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Χαιρετισμός Διοικητή της
8ης Μ/Π Ταξιαρχίας «VIII MΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Αγαπητοί αναγνώστες,

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα αλλά και για όλο το προσωπικό της Ταξιαρχίας 

να υπηρετούμε στον ιστορικό αυτό Σχηματισμό, συνεχιστή της ιστορικής VIII 

Μεραρχίας Πεζικού, που με τη λαμπρή της πορεία έχει συνδέσει το όνομά της 

με τη νεότερη ιστορία της Ελλάδος.

Η 8η Μ/Π Ταξιαρχία Πεζικού «VIII MΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» έχει έδρα τα Ιωάννινα με 

κύρια αποστολή τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της περιοχής της 

Ηπείρου, της νήσου Κέρκυρας, των Παξών και των Διαπόντιων νήσων.

Στο πλαίσιο της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των 

ακριτικών περιοχών, κύριο μέλημα της Ταξιαρχίας αποτελεί η διαρκής βελτί-

ωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ισχύος. Βασιζόμενοι 

στο εξαιρετικό προσωπικό μας, στελέχη, οπλίτες θητείας και εθνοφύλακες, με 

ρεαλιστική εκπαίδευση σε περιοχές εγγύς της μεθορίου και εκτέλεση δράσεων 

ισχύος και αποτροπής, επιτυγχάνεται η καλλιέργεια επιθετικού πνεύματος, αποφασιστικότητας, υπερηφάνειας και αισιοδοξίας.

Η Ταξιαρχία καλείται σήμερα να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που επιβάλλει ο πολυδιάστατος ρόλος των Ενόπλων Δυνά-

μεων. Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών επιβεβαίωσε 

τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού του ανθρώπινου δυναμικού του Σχηματισμού και την προσήλωσή του στο καθήκον.

Η δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία επιβάλλει ανάληψη καινοτόμων προσεγγίσεων και πολυεπίπεδων δράσεων, προκει-

μένου να υπερασπισθούμε το παρόν και να διαμορφώσουμε το μέλλον.

Επιπρόσθετα, με συνεχή εξωστρέφεια και άψογες σχέσεις με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία, επιδιώκουμε τη συνε-

χή προβολή του Στρατού σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από τη Διοίκηση της ιστορικής 8 Μ/Π Ταξιαρχίας «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ», σας 

διαβεβαιώνω ότι ο Σχηματισμός θα συνεχίζει να αποτελεί βασικό παράγοντα σταθερότητας και αποτροπής στην περιοχή ευθύνης του.

Ο σεβασμός και η εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας προς την 8 Μ/Π Ταξιαρχία και τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι καθημερινός 

και αυτό μας γεμίζει με υπερηφάνεια αλλά και με επιπρόσθετες υποχρεώσεις για το μέλλον. Οφείλουμε και πρέπει να φανούμε 

αντάξιοι των προγόνων μας, της ιστορίας και της λαμπρής πορείας της ιστορικής VIII Μεραρχίας Πεζικού.

Ταξίαρχος Νικόλαος Ανδριόπουλος
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην Έδρα της 71 Α/Μ ΤΑΞ

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, ο κ. Α/ΓΕΣ, Αντγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέ-

φτηκε την έδρα της 71 Α/Μ ΤΑΞ, προκειμένου να ενημερωθεί για την οργάνωση, την 

αποστολή και τις δράσεις της, συνοδευόμενος από τον ΔΑΚ/ΓΕΣ, Υπτγο Δημήτριο 

Γλυμή, τον ΔΕΔ/ΓΕΣ, Υπτγο Ευθύμιο Μπούνα, και τον Δκτή Ι ΜΠ, Υπτγο Γεώργιο Βύ-

νιο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του πραγματοποιήθηκε σύντομη επίδειξη των 

δυνατοτήτων της Δύναμης «Δ», καθώς και ομιλία στο προσωπικό της 71 Α/Μ ΤΑΞ.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην 5η ΤΑΞΠΖ

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε την 5η ΤΑΞΠΖ. Μετά 

την ενημέρωση στην έδρα του Σχηματισμού, παρακολούθησε την εκπαίδευση στα 

ΤΕΘ Κρήτης.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ σε ΕΦ της ΠΕ της 80 ΑΔΤΕ

Την Πέμπτη 13 Απριλίου 2017, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφτηκε το ΕΦ ΨΕΡΙΜΟΥ και το 

ΕΦ ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΥ.
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 Εορταστικές Εκδηλώσεις στην 95 ΑΔΤΕ

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν στην 95 ΑΔΤΕ 

εορταστικές εκδηλώσεις ανακήρυξης του έτους 2017 ως «Έτος Εφε-

δρείας και Εθνοφυλακής», παρουσία του κ. ΥΕΘΑ Πάνου Καμένου.

 Επίσκεψη κ. ΥΠΕΘΑ στη Νίσυρο

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, ο κ. ΥΠΕΘΑ επισκέφτηκε τη Νίσυρο, 

συνοδευόμενος από τον κ. Α/ΓΕΣ.

 Επίσκεψη Δκτή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στην

193 ΜΠΕΠ (MLRS)

Tην Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντι-

στράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης επισκέφτηκε το Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ 

(ΠΖ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΒΡΑΖΗ» όπου εδρεύουν η 193 ΜΠΕΠ (MLRS) και η 

323 ΛΕ (MLRS).

 Τελετή Επίδοσης Ξιφών σε Αξιωματικούς στην 

Έδρα της ΑΣΔΥΣ

Στις 5 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε τελετή επίδοσης ξιφών σε 

Αξιωματικούς οιασδήποτε προέλευσης (πλην αποφοίτων ΣΣΕ και ΣΣΑΣ) 

προαχθέντες το 2011, στο Στρατόπεδο «Ν. ΖΟΡΜΠΑ», στην έδρα της ΑΣΔΥΣ, 

παρουσία του κ. ΥΕΘΑ, και του κ. Α/ΓΕΣ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Υποδοχή και Ενταφιασμός Λειψάνων Αγνοούμενων Πεσόντων στην Κύπρο

Πραγματοποιήθηκε η υποδοχή στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και ο ενταφιασμός των 

λειψάνων αγνοούμενων ηρώων στρατιωτικών πεσόντων στην Κύπρο από το 1974.

 Στις 27 Μαΐου 2017, στο Λάνθι και στο Βάρδα Ηλείας, πραγματοποιήθηκε 

ο ενταφιασμός των λειψάνων του Εφ. Ανθστή (ΠΖ) Νικολάου Παπαδόπουλου 

και του Εφ. Ανθστή (ΠΖ) Γεωργίου Κωνσταντακόπουλου δυνάμεως ΕΛΔΥΚ 

αντίστοιχα.

 Στις 28 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η τελετή ταφής οστών του πεσόντα στην 

Κύπρο το 1974, Εφ. Ανθστή (ΠΖ) Γεωργίου Χαμουριωτάκη στη Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής.

 Στις 28 Μαΐου 2017, έλαβε χώρα στη Χαλέπα Χανίων, ο ενταφιασμός των λει-

ψάνων του Εφ. Ανθστή (ΚΔ) Στεφάνου Τζιλιβάκη.

 Στις 28 Μαΐου 2017, έλαβε χώρα στις Ποταμιές Χερσονήσου Ηρακλείου, ο 

ενταφιασμός των λειψάνων του Εφ. Ανθστή (ΠΖ) Μανούσου Τριανταφυλλίδη.

 Στις 3 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο ενταφιασμός των λειψάνων του Εφ. 

Ανθστή (ΠΖ) Αναστασίου Μπροδήμου, στο χωριό Δίδυμα Αργολίδας, παρουσία του 

κ. ΥΕΘΑ και κ. Α/ΓΕΣ.

 Στις Κυριακή 4 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο ενταφιασμός των λειψά-

νων του Εφ. Ανθστή (ΚΔ) Σωτηρίου Κουρούνη στο χωρίο Καστάνιτσα του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας, Αρκαδίας.

 Υποδοχή των λειψάνων του Εφ. Ανθστή Γεωργίου Ζερβομανώλη, στη γενέ-

τειρά του, στο χωριό Παράκοιλα Λέσβου.
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 Εκδηλώσεις Μνήμης για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

 Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, η Μεραρχία Υποστήριξης διοργά-

νωσε εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Μεραρχίας για την Ημέρα Μνήμης της 

γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ως ένδειξη τιμής σε όλους όσους 

βασανίστηκαν, εκτοπίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους από το κεμαλικό καθε-

στώς. Η εκδήλωση περιέλαβε σύντομη αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα της 

εποχής, μουσικοχορευτικά δρώμενα, απαγγελίες κειμένων και παράθεση 

χαρακτηριστικών εδεσμάτων της ποντιακής κουζίνας, η οποία παραμένει 

αναλλοίωτη στον χρόνο για αιώνες τώρα.

 Στις 21 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν από το Γ΄ΣΣ/ΔΠΣΣ εκδηλώ-

σεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που περιλάμβαναν 

επιμνημόσυνη δέηση στον Ι. Ν. της του Θεού Σοφίας, ομιλία από τον Περιφε-

ρειάρχη Κ. Μακεδονίας, Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του 

Πόντιου παπά και δασκάλου στην Πλατεία Αγ. Σοφίας.

 Στις 14 Μαΐου 2017, έλαβε χώρα εκδήλωση για την Επέτειο της Γε-

νοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στο Ηρώο της πόλης των Χανίων, 

παρουσία εκπροσώπων από τη θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία.

 Στις 21 Μαΐου 2017, το προσωπικό της 79 ΑΔΤΕ συμμετείχε στην εκ-

δήλωση του εορτασμού μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Επίσημος Εορτασμός της Μνήμης του Μεγαλο-

μάρτυρα Αγίου Γεωργίου στη ΣΠΖ

Την Κυριακή 23 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 

Σχολής Πεζικού, στη Χαλκίδα, ο επίσημος εορτασμός της μνήμης του 

Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, Προστάτη του Στρατού Ξηράς (πλην 

Πυροβολικού), παρουσία του Αρχηγού του ΓΕΣ Αντγου κ. Αλκιβιάδη Στε-

φανή, των Αρχηγών ΓΕΝ και ΓΕΑ, της ιεραρχίας του Στρατού Ξηράς και 

αντιπροσωπείας Αξιωματικών.

 Επισκέψεις σε Μονάδες Περιοχής Υποστήριξης 

της IV ΤΑΞΥΠ του Διοικητή της ΑΣΔΥΣ

Από 9-11 Μαΐου 2017, ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ, Αντιστράτηγος κ. Κων/

νος Βασιλειάδης, πραγματοποίησε επισκέψεις σε Μονάδες περιοχής 

υποστήριξης της IV ΤΑΞΥΠ, ενημερώθηκε, παρακολούθησε δραστηρι-

ότητες και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους.

 Εκδήλωση Υπέρ Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμά-

νων που έπεσαν στο Β΄ ΠΠ

Την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στο χ. Ωραίο 

του Δήμου Μύκης του Νομού Ξάνθης εκδήλωση υπέρ των πεσόντων 

Ελλήνων μουσουλμάνων κατά το  Β΄ ΠΠ, παρουσία των τοπικών και 

στρατιωτικών Αρχών.

 Επίσκεψη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην 

32 ΤΑΞ ΠΖΝ

Στις 3 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Σχολής Ναυτι-

κών Δοκίμων, στο Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ν.».
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 Επίσημη Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 

Ιερώνυμου Β΄, στο Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ»

Tην Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄, στο Στρδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», όπου ξεναγήθηκε στους χώρους του 

στρατοπέδου και συγκεκριμένα στο Στρατηγείο της Μεραρχίας Υποστήριξης, στη Σχολή Διοίκησης Επιτελών 

και στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Θεσσαλονίκης. 

 Εορταστικές Εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα του Σουλίου

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017, ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ, Αντιστράτηγος Κων/νος Βασιλειάδης, συμμετείχε ως εκ-

πρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ, σε εορταστικές εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα του Σουλίου, στην ομώνυμη κοινότητα του 

Ν. Θεσπρωτίας, όπου παρέστη η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

 Βράβευση Θηλυκού Βελγικού Ποιμενικού Σκύλου από το Γ΄ ΚΝΟ

Η ZUTA είναι ένας θηλυκός βελγικός ποιμενικός σκύλος (Mallinois), γεννήθηκε το 2009 και εντάχθηκε στη 

δύναμη των στρατιωτικών σκύλων του Γ΄ Κτηνιατρικού Νοσοκομείου της ΜΕΡΥΠ, ως σκύλος αναπαραγωγής. 

Χαρακτηριστικό της παρουσίας της η ρωμαλέα και αγέρωχη όψη της. Για την προσφορά της ως πατρογονικό 

βραβεύθηκε από το Γ΄ ΚΝΟ στις 6 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης του σχολείου εκπαί-

δευσης στοιχείων ΣΕΣ-Σ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Ετήσιο Μνημόσυνο στο Μνημείο Πεσόντων από το 404 ΓΣΝ

Το Σάββατο του Λαζάρου 8 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο 

Μνημόσυνο ΥΓ που διοργανώνει το 404 ΓΣΝ στο Μνημείο Πεσόντων του πάρ-

κου του Αγίου Αντωνίου, στην πόλη της Λάρισας.

Η εν λόγω εκδήλωση αφορά στο προσωπικό του Υγειονομικού που χάθηκε 

με το Πλωτό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΗ», μετά τον βομβαρδισμό του από τη γερμανική 

αεροπορία, το 1941. Παρευρέθηκαν οι πολιτικές, θρησκευτικές και στρατιωτικές 

Αρχές του τόπου. Έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Περιφερειάρχη κ. Κωνστα-

ντίνο Αγοραστό, τον Δκτή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντγο Δημόκριτο Ζερβάκη, 

ενώ χοροστάτησε εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

 Ομιλία με θέμα «Απελευθέρωση Δωδεκανήσων και το 

τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου»

Tην Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ ομιλία με θέμα «Απελευθέρωση Δωδεκανήσων και το τέλος 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» από τον Αντγο ε.α. κ. Κωνσταντίνο Κόρκα.

 Επίσκεψη του Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ σε σχηματισμούς της ΠΕ Γ΄ και Δ΄ ΣΣ

Από 16 έως 18 Μαΐου 2017, ο Δκτής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU – OHQ, επι-

σκέφθηκε Σχηματισμούς σε ολόκληρη την ΠΕ Γ΄ και Δ΄ ΣΣ και παρα-

κολούθησε αριθμό δραστηριοτήτων, διαπιστώνοντας το υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και την ικανότητα ισχυρής αποτροπής.

Επιπλέον, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί αριθμό Φυλακίων κατά 

μήκος της μεθορίου, όπου συναντήθηκε με το προσωπικό, συζήτησε 

μαζί του και διαπίστωσε τον ζήλο και το υψηλό ηθικό του.
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 Επετειακή Πορεία 60 χλμ. για τον Εορτασμό των 100 Χρόνων από την Είσοδο της Ελλάδας 

στον Α΄ ΠΠ

Το διήμερο 13-14 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο εορτασμού 100 χρόνων από την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ ΠΠ, πραγματοποιήθηκε 

η επετειακή πορεία 60 χλμ. «Τρόπαιο Α΄ ΠΠ – 100 Χρόνια», με έναρξη το Σ.Ν. Ζέιτενλικ και λήξη στο χ. Σκρα.

 Βραδιά Εθνοφυλακής στην ΛΑΦ Μύρινας

Την 3 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε βραδιά Εθνοφυλακής στην ΛΑΦ Μύρινας, με τη συμμετοχή εθνοφυλάκων με τις οικογέ-

νειές τους. Επιπλέον έγινε βράβευση εθνοφυλάκων, για την προσφορά τους τόσο στη Μονάδα όσο και στην 88 ΣΔΙ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Εορτασμός της Γενέθλιας Ημέρας και των 120 χρόνων από την Ίδρυση της Ι ΜΠ

Στις 16 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση για τον εορτασμό της γενέθλιας ημέρας και των 120 χρόνων από 

την ίδρυση της Μεραρχίας, στον Χώρο Τεχνών της Δημοτικής Επιχείρησης Βέροιας.

 Επίσκεψη του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετα-

σχηματισμού (SACT)

Το διήμερο 29-30 Μαΐου 2017, επισκέφτηκε τα Χανιά ο Ανώτατος Συμμα-

χικός Διοικητής Μετασχηματισμού (SACT), Πτέραρχος Denis Mercier, συνο-

δευόμενος από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη.
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 Αποδόσεις Τιμών για την 76η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017:

 Στο Ηρώο Στυλιανού Μανιουδάκη στο χ. Αρμένοι Ρεθύμνου, παρουσία εκπροσώπων από 

τη θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

 Στο Μνημείο Ελλήνων και Αυστραλών στην πόλη του Ρεθύμνου, παρουσία εκπροσώ-

πων από τη θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

 Στο Μνημείο πεσόντων Ευελπίδων στο Κολυμβάρι Χα-

νίων, παρουσία εκπροσώπων από τη θρησκευτική, πολιτική 

και στρατιωτική ηγεσία.

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017:

 Επίσημη έπαρση σημαιών στο Φρούριο Φιρκά 

Χανίων, παρουσία εκπροσώπων από τη θρησκευτική, πο-

λιτική και στρατιωτική ηγεσία.

 Στο Μνημείο Ελλήνο-Νεοζηλανδών στο χ. Γαλατάς 

Χανίων, παρουσία του κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχου Ευάγγελου 

Αποστολάκη.

 Στο Μνημείο Ελλήνων και συμμάχων στην πόλη του 

Ρεθύμνου, παρουσία του κ. Α/ΓΕΕΘΑ.

 Στο Μνημείο πεσόντων ANZAC στο χ. Τσικαλαριά 

Χανίων, παρουσία του κ. Α/ΓΕΕΘΑ.

Σάββατο 20 Μαΐου 2017:

 Στο Μνημείο Πεσόντων Κερίτη, στο χ. Αλικιανός Χανί-

ων, παρουσία εκπροσώπων από τη θρησκευτική, πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία.

 Στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, όπου επίσης δόθηκε 

συναυλία από τη ΣΜΣ/5ης ΤΑΞΠΖ, παρουσία εκπροσώπων 

από τη θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

 Στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας Χανίων, 

παρουσία εκπροσώπων από τη θρησκευτική, πολιτική και 

στρατιωτική ηγεσία.

Κυριακή 21 Μαΐου 2017:

 Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων (δοξολογία), παρου-

σία εκπροσώπων από τη θρησκευτική, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

 Στο Α/Δ Μάλεμε Χανίων (Τελετή Λήξης), παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 

κ. Παύλου Πολάκη.
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1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 485 ΤΔΒ, πραγματοποιήθηκε στις 

16 Μαΐου 2017 η ΤΑΜΣ «ΑΧΙΛΛΙΟΣ», στον χώρο του ΚΕΠΜ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, με 

ανάπτυξη του ΚΕΠΙΚ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ εν εκστρατεία (σύνολο μ/γ εφαρμογών, 

τηλεφωνία, τηλεδιάσκεψη του Στρατηγείου) και του συνόλου των επικοινωνιών 

του Τακτικού Στρατηγείου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Η άσκηση ανέδειξε για 

μια ακόμη φορά το υψηλό επαγγελματικό και ηθικό επίπεδο του προσωπι-

κού της Μονάδας και επιβεβαίωσε τις επιχει-

ρησιακές της δυνατότητες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

303 ΠΕΒ

 Επ’ έργω εκπαίδευση Ανθυπασπιστών, Μάιος 2017 (Σχολείο Ανθυπασπιστών) 

 Επ’ έργω εκπαίδευση Ανθυπασπιστών, Ιούνιος 2017 (Σχολείο Ανθυπασπιστών)
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193 ΜΠΕΠ (MLRS)

Από 6 έως 8 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ Πυρχίας και βολή οπλικού 

συστήματος MLRS, στην περιοχή του ΠΒ ΠΕΤΡΩΤΩΝ.

ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2017»

Από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο 

ΠΒ Ξάνθης η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2017», όπου συμμετείχαν εκπαιδευόμε-

νοι Ανθυπολοχαγοί των Σχολών Εφαρμογής όλων των Όπλων και του ΥΓ. Οι 

εκπαιδευόμενοι ασκήθηκαν σε όλες τις φάσεις του αγώνα με Μηχανοκίνητα 

-Τεθωρακισμένα μέσα, και πραγματικά πυρά.

ΤΑΜΣ ΙΑΣΩΝ από την 95 ΑΔΤΕ

Από 23 έως 24 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η άσκηση ΤΑΜΣ ΙΑΣΩΝ στη Μ/Ν Αλιμιά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΥΠ

 Η ΜΕΡΥΠ, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, οργάνωσε, συντόνισε και παρακολούθησε τη διέλευση, φόρ-

τωση και αποχώρηση του πορτογαλικού τάγματος της ΚFOR από 5 έως 19 Μαΐου 2017.

Άσκηση επί χάρτου «ΠΥΡΣΟΣ – 17»

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 

τις ΠΥ Τρίπολης η άσκηση επί χάρτου «ΠΥΡΣΟΣ – 17», που αφορά στην επι-

τυχή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην άσκηση, η οποία περα-

τώθηκε επιτυχώς, συμμετείχαν εκτός από τους Αξκούς του επιτελείου της 

ΠΥ Τρίπολης, εκπρόσωποι του Στρατού Ξηράς (από τη ΔΙΚΕ και το 11ο ΣΠ), 

της Πολεμικής Αεροπορίας (από την 124 ΠΒΕ), της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ. 

 Στις Κτηνιατρικές Μονάδες της ΜΕΡΥΠ, Γ΄ΚΝΟ και ΚΕΝΟΚ, από 6 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2017, διεξήχθη σχολείο εκπαί-

δευσης Στοιχείων Εκπαιδευμένων Σκύλων-Συνοδών (ΣΕΣ-Σ), κατά το οποίο νέοι σκύλοι από το πρόγραμμα αναπαραγωγής Γ΄ΚΝΟ 

και ΚΕΝΟΚ, συνεκπαιδεύτηκαν με τους συνοδούς τους στο αντικείμενο της επιχειρησιακής χρησιμοποίησης των σκύλων, όπως οι 

μέθοδοι φύλαξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων, η ανίχνευση κατάδειξη και σύλληψη εισβολέων, νυκτερινή εκπαίδευση, βολές κ.ά. 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τα Στοιχεία ΣΕΣ-Σ τοποθετήθηκαν σε Μονάδες, για τη φύλαξή στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
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ΣΧΑΛ

ΤΑΜΣ Εκπαιδευόμενων Ανθλγών (ΔΒ) και 

Μ. Λχιών (ΔΒ) στη ΣΔΒ

Από 8 έως 12 Μαΐου 2017, έλαβε χώρα ΤΑΜΣ εκπαιδευόμενων Ανθλγών (ΔΒ) 

και Μ. Λχιών (ΔΒ) εντός του Στρατοπέδου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α» σε αντικείμενα ασυρ-

μάτων, ενσυρμάτων και δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Μετά την εξα-

γωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από τους εκπαιδευόμενους, πραγματοποιήθηκε 

απενημέρωση και ομιλία από τον Δντή ΓΕΣ/ΔΔΒ κ. Απόστολο Περβολαράκη.

Επίδειξη από το Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών του 747 ΕΤΜ

Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίδειξη από το Ειδικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών, στο πλαίσιο 

επίσκεψης των ΑΚΑΜ ξένων χωρών στη ΣΜΧ.

 Το τρίμηνο Απρίλιου-Ιούνιου 2017, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης-συντήρησης αλεξιπτωτιστή Α΄ εξαμήνου 2017, πραγματο-

ποιήθηκαν ρίψεις αλεξιπτωτιστών ΣΙ και ΕΠ, στη ζώνη ρίψης Πάχης Μεγάρων.

 Από τον Απριλίο έως τον Μάιο, έλαβε χώρα συνεκπαίδευση της ΣΧΑΛ με Μο-

νάδες της USAF σε αντικείμενα ρίψης αλεξιπτωτιστών στατικού ιμάντα (ΣΙ) και ελεύ-

θερης πτώσης (ΕΠ).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Από Δευτέρα 8 έως την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή 

εκπαίδευση των Μονάδων-Ανεξ.Υπομονάδων της 71 Α/Μ ΤΑΞ στο ΠΒ-ΠΑ «ΑΣΚΟΥ ΠΡΟ-

ΦΗΤΗ». Η υπόψη εκπαίδευση διεξήχθει ημέρα και νύχτα και περιλάμβανε αεροκίνηση 

αερομεταφερόμενων τμημάτων, συνεκπαίδευση με Μ/Κ τμήματα, βολές ΠΒ και βαρέων 

όπλων και ΤΑΜΣ, υποστηριζόμενη από πυρά ΠΒ και ένα ζεύγος αεροσκαφών της ΠΑ.

 Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος Βίτσας επισκέφθηκε την έδρα 

της 71 Α/Μ ΤΑΞ, προκειμένου να ενημερωθεί για την οργάνωση και την αποστολή της, συνοδευόμενος από το Δκτή της Ι ΜΠ, Υπτγο 

Γεώργιο Βύνιο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των δράσεων και στατική και δυναμική επί-

δειξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της 71 Α/Μ ΤΑΞ.

71 Α/Μ ΤΑΞ
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Άσκηση Συνεκπαίδευσης των Ελληνικών και Αμερικανικών Δυνάμεων στην 

Έδρα της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, ολοκληρώθηκε στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΗ», έδρα της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ, η σχεδια-

σθείσα από την Ταξιαρχία άσκηση συνεκπαίδευσης των ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων «BAYONET MINOTAUR -17». Κατά 

την άσκηση, διεξήχθησαν αντικείμενα: ορεινού αγώνα, καταστροφών, καταρρίχηση FAST ROPE από Ε/Π CHINOOK, Α΄ βοήθειες πεδί-

ου μάχης, βολές μάχης ταχείας αντιδράσεως, προσβολή φάλαγγας οχημάτων, επίγειος εκπαίδευση αλεξιπτωτιστού από εκπαιδευτές 

της ΣΧΑΛ και άλμα με αλεξίπτωτο στατικού ιμάντα από Ε/Π CHINOOK και αεροσκάφος C-17. Την Κυριακή 21 Μαΐου, πραγματοποιήθη-

κε επίσκεψη στους Μακεδονικούς Βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και περιήγηση στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Τέλος σε σεμνή 

τελετή, επιδόθηκαν αναμνηστικά και ανταλλάχθηκαν πτέρυγες αλεξιπτωτιστού μεταξύ των συμμετεχόντων ενώ ακολούθησε μουσική 

βραδιά με την ορχήστρα του Γ΄ ΣΣ, με παραδοσιακά άσματα και χορούς και τη θερμή συμμετοχή των ασκουμένων.

 Τη Δευτέρα 22 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων-Ανεξ. Υπο-

μονάδων της 71 Α/Μ ΤΑΞ στο ΕΠΚΕΑΑΠ, στο Στρατόπεδο «ΚΟΡΟΜΗΛΑ» στην Αργυρούπολη Κιλκίς. Κατά την υπόψη εκπαίδευση 

εξετάστηκαν αντικείμενα που αφορούσαν στην οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια της ΠΔΜ της 71 Α/Μ ΤΑΞ ενώ την ημέρα εκτε-

λέστηκε η ΤΑΜΣ «ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ».
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4ήμερα Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης

 Από 4 έως 7 Απριλίου 2017, από 575 ΤΠΖΝ, στο ΠΒ 

Γλαφυρών Βόλου.

 Από 2 έως 5 Μαΐου 2017, από το 521 ΤΠΖΝ, στο ΠΒ Γλα-

φυρών Βόλου.

 Από 16 έως 19 Μαΐου 2017, από 32 ΤΥΠ, στο ΠΒ Γλαφυ-

ρών Βόλου.

ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - 17»

Από 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2017, διεξήχθει η ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - 17» στη ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ με συμμετοχή των Μονάδων-

Ανεξ. Υπομονάδων της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

32 ΤΑΞΠΖΝ
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13η ΔΕΕ

 Στις 4 Απριλίου 2017, κατάδειξη στόχου σε Α/Φ της ΠΑ από προσωπικό του 2ου ΕΤΕΘ.

 Στις 5 Απριλίου 2017, εκπαίδευση ελεύθερων σκοπευτών, από το 4ο ΕΤΕΘ.

 Στις 4 Μαΐου 2017, συνεκπαίδευση με Κανιοφόρο του ΠΝ από το 2ο ΕΤΕΘ.

 Στις 19 Απριλίου 2017, εκπαίδευση σε επιχειρήσεις κατοι-

κημένων τόπων από το 4ο ΕΤΕΘ.

 Στις 26 Απριλίου 2017, συνεκπαίδευση με Κανο-

νιοφόρο του ΠΝ.

 Στις 10 Μαΐου 2017, συμμετοχή του 2ου ΕΤΕΘ στην 

ΤΑΜΣ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».

 Στις 10 Μαΐου 2017, άλμα στατικού ιμάντα από CH-47D, 

από το 2ο ΕΤΕΘ.

 Στις 24 Μαΐου 2017, συμμετοχή του 6ου ΕΤΕΘ στη 

ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ».

 Στις 30 Μαΐου 2017, εκπαίδευση σε επιχειρήσεις 

κατοικημένων τόπων από το 3ο ΕΤΕΘ.

 Στις 7 Ιουνίου 2017, εκπαίδευση στη μέθοδο ρίψης λέμβου 

στη θάλασσα “HELO CASTING“ από το 6ο ΕΤΕΘ και Ε/Π CH-47D.
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Tελική Φάση της ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ανθλγών Τάξης 2016

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση της ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Ανθλγών τάξης 2016, στο 

ΠΒΑ Ξάνθης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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1η ΤΑΞΑΣ

 Στις 6 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν βολές ΕΕ/Π ΑΗ-64ΡΗΑ του 2ου ΤΕΕΠ στο ΠΒ στο Πετροχώρι Ξάνθης.

 Στις 7 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην αυτοάμυνα μάχης, στο πλαίσιο του Σχολείου Αυτοάμυνας Μάχης.

 Στις 23 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση του 4ου ΤΕΑΣ με τη Ζ΄ ΜΑΚ στο αντικείμενο καταρριχήσεις FAST 

ROPE από Ε/Π CH47D.
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Άσκηση ΤΑΜΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2017

Στις 10 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η άσκηση ΤΑΜΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2017, στην ΠΕ της 98 ΑΔΤΕ.

Λ/ΜΕΑ/472 ΤΕΠΠ

 Συμμετοχή Λ/ΜΕΑ/472 ΤΕΠΠ στη ν. Λήμνο, στo πλαίσιo της Διακλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 2017».

 Από 12 έως 21 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε Επιχειρησιακή Ανάπτυξη του Λ/ΜΕΑ/472 ΤΕΠΠ στη ν. Νάξο.



24 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5η ΤΑΞ ΠΖ

 Την Τρίτη 8 Μαΐου 2017, διεξήχθη ΤΑΜΣ Αεροκίνητου Λόχου από 

το 547 Α/Μ ΤΠ, με ημερήσια και νυκτερινά αντικείμενα. Συμμετείχαν 5 

Αξιωματικοί και 71 οπλίτες.

 Το διάστημα 29 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου 2017, διεξήχθη 5ήμερο 

επιχειρησιακής εκπαίδευσης από τις Μονάδες-Αν. Υπομονάδες της 5ης 

ΤΑΞΠΖ.

 Την Κυριακή 1 Ιουνίου 2017, διεξήχθη εκπαίδευση στα ΤΕΘ Χα-

νίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου. Συμμετείχαν συνολικά 83 

εθνοφύλακες, οι οποίοι ασκήθηκαν σε βολές όλμων και Α-Τ, Α΄ βοήθειες 

στο πεδίο της μάχης.
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ΤΔ/41 ΣΠ

 Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη ΠΕ της ΤΔ/41 ΣΠ 5νθήμερο βολών, πραγμα-

τοποιήθηκαν από τον 4ο  ΛΕΘ/ΤΕΘ Αλεξ/πολης βολές βαρέου οπλισμού (ΒΟΠ).

 Από 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε 5νθήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Συνεξεταζώμενες ήταν οι 

ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ» και ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 2017».
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80 ΑΔΤΕ

 Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε 

βολή ελαφρών όπλων Πεζικού στη μ/ν Φαρμακονήσι με τη 

συμμετοχή Εθνοφυλάκων του ΤΕ Κω.

 Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε παρου-

σία του Δκτού ΑΣΔΕΝ, η ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ 17» με τη συμμετοχή 

της ΔΑΕ του 543 Μ/Κ ΤΕ και του 5ου ΕΤΕΘ.

 Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, διοργανώθηκαν από το 5/42 ΣΕ στη ν. Κάλυμνο, σκοπευτικοί 

αγώνες εθνοφυλάκων, με τη συμμετοχή ομάδων από τα ΤΕ Κω, Καλύμνου και Πάτμου.



27

88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ»

 Από 22 έως 26 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε 5νθήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης στην ΠΕ 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ».

 Τη νύκτα 30 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-17» στη νήσο του Αγίου Ευστρατίου με συμμετοχή της 

ΔΑΝ Αγίου Ευστρατίου και εθνοφυλάκων του ΤΕΘ Λήμνου.
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96 ΑΔΤΕ: Σχολείο Τακτικής Χρησιμοποίησης Οπλισμού 

Από τους πρώτους μήνες του έτους 2017, το ΓΕΣ έθεσε σε εφαρμογή μια νέα δυναμική πρωτοβουλία που αφορούσε την εκπαί-

δευση στον φορητό οπλισμό. Με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, οργανώθηκε στην 96 ΑΔΤΕ μία πρότυπη εκπαίδευση διάρκειας δύο εβδομά-

δων, που σκοπό είχε τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στον φορητό οπλισμό, με βάση τα διδάγματα από τις πρόσφατες συγκρού-

σεις και τον εναρμονισμό με τη σύγχρονη διεθνή πρακτική. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια ήταν η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος 

(ΣΚΟΕ) με την πολύχρονη εμπειρία της και τις πολλαπλές επιτυχίες της σε αγώνες αθλημάτων σκοποβολής, σε διεθνές επίπεδο.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 16 μόνιμοι αξιωματικοί και ΕΠΟΠ από όλες τις Μονάδες της 96 ΑΔΤΕ. Οι βασικοί τομείς 

στους οποίους εστιάστηκε η εκπαίδευση ήταν η βελτίωση της ικανότητας χειρισμού του ατομικού τυφεκίου και η βελτίωση της 

σκοπευτικής ικανότητας των σκοπευτών. Περιλάμβανε τόσο αντικείμενα τεχνικής κατάρτισης στον χειρισμό του τυφεκίου όσο 

και τακτικής εφαρμογής των δεξιοτήτων αυτών ενώ η διάρθρωση της εκπαίδευσης έγινε με τις εξής προτεραιότητες:

 Ασφάλεια στον χειρισμό του οπλισμού

 Αποτελεσματικότητα των πυρών

 Ταχύτητα στον χειρισμό του οπλισμού.

Οι κανόνες ασφαλείας που διδάχθηκαν στο σχολείο βα-

σίζονται στη διεθνή πρακτική και 

είναι οι ακόλουθοι:

 Χειρίζομαι το όπλο μου πάντα σαν 

να είναι γεμάτο (Τα άδεια όπλα σκοτώνουν).

 Η κάννη μου «κοιτάει» πάντα σε ασφαλή κατεύθυνση. 

(Ποτέ δεν στρέφω τον όπλο μου προς συνάδελφο, προς το μέ-

ρος μου ή προς αντικείμενο που δεν θα ήθελα να προσβάλω).
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 Το δάκτυλό μου δεν ακουμπάει ποτέ τη σκανδάλη. (Μόνο όταν έχω εντοπίσει τον στόχο, έχω αποφασίσει ότι θα τον 

προσβάλω, έχω βεβαιωθεί ότι η βολή μου θα είναι ασφαλής για μένα και τους συναδέλφους μου, ΜΟΝΟ τότε απασφαλίζω και 

βάζω το δάκτυλο στη σκανδάλη).

 Το όπλο μου είναι πάντα ασφαλισμένο. (Μόνο όταν έχω εντοπίσει τον στόχο, έχω αποφασίσει ότι θα τον προσβάλω, έχω 

βεβαιωθεί ότι η βολή μου θα είναι ασφαλής για μένα και τους συναδέλφους μου, ΜΟΝΟ τότε απασφαλίζω και βάζω το δάκτυλο 

στη σκανδάλη).

 Πριν κάνω το οτιδήποτε με το όπλο μου, βεβαιώνομαι ότι αυτό που πάω να κάνω είναι ασφαλές για μένα και τους συνα-

δέλφους μου.

Για την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, εφαρμόζονται οι εξής διαδικασίες ασφαλείας:

 Το δεξί μου χέρι πάντα κρατά το όπλο από την πιστολοειδή λαβή.

 Το όπλο είναι πάντα πάνω στον μαχητή, δεν το αποθέτω ποτέ.

 Τα όπλα όταν δεν χρησιμοποιούνται στο πεδίο των ασκήσεων είναι άνευ γεμιστήρος και με ανοικτό κλείστρο.

 Έλεγχος ασφάλειας του οπλισμού μετά από κάθε άσκηση και με αυστηρά καθορισμένη διαδικασία.

 Τυποποίηση της διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής του οπλισμού.

Η τεχνική εκπαίδευση του σχολείου στον χειρισμό του οπλισμού περιλάμβανε τα ακόλουθα αντικείμενα:

 Αρχική γέμιση του τυφεκίου, γέμιση και όπλιση, δηλαδή, του όπλου, χωρίς την πίεση του χρόνου και χωρίς την 

πίεση του εχθρού.

 Αλλαγή γεμιστήρας με τη θέληση του σκοπευτή, αλλαγή, δηλαδή, που γίνεται πριν 

από μία ενέργεια που ο σκοπευτής θα χρειαστεί τη μέγιστη δυνατότητα του όπλου σε συ-
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νεχόμενα πυρά, π.χ. πριν την έφοδο.

 Αλλαγή γεμιστήρας, επειδή τελείωσαν τα πυρομαχικά. Επειδή το G3 είναι όπλο κλειστού κλείστρου, η αλλαγή αυτή αντι-

μετωπίζεται αρχικά ως εμπλοκή.

 Ταχεία αλλαγή γεμιστήρας. Η αλλαγή δηλαδή που γίνεται υπό μεγάλη πίεση και δεν υπάρχει χρόνος για τη διάσωση της 

κενής γεμιστήρας.

 Θεραπεία απλής εμπλοκής που οφείλεται σε αφλογιστία ή σε ημιτελή εγκάθιση της γεμιστήρας στο όπλο.

 Θεραπεία εμπλοκής με την μορφή διπλής σφήνωσης, που οφείλεται σε ημιτελή απόρριψη του κενού κάλυκα και σε 

διπλή τροφοδοσία.

 Βολή ορθίως - μη υποστηριζόμενη εκατέρωθεν εμποδίου, βολή υψηλή γονυπετώς εκατέρωθεν εμποδίου, βολή κάτω 

από οχήματα και βολή πάνω από κράσπεδο του δρόμου.

 Βολές κατά στόχου που θα εμφανιστεί αιφνίδια, σε μικρή απόσταση και από ΩΡΑ 12, 6, 9 ή 3.

 Βολές εν κινήσει. Είναι οι βολές που εκτελεί ο μαχητής κατά τη διάρκεια της εφόδου ενώ βρίσκεται εντός του στόχου ή 

εντός κατοικημένου τόπου.

Η τακτική εκπαίδευση του σχολείου περιλάμβανε τα εξής αντικείμενα:

 Τακτική κίνηση μηχανοκίνητης Ομάδας Μάχης με ΤΟΜΠ Μ113, για εξάλειψη απειλής με πραγματικά πυρά. Αποβίβαση 

της ομάδας από το ΤΟΜΠ υπό την κάλυψη των πυρών του πολυβόλου του ΤΟΜΠ και ακολούθως τακτική κίνηση της ομάδος 

(πυρ και κίνηση) μέχρι και την τελική έφοδο.

 Ενέργεια μιας Ομάδος Μάχης η οποία καλείται να επανδρώσει μια απειλούμενη βραχονησίδα και έρχεται σε αιφνίδια 
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επαφή με τον εχθρό. Η ομάδα αναπτύσσεται, εκτελεί πυρά αμέσου αντιδράσεως και με πυρ και κίνηση εξαλείφει την απειλή.

 Δυναμική αντίδραση του προσωπικού που επανδρώνει ένα φυλάκιο σε μία βραχονησίδα, με τον εντοπισμό εχθρικής 

ομάδας που αποβιβάστηκε στην ακτή.

Η εκπαίδευση στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως υψηλού βαθμού επικινδυνότητας, απαιτητική ως προς τα απαιτούμενα 

προσόντα των εκπαιδευομένων και ιδιαιτέρως απαιτητική ως προς την απαιτούμενη εμπειρία των εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευ-

όμενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο για τη βελτίωση των ατομικών τους επιδόσεων. Βελτιώθηκε σημαντικά η αυτοπε-

ποίθησή τους, η εμπιστοσύνη τους στον οπλισμό που φέρουν, η ασφάλεια στον χειρισμό του όπλου τους, η αποτελεσματικότητα 

των πυρών τους και η ταχύτητα αντίδρασής τους.

Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης κατασκευάστηκαν 12 στόχοι που προσφέρουν ταχεία οργάνωση και αναδιάταξη του πεδίου 

βολής, ώστε ο χρόνος της βολής να δαπανάται στη βολή και όχι στην προετοιμασία της βολής. Κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός 

φορητών τεχνιτών εμποδίων που εξομοιώνουν το πεδίο της μάχης και προσφέρουν μεγάλη ποικιλία θέσεων βολής. Τέλος, κα-

τασκευάστηκαν 10 μεταλλικοί στόχοι οι οποίοι, οπτικά και ακουστικά ενημερώνουν άμεσα τον σκοπευτή για το αποτέλεσμα των 

βολών του.

Ως επιστέγασμα της εκπαίδευσης του σχολείου, πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2017 επίδειξη ενώπιον του Στγού Δκτού 

της ΑΣΔΕΝ, του Δκτού της 96 ΑΔΤΕ και των Διοικητών των Μονάδων και ανεξαρτήτων Υπομονάδων της ΑΔΤΕ, όπου οι εκ-

παιδευόμενοι παρουσίασαν το σύνολο των αντικειμένων που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολείου. Στο άμεσο μέλλον η 

συγκεκριμένη εκπαίδευση σχεδιάζεται να περιλάβει και άλλα αντικείμενα, όπως την εκπαίδευση στον χειρισμό του πιστολίου 

και την ειδικότητα του ακροβολιστή Ομάδος Μάχης.
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Γ΄ Σώμα Στρατού

 Από 9 έως 10 Μαΐου 2017, έλαβαν χώρα Βολές ΒΟΠ από την 8 Μ/Π ΤΑΞ.

 Από 15 έως 17 Μαΐου 2017, έλαβε χώρα 5νθήμερο ΕΕ από την 106 Α/Κ 

ΜΜΠ.

 Στις 31 Μαΐου 2017, έλαβε χώρα η ΤΑΜΣ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΥΣΗ» από την 9 

Μ/Π ΤΑΞ.
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Γ΄ Σώμα Στρατού

 Στις 14 Μαρτίου 2017, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «Εξάλειψη Αεροπρογεφυρώματος» στη νήσο Θάσο.

 Στις 11 Μαΐου 2017, διεξήχθη από τις Μονάδες 518-567 Μ/Π ΤΠ η ΤΑΜΣ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ-1», με συμμετοχή 50 Εθνο-

φυλάκων των ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ.

Γ΄ Σώμα Στρατού

Στο διάστημα 22 -26 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν 5νθήμερα Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Μονάδων ΠΒ.

Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR

Στο διάστημα από 25 Απριλίου έως 7 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κάουνας Λιθουανίας, η Άσκηση “STEADFAST 

COBALT”, με τη συμμετοχή του 490 ΤΔΒ και του 31 ΛΠΛΗ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δ΄ Σώμα Στρατού

 Βολές από ΜΕΑ στα Πετρωτά,

στις 8 Μαΐου 2017

 Εκπαίδευση στα Πλωτά Μέσα
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 ΤΟ Σ ΙΜΑ, κατά την Υπέρβαση Αντεπίθεση στο ΠΑ και ΠΒ ΑΕΤΟΥ, στις 15 Ιουνίου 2017

 Δραστηριότητες ΣΜΥ, στις 13 Ιουνίου 2017

 5νθήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης από τη ΔΠΒ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

79 ΑΔΤΕ

 Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, κατά τη διάρκεια της ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ 

– ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2017» στη β/ν «Μεγάλος Ανθρωποφάγος», πραγματοποι-

ήθηκαν βολές από τ/χ σκάφη. Στην άσκηση συμμετείχαν τα Τμήματα 

Άμεσης Επέμβασης με τα αντίστοιχα πλωτά μέσα και με Εθνοφύλακες 

του ΤΕΘ Σάμου.

 Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε TAMΣ «Άρση 

ΑΠ/Γ – Π/Γ στη μ/ν Φούρνοι» από ΤΕΘ Αγ. Κηρύκου.

 Την Τρίτη 23 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε Επιχειρησιακή 

Εκπαίδευση του συνόλου των τμημάτων χρονικών ετοιμοτήτων (ΤΧΕ 

– ΔΑΕ) του σχηματισμού.

 Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε TAMΣ «Τακτικού Συ-

γκροτήματος Ίλης Μέσων Αρμάτων κατά την Υπέρβαση-Αντεπίθεση για την 

Εξάλειψη Π/Γ», στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Τμημάτων Χρονικών Ετοιμο-

τήτων (ΤΧΕ) του Σχηματισμού.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

8
η  Μ/Π Ταξιαρχία

«VIII M
Π ΗΠΕΙΡΟΥ»
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Στο Έμβλημα της Ταξιαρχίας απει-

κονίζεται ο Ταύρος μέσα σε στεφά-

νι βελανιδιάς. Η εικόνα αυτή είναι 

η μία πλευρά αρχαίου νομίσματος 

των Ηπειρωτικών φυλών που κα-

τοικούσαν στην Ήπειρο το 234 π.Χ. 

Στη μια όψη του νομίσματος ήταν 

γραμμένη η λέξη «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» 

που σημαίνει «ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», προ-

ερχόμενη από την πρώτη ονομασία 

της Ηπείρου που ήταν «ΑΠΕΙΡΟΣ».

Στο πάνω μέρος του Εμβλήματος 

αναγράφεται η λέξη «ΟΧΙ» που θυ-

μίζει σε όλους το μεγαλείο των Ελ-

λήνων στο Έπος του 1940.

Με τον συνδυασμό των ανωτέρω 

επιγραφών, το Έμβλημα της Τα-

ξιαρχίας προσδίδει το νόημα της 

ιστορικής συνέχειας του Ηπειρω-

τικού χώρου και των Ηπειρωτών 

στους αγώνες του Έθνους ενώ ο 

ταύρος συμβολίζει τη δύναμη που 

διακατέχει την 8 Μ/Π ΤΑΞ.

νωση του θεωρούμενου αήττητου ιτα-
λογερμανικού άξονα και αποτέλεσε την 
αρχή του τέλους για τους εισβολείς.

Σχηματισμού
Η ιστορία του Σχηματισμού ξεκινά με 

τη συγκρότηση της «ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ» την 22α Δεκεμβρίου, στη Φιλιππιά-
δα Πρέβεζας, ενόψει των επιχειρήσεων 
απελευθέρωσης της Ηπείρου.

Στις 11 Ιανουαρίου 1913, μετονομά-
στηκε σε «VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ», με 
πρώτο Διοικητή τον Υποστράτηγο Δημή-
τριο Ματθαιόπουλο.

Ουσιαστική ήταν η συμμετοχή της Με-
ραρχίας και των Μονάδων της σε όλους 
τους αγώνες του έθνους.

Στους Βαλκανικούς πολέμους συμμε-
τείχε στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
και στις 23 Ιουνίου 1913 εγκαταστάθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας μέρος στις 
επιχειρήσεις εναντίον των Βουλγάρων.

Στη Μικρασιατική εκστρατεία έλαβε 
μέρος με το 15ο Σύνταγμα Πεζικού, το 
οποίο είχε σημαντικές επιτυχίες.

Κατά το Έπος του 1940, η VIII Μεραρ-
χία, με Διοικητή τον Υποστράτηγο Χαράλα-
μπο Κατσιμήτρο, έγραψε λαμπρές σελίδες 
άφθαστου μεγαλείου και δόξας. Ανέκοψε 
την προέλαση των ιταλικών δυνάμεων 
στην τοποθεσία Ελαίας-Καλαμά, ενώ στη 
συνέχεια διαδραμάτισε αποφασιστικό 
ρόλο στην επιθετική επιστροφή του Ελλη-
νικού Στρατού μέχρι την περιοχή του Αρ-
γυροκάστρου. Η εξέλιξη των επιχειρήσε-
ων στη Μακεδονία ανάγκασε τα τμήματα 
της Μεραρχίας να επανέλθουν στα αρχικά 
ελληνοαλβανικά σύνορα. Στη συνέχεια 
συμπτύχθηκε στον χώρο της Φιλιππιάδας 
για να διαλυθεί με την υπογραφή της ανα-
κωχής, στις 20 Απριλίου 1941.

Συγκροτήθηκε εκ νέου στις 18 Μαρ-
τίου 1946 και έλαβε μέρος στις επιχειρή-
σεις της περιόδου 1947-1949.

Τον Οκτώβριο του 2009 μετονομάστη-
κε σε VIII Μεραρχία Πεζικού «ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ», τον Μάρτιο του 2011 σε 
VIII Μηχανοποιημένη Μεραρχία Πεζικού 
«ΗΠΕΙΡΟΥ-ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ». Από τον 
Μάρτιο του 2014, μετά από μεταβολές στην 
οργάνωση, τις δυνάμεις και τα μέσα της, 
αναδιοργανώθηκε σε σχηματισμό επιπέ-
δου Ταξιαρχίας και φέρει την ονομασία 8η 
Μ/Π Ταξιαρχία «VIII MΠ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Ιστορικά Στοιχεία
Περιοχής
Η Ήπειρος αποτελεί ένα ενιαίο γεω-

γραφικό και εθνολογικό διαμέρισμα, το 
οποίο παρέμεινε αμετάβλητο από την 
αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Αυτό 
αποδεικνύεται από τις ανασκαφές και τα 
αρχαιολογικά ευρήματα στη Δωδώνη, 
στο Βουθρωτό, στο Αργυρόκαστρο, στην 
Απολλωνία και αλλού.

Ιστορικά, ο πλέον αξιόλογος βασιλι-
άς της προχριστιανικής περιόδου, ήταν ο 
Πύρρος, σημαντικότατος και φημισμένος 
στρατηλάτης της εποχής του, γνωστός για τη 
σύλληψη και υλοποίηση του τολμηρού σχε-
δίου να επιτεθεί και να νικήσει δύο φορές 
τους Ρωμαίους στη βάση τους στην Ιταλία.

Τον 13ο αιώνα η Ήπειρος γνώρισε τη 
μεγαλύτερή της ακμή, με την ίδρυση του 
Δεσποτάτου της Ηπείρου από τον Μιχαήλ 
Άγγελο Κομνηνό Δούκα, με έδρα την Άρτα.

Προοδευτικά, κατά τη διάρκεια του 14ου 
και 15ου αιώνα, η Ήπειρος κατελήφθη από 
τους Τούρκους ενώ τον 18ο αιώνα γνώρισε 
μεγάλη οικονομική και πνευματική ανάπτυ-
ξη. Την περίοδο αυτή ανέβηκε στο πασαλίκι 
των Ιωαννίνων ο Αλή Πασάς.

Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν κατά 
τη διάρκεια των Α΄ Βαλκανικών Πολέ-
μων στις 21 Φεβρουαρίου 1913. Καθο-
ριστικό ρόλο στην άνευ όρων συνθηκο-
λόγηση των τουρκικών δυνάμεων του 
Εσσάτ Πασά έπαιξε ο Τχης (ΠΖ) Ιωάννης 
Βελισσαρίου, Δκτής του 9ου Τάγματος 
Ευζώνων, ο οποίος με ένα ευφυέστατο 
σχέδιο παρέκαμψε την οχυρωμένη το-
ποθεσία Μπιζανίου και έφθασε πρώτος 
στα περίχωρα των Ιωαννίνων.

Την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πο-
λέμου η Ήπειρος και ιδιαίτερα η ευρύ-
τερη περιοχή του Καλπακίου αποτέλεσε 
το κύριο πεδίο μαχών του Ελληνικού 
Στρατού. Εκεί δοκιμάστηκε η ηρωική 

αντίσταση των Ελλήνων Αξιωμα-
τικών και Οπλιτών ενώ η 

περήφανη νίκη τους 
σήμανε την 

τ α π ε ί -
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Κάτω Πλατεία (1953), λίγο καιρό πριν κατεδαφιστεί το ξενοδοχείο 

«Αβέρωφ» (1), το οποίο κτίστηκε στις αρχές του αιώνα και ήταν ιδιοκτη-

σία του Τουρκογιαννιώτη Ισχάν Χαμδή Εφέντη. Στο κάστρο Λιθαρίτσια, 

οι στρατώνες (2) δεν έχουν ακόμη κατεδαφιστεί. Δίπλα τους, στο δεξιό 

άκρο, ο πύργος (3) με την υδατοδεξαμενή στην κορυφή του, που έπαιρνε 

νερό από τη λίμνη με ισχυρότατες αντλίες και τροφοδοτούσε το Δημοτικό 

Νοσοκομείο και τον κήπο στον Κουραμπά, τους στρατώνες αλλά και τις 

κρήνες που υπάρχουν στη βάση του ωρολογίου (4). Τα κτήρια της VIII Με-

ραρχίας (5), (6), διατηρούνται και σήμερα. Τα ταξί (7) έχουν ήδη αρχίσει 

να αυξάνονται και να εκτοπίζουν τα γραφικά ιππήλατα «αμάξια».

Ιωάννινα, Οι Στρατώνες, εκδ. Γεώργιος Πανταζίδης (1930). Η φωτο-

γραφία έχει ληφθεί τέσσερα χρόνια μετά την απελευθέρωση των Ιωαν-

νίνων και απεικονίζει τους τούρκικους στρατώνες στη θέση Λιθαρίτσια 

που χρησιμοποιούσε πλέον ο Ελληνικός Στρατός. Το κτήριο ήταν το με-

γαλύτερο της εποχής του. Δεξιά διακρίνεται ένας πύργος ύδρευσης και 

αριστερά ένας ηλεκτρικός υποσταθμός. Δίπλα του το σωζόμενο κτήριο 

της VIII Μεραρχίας.

Το κτήριο της VIII Μεραρχίας (1909)



41

Κτηρίου Στρατηγείου
Το ιστορικό κτήριο στο οποίο στεγάζε-

ται το Στρατηγείο του Σχηματισμού είναι 
οθωμανικής περιόδου, θεμελιώθηκε το 
1879 επί Αχμέτ Ρασήμ Πασά. Η πατρότητα 
της μελέτης του οικοδομήματος αποδίδε-
ται στον πολωνικής καταγωγής νομομη-
χανικό Ζίγκμουντ Μινέικο.

Η αρχιτεκτονική του είναι επηρεα-
σμένη από την επικρατούσα τότε νεο-
κλασική αρχιτεκτονική. Κύρια χαρα-
κτηριστικά της είναι η τριμερής οριζό-
ντια και κάθετη κατανομή της όψης και 
η συμμετρική κάτοψη.

Το κτήριο του Στρατηγείου θεμελιώ-
θηκε στη θέση που βρισκόταν άλλοτε το 
ανάκτορο του γιου του Αλή Πασά, Μουχτάρ. 
Αποτελεί μέρος ενός συνόλου κτισμάτων, 
που περιλάμβανε στρατώνες, στάβλους, 
μαγειρεία και αποθήκες που ήταν κτισμένα 
παραπλεύρως. Χρησιμοποιήθηκε ως κατοι-
κία του Βαλή του Βιλαετίου των Ιωαννίνων, 
γι’ αυτό ήταν γνωστό και ως «κονάκι».

Το κτήριο έχει συνδεθεί με σημαντικά 
γεγονότα της πόλης αλλά και της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας. Το 1912 στο κτήριο αυτό 
συνεδρίασε η Οθωμανική Στρατιωτική Δι-
οίκηση υπό τον Εσσάτ Πασά, όπου αποφα-
σίστηκε η άνευ όρων παράδοση της πόλης 
στον Αρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο. 
Στο ίδιο κτήριο, ακολούθως, στεγάστηκε η 
VIII Μεραρχία Πεζικού, με πρώτο Διοικητή 
τον Υποστράτηγο Δημήτριο Ματθαιόπουλο.

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και κατά την προετοιμασία της 
άμυνας της Ηπείρου κατά της επερχόμε-
νης ιταλικής επιθέσεως, στο κτήριο αυτό 
σχεδιάστηκαν οι επιχειρήσεις Ηπείρου 
υπό τη διοίκηση του Υποστράτηγου Χα-
ράλαμπου Κατσιμήτρου. Στη διάρκεια 
της κατοχής (1941-1944) εγκαταστάθηκε 
η Ανώτατη Ιταλική Στρατιωτική Διοίκηση 
Ιωαννίνων, μετά δε την απελευθέρωση, 
το κτήριο περιήλθε και πάλι στη Διοίκηση 
της VIII Μεραρχίας Πεζικού.

Σήμερα παραμένει μόνο το κτήριο 
που στεγάζεται το Στρατηγείο της 8ης Μ/Π 
Ταξιαρχίας. Τα υπόλοιπα κτήρια σταδιακά 
παραδόθηκαν στον Δήμο Ιωαννιτών και 
σε άλλους φορείς της πόλης.

Από το 1977 έχει χαρακτηριστεί ως 
διατηρητέο και ελέγχεται από την Υπηρε-
σία Νεότερων Μνημείων.

Αποστολή
 Η εκπαίδευση του προσωπικού και 

η συντήρηση του υλικού των οργανικών 
της Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπομονά-
δων.

 Η ασφάλεια της προκάλυψης στη 
ΠΕ της με τα Τάγματα Προκαλύψεώς της.

 Η καταστροφή ή απόκρουση των 
εχθρικών δυνάμεων με τη χρησιμοποί-
ηση πυρός, κίνησης και αγώνα εκ του 
συστάδην από τις Μονάδες-Ανεξ. Υπομο-
νάδες της Ταξιαρχίας.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση των Μονάδων και 

Ανεξαρτήτων Υπομονάδων έχει προ-
σαρμοσθεί ώστε να επιτευχθεί το όραμα 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, σύμ-
φωνα με τις εκδοθείσες διαταγές και 
δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαί-
δευση και ενεργοποίηση των Τμημά-
των Χρονικών Ετοιμοτήτων (ΤΧΕ), στην 
εκτέλεση ασκήσεων επί αντιμετώπισης 
ασύμμετρων απειλών, με ιδιαίτερη έμ-
φαση, σε περιοχές εγγύς της μεθορίου.

Ομοίως έχει τροποποιηθεί η εκ-
παίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής 
και διεξάγεται πλέον σε θεματικές ενό-
τητες, εστιασμένες σε αντικείμενα και 
ασκήσεις προσαρμοσμένες επί απειλών 
που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, με 
σκοπό την επαύξηση της μαχητικής 
ικανότητας. Οι ενέργειες αυτές έχουν 
θετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα το 
ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση 
να παρουσιάζει συνεχώς αύξηση.

Η εκπαίδευση του στρατιωτικού προ-

σωπικού διακρίνεται στην:

 Εκπαίδευση Στελεχών (Αξκοί-Μ. 

Υπξκοι-ΕΜΘ). Τα Στελέχη του Σχη-

ματισμού φοιτούν σε όλα τα προ-

βλεπόμενα, λόγω θέσης και βαθμού 

σχολεία και συμμετέχουν σε πλήθος 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με 

επιδιωκόμενο σκοπό τη βελτίωση 

των γνώσεων και την απόκτηση 

εμπειρίας, προκειμένου να είναι ικα-

νά να ανταποκριθούν στα καθήκοντα 

που τους ανατίθενται για την εκτέλεση 

της αποστολής τους.

 Εκπαίδευση Επαγγελματιών Οπλι-

τών (ΕΠ.ΟΠ) και περιλαμβάνει:

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση

 Εκπαίδευση υποψηφίων βαθμο-

φόρων

 Εκπαίδευση μετά τη μονιμοποίηση

 Διεξαγωγή Σχολείων Τακτικής Χρη-

σιμοποίησης Οπλισμού.

 Εκπαίδευση Οπλιτών θητείας, 

που περιλαμβάνει:

 Σχολείο Προχωρημένης Εκπαί-

δευσης Νεοσυλλέκτων

 Σχολεία Ειδικοτήτων

 Επιχειρησιακή Εκπαίδευση.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Επιδίωξη της Ταξιαρχίας είναι η συ-

νεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η 
απόκτηση πολλαπλών γνώσεων, με στό-
χο να καταστεί πολλαπλασιαστής ισχύος 
και βασικός παράγοντας σταθερότητας 
στην περιοχή ευθύνης της, με παράλληλη 
εκτέλεση δράσεων ισχύος και αποτροπής. 
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση υλοποιεί-
ται με προσαρμογή στην αποστολή και με 
βάση τις νέες απειλές που διαμορφώνο-
νται και διεξάγονται:

 Ασκήσεις Στρατηγείου /Σταθ-
μών Διοικήσεων (CPX/Command Post 
Exercises) που αποσκοπούν στην εκπαί-
δευση των Επιτελών στην επιχειρησιακή 
λειτουργία και στις διαδικασίες χειρισμού 
διαφόρων κρίσεων.

 Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευ-
μάτων (LIVEX/Live Exercises) (ΤΑΜΣ) με 
πραγματικά πυρά στις οποίες δοκιμάζεται 
η αντοχή ανθρώπων και μηχανών στις 
ιδιαίτερα δύσκολες εδαφικές περιοχές που 
είναι ανεπτυγμένες οι Μονάδες και Ανε-
ξάρτητες Υπομονάδες του Σχηματισμού.

 Πενθήμερα Επιχειρησιακής Εκ-
παίδευσης και Ασφαλείας Προκάλυψης 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η επιχει-
ρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού 
στη διεξαγωγή επιχειρήσεων ημέρα και 
νύχτα, υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

 Επιδείξεις Υποδειγματικής Δοκι-
μής Φιλοσοφίας Σχεδίασης (Rehearsal of 
Concept – ROC DRILL), της διαδικασίας 
«Εφαρμογή του σχεδίου Επιστράτευσης 
της Αποστολής Συμπληρώσεως (ΑΣ) Αυ-
τοεπιστρατευόμενης Μονάδας (ΑΕΜ)», 

επιτυγχάνοντας αναβάθμιση του βαθμού 
ετοιμότητας, οργάνωσης και λεπτομερούς 
σχεδίασης της επιστρατευτικής αποστολής 
των Μονάδων-Ανεξαρτήτων Υπομονάδων.

 Συστηματική εκπαίδευση του προ-
σωπικού των Ταγμάτων Εθνοφυλακής η 
οποία να ανταποκρίνεται στην αποστολή και 
τις ιδιαιτερότητες των ΤΕΘ της Ταξιαρχίας.

 Βολές με όλα τα οπλικά συστήματα 
που διαθέτει ο Σχηματισμός από το σύνο-
λο του προσωπικού.

 Εκπαίδευση των ΤΧΕ – Δοκιμές των 
ειδικών Σχεδίων, με σκοπό την επαύξηση 
της ετοιμότητας.

 Αναγνωρίσεις ημέρα και νύχτα και 
επανδρώσεις τοποθεσιών.

 Συνεχής εκπαίδευση και έμφαση 
στη διατροφή, διαβίωση και στον διατιθέ-
μενο εξοπλισμό των Στρατιωτικών Εκπαι-
δευμένων Σκύλων-Συνοδών (ΣΕΣΣ).

Δραστηριότητες
Η Ταξιαρχία, στο πλαίσιο της ασφάλει-

ας, της αποφυγής του αιφνιδιασμού και 
της έγκαιρης προειδοποίησης, έχει ανα-
πτύξει ένα αξιόπιστο πλέγμα επιτήρησης 
της μεθορίου το οποίο στηρίζεται:

 Στην ανάπτυξη Επιτηρητικών Φυ-
λακίων, σε συνδυασμό με σύγχρονα συ-
στήματα επιτήρησης, όπως τα Οχήματα 
Επιτήρησης Μονάδων (ΟΕΜ), τασσόμενα 
σε θέσεις εγγύς των φυλακίων.

 Στη διεξαγωγή εναέριας επιτήρη-
σης με ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρα-
τού που διατίθενται στον Σχηματισμό.

 Στην εκπομπή μηχανοκίνητων 
περιπόλων με ανιχνευτικά τεθωρακι-

σμένα οχήματα.
 Στην εκτέλεση αναγνωρίσεων και 

ασκήσεων σε χώρους εγγύς της μεθορί-
ου οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας 
στον ντόπιο πληθυσμό.

Από τον Μάρτιο του 2016 έχει εκτελε-
στεί και συνεχίζει να εκτελείται ένα πολυ-
διάστατο έργο με τη συνδρομή του Σχη-
ματισμού στην οργάνωση και λειτουργία 
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, τριών 
κέντρων φιλοξενίας προσφύγων-μετα-
ναστών, με το προσωπικό να καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια και να αισθάνε-
ται ιδιαίτερα υπερήφανο ενώ από όλους 
τους τοπικούς φορείς αναγνωρίσθηκε 
η μέγιστη βοήθεια που έχει παράσχει ο 
Στρατός στην αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού ζητήματος.

Διαρκής και πολύτιμη είναι η εκτέ-
λεση εργασιών εκκαθάρισης Υπόπτων 
Χώρων από δύο ΟΝ/ΤΕΝΞ. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι το 2016 αποδόθηκαν προς χρή-
ση, 7 Υ/Χ συνολικού εμβαδού 230.602 τ.μ 
και καταστράφηκαν 328 νάρκες, βλήματα 
και χειροβομβίδες, ενώ μέχρι στιγμής για 
το 2017, αποδόθηκε προς χρήση 1 Υ/Χ 
συνολικού εμβαδού 57.600 τ.μ., ερευνή-
θηκαν 31.850 τ.μ. και καταστράφηκαν 93 
ευρήματα. Παράλληλα οι πυροτεχνουργοί 
του Σχηματισμού διατίθενται για την κατα-
στροφή ανευρεθέντων από πολίτες πυρο-
μαχικών, κατάλοιπων πολέμων ή λοιπών 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατε-
σπαρμένα στην ΠΕ της 8 Μ/Π ΤΑΞ.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδί-
ου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ η Ταξιαρχία συμμετέχει 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ενεργά με την τήρηση σε ετοιμότητα και τη 
διάθεση, εφόσον απαιτηθεί, προσωπικού 
και μέσων. Συγκεκριμένα προβαίνει στην 
εκπομπή μεικτών και αμιγών περιπόλων 
σε όλη την ΠΕ της σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΛ.ΑΣ, 
εγκαθιστά πυροφυλάκια και τηρεί ετοιμό-
τητα διάθεσης προσωπικού και μηχανη-
μάτων ΜΧ, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Διοργανώνονται ομιλίες και ημερίδες 
από εξειδικευμένα στελέχη του Σχηματι-
σμού αλλά και επιφανείς ομιλητές Πανεπι-
στημίων και λοιπών φορέων, με σκοπό την 
ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα:

 Πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων
 Πρόληψης και καταπολέμησης των 

ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων ουσιών
 Ιατρικών θεμάτων και διαδικασιών 

παροχής Α΄ βοηθειών
 Ευαισθητοποίησης σε θέματα προ-

στασίας περιβάλλοντος.

Ο Σχηματισμός συμμετέχει με τη 
διάθεση στρατιωτικών τμημάτων τόσο 
στις εθνικές επετείους όσο και στο σύ-
νολο των λοιπόν τοπικών εορταστικών 
εκδηλώσεων και παρελάσεων. Αξιομνη-
μόνευτες είναι οι δύο αναπαραστάσεις 
που λαμβάνουν χώρα κάθε έτος και στις 
οποίες συμμετέχει ενεργά ο Σχηματισμός. 
Η πρώτη αφορά την ανατίναξη από τους 
Σουλιώτες στο Κούγκι που πραγματοποιεί-
ται την 21η Μαΐου στην περιοχή Σουλίου και 
η δεύτερη στο Ύψωμα Μαχητής Καλπακίου 
η οποία πραγματοποιείται τις απογευματινές 
ώρες της 27ης Οκτωβρίου, με εξιστόρηση 
και αναπαράσταση των πρώτων ημερών 
της ιταλικής εισβολής του 1940. Και στις δύο 
εκδηλώσεις συρρέει κάθε χρόνο πλήθος 
επισκεπτών και παροτρύνουμε τους ανα-
γνώστες να παρευρεθούν για να νιώσουν το 
μεγαλείο και τη γενναιότητα των Ελλήνων.

Πραγματοποιούνται δωρεάν επιμορφω-

τικές επισκέψεις οπλιτών σε ιστορικούς χώ-
ρους και μουσεία προκειμένου να γνωρί-
σουν την ιστορία και την πλούσια παράδοση 
του τόπου. Στο ίδιο πεδίο δράσης ο Σχημα-
τισμός υποδέχεται μαθητές της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για 
να γνωρίσουν την ιστορία του κτηρίου του 
Στρατηγείου και τη στρατιωτική ιστορία της 
περιοχής, καθώς και για να ενημερωθούν 
σε θέματα επαγγελματικού προσανατολι-
σμού επί των Στρατιωτικών Σχολών.

Παράλληλα πολλές είναι οι επισκέ-
ψεις φορέων, συλλόγων και απλών 
επισκεπτών στο Στρατιωτικό Μουσείο 
Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 («ΧΑΝΙ 
ΕΜΙΝ ΑΓΑ») και στο Μουσείο Πολέμου 
1940-1941 («ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ»).

Δεδομένου ότι το πολυτιμότερο οπλικό 
μας σύστημα είναι ο άνθρωπος, δίδεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση και 
βελτίωση των στρατιωτικών εγκαταστάσε-
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ων και των στρατιωτικών οικημάτων, αξι-
οποιώντας για το σκοπό αυτό στο μέγιστο 
τη Διμοιρία Επισκευών – Εγκαταστάσεων 
η οποία έχει να επιδείξει ένα αξιομνημό-
νευτο έργο. Επιπρόσθετα για τη βελτίωση 
του πνεύματος Μονάδος και της σύσφιξης 
των σχέσεων, το πρόγραμμα των κοινω-
νικών δραστηριοτήτων των Μονάδων και 
Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Ταξιαρχί-
ας, εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχα-
γωγικές εκδηλώσεις (πχ. ημέρα οικογέ-
νειας, παιδικοί χώροι, συνεστιάσεις, κ.λπ.), 
ομαδικές επισκέψεις και εκδρομές.

Διεθνείς Συνεργασίες
Η Ταξιαρχία στο πλαίσιο της συνθήκης 

επί των Συμβατικών Δυνάμεων στην Ευ-
ρώπη (CFE), ως δηλωμένη περιοχή, τηρεί 
ανά πάσα στιγμή ετοιμότητα υποδοχής και 
επιθεώρησης από εξουσιοδοτημένο προ-
σωπικό για τη διασφάλιση τήρησης των 
διεθνών συμφωνιών που αφορούν στον 
έλεγχο των εξοπλισμών.

Στα πλαίσια των Διμερών Συνεργασι-
ών με την Αλβανία επί θεμάτων Ασφάλειας 
Μεθορίου, πραγματοποιούνται ετησίως η 
τακτική συνάντηση – συνεδρίαση της Κύρι-
ας Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Μεθοριακής 
Επιτροπής (ΚΜΕ-ΑΜΕ) και ανά εξάμηνο οι 
προβλεπόμενες συναντήσεις μεταξύ των 
τοπικών μεθοριακών αντιπροσώπων.

Στα πλαίσια της παροχής διευκολύν-
σεων των Ελληνικών Ένοπλων Δυνά-

μεων σε άλλα Κράτη και στις Δυνάμεις 
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, διατίθενται 
τμήματα της Στρατονομίας του Σχηματι-
σμού για τη συνοδεία των διερχόμενων 
φαλαγγών εντός της περιοχής ευθύνης 
της Ταξιαρχίας. 

Κοινωνική Προσφορά
H Ταξιαρχία συμμετέχει στην εφαρ-

μογή του προγράμματος της κοινωνικής 
προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των προ-
ϊσταμένων κλιμακίων, με στοχευμένες 
δράσεις για την εμπέδωση της εμπιστο-
σύνης και την εξύψωση του φρονήμα-
τος των κατοίκων των ακριτικών κυρί-
ως περιοχών, με:

 Διάθεση οπλιτών ιατρών στις νή-
σους ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ, ΟΘΩΝΟΙ και ΜΑΘΡΑΚΙ 
των Διαπόντιων Νήσων.

 Παροχή ιατρικής εξέτασης και 
συμβουλών σε κατοίκους παραμεθόριων 
χωριών.

 Εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνερ-
γασία με τα νοσοκομεία της πόλης των 
Ιωαννίνων.

 Διάθεση περισσευούμενου συσσι-
τίου σε τοπικές ενορίες που σιτίζουν άπο-
ρους συμπολίτες μας.

 Διάθεση μέσων και μηχανημάτων 
ΜΧ για τη διευθέτηση δρομολογίων και 
διαμορφώσεις χώρων, σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Ηπείρου και τους όμο-
ρους Δήμους.

 Διάθεση της Στρατιωτικής Μουσικής 
σε φορείς της περιοχής για θρησκευτικές, 
ιστορικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 Διάθεση της ΛΑΦ Ιωαννίνων σε μη 
κερδοσκοπικούς φορείς, για την οργάνω-
ση κοινωνικών εκδηλώσεων.

Λοιπά Θέματα
Στα πλαίσια της μέριμνας για το 

προσωπικό, παρέχονται οι παρακάτω 
εγκαταστάσεις:

 ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ για τη δια-
μονή των στελεχών και των οικογενειών 
τους στα Ιωάννινα, την Κόνιτσα και τους 
Φιλιάτες, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος 
των αναγκών στέγασης.

 Λέσχες Αξιωματικών στις πόλεις 
των Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Φιλιατών, 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών σίτι-
σης και ψυχαγωγίας των στελεχών και 
των οικογενειών τους.

 Ξενώνες στη Φρουρά Ιωαννίνων, 
για τη διαμονή των στελεχών που βρί-
σκονται σε Φύλλο Πορείας ή για προσω-
πικούς λόγους.

 Ξενώνες στην πόλη της Σαγιάδας, 
που βρίσκονται σε παραθαλάσσια τοπο-
θεσία και έχουν σκοπό την αναψυχή του 
προσωπικού και των οικογενειών του.

 Στρατιωτικό Πρατήριο στα Ιωάννινα, 
για την εξυπηρέτηση των στελεχών και 
των οικογενειών τους, το οποίο προσφέρει 
μεγάλο αριθμό ειδών σε συμφέρουσες τι-
μές και δυνατότητα πληρωμής με POS.



ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέσπιση Νέου Ειδικού Μισθολογίου για τις ΕΔ

Με την ψήφιση του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) θεσπί-

στηκε νέο ειδικό μισθολόγιο για τις ΕΔ.

Πλέον, για τον υπολογισμό του Βασικού Μισθού (ΒΜ), ισχύουν 

τέσσερις (4) κατηγορίες με βάση την προέλευση των στελεχών, στις 

οποίες, ανάλογα με τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας, αντιστοιχεί ορι-

σμένο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ).

Πέραν του ΒΜ, προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων όπως Ιδιαι-

τέρων Συνθηκών Εργασίας, Θέσης-Ευθύνης, «Παραμεθορίου», καθώς και οικογενειακή παροχή.

Για ορισμένη κατηγορία στελεχών, προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων κινδύνου, αναπηρίας και καθηγεσίας, ενώ για 

πρώτη φορά εισάγεται ειδική αποζημίωση για νυκτερινή απασχόληση, ύψους 2,77 € ανά ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις προβλέψεις του νέου μισθολογίου, κανένα στέλεχος δεν θα δει μείωση στον τραπεζικό 

του λογαριασμό, αλλά τυχόν διαφορές θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό προσωπικής διαφοράς.

Ο νέος νόμος έχει αναδρομική ισχύ από 01-01-2017.

Εγκαίνια Παιδικής Χαράς από το 304 ΠΕΒ

Στις 6 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό και 

τα μέλη των οικογενειών του 304 ΠΕΒ, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαί-

νια της παιδικής χαράς του Ε/Γ Οικισμού 

«Ρήγας Φεραίος» Βελεστίνου με την 

παρουσία της Ειδικής Γραμ-

ματέως του ΥΠΕΘΑ κ. Καλλι-

όπης Παπαλεωνίδα. 

Σεμινάριο Οδικής Συμπεριφοράς στη ΔΙΚΕ

Στις 23 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς στη ΔΙΚΕ (ΙVMΠ), με 

ομιλητή τον κ. Αναστάσιο Μαρκούιζο (ΙΑΒΕΡΗΣ), στο οποίο συμμετείχε το σύνολο του στρατιω-

τικού και πολιτικού προσωπικού της φρουράς Τρίπολης και των Ν/Σ οπλιτών της 2017 Γ΄ΕΣΣΟ 

[Στρατού Ξηράς (11ο ΣΠ) και Πολεμικής Αεροπορίας (124 ΠΒΕ)].
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Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός
Αξιωματικών (ΑΟOΑ)

Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του 

για την παροχή στέγης στα μέλη του, έχει προγραμματίσει την κατασκευή 

συνολικά σαράντα (40) διαμερισμάτων στα Ιωάννινα, στην έκταση του πρώ-

ην Στρατοπέδου «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» σε δύο (2) φάσεις.

 Ως πρώτη φάση υλοποίησης του ως άνω Οικοδομικού Προγράμματος 

έχει μελετηθεί από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του η κατασκευή δέκα οκτώ 

(18) διαμερισμάτων, με τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής προμελέτης του έργου.

Έχει προγραμματιστεί η υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΑΟΟΑ, προκειμένου να κατατεθεί ο Φάκελος της Μελέτης στην Υπηρεσία Δόμησης για την προέγκριση της άδειας δόμησης.

Τα διαμερίσματα έχουν μελετηθεί να διαθέτουν και αποθηκευτικό χώρο, όπως επίσης και κλειστή θέση στάθμευσης.

 Ως δεύτερη φάση υλοποίησης του ως άνω Οικοδομικού Προγράμματος, έχει μελετηθεί από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

η κατασκευή των υπολοίπων είκοσι δύο (22) διαμερισμάτων, με τη σύνταξη της αντίστοιχης μελέτης του έργου.

ΜΕΡΥΠ

 Στις 12 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε θέματα βασι-

κών αρχών Α΄ βοηθειών και διάσωσης, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ξάνθης, 

που παρακολουθείται από την ΙV ΤΑΞΥΠ. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 

τα νήπια και το προσωπικού του σταθμού.

 Επίσης, στις 17 Μαΐου 2017, στον ΒΝΣΞ (IV ΤΑΞΥΠ) διοργανώθηκε 

από τον πρόεδρο, τον χοροδιδάσκαλο και μέλη του χορευτικού ομίλου 

Ξάνθης δράση που αφορούσε σε ενημέρωση για θέματα ελληνικής παρά-

δοσης και χορών της Θράκης.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

 Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε ομιλία από το 

μη κυβερνητικό σωματείο SAVE MORAS, στο αμφιθέατρο της 1ης ΣΤΡΑ-

ΤΙΑΣ/EU-OHQ, με θέμα «Προώθηση του Εθελοντισμού Προσφοράς Αι-

μοποιητικών Κυττάρων (Μυελού των Οστών)», στο προσωπικό της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και Μονάδων της φρουράς Λάρισας.

 Στο πλαίσιο της βιωματικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των 

νηπίων του ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, πραγματοποιή-

θηκαν κατά το Β΄ τρίμηνο 2017, δράσεις και δραστηριότητες, όπως επί-

σκεψη στο ΣΠ ΛΑΡΙΣΑΣ, παρακολούθηση θεατρικής παράστασης από 

τον Δήμο Λάρισας, πραγματοποίηση της καλοκαιρινής γιορτής, η οποία 

ήταν αφιερωμένη στα 10 χρόνια λειτουργίας του ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, στη Θε-

ρινή Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας.

303 ΠΕΒ

Την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από το ΕΚΑΒ με θέμα τις πρώτες βοήθειες.
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404 ΓΣΝ

 Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, εφαρ-

μόζεται από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του 404 ΓΣΝ, από 

τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, η ηλεκτρονική καταγραφή ασθενών 

και βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση τριών τμημάτων για τηλεφω-

νική καταχώριση ραντεβού καθημερινά. Συγκεκριμένα:

 Γραφείο εξυπηρέτησης ε.α. στελεχών ΕΔ & μελών των οικο-

γενειών τους

 Γραφείο ε.ε. στελεχών ΕΔ, επιτίμων & μελών των οικογενει-

ών τους 

 Γραφείο Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης.

 Στις 30 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε ομιλία-ενημέρωση 

του Θεσμού του «Υπασπιστή Διοίκησης» σε Ανθστές-Υπξκούς Δι-

οίκησης των Μονάδων 303 ΠΕΒ, 304 ΠΕΒ, 307 ΤΣΥΑΥ, 1ο ΤΕΑ Υ 

και στο προσωπικό του 404 ΓΣΝ και του Στρατιωτικού Φαρμακείου 

Αθηνών (Παράρτημα Λάρισας), από την Ανθστή (ΥΓ) Βαρβάρα Πα-

παναγιώτου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενεργοποίη-

σης και προώθησης του θεσμού, με βάση το όραμα και τις κατευ-

θύνσεις του κ. Α/ΓΕΣ.

 Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 διεξήχθη-

κε με επιτυχία το σεμινάριο ALS (Advanced Life Support) υπό την 

αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης στο 404 ΓΣΝ. 

Στο σεμινάριο εκπαιδεύτηκαν 25 ιατροί και νοσηλευτές από όλη 

τη χώρα στην προσέγγιση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς αλλά 

και στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής σε νοσοκομεια-

κό περιβάλλον. Το σεμινάριο περιλάμβανε λίγη θεωρία και πολ-

λή πρακτική εξάσκηση σε καθημερινά περιστατικά ασθενών που 

νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με σοβαρά προβλήματα υγείας. Να 

σημειωθεί ότι στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών η παρα-

κολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι προαπαιτούμενο 

για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
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Ημερίδα Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων στην 1η 

ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, οργανώθηκε από το ΓΥΑ της Ταξχίας στο στρατόπε-

δο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΑΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ημερίδα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, με τη 

συμμετοχή της ΕΛΑΣ (Τροχαία Θεσ/νίκης), του ΕΚΑΒ και του ΠΣ (Κλιμάκιο Σταυρού).

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ

 Πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση 6 ανενεργών διαμερισμάτων τύπου Μοτέλ στο ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας.

 Διαμορφώθηκε χώρος κτηριακών εγκαταστάσεων στο Στρδο «ΚΩΤΤΑ» (παλαιό 424 

ΓΣΝΕ), για τη δημιουργία 4 διαμερισμάτων ΣΟΕΠΟΠ και βοηθητικών χώρων.
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Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ

Κατασκευάστηκε νέο οίκημα Ετοιμότητας και Διοικητικής Μέριμνας οκτώ διαμερισμάτων στο Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ».

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Θεσσαλονίκης

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, το προσωπικό του 1ου  ΒΝΣΘ συμμετείχε στον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας 

Αλέξανδρος»
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Θεσσαλονίκης

 Τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα νήπια κατασκεύασαν χειροποίητες λαμπάδες, 

και πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τα Πάθη του Χριστού, τα ήθη και τα έθι-

μα του Πάσχα.

 Την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε κυνήγι πασχαλινών 

αυγών (Easter egg hunt), τιμώντας τα έθιμα του Πάσχα άλλων χωρών, στο 

πλαίσιο της πολυπολιτισμικής προσέγγισης των θεματικών μας ενοτήτων.

 Στις 10 Μαΐου, επισκέφτηκε τον 1ο ΒΝΣΘ ο Μακαριώτατος Αρχιεπί-

σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄ και προς τιμή του 

παρουσιάστηκε μουσική παράσταση των νηπίων.

 Στις 12 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση 60 πεύκων στον 

χώρο του Στρατοπέδου «ΝΤΑΛΙΠΗ», γιορτάζοντας την περιβαλλοντική παι-

δεία και τον οικολογικό πολιτισμό.
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80 ΑΔΤΕ

Στο πλαίσιο της μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, η 80 ΑΔΤΕ συνέχισε την αναβάθμιση της Λέσχης Εθνοφυλακής Κω, 

προσφέροντας τόσο στο εν ενεργεία όσο και στο εν αποστρατεία προσωπικό όλων των κλάδων των ΕΔ ένα πανέμορφο πολυχώρο 

στην πόλη της Κω, με πολλαπλές δυνατότητες για τους επισκέπτες.

Η Λέσχη Εθνοφυλακής Κω διαθέτει ένα άριστα οργανωμένο εστιατόριο που προσφέρει ένα πλούσιο και γευστικότατο μενού, 

καφετέρια με γιγαντοοθόνη για παρακολούθηση αθλητικών προγραμμάτων, ειδικό χώρο τέλεσης εκδηλώσεων (πάρτι γενεθλίων 

κ.ά.), roof garden με μπαρ και παιδότοπο.

Παράλληλα λειτουργεί κατά τους θερινούς μήνες το θερινό παράρτημα της Λέσχης Εθνοφυλακής, στην περιοχή Λάμπη της Κω 

όπου οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη θάλασσα με ασφάλεια, σε ένα οργανωμένο χώρο που προσφέρει ξα-

πλώστρες με ομπρέλες, αποδυτήρια, ντους, εστιατόριο, καφετέρια, και χώρους άθλησης (γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επίσκεψη του Δημοτικών Σχολείων της Ν. Περάμου στην 193 ΜΠΕΠ (MLRS)

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, τα Δημοτικά Σχολεία Ν. Περάμου και Κρηνίδων επισκέφτηκαν τη Μονάδα όπου ενημερώθηκαν 

για τη Μοίρα και τους έγινε επίδειξη οπλικών μέσων.

Επισκέψεις Σχολείων, ιδρυμάτων και ιδιωτών στο Μουσείο της Στρατιωτικής 

Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

Από την αρχή του έτους έως και σήμερα, έξι σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (431 επισκέπτες), 1 

ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (20 επισκέπτες), 80 άτομα σε ημερήσια ημερίδα ιδιωτικής κτηνιατρικής εταιρείας, καθώς και 3 

ιδιώτες (1 Γαλλίδα και 2 Αγγλίδες) επισκέφθηκαν το Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της συνεχούς του 

αναβάθμισης και εξωστρέφειας στην κοινωνία. 

Το Μουσείο ενημερώνει με συνεχείς επαφές και προσπαθεί για κάθε είδους συνεργασίες με τους ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, 

φορείς, συλλόγους, ιδιώτες κ.λπ., για την περαιτέρω ανάδειξη και ενίσχυσή του σε υλικό και διαφήμιση.
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Επισκέψεις Σχολείων σε Αεροδρόμια της 1ης ΤΑΞΑΣ

 Στις 17 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης στο Α/Δ Μεγάρων.

 Στις 30 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Δημοτικού Σχολεί-

ου Λιανοβεργίου-Αράχου στο Α/Δ Αλεξάνδρειας.

 Στις 9 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 37ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας στο Α/Δ Στεφανοβικείου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμμετοχή της ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ σε Εκδηλώσεις

 Στις 5 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας, με συμμετοχή ορχήστρας 

της ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ.

 Στις 27 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη Λέσχη του συλλόγου Αναγέννηση, με συμμετοχή ορχήστρας της 

ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ.

 Στις 23 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε συναυλία του μουσικού συνόλου ‘’Big Band’’ στο Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, 

με συμμετοχή ορχήστρας της ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ.

Επισκέψεις Σχολείων στην Αρχαία Δίολκο

 Στις 6 Απριλίου 2017, το 5ο Δημοτικό σχολείο Κορίνθου πραγματοποίησε προγραμματισμένη επίσκεψη στη ΣΜΧ, με σκοπό την 

ξενάγηση στην Αρχαία Δίολκο.

 Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου (180 μαθητές και εκ-

παιδευτικοί των τάξεων του Σχολείου) στον χώρο του αρχαίου Διόλκου.
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Δενδροφύτευση στο Στρατόπεδο «Νταλίπη»

Στις 12 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο 

«ΝΤΑΛΙΠΗ» η δράση της δενδροφύτευσης, στην οποία συμμετεί-

χαν τα νήπια του 1ου ΒΝΣΘ, το προσωπικό του σταθμού, καθώς και 

αριθμός εθελοντών οπλιτών και στελεχών της ΜΕΡΥΠ, του 486 

ΤΔΒ και της ΣΔΙΕΠ. Στην όλη εκδήλωση συμμετείχε και αριθμός 

επιτελών του Στρατηγείου ενώ πραγματοποιήθηκε και σύντομη 

ενημέρωση από οπλίτη γεωπόνο της ΜΕΡΥΠ και στο τέλος οργα-

νώθηκε πικνίκ, για τους συμμετέχοντες στη δενδροφύτευση.

Στη δράση που διοργανώθηκε συμμετείχαν εθελοντικά και γονείς ή κηδεμόνες των νηπίων που επιθυμούσαν.

Υγειονομική Υποστήριξη σε Αθλητι-

κούς Αγώνες από το 747 ΕΤΜ

Την Κυριακή 28 Μαΐου 2017, η Μονάδα παρείχε υγει-

ονομική υποστήριξη με παρουσία 4 διασωστών και ενός 

ασθενοφόρου στους Αθλητικούς αγώνες «ΘΩΔΕΙΑ 2017» στο 

Λουτράκι Κορινθίας. 

Επισκέψεις στα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα

 Στις 13 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα από τον Σύλ-

λογο «Αναγέννηση» (Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Παιδιών).

 Στις 22 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα από το κ. Α/ΓΕΣ 

και έγιναν τα εγκαίνια ράμπας ΑΜΕΑ στην παραλία του θερέτρου.

 Στις 23 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα από το 

Σχολείο «Αρσάκειο».
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Συμμετοχή της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ στην Εκδήλωση «Σκοράρουμε για το Χαμόγελο»

Στις 8 και 10 Ιουνίου 2017, η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ συμμετείχε με εκπαιδευτικές δράσεις στην εκδήλωση «Σκοράρουμε για το 

Χαμόγελο», του εθελοντικού οργανισμού για παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμμετοχή της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ στην Παγκόσμια Δράση “Let’s do it”

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, η Ταξιαρχία συμμετείχε, κατόπιν εγκρίσεως της Ι ΜΠ, 

με τμήμα 15 Καταδρομέων, στην παγκόσμια δράση “Let’s do it“, υπό την αιγίδα του Δή-

μου Βόλβης. Η δράση αφορούσε στον καθαρισμό της επαρχιακής οδού Σταυρού-Ολυ-

μπιάδας. Τα αποτελέσματα της δράσης ήταν εντυπωσιακά ενώ εκφράστηκαν τα ευμενή 

σχόλια και οι ευχαριστίες από τους επικεφαλείς των τοπικών φορέων για τη σημαντική 

συμβολή της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.

Προσφορά Τροφίμων και Ρούχων από την 

1η ΤΑΞΑΣ

Στις 12 Απριλίου και στις 11 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο του φιλαν-

θρωπικού έργου της 1ης ΤΑΞΑΣ, προσφέρθηκαν τρόφιμα και ρούχα 

στην Ι.Μ. Λάρισας και Τυρνάβου.
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Αεροδιακομιδές

Στις 6 Απριλίου 2017, στις 29 Μαΐου 2017 και στις 8 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκαν από την 1η ΤΑΞΑΣ αεροδιακομιδές 

νεογνών.

Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞΜΧ: Κατασκευή Δικτύων Φιλοξενίας Προσφύγων

Το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2017, κατασκευάστηκαν δίκτυα στη δομή φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών «SOFTEX».

88 ΣΔΙ

 Διάθεση Μηχανημάτων-Ειδικών Οχημάτων ΜΧ, για τη διευθέτηση δρομο-

λογίου στην περιοχή Γομάτι. Η έναρξη των εργασιών έλαβε χώρα στις 31 Μαΐου 

2017  στα χωριά Σαρδές (γήπεδο), Ρωμνανού και Ρουσσοπούλι (δρόμος).

 Την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, κλιμάκιο του 88 ΤΥΓ αποτελούμενο από ειδικό 

παθολόγο, ψυχολόγο, οδοντίατρο και ιατρούς άνευ ειδικότητας, επισκέφθηκε τη 

νήσο του Αγίου Ευστρατίου με σκοπό την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους 

ακρίτες της νήσου. Στα πλαίσια της επίσκεψης οργανώθηκε ομιλία από παθολόγο 

και ψυχολόγο με θέμα «Προληπτική Ιατρική».
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Συνδρομή του 38 ΔΤΕ στους Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής

Από 18 έως 21 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της 95 ΑΔΤΕ, με μέριμνα του Σκοπευτικού 

Ομίλου Ρόδου και τη συνδρομή του 38 ΔΤΕ (διάθεση προσωπικού, υλικών και μέσων), πραγματοποιήθηκαν Αγώνες Πρα-

κτικής Σκοποβολής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εγκαίνια Αίθουσας Διδασκαλίας στην Τήλο

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν από τον ΥΕΘΑ κ. Πάνο Καμένο τα εγκαίνια της αίθουσας διδασκαλίας 

μαθητών, στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων, στη νήσο Τήλο.

Συμμετοχή Στρατιωτικής Μουσικής 

του 88 ΣΔΙ σε Εκδηλώσεις

Από 20 έως 21 Απριλίου 2017, το 88 ΣΔΙ διέθεσε τη Στρα-

τιωτική Μουσική για συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τον 

εορτασμό της Μάχης της Καλλίπολης (ANZAC). Στις υπόψη 

εκδηλώσεις παρέστη και ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Δημήτριος Βίτσας.
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Εκπαιδευτική Επίσκεψη από το Γυμνάσιο Πέτρας 

σε Στρατόπεδο της 98 ΑΔΤΕ

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς πραγματοποιήθηκε εκπαι-

δευτική επίσκεψη από το Γυμνάσιο Πέτρας σε Στρδο της ΠΕ/98 ΑΔΤΕ.

Συνεισφορά 98 ΑΔΤΕ στις Πληγείσες Περιοχές

Συνεισφορά της 98 ΑΔΤΕ στις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό της 12ης 

Ιουνίου 2017.

Συνδρομή του ΤΕΘ Ρεθύμνου στον Καθαρισμό Αλσυλλίου 

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, το ΤΕΘ Ρεθύμνου συνέδραμε με 12 οπλίτες 

τον Δήμο Ρεθύμνου, στον καθαρισμό του αλσυλλίου στην περιοχή Καλλι-

θέα Ρεθύμνου.

Εθελοντική Αιμοδοσία στις Φρουρές Χανίων 

και Ρεθύμνου

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, διεξήχθη εθελοντική αιμοδοσία στις Φρου-

ρές Χανίων και Ρεθύμνου. Συλλέχθηκαν και διατέθηκαν στα Γενικά Νοσο-

κομεία Χανίων και Ρεθύμνου 31 και 14 φιάλες αίματος, αντίστοιχα.
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Διάθεση Στρατιωτικού Ιατρικού Προσωπικού

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποι-

ήθηκε διάθεση στρατιωτικού ιατρικού προσωπικού σε κατοίκους ορεινών περιοχών 

και νήσων της επικράτειας στην ΠΕ/ΤΔ/41 ΣΠ.

 Στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό εξέτασε κατοίκους των χωριών Αλώνια-

Λάκκωμα-Προφήτης Ηλίας.

 Από 23-26 Μαΐου 2017, κλιμάκιο ιατρών του 401 ΓΣΝΑ επισκέφτηκε τη ν. Σα-

μοθράκη όπου εξέτασε περίπου 356 κατοίκους του νησιού.

 Στις 6 Ιουνίου 2017, μικτό κλιμάκιο ιατρών επισκέφτηκε τη ν. Σαμοθράκη 

με το ΠΓ/Υ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» όπου εξέτασε περίπου 153 κατοίκους του νησιού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Διανομή Τροφίμων σε Άπορες Οικογένειες από την 

79 ΑΔΤΕ

Με την ευκαιρία του εορτασμού του Πάσχα, διατέθηκαν από Μονάδες της Ταξιαρ-

χίας 200 κιλά τρόφιμα (ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι, όσπρια, ζυμαρικά, μέλι, γάλα) στην 

Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας & Κορσεών, για τη διανομή σε άπορες οικογένειες.

Συμμετοχή του ΤΕΘ Αγ. Κηρύκου στον Καθαρισμό 

Ακτών

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, προσωπικό του ΤΕΘ Αγ. Κηρύκου συμμετείχε, 

στον καθαρισμό της ακτής της πόλης του Αγ. Κηρύκου έως την περιοχή Ξυλο-

σύρτης, στη ν. Ικαρία, στο πλαίσιο της δράσης “LET’S DO IT GREECE 2017“.

Ενημέρωση των μαθητών του «ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ» 

ΕΠΑ.Λ Σάμου

Tην Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» 14 μαθητών του «ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ» ΕΠΑ.Λ Σάμου, οι οποίοι 

εκδήλωσαν την επιθυμία να εισαχθούν σε Στρατιωτικές Σχολές.

Δ΄ Σώμα Στρατού

 Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς των ΕΔ, διατέθηκαν από το 

Δ΄ ΣΣ κλιμάκια ιατρών, προκειμένου να παράσχουν ιατρική κάλυψη στους 

κατοίκους και μαθητές της Θράκης.

 Στις 6 Απριλίου 2017, η 30 Μ/Κ ΤΑΞ, πραγματοποίησε κοινή δράση δεν-

δροφύτευσης, μαζί με 58 μαθητές και 7 δασκάλους, από το 1ο και 5ο Δημοτικό 

Σχολείο Διδυμοτείχου, φυτεύοντας 850 δέντρα εντός του Στρδου «ΣΧΗ (ΠΖ) 

ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ», καταδεικνύοντας έμπρακτα την ευαισθησία του ΣΞ 

για το περιβάλλον και τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του 

Στρατού και της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνες TAE KWON DO ΕΔ-ΣΑ

Πραγματοποιήθηκαν, το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, στο κλειστό 

Γυμναστήριο Πάρκου Γουδί, με υπεύθυνο οργάνωσης, το Αρχηγείο 

Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Καράτε και υπό την εποπτεία του ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ. Η αντιπροσωπευ-

τική ομάδα του ΣΞ κατέλαβε την 3η θέση στη Γενική Κατάταξη ενώ 

ειδικότερα οι αθλητές του κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις:

 ΔΕΑ (ΤΘ) Δημήτριος Τσεπεζίδης, 2η θέση στα -67 κιλά.

 Στρτης (ΚΔ) Βασίλειος Κονσολάκης 3η θέση στα -84 κιλά

Αγώνες Κολύμβησης και Αθλητικής Ναυαγοσωστικής ΕΔ-ΣΑ

Πραγματοποιήθηκαν, το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Γέρακα-Παλλήνης, με υπεύθυνο οργάνωσης, το 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) υπό την εποπτεία του ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ. Η αντιπροσωπευτική ομάδα του ΣΞ 

κατέλαβε την 3η θέση στη Γενική Κατάταξη ενώ ειδικότερα οι αθλητές του κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις:

 Στρτης (EM) Νικόλαος Πέτρου 2η θέση στα 100 μ. Πεταλούδα:

2η θέση στα 100 μ. Ελεύθερο

1η θέση 4Χ100 μ. Σκυταλοδρομία

1η θέση 50 μ. κολύμβηση με εμπόδια.

 Στρτης (ΥΓ) Γεώργιος Σπανουδάκης 2η θέση στα 100 μ. Ύπτιο: 

1η θέση στα 100 μ. Πρόσθιο

1η θέση 4Χ100 μ. Σκυταλοδρομία

1η θέση 50 μ. Μεταφ. Ανδρείκελου.

 Στρτης (ΠΖ) Μιχαήλ Θαλασσινός 1η θέση 4Χ100 μ. Σκυταλοδρομία.

 Στρτης (ΠΒ) Αλέξανδρος – Σπυρίδων Φούτρης 1η θέση 4Χ100 μ. Σκυταλοδρομία.
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Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΕΔ-ΣΑ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, στο αθλητικό κέντρο «Βυζαντινό» του Δήμου Αλίμου, με υπεύθυνο οργά-

νωσης, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 

(E.Φ.Ο.ΕΠ.Α) και υπό την εποπτεία του ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ. Η αντιπροσωπευτική ομάδα του ΣΞ κατέλαβε την 3η θέση στη Γενική 

Κατάταξη ενώ ειδικότερα οι αθλητές του σε ατομικό επίπεδο κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις:

 Υπλγός (ΠΒ) Νικόλαος Λαμπρίδης 3η θέση στο διπλό Ανδρών.

 ΕΠΟΠ Λχίας (ΥΓ) Αγγελική Εικοσιπεντάκη 1η θέση στο απλό Γυναικών.

 Στρτης (ΠΒ) Ιωάννης Νικολουδάκης 1η θέση στο απλό Ανδρών 3η θέση στο διπλό Ανδρών

Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας της 1ης ΤΑΞΑΣ

Συμμετοχή της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» σε Αγώνες 

Καλαθοσφαίρισης

Από 28 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2017, η 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» συμμετείχε με ομάδα, 

στους αγώνες καλαθοσφαίρισης που διοργάνωσε ο Δήμος Λήμνου.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ιογενείς Ηπατίτιδες
Η ηπατίτιδα μπορεί να είναι είτε οξεία, 

να εμφανιστεί δηλαδή ξαφνικά λίγες 
εβδομάδες μετά τη μετάδοση του ιού και 
να αυτοϊαθεί σε λίγους μήνες, (χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα είναι η ηπατίτιδα Α, 
που δε γίνεται ποτέ χρόνια) είτε χρόνια, 
η οποία μπορεί να προκληθεί από τους 
ιούς της ηπατίτιδας Β, D και κυρίως της 
ηπατίτιδας C.

Ηπατίτιδα Β
Προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας 

Β. Σε όλο τον κόσμο περισσότερα από δύο 
δισεκατομμύρια άτομα έχουν μολυνθεί με 
τον ιό της ηπατίτιδας Β, από τα οποία περί-
που 350 εκατομμύρια άτομα είναι χρόνιοι 
φορείς.

Οι ασθενείς με χρόνια λοίμωξη δια-
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη 
κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκί-
νου, επιπλοκές που είναι υπεύθυνες για 
ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως.

Η Ελλάδα ανήκει στις περιοχές με 
ενδιάμεση ενδημικότητα, αλλά ο επιπο-
λασμός των φορέων ηπατίτιδας Β παρου-
σιάζει πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια.

Τρόποι μετάδοσης 
Η ηπατίτιδα Β μεταδίδεται:
 από σεξουαλική επαφή με μολυ-

σμένο άτομο χωρίς προφύλαξη.
 από μολυσμένα με αίμα αντικεί-

μενα (π.χ. σύριγγες, ξυραφάκια, οδοντό-
βουρτσες).

 από επαφή με αίμα μολυσμένου 

ατόμου μέσα στην οικογένεια.
 κάθετη μετάδοση από μολυσμένη 

μητέρα (νεογνά, κατά τον τοκετό).
 από μολυσμένο αίμα ή παράγωγα 

αίματος που χορηγήθηκαν πριν το 1975 
(εξαιρετικά σπάνια πια, λόγω του συστη-
ματικού ελέγχου στις αιμοδοσίες).

ΔΕ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ από νερό, τροφή, 
μαγειρικά σκεύη, τουαλέτες, ή με την κοι-
νωνική επαφή (χειραψία, αγκαλιά, φιλί, 
βήχας, φτέρνισμα).

 
Πρόληψη της ηπατίτιδας Β

Η πρόληψη της ηπατίτιδας Β έχει 
τεθεί ως προτεραιότητα στην παγκό-
σμια κοινότητα.

 Ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτι-
δας Β είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρό-
πος για την πρόληψη της νόσου και των 
επιπλοκών της. Η ανοσοποίηση από την 
πρώτη παιδική ηλικία είναι σημαντική, 
καθώς περιορίζουμε την πιθανότητα 
μόλυνσης και μετάπτωσης σε χρόνια 
λοίμωξη, η οποία συμβαίνει συνή-
θως, όταν μολύνονται παιδιά ηλικίας 
κάτω των πέντε χρόνων.

 Άλλα μέτρα που παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην πρόληψη της μό-
λυνσης είναι:

 Περιορισμός της περιγεννη-
τικής μόλυνσης με έγκαιρη ανί-
χνευση των μητέρων με ηπατίτιδα 
Β, άμεση χορήγηση υπεράνοσης 
γ – σφαιρίνης και εμβολιασμός 
των νεογέννητων με το εμβόλιο.

 Ενημέρωση για τους 

τρόπους μετάδοσης της ηπατίτιδας Β, 
εφαρμογή των μέτρων υγιεινής, ατομική 
χρήση οδοντόβουρτσας, ξυριστικών μη-
χανών και χρήση προφυλακτικών κατά τη 
σεξουαλική επαφή.

Θεραπεία
Για τη χρόνια ηπατίτιδα Β, υπάρ-

χουν σήμερα φάρμακα τα οποία δρουν 
ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού, 
μειώνοντας τον πολλαπλασιασμό του 
ιού της ηπατίτιδας Β και επιβραδύνο-
ντας την ηπατική νόσο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορούν ακόμα 
και να εκριζώσουν τον ιό της 
η π α τ ί τ ι δ α ς 
Β. Η χο-
ρή-

Ιογενείς Ηπατίτιδες

Ηπατίτιδα είναι η φλεγμονή του ήπατος, η οποία προκαλείται συνήθως από ιούς και είναι γνωστή ως 

ιογενής ηπατίτιδα. Η ιογενής ηπατίτιδα εξακολουθεί να μαστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον 

πλανήτη και αποτελεί τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 300.000 άνθρωποι 

είναι φορείς της ηπατίτιδας Β και 150.000 είναι φορείς της ηπατίτιδας C.
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 μολυσμένα με αίμα αντικείμενα 
(π.χ. σύριγγες, ξυραφάκια, βελόνες) 

 σπάνια από σεξουαλική επαφή
 από τη μητέρα στο παιδί της.

Πρόληψη της ηπατίτιδας C
 Δεν υπάρχει εμβόλιο.
 Σημαντικότατος είναι ο ρόλος της 

ενημέρωσης για τους τρόπους μετάδοσης 
της ηπατίτιδας C , η εφαρμογή των μέτρων 
υγιεινής, ατομική χρήση οδοντόβουρτσας, 
ξυριστικών μηχανών και χρήση προφυ-
λακτικών κατά τη σεξουαλική επαφή.

Θεραπεία
Η χρήση συνδυασμού αντι-ιικών 

φαρμάκων έχει βελτιώσει σημαντικά τη 
θεραπεία της ηπατίτιδας C. Η χορήγη-
ση αυτών των φαρμάκων θα πρέπει να 
γίνεται κάτω από στενή ιατρική παρα-
κολούθηση. Το ποσοστό ανταπόκρισης 
κυμαίνεται από 40-80%.

Η διάρκεια της θεραπείας και η 
ανταπόκριση εξαρτώνται από το γονό-
τυπο του ιού, δηλαδή από το γενετικό 
του προφίλ.

γησή τους γίνεται μόνο από εξειδικευ-
μένους γιατρούς και πάντα κάτω από 
ιατρική παρακολούθηση.

Ηπατίτιδα C
Στατιστικά 

Παρουσιάζει ευρεία γεωγραφική κα-
τανομή και αποτελεί πρόβλημα δημόσι-
ας υγείας παγκοσμίως. Από την Παγκό-
σμια Οργάνωση Υγείας έχει υπολογιστεί 
ότι το 3% του πληθυσμού της γης, δηλα-
δή 200 εκατομμύρια άτομα, είναι χρόνιοι 
φορείς της HCV λοίμωξης. Στις βιομη-
χανοποιημένες χώρες, η λοίμωξη από 

τον ιό 
της ηπατίτιδας C (HCV) αποτελεί 

την αιτία του 20% των περιπτώσεων 
οξείας ηπατίτιδας, του 70% των περι-
πτώσεων χρόνιας ηπατίτιδας, του 40% 
των περιπτώσεων κίρρωσης τελικού 
σταδίου, του 60% των περιπτώσεων 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου και του 30% 
των μεταμοσχεύσεων ήπατος.

 Καθόσον ο επιπολασμός της χρόνιας 

ηπατίτιδας C είναι σημαντικός (0.5-4%) στο 
γενικό πληθυσμό ηλικίας 30 έως 45 ετών 
σε πολλές διαφορετικές χώρες, η νοση-
ρότητα και η θνησιμότητα από τη λοίμωξη 
αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις δύο 
επόμενες δεκαετίες, παρά το γεγονός της 
μείωσης της επίπτωσης νέων περιπτώ-
σεων λοίμωξης.

Στην Ελλάδα, στον γενικό πληθυσμό ο 
επιπολασμός της HCV λοίμωξης υπολο-
γίζεται σε 1.9% (δηλαδή περίπου 200.000 
άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό) με γε-
ωγραφική διακύμανση από 0.6% έως και 
7.5%. Από τους μολυνθέντες 75-85% θα 

παραμείνουν χρό-
νιοι φορείς της νόσου, 10%-20% 
θα αναπτύξουν κίρρωση σε 20-
30 έτη και 1%-5% θα παρου-
σιάσουν ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο.

Τρόποι μετάδοσης
Ο ιός της ηπατίτιδας C 

μεταδίδεται από:
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η ίδρυση της Νέας Ρώμης εκ του 
αποτελέσματος κρίνεται ως ορθή από-
φαση όταν το δυτικό κομμάτι της ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας καταρρέει υπό 
το βάρος των βαρβαρικών επιδρομών. 
Αντίθετα, το ανατολικό τμήμα της αυτο-
κρατορίας αντιμετωπίζει τις εισβολές 
αλλοφύλων με ιδιαίτερη επιτυχία και 
έτσι είναι ικανό να συντηρεί αλλά και 
να εμπλουτίζει τη ρωμαϊκή παράδοση 
με ανατολικά στοιχεία. Η Ανατολική 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τη δημι-
ουργία της Νέας Ρώμης έχει ιδιαίτερη 
παρουσία στη Μεσόγειο, για αρκετούς 
αιώνες, έως την πτώση της. Μολαταύ-
τα, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι από 
την ημέρα της ίδρυσης της Νέας Ρώ-
μης το ελληνικό στοιχείο κάνει ολοένα 
και περισσότερο αισθητή την παρουσία 
του. Έτσι, όσο η Αυτοκρατορία συρρι-
κνώνεται εδαφικά, τόσο ενισχύεται η 
πολιτιστική και κοινωνική συνοχή με 
επίκεντρο την ελληνική γλώσσα και πα-
ράδοση. Επιπρόσθετα, η νομιμοποίηση 
αρχικά και η αναγόρευση σε επίσημη 
θρησκεία, αργότερα, του χριστιανισμού 
συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής. Η Νέα Ρώμη 
ή Κωνσταντινούπολη με αυτό τον τρό-
πο εξ αρχής θα λέγαμε ότι αναδεικνύε-
ται, ελλείψει άλλου ισχυρού πόλου, σε 

οικουμενικό θρησκευτικό κέντρο του 
χριστιανισμού.

Η ανάδυση της αναγκαιότητας για 
την ίδρυση ενός νέου κέντρου στην 
ανατολή δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι 
εχθροί στα ανατολικά κρίνονται ιδι-
αίτερα επικίνδυνοι, γεγονός που συ-
νειδητοποιεί πρώτος ο Αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός, ο οποίος αποφασίζει την 
εγκατάστασή του στη Νικομήδεια. Στο 
ίδιο μήκος κύματος, ο Κωνσταντίνος 
αναζητεί μια νέα έδρα της αυτοκρατο-
ρίας, δίχως ακόμα να οριστικοποιεί την 
τοποθεσία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία 
του Λακτάνιου, την απόφαση για την 
ίδρυση της Νέας Ρώμης στη θέση του 
Βυζαντίου υπέδειξε στον Κωνσταντίνο 
ο ίδιος ο Θεός, μέσα από ένα όνειρο. 
Κατά μια άλλη παράδοση, φέρεται να 
επιλέγεται από τον Κωνσταντίνο για τον 
ίδιο σκοπό η πόλη της Χαλκηδόνας. Η 
απόφαση αυτή ανατρέπεται, όταν μετά 
από Θεία παρέμβαση αετοί μεταφέρουν 
τα σχοινιά που χρησιμοποιούν οι εργά-
τες στην απέναντι μεριά του Βοσπόρου. 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση τουΑυ-
τοκράτορα σηματοδοτεί την έναρξη των 
εργασιών στην αρχαία πόλη Βυζάντιο, 
πρώην αποικία των Μεγαρέων, έτσι 
ώστε να μετατραπεί σε πρωτεύουσα. 
Από γεωγραφική άποψη είναι γεγονός 

ότι η Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη 
έχει μεγάλη στρατιωτική σημασία, αφού 
βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 
και την Ασιατική Ήπειρο, το Αιγαίο και 
τον Εύξεινο Πόντο. Έτσι ως κέντρο δύο 
Ηπείρων και δύο θαλασσών, διευκολύ-
νει στην επίβλεψη όλης της ανατολικής 
Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Κατά την περίοδο πριν και μετά το 
330 μ.Χ., λαμβάνουν χώρα τα εγκαίνια 
της Νέας Ρώμης και συντελείται ένα 
μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικό 
έργο. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί επι-
τυχώς να συγκεράσει τον παγανισμό και 
τη μεγαλοπρέπεια της Ρώμης με τη νέα 
θρησκεία του χριστιανισμού. Έτσι, από 
τη μια πλευρά χτίζονται ο ιππόδρομος, 
κατά τα ρωμαϊκά πρότυπα, και οι ναοί 
της Ρέας και της Τύχης ενώ τοποθετεί-
ται σε περίοπτη θέση του κέντρου της 
αγοράς το άγαλμά του με τα χαρακτη-
ριστικά του θεού Απόλλωνα – Ήλιου, 
με απώτερο σκοπό την υπενθύμιση της 
«Απολλώνιας» καταγωγής του. Όσον 
αφορά στον χριστιανισμό, εγκαινιάζο-
νται αρκετές εκκλησίες, όπως για πα-
ράδειγμα ο καθεδρικός ναός της Αγίας 
Ειρήνης και η εκκλησία των τοπικών 
Aγίων Μοκίου και Ακακίου.

Γενικά, η κατασκευή της Νέας Ρώ-
μης ή Κωνσταντινούπολης διέπεται από 

Η ίδρυση της
Κωνσταντινούπολης 

11 Μαΐου 330 μ.Χ.
Η ίδρυση της Νέας Ρώμης ή Κωνσταντινούπολης (11 Μαΐου 330 μ.Χ.) από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνο, συμβάλλει καθοριστικά στην ισχυροποίηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ειδικότερα 

του ανατολικού τμήματος. Ήδη από τα τέλη του 3ου αιώνα ο προκάτοχός του, Διοκλητιανός, χωρίζει σε 

ανατολικό και δυτικό τμήμα τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διοίκησή της. 

Την πολιτική αυτή συνεχίζουν και οι διάδοχοί του συναυτοκράτορες, Κωνσταντίνος στο ανατολικό τμήμα 

και Λικίνιος στο δυτικό. Ωστόσο, οι διαμάχες τους οδηγούν αναπόφευκτα σε σύγκρουση, μέσα από την 

οποία νικητής αναδεικνύεται ο Κωνσταντίνος.
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μια δόση μεγαλοπρέπειας που προσπα-
θεί να φτάσει και ίσως να ξεπεράσει 
αυτή της Ρώμης. Για παράδειγμα η Νέα 
Ρώμη είναι δομημένη αρχικά πάνω σε 
πέντε λόφους ενώ επεκτείνεται σε έναν 
ακόμη λόφο, επί της αυτοκρατορίας του 
Θεοδοσίου, και προσομοιάζει τοπογρα-
φικά με την παλαιά πρωτεύουσα. Επί-
σης, όπως και στη Ρώμη, έτσι και στη 
Νέα Ρώμη η αγορά συμπίπτει με το 
κέντρο της πόλης, απ’ όπου ξεκινούν 
τέσσερις μεγάλες οδοί με εντυπωσιακά 
κτήρια. Η ίδρυση της Νέας Ρώμης ση-
μαίνει τον πολιτικό απομονωτισμό της 
παλαιάς πρωτεύουσας και έτσι ξεκινά 
ένας φαύλος κύκλος αντιπαλότητας 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ο οποίος 
ολοένα αυξάνει και παγιώνεται με το 
πέρασμα των αιώνων.

Η ίδρυση της Νέας Ρώμης από τον 
Κωνσταντίνο δεν αποτελεί μια απλή 
μεταφορά του κέντρου της ρωμαϊ-
κής αυτοκρατορίας, αλλά σηματοδοτεί 
κομβικές αλλαγές σε όλη την κρατική 
δομή. Ειδικότερα, αναμορφώνεται η 
ανακτορική υπηρεσία, η διοίκηση του 
στρατού, το φορολογικό σύστημα και 
μεταρρυθμίζεται το ποινικό δίκαιο. Η 
αλλαγή της θέσης του αυτοκράτορα εί-
ναι πλέον γεγονός ενώ η προσπάθεια 
για την ενίσχυση της οικουμενικότητας 
της αυτοκρατορίας κρίνεται ιδιαιτέρως 
επιτυχής.

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που 
λειτουργούν στο παλάτι, στελεχώνο-
νται από κρατικούς υπαλλήλους που 
διέπονται από συγκεκριμένη ιεραρχία, 
με επικεφαλής όλων τον αρχιμάγιστρο. 
Αυτός είναι υπεύθυνος για την εύρυθ-
μη λειτουργία των υπηρεσιών, όπως η 
γραμματεία, η ιματιοθήκη, η φρουρά 
το ταχυδρομείο και άλλα. Ο ιερός αυ-
τοκρατορικός κοιτώνας βρίσκεται στο 
επίκεντρο αυτών των υπηρεσιών, που 
πασχίζουν για την ικανοποίηση κάθε 
ανάγκης του αυτοκράτορα. Οι αλλαγές, 
όμως, δεν σταματούν στον εσωτερικό 
χώρο του ιερού παλατιού, αλλά συντε-
λούνται και στο στράτευμα. Γι’ αυτό ο 
στρατός διαχωρίζεται σε στρατό μάχης 
και στρατό κατοχής ενώ οι λεγεώνες 
μειώνονται μεν σε αριθμό, αλλά βελτι-
ώνεται η ποιότητα του εκπαιδευμένου 
προσωπικού και τοποθετούνται αντί-

στοιχοι στρα-
τηγοί για το 
πεζικό και το 
ιππικό, με στό-
χο την επίτευξη 
καλύτερης δι-
οίκησης.

Γ ε ν ι κ ά , 
μπορούμε να 
πούμε ότι αρ-
κετές αλλαγές 
που συντελού-
νται από τον 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο 
διέπονται από 
τα χριστιανικά 
ιδεώδη και συ-
νήθειες, όπως 
για παράδειγμα 
η ανακήρυξη 
της Κυριακής 
ως επίσημης 
αργίας. Το ίδιο 
συμβαίνει και 
στο ποινικό δί-
καιο. Έτσι, η 
μοιχεία και οι 
ερωτικές σχέ-
σεις ελεύθε-
ρων γυναικών 
με δούλους τιμωρούνται με θάνατο, και 
λαμβάνεται μια σειρά μέτρων που βα-
σίζονται στον σεβασμό της ανθρώπινης 
ζωής.

Εκτός από τη μεταρρύθμιση του 
ποινικού δικαίου, ο Κωνσταντίνος 
προχωρεί σε ενέργειες ενίσχυσης του 
αυτοκρατορικού θεσμού. Οι εμφανίσεις 
του αυτοκράτορα διέπονται από αυστη-
ρό πρωτόκολλο και αποσκοπούν στο να 
φαίνεται στα μάτια των υπηκόων του 
ως ημίθεος. Έτσι, εμφανίζεται ενδε-
δυμένος με χλαμύδα, εγκαταλείπει το 
στεφάνι των ρωμαίων αυτοκρατόρων, 
το οποίο αντικαθιστά με στέμμα, ενώ 
αργότερα προστίθενται στην εμφάνισή 
του κόκκινα πέδιλα.

Γενικότερα, ο βυζαντινός αυτοκράτο-
ρας αποτελεί την κεφαλή της εκκλησίας 
και κάτω από ένα ιδιότυπο καθεστώς 
θεωρείται βασιλέας και ιερέας δίχως να 
ασκεί ποτέ το μυστήριο της θείας ευχα-
ριστίας όπως όλοι οι ιερείς. Μολαταύτα, 
προεδρεύει των οικουμενικών συνόδων 

που συγκαλεί και ενίοτε παρεμβαίνει 
με αποφασιστικό τρόπο στις αποφάσεις 
τους, τις οποίες καθιστά εκτελεστέες, 
όπως για παράδειγμα οι διώξεις κατά 
των αιρετικών χριστιανών.

Η διαχρονικότητα και η επιτυχία 
της ίδρυσης της Νέας Ρώμης και των 
μετέπειτα αλλαγών που συνοδεύουν 
αυτή την ενέργεια, φαίνεται στη συζή-
τηση της πρεσβευτικής αποστολής του 
Γερμανού Βασιλιά Όθωνα με τον Αυ-
τοκράτορα Νικηφόρο Β΄ Φωκά, το 968 
μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη. Ο Νικη-
φόρος Β΄ Φωκάς με σκοπό την ενίσχυ-
ση των επιχειρημάτων του έναντι της 
πρεσβευτικής αποστολής, αιώνες μετά 
την ίδρυση της Νέας Ρώμης, αναφέρει 
«[…] ο άγιος αυτοκράτορας Κωνσταντί-
νος μετέφερε εδώ το σκήπτρο, τη σύ-
γκλητο και ολόκληρο το ρωμαϊκό στρα-
τό, αφήνοντας στη Ρώμη μόνο ευτελείς 
υποτελείς».

Αλχίας (ΥΠ) Αννόπουλος Αθανάσιος 
Δημήτριος, Ιστορικός ΔΙΣ

Μέγας Κωνσταντίνος, ο ιδρυτής της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινούπολης.


