
μη κλιμάκωσης της θεραπείας. Οι μόνες 
αντιρρήσεις προέρχονται από γιατρούς με 
πολύ βαθιά εδραιωμένες θρησκευτικές 
πεποιθήσεις που υποστηρίζουν ότι η ζωή 
πρέπει να διατηρηθεί με κάθε κόστος.

Ιστορική αναδρομή
Το 1976, η 22χρονη Karen Quinlan 

βρισκόταν ήδη επί ένα χρόνο σε φυτική 
κατάσταση, υποστηριζόμενη με μηχα-
νικό αερισμό και χορήγηση τροφής και 
υγρών διαμέσου ρινογαστρικού σωλήνα, 
όταν ο πατέρας της ζήτησε την αφαίρεση 
του αναπνευστήρα. Ο θεράπων ιατρός 
αρνήθηκε. Το ανώτατο δικαστήριο του 
New Jersey αποφάνθηκε ότι ο ασθενής 
έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ιατρική 
φροντίδα και ότι το δικαίωμά του αυτό 
δεν αίρεται αν περιέλθει σε κατάσταση 
μη συνειδητότητας, αλλά περιέρχεται στο 
νόμιμο αντιπρόσωπό του.

Το 1987, οι γονείς της 35χρονης 
Nancy Cruzan ζήτησαν την αφαίρεση 
του ρινογαστρικού σωλήνα από την κόρη 
τους, η οποία βρισκόταν επί 4 χρόνια σε 
φυτική κατάσταση. Η υπόθεση κατέλη-
ξε στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, το 
οποίο επιβεβαίωσε το δικαίωμα του εν 
συνειδήσει ασθενούς να αρνείται τη θε-
ραπεία, απαίτησε, επί ασθενούς χωρίς 
συνειδητότητα, η απόφαση του αντιπρο-
σώπου να αντανακλά την επιθυμία του 
ασθενούς και αποφάνθηκε ότι η διαμέ-
σου ρινογαστρικού σωλήνα ενυδάτωση 
και σίτιση δεν διαφέρει από τις άλλες 
υποστηρικτικές της ζωής παρεμβάσεις.

Στον απόηχο των δύο παραπάνω υπο-
θέσεων, το Κογκρέσο ψήφισε το 1990 το 
νόμο «περί αυτοκαθορισμού του ασθε-
νούς», ο οποίος προβλέπει το δικαίωμα 
του ασθενούς να δηλώνει εγγράφως, πριν 
απολέσει τη συνειδητότητά του, ποιες θε-
ραπείες προτιμά να του παρασχεθούν σε 
μια σειρά από πιθανά κλινικά σενάρια.

Η κοινοβουλευτική συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το 1976, ανα-
γνωρίζει την επιθυμία των ασθενών για 
έναν αξιοπρεπή και ειρηνικό θάνατο. Το 
1999 επισημαίνει ότι η τεχνητή παράταση 
της διαδικασίας του θανάτου απειλεί την 
αξιοπρέπεια του ασθενούς.

Αρχές βιοηθικής
Η αρχή του σεβασμού της αυτονομί-

ας εγγυάται το δικαίωμα του ασθενούς 
να αποδεχθεί ή να αρνηθεί οποιαδήποτε 
θεραπεία. Ο γιατρός οφείλει να αποκα-
λύπτει στον ασθενή την αλήθεια για τη 
νόσο του και να τον πληροφορεί για τους 
διαφορετικούς δυνατούς τρόπους αντι-
μετώπισής της.

Η αρχή του ωφελείν υπαγορεύει την 
ηθική υποχρέωση του ιατρού να δρα 
προς όφελος του ασθενούς.

Η αρχή του μη βλάπτειν επιτάσσει την 
αποχή από ενέργειες που βλάπτουν τον 
ασθενή και συνιστά αυστηρότερη απαίτη-
ση από το ωφελείν.

Η αρχή της δικαιοσύνης επιβάλλει την 
ίση περίθαλψη όλων των ανθρώπων, ανε-
ξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας και 
κοινωνικής τάξης και τη δίκαιη κατανομή 
των διαθέσιμων πόρων. Όταν αυτοί είναι 
πεπερασμένοι, πρέπει να αξιοποιούνται 
για τη θεραπεία των ασθενών εκείνων 
που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να 
ωφεληθούν από τη χρήση τους.

Η μη κλιμάκωση και η απόσυρση της 
αγωγής στη ΜΕΘ συνάδουν με τις αρχές 
της βιοηθικής. Σύμφωνα με την αρχή του 
σεβασμού της αυτονομίας, ο ασθενής δι-
καιούται να αρνηθεί ακόμη και θεραπείες 
που παρατείνουν τη ζωή του, αλλά δεν 
δικαιούται να απαιτεί θεραπείες που ο 
ιατρός θεωρεί μάταιες. Η παραίτηση από 
την επιθετική αγωγή όχι μόνο δεν ση-
μαίνει εγκατάλειψη του ασθενούς, αλλά, 
αντίθετα, σηματοδοτεί το πέρασμα στην 
παρηγορητική φροντίδα. Παρεμβάσεις 
που επαυξάνουν τη διάρκεια και την έντα-

ση της ταλαιπωρίας καταστρατηγούν την 
αρχή του μη βλάπτειν.

Μεταβλητές που συμβάλλουν στη 
λήψη αποφάσεων

Υπάρχουν πολλές σημαντικές μετα-
βλητές που θα μπορούσαν να συνδέο-
νται με την απόφαση για την εφαρμογή 
ή όχι θεραπειών σε ασθενείς της ΜΕΘ. 
Αυτές οι μεταβλητές είναι τα δημογραφι-
κά στοιχεία του ασθενούς, η σοβαρότητα 
της ασθένειας, τα συνοδά νοσήματα, η 
αρχική ανταπόκριση του ασθενούς στη 
θεραπεία, η αρχική αξιολόγηση της ποι-
ότητας ζωής, η θρησκεία και οι απόψεις 
της οικογένειας για τη ζωή και τη διατή-
ρηση της θεραπείας.

Ηθικές συγκρούσεις συμβαίνουν 
συχνά μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών 
κατά τη διάρκεια της φροντίδας στο τέλος 
του κύκλου ζωής των ασθενών. Αυτές 
οι συγκρούσεις μπορούν να προκύψουν 
ως συνέπεια πολλαπλών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της «απόστασης» 
του γιατρού από τη φυσική και συναι-
σθηματική επαφή με τον ασθενή και την 
οικογένειά του, την αίσθηση ορισμένων 
νοσηλευτών που έχουν μια πιο ηθική 
στάση απέναντι στον ασθενή στον οποίο 
παρέχουν συνεχώς τη φροντίδα τους και 
το γεγονός ότι οι γιατροί γράφουν τις εντο-
λές που αφορούν στο τέλος του κύκλου 
ζωής του ασθενούς ενώ οι νοσηλευτές τις 
εκτελούν.

Αρκετοί παράγοντες ευθύνονται για 
τη διαφορετική διαχείριση του ασθενούς 
της ΜΕΘ μεταξύ διαφόρων χωρών. Αρ-
χικά η διαφορετικότητα στη θρησκεία. 
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις έχει απο-
δειχθεί ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
του γιατρού. Η έρευνα έδειξε ότι οι για-
τροί που είναι Προτεστάντες, Καθολικοί 
ή άθεοι πιο συχνά χρησιμοποιούν την 
απόσυρση σε σχέση με τους γιατρούς 
που είναι Έλληνες Ορθόδοξοι, Εβραίοι, 
ή Μουσουλμάνοι. Κατά δεύτερο, η δια-
φορετικότητα στον πολιτισμό συμβάλλει 
στη διαφορετική αντιμετώπιση και δρά-
ση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παρά-
δειγμα, το ιατρικό μοντέλο προωθεί την 
αυτονομία και την αυτοδιάθεση, ενώ 
στην Ευρώπη, το μοντέλο των σχέσεων 
ασθενούς και γιατρού εξακολουθεί να 
είναι κάπως πατερναλιστικό.
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Μη κλιμάκωση ή απόσυρση της 
αγωγής έναντι της ευθανασίας

Η μη κλιμάκωση ή η απόσυρση της 
υποστηρικτικής αγωγής της ζωής στη 
ΜΕΘ δεν πρέπει να συγχέεται με την ευ-
θανασία ή την υποβοηθούμενη από τον 
ιατρό αυτοκτονία. Στην ευθανασία, ο ια-
τρός, διά των πράξεων (ενεργητική) ή των 
παραλείψεών του (παθητική), αποσκοπεί 
στον θάνατο του ασθενούς. Το ίδιο ισχύει 
και για την υποβοηθούμενη από τον ιατρό 
αυτοκτονία, όπου ο ιατρός προμηθεύει τον 
ασθενή με θανατηφόρο φάρμακο, γνωρί-
ζοντας ότι ο τελευταίος θα το χρησιμοποι-
ήσει για να αυτοκτονήσει. Αντιθέτως, με 
τη μη κλιμάκωση ή απόσυρση της αγω-
γής ο ιατρός αποσκοπεί στην ανακούφιση 
του ασθενούς ενώ ο θάνατος επέρχεται 
ως φυσική και αναπότρεπτη συνέπεια της 
προόδου της υποκείμενης νόσου.

Μη κλιμάκωση έναντι απόσυρσης 
της αγωγής

Η μη κλιμάκωση και η απόσυρση της 
αγωγής είναι ηθικά ισοδύναμες. Ο ίδιος 
λόγος που υπαγορεύει τη μη εφαρμογή 
μιας θεραπείας –η δυσανάλογη προς το 
αναμενόμενο όφελος ταλαιπωρία που 
συνεπάγεται για τον ασθενή– υπαγο-
ρεύει και τη διακοπή της, εφόσον χορη-
γείται ήδη.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι η μη κλι-
μάκωση της αγωγής είναι ψυχολογικά 
και συναισθηματικά ευκολότερη για τους 
ιατρούς από τη διακοπή της. Πρώτον, αι-
σθάνονται ότι η απόφαση διακοπής της 
αγωγής συνδέεται αμεσότερα με την επέ-
λευση του θανάτου, άρα είναι πιο βαρυσή-
μαντη και υπεύθυνη. Δεύτερον, αντιλαμ-
βάνονται τη διακοπή της αγωγής ως κάτι 
ενεργητικό, ενώ τη μη κλιμάκωση ως κάτι 
παθητικό. Τρίτον, δεσμεύονται από τις ελ-
πίδες και τις προσδοκίες που δημιουργεί 
στους συγγενείς του ασθενούς η έναρξη 
μιας θεραπείας και είναι απρόθυμοι να 
τη διακόψουν ενώ αισθάνονται ανετότερα 
απλά να μην την κλιμακώσουν. Μετά από 
τη διακοπή της αγωγής, ο θάνατος επέρ-
χεται ταχέως. Μετά από τη μη κλιμάκωση, 
μπορεί να καθυστερήσει.

Προγνωστική αβεβαιότητα
Σε μια μελέτη ζητήθηκε από τους ια-

τρούς και τους νοσηλευτές μιας ελβετικής 

ΜΕΘ να εκτιμούν καθημερινά τη ματαιότη-
τα της χορηγούμενης αγωγής αναφορικά 
με την πραγμάτωση δύο στόχων: (α) της 
επιβίωσης και (β) της αποδεκτής μελλο-
ντικής ποιότητας ζωής. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων (71%) οι εκτιμήσεις ια-
τρών και νοσηλευτών ταυτίζονταν. Ούτε 
οι ιατροί ούτε οι νοσηλευτές πρόβλεψαν 
ορθά τη μελλοντική ποιότητα ζωής των 
ασθενών: 91% και 85%, αντίστοιχα, των 
επιζησάντων ασθενών των οποίων η 
θεραπεία είχε κριθεί μάταιη όσον αφορά 
στην εξασφάλιση μιας αποδεκτής μελ-
λοντικής ποιότητας ζωής, δήλωναν ότι η 
ποιότητα ζωής τους δεν ήταν κακή.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η μελλοντική 
ποιότητα ζωής του ασθενούς της ΜΕΘ δεν 
είναι εύκολο να προβλεφθεί. Η μη κλιμά-
κωση ή απόσυρση της αγωγής είναι μια 
κλινική απόφαση και ως τέτοια περιπλέ-
κεται από την προγνωστική αβεβαιότητα. 
Τα βαθμολογικά προγνωστικά συστήματα, 
όπως το APACHE, το SAPS και το MPM 
έχουν σχεδιαστεί για να προβλέπουν την 
έκβαση σε επίπεδο πληθυσμού. Η χρη-
σιμότητά τους για την εκτίμηση της πιθα-
νότητας θανάτου μεμονωμένων ασθενών 
είναι περιορισμένη. Επιπλέον, δεν παρέ-
χουν κάποιον υπολογισμό της θνητότητας 

και της ποιότητας ζωής στη φάση που 
έπεται της νοσηλείας στη ΜΕΘ.

Λήψη της απόφασης
Αναρωτιόμαστε αν έχουμε προχω-

ρήσει πολύ λέγοντας ότι η υποστήριξη 
της ζωής θα πρέπει να αναστέλλεται ή να 
αποσύρεται σε μερικούς από τους ασθε-
νείς για τους οποίους η περαιτέρω περί-
θαλψη θα είναι μάταιη και προτείνοντας 
ότι θα μπορούσαμε να παραιτηθούμε από 
την περαιτέρω περίθαλψη σε ορισμένες 
περιπτώσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
των ασθενών (εάν αυτό καθίσταται δυ-
νατό) ή των συγγενών τους. Επιπλέον, 
έχουμε πάντα κατά νου ότι, σύμφωνα 
με την άποψή μας για την περιορισμένη 
φροντίδα για ορισμένους ασθενείς σε 
κρίσιμη κατάσταση, η πλειοψηφία των γι-
ατρών αισθάνονται άνετα με τις ιδέες του 
ότι η ζωή δεν θα πρέπει να υποστηριχθεί 
με κάθε κόστος σε όλους τους ασθενείς. 
Παρ’ όλα αυτά, έχουμε συνειδητοποιήσει 
ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί 
κατά την άσκηση της επιρροής μας στους 
ασθενείς σε ό,τι αφορά την προτροπή για 
παραίτηση από τη θεραπεία διατήρησης 
της ζωής στη ΜΕΘ. Υποστηρίζουμε ότι οι 
γιατροί δεν έχουν την ευθύνη να παρέ-

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
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χουν μάταιη ή αδικαιολόγητη φροντίδα, 
ακόμη και αν ο ασθενής ή οι συγγενείς 
του επιμένουν σε αυτό. Η επιχειρημα-
τολογία μας βασίζεται στην πεποίθηση 
ότι οι γιατροί έχουν μια επαγγελματική 
υποχρέωση και μια κοινωνική κύρωση 
για την παροχή μόνο θεραπειών που 
είναι ευεργετικές, για να αποφευχθεί 
η βλάβη και να διατεθούν με σύνεση 
οι ιατρικοί πόροι. Πιστεύουμε επίσης 
ότι οι γιατροί μπορεί να παρερμηνεύ-
ουν την πιθανότητα επιβίωσης μετά 
από κάποια ιατρική παρέμβαση και να 
αδυνατούν να καθορίσουν την πλέον 
αποδεκτή ποιότητα ζωής των ασθενών 
τους, ενώ για τη σύσταση περιορισμού 
της φροντίδας μπορεί να προηγηθεί μια 
συζήτηση μεταξύ γιατρών, ασθενών και 
των συγγενών τους.

Η ικανότητα του ασθενούς να συμ-
μετέχει στη λήψη της απόφασης αξιο-
λογείται από τον ιατρό με βάση τα εξής 
κριτήρια: (α) επικοινωνία με το περι-
βάλλον επαρκής για την εξωτερίκευση 
προτιμήσεων, (β) κατανόηση των παρε-
χομένων από τον ιατρό πληροφοριών, 
(γ) αντίληψη της κλινικής κατάστασης 
και των πιθανών συνεπειών των διαφό-
ρων θεραπευτικών τακτικών, (δ) λογι-
κή τεκμηρίωση της επιλογής. Στη ΜΕΘ, 
ένα σύμπλεγμα παραγόντων ελαττώνει 
ή καταργεί την παραπάνω ικανότητα: η 
βαρύτητα της νόσου, οι νευρολογικές 
βλάβες, η φαρμακευτική καταστολή και 
αναλγησία, η διασωλήνωση, η ψυχο-
κινητική διέγερση. Ποσοστό < 5% των 
ασθενών που πεθαίνουν στη ΜΕΘ είναι 
ικανοί να συμμετέχουν στις αποφάσεις.

Ο προκαταβολικός σχεδιασμός της 
φροντίδας είναι η διαδικασία κατά την 
οποία ο ασθενής, γνωρίζοντας ότι κατά 
την εξέλιξη της νόσου ενδέχεται να απο-
λέσει την ικανότητα συμμετοχής στη 
λήψη αποφάσεων, συνεργάζεται με τους 
οικείους και τον ιατρό του για τη διαμόρ-
φωση του περιγράμματος της μελλοντι-
κής του φροντίδας.

Οι προτιμήσεις του ασθενούς κωδικο-
ποιούνται και αποτυπώνονται σε επίσημα 
έγγραφα που ονομάζονται προκαταβολι-
κές οδηγίες. Υπάρχουν τρεις τύποι προ-
καταβολικών οδηγιών: η διαθήκη ζωής, 
ο διορισμός πληρεξούσιου και ο συνδυ-
ασμός των δύο προηγούμενων.

Μοντέλα λήψης απόφασης
Στο πατερναλιστικό μοντέλο, ο ια-

τρός είναι ο κηδεμόνας του ασθενούς, ο 
κάτοχος της εξειδικευμένης γνώσης, ο 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη των 
αποφάσεων.

Στο μοντέλο της αυτονομίας, ο ιατρός 
περιορίζεται στην έκθεση των διαθέσιμων 
θεραπευτικών επιλογών, της πιθανότητας 
επιτυχίας, των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων τους. Σοβαρή ατέλεια 
του μοντέλου της αυτονομίας συνιστά το 
γεγονός ότι όταν ανακύπτουν διλήμματα 
στη ΜΕΘ, επιφορτίζει τα μέλη της οικο-
γένειας με δυσβάστακτο βάρος. Κατά τη 
στιγμή που αυτά βιώνουν πρωτόγνωρη 
συναισθηματική ένταση, τους ζητείται να 
κατανοήσουν σύνθετα ιατρικά θέματα και 
να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη μιας 
απόφασης με αμετάκλητες συνέπειες, 
που μπορεί να γεννήσει μελλοντικά αι-
σθήματα ενοχής.

Στο μοντέλο της συναπόφασης, η 
θεραπευτική ομάδα και η οικογένεια 
μοιράζονται την ευθύνη για τη λήψη της 
απόφασης. Βασικά χαρακτηριστικά του 
είναι η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση, 
η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών, 
η τοποθέτηση αμφοτέρων των πλευρών 

στα διλήμματα που τέθηκαν και η συνερ-
γασία, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας 
για την ακολουθητέα τακτική. Ο βαθμός 
όμως στον οποίο οι συγγενείς επιθυμούν 
να εμπλακούν στη διαδικασία λήψης της 
απόφασης ποικίλλει. Σε μια καναδική με-
λέτη, 15% των συγγενών ασθενών που 
βρίσκονταν σε μηχανικό αερισμό για >48 
ώρες δεν ήθελαν να έχουν κάποια συμ-
μετοχή στην απόφαση, που επαφιόταν 
ολοκληρωτικά στην κρίση του ιατρού. 
Οι υπόλοιποι προτιμούσαν κάποια εκδο-
χή του μοντέλου της συναπόφασης: 24% 
ήθελαν να αποφασίσει ο ιατρός, αφού λά-
βει υπ’ όψιν τη γνώμη τους, 22% ήθελαν 
να έχουν αυτοί τον τελικό λόγο, με τον ια-
τρό να περιορίζεται σε συστάσεις και 39% 
ήθελαν η ευθύνη της απόφασης να είναι 
απόλυτα μοιρασμένη.

Όταν οι συγγενείς επιμένουν στη συ-
νέχιση ή κλιμάκωση της αγωγής παρά 
την αντίθετη γνώμη του ιατρού, προκύ-
πτει σύγκρουση. Οι συγκρούσεις αυτές 
δεν είναι σπάνιες. Συνήθως, η διαφωνία 
των συγγενών είναι απότοκος της εσφαλ-
μένης κατανόησης των ιατρικών πληρο-
φοριών, της έλλειψης συνειδητοποίησης 
της βαρύτητας της κατάστασης, της δια-
τήρησης μη ρεαλιστικών προσδοκιών ή 
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ρότεροι, λιγότερο θρησκευόμενοι και 
πιο ορθολογιστές ιατροί αποφασίζουν 
ευκολότερα τον περιορισμό, ενώ οι 
καρδιολόγοι και οι παθολόγοι είναι πε-
ρισσότερο επιθετικοί από τους πνευμο-
νολόγους. Στη Β. Αμερική, η συμμετοχή 
της οικογένειας του ασθενούς στη δια-
δικασία λήψης της απόφασης αποτελεί 
τον κανόνα, ενώ στην Ευρώπη επικρα-
τεί το πατερναλιστικό πρότυπο, δηλαδή 
οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά κύριο 
λόγο από τον ιατρό, με μικρή ή καθόλου 
εμπλοκή των συγγενών. Το πατερναλι-
στικό μοντέλο είναι σαφώς ισχυρότερο 
στη Ν. Ευρώπη, ενώ η Β. Ευρώπη βρί-
σκεται πλησιέστερα στις βορειοαμερι-
κανικές πρακτικές.

Στη Β. Αμερική ο σεβασμός της αυτο-
νομίας θεωρείται απαραβίαστος και προ-
τάσσεται των τριών άλλων αρχών της βι-
οηθικής. Αντίθετα, στην Ευρώπη προέχει 
το ωφελείν και είναι εδραιωμένη η εμπι-
στοσύνη στην ιατρική αυθεντία. Συγκρι-
νόμενες με τον Βορρά, οι μεσογειακές 
χώρες είναι βαθύτερα διαποτισμένες από 
τη θρησκευτική τους κληρονομιά, ενώ η 
ιδιοσυγκρασία των κατοίκων τους αφήνει 
περισσότερο συναίσθημα να εισδύσει στη 
διεργασία εξεύρεσης λύσεων.

Οι Έλληνες εντατικολόγοι, όπως και οι 
άλλοι Νοτιοευρωπαίοι, είναι πιο επιθετικοί 
στην υποστήριξη και περισσότερο πατερ-
ναλιστές στη λήψη της απόφασης από τους 
συναδέλφους τους στην Κεντρική και Β. 
Ευρώπη. Σε μια έρευνα, 33% των Ελλήνων 
ιατρών δήλωσαν ότι θα συνέχιζαν τη θερα-
πεία, ακόμη και αν η οικογένεια επέμενε 
στη μη κλιμάκωση ή τη διακοπή της.

Το οικονομικό κόστος και το συναι-
σθηματικό φορτίο αποτελούν βαρείς 
«φόρους» για τους ασθενείς, τα μέλη της 
οικογένειας και την κοινωνία. Οι μακρο-
χρόνιοι οικονομικοί περιορισμοί, παρό-
ντες σε όλα τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, δημιουργούν πιέσεις για τη 
φροντίδα στις ΜΕΘ. Η επιβολή περιορι-
σμού των οικονομικών απαιτήσεων για 
τις «μάταιες» ιατρικές υπηρεσίες περιορί-
ζουν την πρόσβαση στη ΜΕΘ, τουλάχιστον 
σε εκείνους τους ασθενείς με πολύ μικρή 
πιθανότητα να επιζήσουν ή να έχουν στο 
μέλλον μία αποδεκτή ποιότητα ζωής.

Όταν τα υπάρχοντα μέσα είναι περι-
ορισμένα, η ανάλωσή τους στην επιβρά-

της άρνησης αποδοχής του αναπότρεπτου θανάτου του αγαπημένου προσώπου. 
Επιπλέον, κάποιοι συγγενείς βαρύνονται από ενοχές ενώ άλλοι προσμένουν το 
θαύμα. Το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και η θρησκευτική τους πίστη διαδραματί-
ζουν σπουδαίο ρόλο, καθώς ενδέχεται να αποθαρρύνουν ή να απαγορεύουν την 
απόσυρση της αγωγής. Τέλος, η στάση τους μπορεί να αντανακλά διαταραγμένες 
ενδοοικογενειακές σχέσεις ή να υποκρύπτει οικονομικά ή άλλα συμφέροντα.

Πρακτικό σκέλος της απόσυρσης της αγωγής
Οι συσκευές παρακολούθησης απενεργοποιούνται, εκτός των απολύτως 

αναγκαίων. Οι περιττοί καθετήρες και σωλήνες αφαιρούνται. Τα μέλη της οικογέ-
νειας και οι φίλοι, εφόσον το επιθυμούν, παρίστανται. Ο ιατρός τους ενημερώνει 
για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Τα αγγειοσυσπαστικά, τα αντιβιοτικά, η 
θρέψη και γενικά οι περισσότερες θεραπείες δεν είναι αναγκαίο να διακοπούν 
σταδιακά. Αντίθετα, ο απότομος τερματισμός του μηχανικού αερισμού μπορεί να 
προκαλέσει δυσανεξία. Γι’ αυτό, εφαρμόζεται μια πρακτική βαθμιαίας απόσυρ-
σής του που ονομάζεται ταχύς τελικός απογαλακτισμός. Η κλασματική συγκέ-
ντρωση του οξυγόνου στο εισπνεόμενο μείγμα (FiO2) ελαττώνεται προοδευτικά 
ώσπου να καταστεί ίση με αυτή του ατμοσφαιρικού αέρα και μηδενίζεται η θετική 
τελοεκπνευστική πίεση (PEEP). Οι υποχρεωτικές αναπνοές ή η υποβοηθητική 
πίεση μειώνονται. Χορηγούνται οπιούχα και κατασταλτικά για την αντιμετώπιση 
του άλγους και της δύσπνοιας.

Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα
Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών που πεθαίνουν στη ΜΕΘ έχει προηγηθεί μη 

κλιμάκωση ή απόσυρση της υποστηρικτικής της ζωής αγωγής. Το συγκεκριμένο 
ποσοστό κυμαίνεται από χώρα σε χώρα αλλά και ανάμεσα σε διαφορετικές ΜΕΘ 
της ίδιας χώρας. Το φύλο, η φυλή, η εθνότητα, η κοινωνικοοικονομική τάξη, ο 
τύπος ασφάλισης, το κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ και η έλλειψη κλινών δεν υπει-
σέρχονται στη λήψη της απόφασης. Το πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει καταλυτικά 
τη διαχείριση του θανάτου στη ΜΕΘ, καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
που αφορούν στο τέλος της ζωής.

Η προθυμία του θεράποντος ιατρού να προβεί σε περιορισμό της αγω-
γής επηρεάζεται και από ατομικά χαρακτηριστικά του: ηλικία, έτη εργασίας 
στη ΜΕΘ, ειδίκευση, θρησκευτική πίστη, τύπος προσωπικότητας. Οι εμπει-
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δυνση του θανάτου καταληκτικών ασθενών στερεί πολύτιμες υπηρεσίες από ασθενείς 
των οποίων η κατάσταση είναι δυνητικά αναστρέψιμη. Τότε, η αρχή της δικαιοσύνης 
προστάζει τον περιορισμό των ανώφελων θεραπειών.

Πάντως, σε αντίθεση με ό,τι θα αναμενόταν, η συμβολή των πρακτικών της μη 
κλιμάκωσης ή απόσυρσης της αγωγής στη μείωση του κόστους δεν είναι σημα-
ντική για τους παρακάτω λόγους: (α) το μεγαλύτερο μέρος του κόστους συνίσταται 
από πάγια έξοδα που δεν μπορούν να συμπιεστούν, (β) η ποιοτική παρηγορητική 
φροντίδα, τόσο εντός όσο και εκτός της ΜΕΘ, δεν υπολείπεται σε κόστος της επι-
θετικής αγωγής, (γ) οι πλέον δαπανηρές νοσηλείες δεν αφορούν σε καταληκτικούς 
ασθενείς, αλλά σε ασθενείς με ενδιάμεση πρόγνωση.

Ανχης (ΥΙ) Σταύρος Γουργιώτης, Γενικός Χειρουργός
Ανχης (ΥΙ) Γεώργιος Βελούδης, Γενικός Χειρουργός

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ασθενής θα πρέπει να βρίσκεται 

στο κέντρο των προβληματισμών μας. Ωστόσο, σε περιπτώ-

σεις στις οποίες αναγνωρίζεται το «μάταιο» της θεραπείας, 

έχουμε καθήκον ως γιατροί να σταματήσουμε τη θεραπεία 

ή ακόμη και να μη την ξεκινήσουμε όταν είναι περισσότερο 

από προφανές ότι η συνεχιζόμενη υποστήριξη σε ασθενή 

που δεν έχει πραγματικές πιθανότητες να ανακτήσει μία 

ελάχιστα αποδεκτή ποιότητα ζωής περισσότερο βλάπτει 

παρά ωφελεί.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να έχουμε τη συνεί-

δηση ή το «θάρρος» για να σταματήσουμε μια θεραπεία 

η οποία δεν έχει πλέον νόημα, δεν παρέχει περαιτέρω 

όφελος στον ασθενή, προκαλεί δυσφορία ή πόνο και 

παρατείνει τη διάθεση των περιορισμένων οικονομικών 

πόρων. Εμείς, ως γιατροί έχουμε το προνόμιο να βοηθή-

σουμε τους συγκεκριμένους ασθενείς στο τελευταίο τους 

ταξίδι μέσα από τη διαδικασία του θανάτου. Ως εκ τού-

του, έχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς 

μας πεθαίνουν με αξιοπρέπεια. Παρ’ όλο που μπορεί να 

σταματήσουμε την ενεργή θεραπεία, δεν πρέπει ποτέ να 

σταματήσουμε τη φροντίδα των ασθενών. Διακοπή της 

θεραπείας δεν σημαίνει απόσυρση της φροντίδας.
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Στρατιωτικοί Αγώνες στη ΣΣΕ

Την Τρίτη 17 Μαΐου 2016, διεξήχθησαν οι ετήσιοι εσωτερικοί 

Στρατιωτικοί Αγώνες μεταξύ του 1ου και του 2ου Τάγματος των 

Ευελπίδων, στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-

πίδων, στη Βάρη Αττικής, .
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Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης ΕΔ και ΣΑ

Από 21 έως 25 Ιουνίου 2016, διεξήχθη το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 

στο Κλειστό Γυμναστήριο Ελευσίνας «Γ. Δασκαλάκης» με υπεύθυνο οργάνωσης το ΓΕΝ. Η αντιπροσωπευτική ομάδα του 

Στρατού Ξηράς κατέλαβε την πρώτη θέση ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση κατέλαβαν αντίστοιχα οι ομάδες του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ.

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ΕΔ και ΣΑ

Από 24 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2016, διεξήχθη στην Αθήνα το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ενόπλων Δυνάμεων και Σω-

μάτων Ασφαλείας. Οι τελικοί αγώνες έλαβαν χώρα στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, με υπεύθυνο οργάνωσης το ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ. 

Η αντιπροσωπευτική ομάδα του Στρατού Ξηράς κατέλαβε την τρίτη θέση ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα της 

ΕΛ.ΑΣ. και τη δεύτερη η ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας.
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Τα Φυλάκια της 
Ελληνικής Μεθορίου

ΕΦ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό του Νο-

μού Καστοριάς. Λειτούργησε από το 1992 

έως το 2001 στο κοινοτικό σχολείο, με μέ-

ριμνα της 71ης ΤΑΞΠΖ, χωρίς να διαθέτει τις 

απαραίτητες υποδομές. Το χωριό βρίσκεται 

στις πλαγιές του Γράμμου, κτισμένο αμφιθε-

ατρικά. Γνώρισε επάλληλες επιδρομές από 

τους βυζαντινούς χρόνους κι έμεινε γνωστό 

για την ανυποταξία του στα χρόνια τους Τουρκοκρατίας, όπου αναφέρεται ως Άγιος Νέστορας. Με την παλιά ονομασία Νέστραμ, 

έμεινε γνωστό στα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα. Από τους επαναστατικούς πυρήνες που οργανώθηκαν μετά την άφιξη του 

Γερμανού Καραβαγγέλη στη Μητρόπολη, ήταν ο Μάρκος Παπατέρπος. Αποτέλεσε σημαντικό προπύργιο του ελληνισμού στον 

αγώνα κατά Τούρκων και Βουλγάρων. Στις πλαγιές του Γράμμου έπεσαν οι πρώτες ιταλικές οβίδες το 1940, στο γειτονικό 

Γιαννοχώρι, που ανήκε στους οικισμούς του Νεστορίου, στο φυλάκιο «Χελώνα», το οποίο επανδρωνόταν από Λόχους Κατα-

δρομέων. Η Εθνική Αντίσταση κατά των Γερμανών ξεκίνησε από το φθινόπωρο του ’41. Οι κάτοικοι οργανώθηκαν μαζικά και 

επέσυραν τα αντίποινα των κατακτητών, που πυρπόλησαν το χωριό δύο φορές στα 1943 και εκτέλεσαν πολλούς. Μετά τις μάχες 

του Γράμμου, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα, ερήμωσε τους γύρω οικισμούς. 

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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της 
ΕΦ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙΟΥ

Βρίσκεται επί της οδού Κόνιτσα- 

Μελισσόπετρα, δίπλα στη γέφυρα. Κα-

τέχει έκταση 318 τ.μ. ιδιοκτησίας Αφών 

Κώτη. Κατασκευάστηκε στα 1950 ως 

ελεγκτικό φυλάκιο για την κίνηση επί 

της ζωτικής γέφυρας. Στεγάστηκε σ’ 

αυτό Ομάδα Τυφεκιοφόρων του 3ου 

Λόχου Προκάλυψης Μπουραζανίου. Στα 1956 η έκταση επιτάχθηκε και τελικώς απαλλοτριώθηκε υπέρ ΤΕΘΑ. Το 

φυλάκιο λειτούργησε μέχρι το 1978, εκμισθώθηκε σε ιδιώτη, επεστράφη διαδοχικά στη Στρατιωτική Υπηρεσία και 

σε ιδιώτες, για να αποδοθεί οριστικά στο Δημόσιο και στους αρχικούς ιδιοκτήτες στα 1990.

ΕΦ ΠΩΓΩΝΙΣΚΟΥ ή 15

Βρίσκεται στα Δ. του ομώνυμου 

συνοικισμού, δίπλα στην εκκλησία του 

Αγίου Αθανασίου. Κατέχει κοινοτική 

έκταση1.800 τ.μ., πριν από τον πόλεμο 

του ’40. Ως Φυλάκιο 15 λειτούργησε το 

1928 για να στεγάσει Ομάδα του Τάγ-

ματος Προκάλυψης Δελβινακίου. Μετά 

την απελευθέρωση επανδρώθηκε έως 

το 1946, και από το 1949 έως το 1978 στεγάστηκε εκεί ομάδα Τυφεκιοφόρων του Λόχου Προκάλυψης Βασιλικού. 

Καταργήθηκε οριστικά, και από το 1993 την ευθύνη του τομέα ανέλαβαν τα φυλάκια Μολυβδοσκέπαστου και Μπου-

ραζανίου. Από τον τομέα του φυλακίου διήλθαν τμήματα φάλαγγας του Συνταγματάρχη Τρίτσιο, το 1940, κατευθυνό-

μενα προς Αηδονοχώρι-Μπουραζάνι-Γεροπλάτανο και Γκραμπάλα. Η δύναμή του συμπτύχθηκε προς Δούσκο και 

μετά την ελληνική αντεπίθεση, το φυλάκιο ανακατελήφθη. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1881, 
είχαν διευρυνθεί τα ελληνικά σύνορα 
με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και 
της Άρτας, όπως είχε προβλεφθεί στη 
συνθήκη του Βερολίνου, το 1878. Από 
τότε, ένα από τα σοβαρότερα προβλή-
ματα για την Ελλάδα εξακολουθούσε να 
είναι η παραμονή εκτός συνόρων μεγά-
λου μέρους του ελληνικού πληθυσμού, 
ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω εδαφική 
διεκδίκηση ήταν μάταιη, λόγω της ανε-
πάρκειας της χώρας σε οικονομικό και 
στρατιωτικό επίπεδο.

Η ισορροπία που είχε εξασφαλι-
σθεί το 1878 στην Ευρώπη σύντομα 
διαταράχθηκε, όταν τον Σεπτέμβριο του 
1885 η Βουλγαρία, παραβιάζοντας τη 
συνθήκη του Βερολίνου, προσάρτησε 
πραξικοπηματικά την Ανατολική Ρω-
μυλία, επαρχία με έντονη την ελληνική 
παρουσία και με θέση στρατηγική για 
την προσάρτηση της Μακεδονίας. Το 
γεγονός προκάλεσε σοβαρή αντίδραση 
στις βαλκανικές χώρες. Στην Αθήνα 
και σε άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις 
πραγματοποιούνταν, καθημερινά, μα-
ζικά συλλαλητήρια και το ενδεχόμενο 

πολεμικής σύρραξης φάνταζε άμεσο. 
Μέσα σε λίγες ημέρες ο Δηλιγιάννης 
κήρυξε επιστράτευση και σύντομα είχε 
συγκεντρωθεί στρατός περίπου 80.000 
εφέδρων και εθελοντών, δύναμη πρω-
τοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, και 
είχε εξοπλιστεί ο στόλος. Και στη λαϊκή 
βάση, όμως, είχαν συσταθεί εθνικές 
εταιρείες και μυστικά σωματεία, κυρί-
ως μεταξύ των διανοουμένων και των 
στρατιωτικών. 

Ο φιλοπόλεμος ενθουσιασμός είχε 
κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα και η κυ-
βέρνηση, μη μπορώντας να αγνοήσει 
το λαϊκό αίσθημα, είχε παρασυρθεί σε 
ένθερμες φιλοπολεμικές διακηρύξεις. 
Ωστόσο, παρά τις απειλές του πρωθυ-
πουργού, ήταν φανερός ο δισταγμός 
του να φθάσει ως την πολεμική σύρ-
ραξη· η στάση του αυτή, μάλιστα, ονο-
μάσθηκε χαρακτηριστικά «ειρηνοπό-
λεμος» ή «ένοπλος επαιτεία», αφού με 
την απειλή του πολέμου προσπαθούσε 
να εκβιάσει την Τουρκία για την παρα-
χώρηση εδαφικών αποζημιώσεων στην 
Ελλάδα, λόγω της πραξικοπηματικής 
προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμυλί-

Τα μεθοριακά επεισόδια

του 1886 στη Θεσσαλία
Η άνοιξη του 1886 σημαδεύτηκε από μια σειρά ένοπλων συγκρούσεων μεταξύ ελληνικών και οθωμανικών 

στρατευμάτων στους μεθοριακούς σταθμούς, στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ήταν η κορύφωση της 

αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατούσε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και, παράλληλα, το 

αποτέλεσμα του αναβρασμού που είχε προκληθεί στο εσωτερικό της χώρας, λόγω των εξωτερικών πιέσεων 

και της κυβερνητικής αναποφασιστικότητας. Πρωθυπουργός ήταν ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ο οποίος 

είχε σχηματίσει κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 1885, με κύριο άξονα της πολιτικής του την εξασφάλιση 

μακρόχρονης ειρήνης στη χώρα, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλότητα στην οικονομική ζωή.

Ο Ταγματάρχης Κωνσταντίνος Λώρης, διοικητής του 5ου Τάγματος Ευζώνων, που έπεσε μαχόμενος 

στην Κούτρα, στις 10 Μαΐου 1886. Ξυλογραφία (Πηγή: Εθνικόν Ημερολόγιον, Χρονογραφικόν, 

Φιλολογικόν και Γελειογραφικόν 2, 1887, 257).
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ας στο βουλγαρικό κράτος. Η επιμονή 
της ελληνικής κυβέρνησης στην απειλή 
του πολέμου, χωρίς ουσιαστικά να τον 
επιδιώκει, και η οκτάμηνη παραμονή 
του Στρατού σε επιφυλακή, με τη μετα-
φορά αρκετά μεγάλης δύναμης στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα ως τον Απρίλιο 
του 1886, προκάλεσαν την έντονη αντί-
δραση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, οι 
οποίες, ζητώντας την αποστράτευση 
της Ελλάδας, προχώρησαν στον ναυ-
τικό αποκλεισμό των λιμανιών της. Ο 
Δηλιγιάννης βρέθηκε σε αδιέξοδο, κα-

Η πολεμική σημαία του 5ου Τάγματος Ευζώνων. Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

(Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμος ΙΔ΄, 28).

θώς η υποχώρησή του θα προκαλούσε 
την αντίδραση της λαϊκής γνώμης ενώ 
η κήρυξη πολέμου θα οδηγούσε σε 
βέβαιη ήττα, όπως διαφαινόταν από τις 
εκθέσεις της ηγεσίας του Υπουργείου 
Στρατιωτικών, που υπαινίσσονταν την 
έλλειψη ουσιαστικής προετοιμασίας 
και μαχητικής ικανότητας του Ελληνι-
κού Στρατού, σε αντίθεση με την καλή 
αμυντική οργάνωση που είχαν επιτύχει 
οι Οθωμανοί, ιδιαίτερα κατά το τελευ-
ταίο διάστημα. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, στις 27 

Απριλίου, ο Δηλιγιάννης παραιτήθηκε 
ενώ οι μονάδες που βρίσκονταν για αρ-
κετό χρονικό διάστημα κοντά στη συνο-
ριακή γραμμή της Θεσσαλίας ήταν έτοι-
μες να ξεκινήσουν την επίθεση. Έπειτα 
από δύο εβδομάδες προσπαθειών για 
τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, στις 
9 Μαΐου ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 
πολιτικός αντίπαλος του Δηλιγιάννη, 
Χαρίλαος Τρικούπης, αναλαμβάνοντας 
και το Υπουργείο Στρατιωτικών. Και 
ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν 
είχε προβάλει σοβαρή αντίθεση στην 
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πολιτική του προκατόχου του, τώρα 
εκδήλωνε την απόφασή του να απο-
δεχθεί τους όρους των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων και να προχωρήσει στην 
αποστράτευση. Όμως, οι συγκρούσεις 
στη μεθοριακή γραμμή της Θεσσαλίας 
είχαν ήδη ξεκινήσει.

Στις ημέρες που μεσολάβησαν από 
τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι και τον 
σχηματισμό της κυβέρνησης του Τρι-
κούπη, οι οδηγίες της στρατιωτικής 
ηγεσίας προς τους διοικητές των μο-
νάδων στη μεθοριακή γραμμή ήταν 
σαφείς: έπρεπε να τηρήσουν αμυντική 
στάση, να παρακολουθούν στενά τις κι-
νήσεις του Τουρκικού Στρατού και σε 
καμμία περίπτωση να μην προκαλέσουν 
αφορμή για την έναρξη εχθροπραξιών. 
Αν, όμως, προκληθούν, να πράξουν το 
καθήκον τους. Η κατάσταση, παρ’ όλα 
αυτά, δεν ήταν απόλυτα ελεγχόμενη. Η 
επικοινωνία και η συνεννόηση μεταξύ 
των αρχηγείων του Στρατού, που βρί-
σκονταν στη Λάρισα και στα Τρίκαλα, 
και των μονάδων, που βρίσκονταν κο-
ντά στους μεθοριακούς σταθμούς, δεν 
ήταν εύκολη και άμεση. Η αβεβαιότητα, 
η γενική αταξία και η έλλειψη συντονι-
σμού οδήγησαν σε αψιμαχίες, ταραχές 
και πυρετώδη κίνηση των δύο πλευ-
ρών, και σύντομα η κατάσταση πήρε τη 
μορφή ακήρυχτου πολέμου.

Τα σοβαρότερα γεγονότα σημει-
ώθηκαν τη νύχτα της 9ης Μαΐου, ενώ 
στην Αθήνα ορκιζόταν η κυβέρνηση 
Τρικούπη. Με πρωτοβουλία κατώτε-
ρων αξιωματικών και υπαξιωματικών, 
χωρίς διαταγή της πολιτικής ή στρατι-
ωτικής ηγεσίας, τμήματα του Ελληνι-
κού Στρατού εισέβαλαν στο τουρκικό 
έδαφος για να εκφράσουν την αντίθεσή 
τους στον «ατιμωτικό αποκλεισμό» και 
να φέρουν προ τετελεσμένου γεγονότος 
τον Τρικούπη, τον οποίο κατηγορούσαν 
για προδοσία και φιλοαγγλική στάση. 
Οι συμπλοκές διήρκεσαν μόλις λίγες 
ημέρες. Τα ελληνικά τμήματα πολέμη-
σαν με ηρωισμό και αποφασιστικότητα 
και σημείωσαν αρκετές επιτυχίες, κα-
ταλαμβάνοντας μερικούς καλά φυλασ-
σόμενους μεθοριακούς σταθμούς και 
εισχωρώντας μέχρι περίπου 300 μέτρα 
στο τουρκικό έδαφος. 

Τη θετική αυτήν έκβαση, όμως, 

επισκίασαν τα γε-
γονότα στους με-
θοριακούς σταθ-
μούς της Άνω και 
Κάτω Κούτρας, 
στην περιοχή των 
Τρικάλων, τους 
οποίους υπερα-
σπίζονταν μόνο 
λίγοι εύζωνοι. 
Όταν οι σταθμοί 
δέχθηκαν τουρ-
κική επίθεση, 
ενισχύθηκαν, στις 
10 Μαΐου, από το 
5ο Τάγμα Ευζώ-
νων, με διοικητή 
τον Ταγματάρ-
χη Κωνσταντίνο 
Λώρη, ο οποίος 
έπεσε μαχόμενος 
την ίδια ημέρα. 
Ο αντικαταστάτης 
του, φοβούμενος 
την αρνητική έκ-
βαση της μάχης, 
διαπραγματεύθη-
κε ανακωχή και 
δραπέτευσε, ενώ 
στη σύγχυση που 
επικράτησε οι 
Τούρκοι αιχμα-
λώτισαν με τέχνασμα τη φρουρά των 
σταθμών και 280 άνδρες του τάγματος, 
τους οποίους διαπόμπευσαν για πολλές 
ημέρες στη Μακεδονία, για παραδειγ-
ματισμό των κατοίκων. Στις 12 Μαΐου 
υπογράφηκε ανακωχή, σταμάτησαν οι 
εχθροπραξίες και έγινε ανταλλαγή των 
αιχμαλώτων, όμως, οι αιχμάλωτοι της 
Κούτρας δεν αφέθηκαν ελεύθεροι και 
παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές 
έπειτα από διπλωματική παρέμβαση 
της κυβέρνησης. Οι αξιωματικοί που 
θεωρήθηκαν υπαίτιοι των γεγονότων 
δικάσθηκαν και καταδικάσθηκαν σε 
θάνατο, αλλά η ποινή τους δεν εκτε-
λέσθηκε ποτέ και απλώς αποτάχθηκαν 
από τον Στρατό.

Κατά τις επιχειρήσεις του 1886 ο 
Ελληνικός Στρατός είχε μικρές απώ-
λειες και οι επιτυχίες που σημείωσε 
ήταν σαφώς περισσότερες, ωστόσο, 
διαφάνηκαν τα ουσιαστικά προβλήματα 

σε θέματα οργάνωσης και πειθαρχίας, 
αλλά και το σοβαρό ζήτημα της ανάμει-
ξής του με την πολιτική. Η έκβαση των 
σύντομων αυτών συγκρούσεων προκά-
λεσε έντονη απογοήτευση στην ελληνι-
κή κοινή γνώμη, που επί μήνες ζούσε 
με την προσδοκία του πολέμου και την 
ελπίδα της προσάρτησης νέων εδαφών. 
Στις 14 Μαΐου κηρύχθηκε αποστράτευ-
ση των εφέδρων ενώ δέκα ημέρες αρ-
γότερα έληξε και ο αποκλεισμός των 
λιμανιών, επαναφέροντας την ελληνική 
πραγματικότητα στην κατάσταση που 
ήταν πριν από τον «ειρηνοπόλεμο» του 
Δηλιγιάννη. Ωστόσο, η ατυχής αυτή 
κατάληξη δεν αποδείχθηκε και αρκετά 
διδακτική, αφού δεν απέτρεψε την εξά-
πλωση του μεγαλοϊδεατισμού και δεν 
ανέκοψε την πορεία προς τον εξίσου 
«ατυχή» πόλεμο του 1897.

Δρ Πηγή Π. Καλογεράκου
Ιστορικός – Αρχαιολόγος, ΓΕΣ/ΔΙΣ

Ο Λοχίας Κωνσταντίνος Λύσανδρος, που διέσωσε και μετέφερε στην Αθήνα 

τη σημαία του 5ου Τάγματος Ευζώνων. Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

(Πηγή: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τόμος ΙΔ΄, 28).


