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Το ΔΚΨΥΕΔ είναι εξωνοσοκομειακή δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παρέχει πληροφόρηση, υποστήριξη και 
θεραπεία. Θέλει το άτομο όχι παθητικό δέκτη ιατρικών οδηγιών, αλλά με ενεργή κινητοποίηση και συμμετοχή. Επι-
διώκει την εκπαίδευση των μελών της στρατιωτικής κοινότητας, ώστε να αναγνωρίζουν και να συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
• Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρέμβασης σε Κρίση, σε 24ωρη βάση 
• Συμβουλευτική Διοικήσεων για χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων • Προγράμματα πρόληψης και 
διαχείρισης εργασιακού στρες, επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών αποστολών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων 
• Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των ΕΔ • Ψυχοθεραπεία 
ατομική και ομαδική, συμβουλευτική ατόμου-ζεύγους-γονέων-οικογένειας • Ψυχιατρική παρακολούθηση 
ενηλίκων • Παρέμβαση σε δυνητικά ψυχικά τραυματικά γεγονότα • Λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου μελέτης 
και εφαρμογής συστημάτων επιλογής στρατιωτικού 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
Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.ά., και των τριών Κλάδων των ΕΔ.

Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών
• Εν ενεργεία και εν αποστρατεία μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και στρατευμένης θητείας • Εν ενεργεία 
πολιτικοί και συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΥΕΘΑ, καθώς και ενήλικα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών.

Πρόσβαση
Το ΔΚΨΥΕΔ εδρεύει στο 414 ΣΝ Ειδικών Νοσημάτων, Ταξιάρ-
χου Βέλιου 6, 15236-Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902. Η πρόσβα-
ση 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.

Τώρα έχεις
επιλογή...
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Αγαπητοί αναγνώστες

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και το προσωπικό της Ταξιαρ-

χίας, στην οποία έχουμε το προνόμιο να υπηρετούμε, η επιλογή της πα-

ρουσίασης της ιστορίας, της αποστολής και του έργου της στο κύριο άρθρο 

του παρόντος τεύχους.

Η 79 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΜΥΚΑΛΗ», ως ένας 

από τους Σχηματισμούς της ΑΣΔΕΝ, έχει την εξαιρετική τιμή, το υψηλό 

προνόμιο και την ευθύνη που της κληροδοτεί η ένδοξη ιστορία του τόπου 

μας να προασπίσει και διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητα της νήσου 

Σάμου όπου εδρεύει, της ενδιάμεσης νήσου Ικαρίας, του συμπλέγματος 

των Φούρνων, του ακριτικού νησιού του Αγαθονησίου, καθώς και αριθμού 

νευραλγικών μικρονήσων και βραχονησίδων της περιοχής ευθύνης της.

Το προσωπικό της Ταξιαρχίας, συναισθανόμενο το βάρος της ευ-

θύνης του έναντι των Ελλήνων πολιτών και των κατοίκων των ακρι-

τικών νησιών μας, εργάζεται με επαγγελματισμό, ήθος, ηθικό και φι-

λότιμο και εκπαιδεύεται σε 24ωρη βάση, προκειμένου οι δυνατότητες 

για εκπλήρωση της αποστολής του να μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα και αποτελεσματικά.

Έχοντας πίστη στις στρατιωτικές αρετές, με αισιοδοξία, χαμόγελο, επιμονή και υπομονή, καταβάλλουμε κάθε δυνατή ανθρω-

πίνως προσπάθεια, αφενός για τη διατήρηση της μαχητικής ισχύος της Ταξιαρχίας, με σκοπό την αποτροπή και εξάλειψη κάθε 

απειλής στην Περιοχή Ευθύνης μας, και αφετέρου για την ανάληψη δράσεων εξωστρέφειας, με σκοπό την ανάδειξη του κοινωνι-

κού ρόλου του Σχηματισμού, τη σύσφιξη των σχέσεων και την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Το προσωπικό της 79 ΑΔΤΕ είναι εξαιρετικά υπερήφανο, διότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία της χώρας, ατενίζοντας 

τις μικρασιατικές ακτές, αναλαμβάνει πολλαπλές αποστολές, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την καθημερινή «υπέρ-

βαση» σε όλα τα επίπεδα και ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και την αγάπη της τοπικής κοινωνίας προς την 

Ταξιαρχία και γενικότερα τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε αυτή την ακριτική περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, σε έναν χώρο όπου απροκάλυπτες ενέργειες του εχθρού επιβεβαι-

ώνουν καθημερινά τις διεκδικήσεις του σε βάρος της πατρίδας μας, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, να είμαστε έτοιμοι και να 

δίνουμε καθημερινά τον αγώνα για επιβεβαίωση και θεμελίωση της εθνικής ανεξαρτησίας και εθνικής κυριαρχίας.

Συναισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης που μας αναλογεί, τις απεριόριστες δυνατότητές μας και το χρέος μας προς την 

ιστορία, διαβεβαιώνουμε τους αγαπητούς αναγνώστες ότι η 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» ήταν, είναι και θα είναι ο κυρίαρχος των 

στενών που τιμητικά φέρει το όνομά τους. 

Ταξίαρχος Γεώργιος Κουρής

Χαιρετισμός Διοικητή της

79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ»



2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 8

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

 Στις 19 Ιανουαρίου 2018, ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Ιωάν-

νης Παυλόπουλος, επισκέφθηκε το Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-

OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε 

ενημέρωση σχετικά με το έργο και τις δράσεις της και συζητήθηκαν 

θέματα που αφορούν στις δύο Μείζονες Διοικήσεις. Η συζήτηση πραγ-

ματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα και ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, 

αναδεικνύοντας τις άριστες σχέσεις της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ με το 

Αρχηγείο Στόλου.

 Από 31 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη του Δκτή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ,  Αντγου Δημόκριτου Ζερ-

βάκη, στην έδρα της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ, όπου ενημερώθηκε για τις δράσεις 

της και παρακολούθησε την ΤΑΜΣ «Ανάπτυξης Κέντρου Συντονισμού 

Πυρών Υποστηρίξεως (ΚΣΠΥ)» από τους Σχηματισμούς και τις Μονά-

δες της. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το προσωπικό εκπαιδεύτηκε 

στην ανάπτυξη ΚΣΠΥ επί τροχών και ερπύστριας, στην αποκατάσταση 

των απαραίτητων επικοινωνιών, στην αίτηση πυρών με το σύνολο των 

όπλων καμπύλης τροχιάς, καθώς και στην αίτηση Εγγύς Αεροπορικής 

Υποστήριξης (ΕΑΥ). Κορύφωση της εκπαίδευσης αποτέλεσε η πραγματοποίηση βολών στο ΠΑ ΠΒ ΑΣΚΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ, κατά 

την οποία διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το ηθικό και ο ζήλος του συνόλου του προσωπικού.

 Την 4η Φεβρουαρίου 2018 η ΑΕ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση επί της αποστολής, του έργου και των δραστηριοτήτων της και στη συνέχεια ξεναγήθηκε 

στον χώρο του Στρατηγείου.
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 Επέτειος Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

Την 21η Φεβρουαρίου 2018, η ΑΕ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβρέθηκε στην 105η επέτειο απελευθέρωσης των Ιω-

αννίνων, παρουσία του Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντγου Δημόκριτου Ζερβάκη.

 ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Στις 11 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Δκτού της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ στα ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, όπου και παρακο-

λούθησε εκπαίδευση Εθνοφυλάκων.

 12ο Συνέδριο Αναπτυξιμότητας Δυνάμεων της ΕΕ 

Στις 20 και 21 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και του ΕΣΕΕΕ το 12ο Συνέδριο Αναπτυξιμότητας 

Δυνάμεων της ΕΕ, έτους 2018. Το εν λόγω συνέδριο διοργανώθηκε 

από το Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ/Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας 

και Υποστήριξης, με συμμετοχή εκπροσώπων των Κ-Μ της ΕΕ, των ορ-

γανισμών διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ (EDA-CPCC-DG ECHO), διεθνών 

οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Στρατηγικών με-

ταφορών [AMSCC (ΠΟΣΚΕ-ΣΘΑΜ)-MCCE-EATC-SALCC-MLCC-HAW], 

οργανισμών του ΝΑΤΟ (NSPA-NATO HQSHAPE J4 AMCC), καθώς και εκπροσώπων των EU OHQs (Στρατηγείων Επιχειρή-

σεων της ΕΕ) των BGs (Σχηματισμών Μάχης).
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΛΑΦ Θεσσαλονίκης

Στις 19 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦΘ εκδήλωση 

για τα 75 χρόνια από την ίδρυση του «ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ», παρουσία του κ. 

Α/ΓΕΣ.

 Ημερίδα με θέμα «Καινοτομία και νέες Τεχνολο-
γίες στις ΕΔ»

Στις 21 Φερουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Δ΄ Σώμα Στρατού 

ημερίδα με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΔ».

 Δ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Στις 13 και 24 Μαρτίου 2018 αντίστοιχα, ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Φ. Κουβέλης 

πραγματοποίησε επισκέψεις στην Περιοχή Ευθύνης της XVI M/K MΠ «ΔΙ-

ΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» και στην έδρα του Δ΄ ΣΣ στο Στρδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ».

 Σημείο Υποδοχής Βορείου Έβρου (565 ΤΠ)

 Στις 13 Μαρτίου 2018, ο κ. Α/ΓΕΣ πραγματοποιήσε επίσκεψη στο ΣΥΠΟ Βορείου Έβρου (565 ΤΠ).
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 1η ΤΑΞΑΣ

Στις 10 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στο 

Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου, όπου ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δρά-

σεις του Σχηματισμού και επικοινώνησε με το προσωπικό.

 ΣΕΤΤΗΛ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2018, η Σχολή συμμετείχε στις εορταστικές 

εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου της πόλης του Πύργου Ηλεί-

ας, Ιερομάρτυρα Αγίου Χαραλάμπους, με αντιπροσωπεία Αξκών, κα-

θώς και με ένοπλο τμήμα Οπλιτών για απόδοση τιμών, παρουσία της 

ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας.

 ΔΙΚΕ (IV ΜΠ)

Στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ο Στρατηγός Δκτής της ΑΣΔΥΣ επισκέφτη-

κε το Στρατηγείο της ΔΙΚΕ (IV ΜΠ), καθώς και λοιπές εγκαταστάσεις της 

Φρουράς Τρίπολης, στο πλαίσιο προγράμματος επισκέψεών του σε Σχη-

ματισμούς και Μονάδες της ΠΕ ΑΣΔΥΣ. Ενημερώθηκε για τις τρέχουσες 

δράσεις της ΔΙΚΕ, επικοινώνησε με το προσωπικό και έδωσε τις κατευθυ-

ντήριες οδηγίες του για το νέο έτος.

 ΛΑΕΔ

Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ εκδή-

λωση για τα 70 χρόνια των Ειδικών Δυνάμεων, παρουσία της πολιτι-

κής και στρατιωτικής ηγεσίας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

Από 1 έως 27 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογρα-

φίας και εκθεμάτων με τίτλο «Η ιστορία και η συμβολή του ίππου στον 

Ελληνικό Στρατό» στο Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 

της ΜΕΡΥΠ που εδρεύει στη Λάρισα, στo Στρδο «Ν. Πλαστήρα», και στο 

φουαγιέ του αμφιθεάτρου της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας (Μου-

σείο «Γ. Ι. Κατσίγρα»).

 ΚΕΕΔ

Στις 14 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Γεωργιανού Α/ΓΕΕΔ στο ΚΕΕΔ, συνοδευομένου από τον κ. Υ/

ΓΕΕΘΑ.
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 95 ΑΔΤΕ

Από 2 έως 7 Μαρτίου 2018, η 95 ΑΔΤΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου 

διοργάνωσε στο κτήριο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ρόδου, με αφορ-

μή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με 

την Ελλάδα, έκθεση ιστορικών χαρτών και επετειακή ομιλία από τον καθηγητή 

κ. Ιωάννη Παπαφλωράτο με θέμα «Η πορεία του ζητήματος των Δωδεκανή-

σων από την Απελευθέρωσή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έως την 

προσάρτησή τους στην Ιταλία (1912-1945)». Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

τοπικές Αρχές, φορείς της Ρόδου και σχολεία.

 98 ΑΔΤΕ

Στις 17 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στην 98 ΑΔΤΕ.

 80 ΑΔΤΕ

Στις 7 Μαρτίου 2018, η ΑΕ ο Προέδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τη ν. Νίσυρο για να παραστεί στις εορταστικές εκ-

δηλώσεις ενσωμάτωσης του νησιού στα Δωδεκάνησα. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 71 Α/Μ ΤΑΞ 

Στις 31 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ 

στο ΕΠΚΕΑΑΠ, όπου παρουσιάστηκε εκπαιδευτική δραστηριότητα της 

71 Α/Μ ΤΑΞ.

 Στις 23 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ 

στο Πεδίο Ασκήσεων Γλαφυρών, στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ 2018» (συνεκπαίδευση 32 ΤΑΞ ΠΖΝ με ΗΠΑ).

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

 Στις 4 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. 

Α/ΓΕΣ στην έδρα της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.



9

 96 ΑΔΤΕ

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Δκτή ΑΣΔΕΝ, στο ΕΦ «ΠΑΝΑΓΙΑ» και ΕΦ «ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ».

 1η ΤΑΞΑΣ

Στις 10 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ ΓΕΣ στο 

Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου, όπου ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δράσεις του 

Σχηματισμού και επικοινώνησε με το προσωπικό.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ – Εκπαιδευτικές Βολές

Στις 21 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκτέλεση εκπαιδευτικών βολών με εκτοξευτές ΠΕΠ RM-70 και Α/Κ 

πυροβόλα Μ109Α1Β στο ΠΒ «ΠΕΤΡΩΤΩΝ» με παράλληλη εκπαίδευση προσωπικού ΠΖ και 

ΤΘ. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν ο συντονισμός των Μονάδων Ελιγμού-Υποστήριξης 

επί των διαδικασιών εκπομπής πυρών ΠΒ στο κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

 Άσκηση «ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2018»

Στις 28 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΕ-

ΣΜΟΣ 2018» (Ανάπτυξη ΚΣΠΥ Μεραρχίας-Ταξιαρχιών-Μονάδων Ελιγμού και 

ΚΔΠ Μοιρών Πυροβολικού) στην Π/Ε Δ΄ ΣΣ από Σχηματισμούς και Μονάδες του 

Δ΄ ΣΣ και με τη συμμετοχή Σχηματισμών του Γ΄ ΣΣ, με εξάσκηση του προσωπικού 

στις διαδικασίες Συντονισμού Πυρών Υποστήριξης όλων των κλιμακίων, από το επί-

πεδο Υπομονάδας μέχρι και το επίπεδο του Σώματος Στρατού.

 Ορκωμοσία Ν/Σ οπλιτών της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ

Στις 30 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία Ν/Σ οπλιτών της 

2018 Β΄ ΕΣΣΟ στην ΠΕ/Δ΄ ΣΣ.

 98 ΑΔΤΕ – Σημείο Υποδοχής (221 Μ/Κ ΤΕ)

Από 11 έως 14 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε κατάταξη Ν/Σ οπλιτών στο 

ΣΥΠΟ Μυτιλήνης στο 221Μ/Κ ΤΕ.
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 Σημείο Υποδοχής (485 ΤΔΒ) – Κατάταξη 
Ν/Σ οπλιτών της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ

Από 12 έως 15 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθη-

κε η κατάταξη των Ν/Σ οπλιτών της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ 

στο ΣΥΠΟ της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ (485 ΤΔΒ). Κατατάχθησαν 

συνολικά 356 οπλίτες, οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της 

Βασικής Εκπαίδευσης Ν/Σ, θα επανδρώσουν Σχηματισμούς 

και Μονάδες της Θεσσαλίας.

  1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

Aπό 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επ’ έργω εκπαίδευση δεκαπέντε 

τριτοετών Τεχνικών Σπουδαστών της ΣΜΥ.

 ΚΕΕΔ – Κατάταξη και Ορκωμοσία της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ

 Στις 15 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε κατάταξη της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ στο ΚΕΕΔ και στις 9 Φεβρουαρίου 2018 η τελετή 

Ορκωμοσίας της, παρουσία του Δντή της ΔΕΔ/ΓΕΣ.

 Κατάταξη Ν/Σ Οπλιτών 2018 Β΄ ΕΣΣΟ

Από 12 έως 15 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε 

κατάταξη Ν/Σ οπλιτών 2018 Β΄ ΕΣΣΟ, στο σημείο 

υποδοχής (ΣΥΠΟ) στο Στρδο «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ» Νέας 

Σάντας Κιλκίς.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου

Την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις και στρατιωτικές παρελάσεις σε όλη 

την επικράτεια για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου. 

 Στην Αθήνα διεξήχθη στρατιωτική παρέλαση με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων όλων των Όπλων και Σωμά-

των του ΕΣ.

 Πριν την έναρξη της παρέλασης, διανεμήθηκαν από στελέχη σημαίες στους παρευρισκομένους και ιδιαίτερα στα 

παιδιά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 ΤΑΜΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2018»

Από 10 έως 31 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2018», όπου συμμετείχε το σύνολο των 

Σχηματισμών του ΣΞ.

 4ο ΤΕΑΣ 

Στις 17 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε αεροκίνηση τμήματος Αμερικανών πεζοναυτών από το 4ο ΤΕΑΣ.

 Άσκηση «ΚΕΡΒΕΡΟΣ»

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΚΕΡΒΕΡΟΣ» στα Α/Δ Μεγάρων και Αλεξάνδρειας, στο 

πλαίσιο εκπαίδευσης των Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων.

 71 Α/Μ ΤΑΞ

 Από 12 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2018, διεξήχθη το σχολείο αυτοάμυνας με συμμετοχή προσωπικού 

της 71 Α/Μ ΤΑΞ, με σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού και την ανύψωση της αυτοπεποίθησής του.

 Στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν βολές ΒΟΠ, 

από προσωπικό της 71 Α/Μ ΤΑΞ, στην περιοχή Ασκού Προφήτη.
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 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

 Τον Φεβρουάριο 2018, πραγματοποιήθηκε επάνδρωση των Διαπόντιων 

Νήσων, από προσωπικό της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

 Στις 25 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαί-

δευση από στελέχη της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, σε Εθνοφύλακες ΤΕΘ Κέρκυρας, Σκύρου 

και Κόνιτσας.

 Απο 6 έως 8 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 

2018 - 1», στη ν. Σκύρο από προσωπικό της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, παρουσία του Δκτού 

της Ι ΜΠ.

 1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ

 Από 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2018, 

πραγματοποιήθηκε από προσωπικό 

της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ (Δ΄ΜΚ/Δ), 4ήμερο 

Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης στο Πε-

δίο Ασκήσεων ΑΣΚΟΥ-ΠΡΟΦΗΤΗ. 

 Από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2018, 

πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση προσω-

πικού της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ (1η ΜΑΛ) και των 

ROYAL MARINES, στην ακτή του Μάλεμε 

Χανίων.

 Απο 20 Φεβρουαρίου έως 8 

Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε 

με συμμετοχή προσωπικού της 1ης ΤΑΞ 

ΚΔ-ΑΛ, η ΤΑΜΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ-Κ» στα όρη 

Βέρμιο και Φαλακρό, η οποία αφορά διαβί-

ωση προσωπικού σε χιονοσκεπείς περιοχές.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 13η ΔΕΕ

 Από 26 Φεβρουαρίου έως 16 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε προκεχωρημένη εκπαί-

δευση Οπλίτη Βραχείας Ανακατατάξεως Ειδικών Δυνάμεων, προσωπικού της 13ης ΔΕΕ (2ο 

ΕΤΕΘ).

 Από 5 έως και 9 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση της ΑΣ με προ-

σωπικό της 13ης ΔΕΕ (3ου ΕΤΕΘ), στο αντικείμενο της καταρρίχησης με τη μέθοδο RAPEL, 

καθώς και από γέφυρα.

 Από 12 έως 16 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση του ΠΝ με προσωπικό της 

13ης ΔΕΕ (3ο ΕΤΕΘ), στα αντικείμενα ανέλκυσης-καθέλκυσης λεμβών και αναρρίχησης-καταρρίχησης 

προσωπικού στην αράχνη.

 Τελετή Απονομής Μπερέ στους Αποφοίτους ΤΠΕΝ της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ

Στις 16 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής Μπερέ στους αποφοίτους ΤΠΕΝ 

της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ (2ας ΜΑΛ, 575 ΤΠΝ, 2ου ΤΥΑΔ) στο Στρδο 

«ΤΧΗ ΣΕΕΜΑΝ», παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ.

 1η ΤΑΞΑΣ 

 Στις 7 και 27 Φεβρουαρίου 2018, πραγ-

ματοποιήθηκε έλεγχος για ναρκωτικές ου-

σίες από κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ, στα Α/Δ Αλε-

ξάνδρειας και Α/Δ Στεφανοβικείου αντίστοιχα.

 Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθη-

καν βολές στα Πετρωτά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 ΚΕΕΔ

 Στις 30 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Συντήρηση-Θαλάσσιο Άλμα, με συμμετοχή του κ. Α/ΓΕΕΘΑ.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε Συντήρηση Υποβρύχιου Καταστροφέα, με συμμετοχή του κ. Επχη του ΓΕΣ.
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 ΜΕΡΥΠ

Στις 5 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό προσωπικό 

των Μονάδων ΕΜ της Μεραρχίας Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ), οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τη διακίνηση και αποθήκευση καυσίμων, εκπαίδευση σε θέματα 

πυρασφάλειας-πυρόσβεσης, για πυρκαγιές που δύναται να εκδηλωθούν σε 

εγκαταστάσεις καυσίμων. Η παραπάνω εκπαίδευση διεξήχθη σε συνεργασία 

με αντίστοιχο προσωπικό των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), στις εγκαταστά-

σεις της εταιρείας, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

 Σχολή ΤΘ

Στις 14 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ επιπέδου ΟΥΜΑ από το Βα-

σικό τμήμα εκπαιδευόμενων Ανθλχων Τάξεως 2017, στο πεδίο ασκήσεων του 

Στρδου «ΕΠΧΟΥ ΜΕΛΙΔΗ Γ.».



20 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 8

 ΤΑΜΣ «ΑΡΓΩ»

Πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΡΓΩ» (επάνδρωση-αμυντική εγκατάσταση Δρίας) 

στη β/ν Άγιος Στέφανος Λαγκάδας, καθώς και ενημέρωση του πιλοτικού 

ΛΚΔ του ΤΕΘ Χίου.

 ΤΑΜΣ «ΑΣΤΡΑΠΗ 2018»

Από 13-15 Φεβρουαρίου 2018, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΑΣΤΡΑ-

ΠΗ 1/2018» του Πολεμικού Ναυτικού, σε επιχειρησιακή συ-

νεργασία με την 96 ΑΔΤΕ.

 88 ΣΔΙ

 Την 1 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαί-

δευση και επίδειξη του μετερεωλογικού σταθμού 

VAISALA από το προσωπικό της 88 ΣΔΙ/ΔΠΒ.

 Στις 8 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε 

υποδειγματική επίδειξη ζώνης ρίψης από το 

προσωπικό του Σχηματισμού.

 ΣΕΗΠΠΕΠ

Στις 25 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επί-

δειξη μέσων του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ, στο πλαίσιο επίσκε-

ψης του Αρχηγού Στόλου στο Στρατηγείο της ΑΣΔΕΝ.
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 41 ΣΠ

Απο 19 εώς 22 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκαν βολές Α-Τ όπλων 

(TOW – FAGOT) και βολές πληρωμάτων αρμάτων στο ΠΒΑΞ.

 ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 Στις 21 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκ-

παίδευση στην αυτοάμυνα και εκκαθάριση οικίας.

 Στις 11 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποι-

ήθηκε εκπαίδευση στον έλεγχο και σύλληψη 

υπόπτου.

 Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, πραγ-

ματοποιήθηκε εκπαιδευτική πορεία με 

βασικό φόρτο μάχης σε υπαίθριο και 

αστικό περιβάλλον.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 95 ΑΔΤΕ

Στις 28 Ιανουαρίου 2018, το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης του Τάγματος Εθνοφυλακής Καρπάθου, αποτελούμενο εξ 

ολοκλήρου από Εθνοφύλακες, πραγματοποίησε ΤΑΜΣ Εξάλειψη Εχθρικού Αεροπρογεφυρώματος στην περιοχή Καστέ-

λου Καρπάθου.

 547 Α/Μ ΤΠ

Την 9η Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία Ν/Σ οπλιτών στο 547 Α/Μ ΤΠ, παρουσία του Δκτού ΑΣΔΕΝ.
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 ΤΑΜΣ «ΧΙΛΩΝ 2018»

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΧΙΛΩΝ 2018» (εξάλειψη Α/ΠΓ, ενεργοποίηση ΤΧΕ-ΤΑΕ) στην ΠΕ/80 

ΑΔΤΕ, την οποία  παρακολούθησε ο Δκτής ΑΣΔΕΝ.

 ΤΕΘ Χανίων

Στις 18 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσημη έπαρση και υποστολή της σημαίας στο Φρούριο «ΦΙΡΚΑ» στην πόλη των 

Χανίων, από Δρία Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ Χανίων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

«ΜΥΚΑΛΗ»
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Ιστορικά Στοιχεία
Η 79 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής «ΜΥΚΑΛΗ» εδρεύει στο 
νησί του Πυθαγόρα, τη Σάμο. Η περιοχή 
ευθύνης της Ταξιαρχίας, εκτός από τη βα-
σική νήσο Σάμο, περιλαμβάνει επίσης την 
ενδιάμεση νήσο Ικαρία και το σύμπλεγμα 
των Φούρνων, που ανήκουν Διοικητικά 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με έδρα 
τη Μυτιλήνη, και τη μικρόνησο του Αγαθο-
νησίου με τον ομώνυμο Δήμο, που ανήκει 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα 
ακριτικά νησιά μας είναι για τη νήσο Σάμο 
ο φιλόσοφος και μαθηματικός Πυθαγόρας, 
το φημισμένο γλυκό κρασί και η παρθένα 
φύση της. Η Ικαρία, το νησί του Ίκαρου, 
είναι το νησί της μακροζωίας και των μο-
ναδικών καλοκαιρινών πανηγυριών. Οι 
Φούρνοι, τα φιόρδ του Αιγαίου, είναι το 
νησί των Κουρσάρων και των αμέτρητων 
ναυαγίων ενώ το Αγαθονήσι έχει, όχι άδι-
κα, χαρακτηριστεί από τους επισκέπτες 
του ως ένας ανέγγιχτος Παράδεισος του 
βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι σπουδαιότεροι επιφανείς άνδρες 
που κοσμούν το πνευματικό στερέωμα της 
Σάμου είναι ο μαθηματικός και φιλόσοφος 
Πυθαγόρας, ο αστρονόμος Αρίσταρχος και 
ο φιλόσοφος Επίκουρος. Στα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα συγκαταλέγονται η πολεμική 
τριήρης Σάμαινα, ο ναός της Θεάς Ήρας και 
το Ευπαλίνειο Όρυγμα, τα οποία μαρτυρούν 
το υψηλό επίπεδο πολιτισμού της εποχής 
εκείνης. Ως σημαντικότεροι σταθμοί στην 
ιστορία έχουν καταγραφεί η ναυμαχία της 
Μυκάλης, το αποκορύφωμα της δράσης 
του Σαμιακού λαού, στις 6 Αυγούστου 
1824, η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα 
το 1912, μετά από 78 χρόνια παραμονής 
ως Αυτόνομη Χριστιανική Ηγεμονία, πρω-
τεργάτης της οποίας υπήρξε ο μετέπειτα 
Πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Σοφούλης, 
και η απελευθέρωση της Σάμου, από τους 
Ιταλούς και Γερμανούς, χάρη στην αερα-
ποβατική ενέργεια του Ιερού Λόχου στην 
περιοχή της Βλαμαρής.

Η 79 ΑΔΤΕ, βάσει των παραπάνω, 
έχει την εξαιρετική τιμή, το υψηλό προ-
νόμιο και την ευθύνη να διατηρήσει την 
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραι-
ότητα των νησιών που περιλαμβάνο-
νται στην περιοχή ευθύνης της και των 
οποίων οι κάτοικοι αγωνίσθηκαν για 

ΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζεται η νήσος Σάμος, το δόρυ, 

το τυφέκιο, η περικεφαλαία που συμβολίζει τους αγώνες του έθνους μας 

και του Σαμιακού λαού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και ο ιωνικός κί-

ονας που συμβολίζει τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην περιοχή αυτή.

Επίσης, περιλαμβάνεται το όνομα του ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ενός από 

τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, και του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕ-

ΤΗ, αρχηγού της επανάστασης των Σαμίων το 1821. Τέλος 

περιλαμβάνεται ο γνωστός στίχος από την Ωδή «Εις 

Σάμον» του Ανδρέα Κάλβου «ΘΕΛΕΙ ΑΡΕ-

ΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
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την εδραίωση της ελευθερία τους.
Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Σάμο 

υπήρχε εγκατεστημένο το 18ο Σύνταγμα Πε-
ζικού, ενώ από το 1957 έως το 1975 εγκατα-
στάθηκε και λειτούργησε η Σχολή Μονίμων 
Υπαξιωματικών. Το 1964 συγκροτήθηκε η 
ΑΔΑΝΣ (Ανωτέρα Διοίκηση Άμυνας Νήσου 
Σάμου), υπαγόμενη στη ΣΔΙΑ (Στρατιωτική 
Διοίκηση Αρχιπελάγους), η οποία το ίδιο 
έτος ονομάστηκε 118 Διοίκηση Ταγμάτων 
Εθνοφυλακής. Το 1975 μετονομάσθηκε σε 
79 Στρατιωτική Διοίκηση, με έδρα την πόλη 
της Σάμου, υπαγομένη στην ΑΣΔΕΝ. Την 1η 
Απριλίου 1978 η 79 ΣΔΙ μετονομάσθηκε σε 
79 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυ-
λακής. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού από τις 5 Οκτωβρίου 2009 έλαβε 
την ιστορική ονομασία «ΜΥΚΑΛΗ», σε ανά-
μνηση των 2 ένδοξων νικηφόρων ναυμαχι-
ών στα στενά της Μυκάλης.

Αποστολή
Αποστολή της Ταξιαρχίας αποτελεί η 

προπαρασκευή της άμυνας των νησιών 
της και η διεξαγωγή των ενδεδειγμένων 
επιχειρήσεων για εξασφάλιση της απο-
τροπής και διατήρηση της ακεραιότητάς 
τους από οποιαδήποτε απειλή, με βάση 
τα υφιστάμενα σχέδια. Επιπρόσθετα είναι 
η προπαρασκευή της επιστράτευσης στη 
περιοχή ευθύνης της, ώστε να είναι άμεσα 
δυνατή η επιστράτευση του τοπικού δυνα-
μικού και η εκπαίδευση, η συντήρηση και 
η διατήρηση των Μονάδων της σε κατά-
σταση επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Το έργο του Σχηματισμού στηρίζεται σε 
4 πυλώνες: την εκπαίδευση, την ετοιμότη-
τα και αποτροπή, την αδιάλειπτη λειτουργία 
της Διοικητικής Μέριμνας και την εκπαί-
δευση της Εφεδρείας και Εθνοφυλακής.

Εκπαίδευση
Η Ταξιαρχία επιδιώκει τη συνεχή και 

ρεαλιστική εκπαίδευση του προσωπικού, 
εφαρμόζοντας στην πράξη τις Οδηγίες 
Εκπαιδεύσεως των προϊσταμένων και 
τους οικείους κανονισμούς και εγχειρίδια, 
υλοποιώντας παράλληλα το όραμα του Γε-
νικού Επιτελείου Στρατού. Η εκπαίδευση 
κλιμακώνεται σταδιακά από την προσαρ-
μογή και ενημέρωση των νεοτοποθετημέ-
νων οπλιτών και του μόνιμου προσωπικού 
και ολοκληρώνεται με την επιχειρησιακή 
ένταξη και της τακτικές ασκήσεις. Το προ-

σωπικό του Σχηματισμού, με επαγγελμα-
τισμό, ήθος, ηθικό και φιλότιμο εργάζεται 
και εκπαιδεύεται σε 24ωρη βάση προκει-
μένου οι δυνατότητες για εκπλήρωση της 
αποστολής του να μπορούν να εφαρμο-
σθούν άμεσα και αποτελεσματικά. 

Σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης 
της Ταξιαρχίας, διεξάγεται ένα ευρύ φά-
σμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για 
την επαύξηση της μαχητικής ισχύος και 
της αποτρεπτικής ικανότητας, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή πληθώ-
ρας σχολείων, βολών και ασκήσεων, με 
καθολική συμμετοχή του προσωπικού. 
Συγκεκριμένα:

 ΤΑΜΣ προσαρμοσμένες στην απο-
στολή του Σχηματισμού και στα νέα σύγ-
χρονα δεδομένα, με ιδιαίτερο βάρος στην 
ετοιμότητα των Τμημάτων Χρονικών Ετοι-
μοτήτων και της Διμοιρίας Αμέσου Επεμ-

βάσεως, που αποτελούν την αιχμή του 
δόρατος της Ταξιαρχίας και στην ανάπτυξη 
της πρωτοβουλίας των μικρών ηγητόρων. 

 Η υψηλή ετοιμότητα των τμημάτων 
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την 
επίτευξη της αποτροπής και αυτοσκοπό 
για τις μονάδες μας. Τα Τμήματα του Σχη-
ματισμού εκπαιδεύονται στο πλαίσιο του 
«Διημέρου Αποτροπής» αποκτώντας και 
την εμπειρία και τη γνώση να επιχειρούν 
στις β/ν και μ/ν για την αντιμετώπιση κάθε 
εχθρικής πρόκλησης.

 Εκπαιδευτικές βολές και βολές 
αξιοπιστίας του συνόλου του ελαφρού 
και ομαδικού οπλισμού, καθώς και βολές 
όλων των βαρέων όπλων ΠΖ, ΤΘ και ΠΒ, 
με παράλληλη ευρεία εκμετάλλευση τόσο 
των υπαρχόντων εξομοιωτών βολής, όσο 
και καινοτόμων βοηθημάτων ρεαλιστικής 
απεικόνισης και εκπαίδευσης. 
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 Εκπαιδεύσεις Ειδικού Σκοπού, όπως Κυνη-
γών Αρμάτων, Υπέρβασης - Αντικατάστασης - Ανα-
διάταξης Δυνάμεων, Επικοινωνιών, Ανάπτυξης Α-
Τ Όπλων, Παρατηρητών Παρατηρούμενων Βολών, 
Παρατηρητών Επιτηρήσεως, Ανάπτυξης ΥΓ Κλιμα-
κίων, Ενεργοποίησης Καταστροφών κ.λπ.

 Διεξαγωγή Σχολείων Βασικής Εκπαίδευσης 
Ν/Σ Οπλιτών, Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοτο-
ποθετημένων Οπλιτών θητείας, Σχολείων Υ.Β. και Σχο-
λεία Ειδικοτήτων.

 Πραγματοποίηση ασκήσεων προσομοίωσης με χρήση 
Η/Υ και του Πολεμικού Παιγνίου «ΙΑΝΟΣ» για την εξάσκηση του 
επιτελείου των Τακτικών Συγκροτημάτων και τη δοκιμή των επιχειρησι-
ακών τους σχεδίων.

Το 2017, ως «Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων», αποτέλεσε σταθμό 
στην αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής και της Εφεδρεί-
ας. Η ρεαλιστική εκπαίδευση των εθνοφυλάκων και η ένταξη 
της τοπικής κοινωνίας στη στρατιωτική ζωή, κατέστησε τους 
κατοίκους των νησιών μας συμμέτοχους στον θεσμό που η 
σύγχρονη κοινωνία αποδέχεται και αναγνωρίζει περισσό-
τερο. Οι Εθνοφύλακές πραγματοποιούν για πρώτη φορά 
πλήθος δράσεων, συμπεριλαμβανομένων τακτικών 
ασκήσεων και βολών, σε όλη την Περιοχή Ευθύνης 
της Ταξιαρχίας. Ενδεικτικά:

 Ασκήσεις σε κατοικημένο τόπο και σε πεδίο 
ασκήσεων ημιαστικού περιβάλλοντος

 Ασκήσεις εξάλειψης Π/Γ και ΑΠ/Γ με πραγμα-
τικά πυρά 

 Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
των ενεργών μονάδων

 Βολές βαρέων όπλων
 Έπαρση και υποστολή σημαίας σε εορταστικές εκ-

δηλώσεις
 Εθελοντικές αιμοδοσίες
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 Πραγματοποίηση Ημερίδας Εθνο-
φυλακής, με ενεργή συμμετοχή Εθνοφυλά-
κων, τόσο στα θέματα και τις εισηγήσεις που 
αναπτύχθηκαν, όσο και στο ακροατήριο.

Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκε με εξαι-
ρετικά αποτελέσματα το πιλοτικό πρόγραμ-
μα πρόσκλησης του συνόλου της τοπικής 
εφεδρείας σε ενεργή Μονάδα Ελιγμού της 
Ταξιαρχίας. Η τοπική εφεδρεία προσκλή-
θηκε 3 φορές (σε 3 διαδοχικούς μήνες), 
πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίας κα-
τάταξης και το σύνολο του προσωπικού 
εκπαιδεύτηκε κατά οργανικά τμήματα. 

Δραστηριότητες
Η Ταξιαρχία στο πλαίσιο της ασφάλει-

ας, της αποφυγής του αιφνιδιασμού και της 
έγκαιρης προειδοποίησης, έχει αναπτύξει 
και λειτουργεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο 
πλέγμα επιτήρησης, έχοντας στο δυναμικό 
της δύο από τα καλύτερα εκπαιδευμένα 
και εξοπλισμένα Επιτηρητικά Φυλάκια στο 
Αιγαίο: το ΕΦ «ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ», του οποί-
ου η επιχειρησιακές δυνατότητες έχουν 
αυξηθεί κατακόρυφα, από την ποικιλία 
των οπλικών συστημάτων που πλέον δι-
αθέτει και το ΕΦ «ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ», που 
αποτελεί το «μάτι» του Σχηματισμού στην 
καρδιά των στενών της Μυκάλης.

Η σχεδίαση της αποτροπής, σε επιχειρη-
σιακό και τακτικό επίπεδο, απαιτεί τη γνώ-
ση των δυνατοτήτων του εχθρού.  
Στην 79 ΑΔΤΕ έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί 
πλήρως δίκτυο συλλογής, επεξεργασίας και 
αξιοποίησης πληροφοριών, εξασφαλίζοντας 
την αποφυγή του αιφνιδιασμού και την επι-
καιροποιημένη επιχειρησιακή εικόνα.

Συλλέγονται πληροφορίες από όλες 
τις πηγές και ταυτόχρονα διατηρείται 
απόλυτη συνεργασία και ανταλλαγή πλη-
ροφοριών με τους λοιπούς κλάδους των 
ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Η αδιάλειπτη υποστήριξη σε θέματα 
Διοικητικής Μέριμνας, τόσο των Μονάδων 
σε περίοδο ειρήνης όσο και των μαχόμε-
νων τμημάτων σε περίοδο επιχειρήσεων 
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιτυχούς 
εκτέλεσης της αποστολής. Η διαρκής μέρι-
μνα για το υλικό και η μεθοδική συντήρη-
ση έχουν αποδώσει πολύ υψηλό ποσοστό 
κινητικότητας και ταχεία αποκατάσταση 
των παρουσιαζόμενων βλαβών.

Η συνεχής αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων της Διμοιρίας Συντήρησης Εγκα-

ταστάσεων σε ολόκληρη την περιοχή της 
Ταξιαρχίας συμβάλλει καθοριστικά στην 
διαρκή βελτίωση των υπαρχόντων υπο-
δομών και στην υλοποίηση νέων έργων 
με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Η 79 ΑΔΤΕ έχει καταρτίσει, εφαρμόζει 
και παρακολουθεί «Στοχοθεσία», καταγρά-
φοντας στοιχεία σε πάνω από 20 μετρήσι-
μους και παραμετροποιημένους στόχους. 

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία προσδιορί-
ζονται σαφείς επιδιώξεις και αναμένονται 
επιδόσεις σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ανθρωποκε-
ντρικών δράσεων η Ταξιαρχία επιβραβεύ-
ει τους εργατικούς και τους προβάλλει ως 
παράδειγμα. Αναδεικνύει τους Επιτελείς 
που διακρίθηκαν για την άριστη επαγγελτι-
κή κατάρτιση και τις επιτελικές διαδικασίες 
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με τον θεσμό του «Επιτελή και του Βοηθού 
Επιτελή του Μήνα» και βραβεύει το προ-
σωπικό των Μονάδων που διακρίνεται για 
τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια, την ερ-
γατικότητα αλλά και την καινοτομία.

Η Ταξιαρχία έχοντας θέσει ως στόχο 
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών στο μόνιμο προσωπικό προχώρη-
σε σε αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης 
και ανακαίνιση του Στρατιωτικού Πρα-
τηρίου και της Λέσχης Αξιωματικών. 
Επιπλέον, μετά από σχετική έγκριση 
πραγματοποιείται μεταφορά μαθητών 
από τα ΣΟΑ Βαθέως στο, δημοτικό, γυ-
μνάσιο και λύκειο της πόλης.

Βρίσκεται ήδη, στο τελικό του στάδιο, 
πρόγραμμα ανακατασκευής ανενεργού 
κτηρίου, σε παλαιό στρατόπεδο στην Χώρα 
Σάμου, για την κατασκευή και απόδοση 4 
διαμερισμάτων ΣΟΕΠΟΠ και διερευνάται 
η προοπτική να κατασκευαστούν επι-
πλέον διαμερίσματα σε έτερο ανενεργό 
στρατόπεδο, εξυπηρετώντας υπάρχουσες 
ανάγκες στη δυτική Σάμο, στην περιοχή 
του Καρλοβάσου.

Έχουν καθιερωθεί και αποτελούν θεσμό 
τα «Μουσικά Γεύματα» με τη συνδρομή της 
Στρατιωτικής Μουσικής και τη συμμετοχή 
του μόνιμου και έφεδρου προσωπικού σε 
κάθε στρατόπεδο της Ταξιαρχίας.

Σε ετήσια βάση διοργανώνονται 
«Στρατιωτικοί Αθλητικοί Αγώνες» και 
στρατιωτικά πρωταθλήματα μπάσκετ, βό-
λεϊ και ποδοσφαίρου μεταξύ των Μονά-
δων του Σχηματισμού, καλλιεργώντας με 
αυτόν τον τρόπο, το αθλητικό πνεύμα και 
το «Πνεύμα Μονάδας».

Λοιπά θέματα
Η προβολή των δραστηριοτήτων του 

προσωπικού μας και η συνεργασία με τους 
τοπικούς φορείς, μέσα από το πρίσμα της 
εξωστρέφειας, αποσκοπεί στην ανάδειξη 
του έργου του Στρατού και στην εδραίωση 
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, η Ταξι-
αρχία συνδράμει τις τοπικές κοινωνίες των 
νησιών και των μικρονήσων της, παρέχο-
ντας υπηρεσίες υγείας στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Σάμου και στα Αγροτικά Ιατρεία απομα-
κρυσμένων χωριών. Συγκεκριμένα, στρα-
τιωτικοί ιατροί, ψυχίατρος και παθολόγος 
καλύπτουν ανάγκες του Νοσοκομείου, λόγω 
ελλείψεων στις αντίστοιχες ειδικότητες, ενώ 

το σύνολο 
των ιατρών 
του 79 ΤΥΕΘ 
επισκέπτο-
νται και λει-
τουργούν σε 
τακτική βάση 
αγροτικά ιατρεία 
δυσπρόσιτων περιο-
χών. Επίσης η οργάνω-
ση και λειτουργία μικροβιο-
λογικού εργαστηρίου στην έδρα 
του Τάγματος εξοικονομεί σημαντικούς 
πόρους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην εκπαίδευση 
σπουδαστών του Δημόσιου ΙΕΚ Νοσηλευτικής της Σάμου. 
Τέλος, το σύνολο των στρατιωτικών ιατρών του Σχηματι-
σμού έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, καλύπτοντας τις ανάγκες των αγροτικών 
ιατρείων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Σε συνεργασία με το Γ. Ν. Σάμου, οργανώνονται Ημε-
ρίδες ενημέρωσης του προσωπικού για τη δωρεά 
Μυελού των Οστών, γεγονός που οδηγεί στην ευ-
αισθητοποίησή του για προσφορά ζωής και εκ-
φράζεται με την εθελοντική αιμοδοσία αλλά 
και πρωτοποριακά με τους 500 και πλέον 
εγγεγραμμένους εθελοντές δότες μυελού 
των οστών.

Μετά την κατασκευή του ΚΥΤ Σάμου, 
η διαρκής φροντίδα για την παροχή υπο-
στήριξης στη λειτουργία του, τις υπηρε-
σίες και τις συνθήκες διαβίωσης, έχουν 
συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση 
πνεύματος ηρεμίας και ασφάλειας.

Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις 
σχολείων και ενημερώσεις μαθητών σε θέμα-
τα επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπλέον, 
η Ταξιαρχία εδώ και τρία χρόνια έχει καθιερώσει 
τη διοργάνωση ιδιαίτερης εκδήλωσης για τα παιδιά που 
φοιτούν στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Σάμου.

Διοργανώνονται πλήθος αθλητικών δράσεων σε συνεργασία με τον Δημο-
τικό Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού και Άθλησης, μεταξύ των οποίων Ημι-
μαραθώνιος 21 χλμ. και Αγώνας Τριάθλου.

Τέλος, η 79 ΑΔΤΕ οργανώνει εκδηλώσεις κατά τους εορτασμούς της Εθνι-
κής Επετείου του έπους του ΄40 και εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας 
αφιερωμένες στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου.

Με βάση το παραπάνω έργο, υπερασπιζόμαστε το παρόν και διαμορφώ-
νουμε το μέλλον, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που αναδύονται, αναδει-
κνύοντας δράσεις υπερηφάνειας και οργώνοντας αντίστοιχες εξωστρέφειας.

Το προσωπικό της Ταξιαρχίας εργάζεται άοκνα και μεθοδικά, με σκο-
πό οι παραστάσεις που λαμβάνει καθημερινά ο δυνητικός αντίπαλος για την 
ετοιμότητα των δυνάμεών μας και το κόστος που θα υποστεί να του 
εκπέμπουν ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής.
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Χαιρετισμός Διευθυντή

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως λειτουργεί με το άρι-

στα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του στις νέες 

εγκαταστάσεις με σύγχρονο εξοπλισμό.

Διαθέτει επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε μορφής υγει-

ονομικής πρόκλησης, προερχόμενης είτε από εμπλοκή επιχειρήσεων είτε από 

φυσικά φαινόμενα.

Αποστολή μας είναι η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση οιασδήποτε 

μορφής διαταραχής υγείας των στελεχών των ΕΔ, των οικογενειών τους και των 

λοιπών δικαιούχων.

Πιστεύουμε στην αποστολή μας, εκπαιδευόμαστε συνεχώς σε νέες μεθόδους, 

για να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί, εξοπλιζόμαστε με σύγχρονα μηχα-

νήματα και έχουμε συνειδητή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο Διευθυντής του 424 ΓΣΝΕ και το προσωπικό του είμαστε περήφανοι που συ-

νεχίζουμε το έργο των προηγούμενων καταξιωμένων Διευθυντών και του 

συνόλου του προσωπικού που έχει υπηρετήσει σε αυτό και οι οποίοι δι-

ακρίθηκαν για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, 

για την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, αλλά και 

για την προθυμία και το ανιδιοτελές πνεύμα προσφοράς 

των εργαζομένων.

Ταξίαρχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης
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Στο έμβλημα του Νοσοκομείου απει-

κονίζεται σταυρός σε πορφυρό χρώμα, 

που είναι το διεθνές σύμβολο της Υγειονο-

μικής Περίθαλψης, με χρυσοφορο-φλο-

γοφόρο ροία, η οποία παραπέμπει στον 

Στρατό Ξηράς και τρεις χρυσές ράβδους 

που περιβάλλονται από δύο σε αντιπα-

ράθεση όφεις, οι οποίοι πλαισιώνονται 

από στεφάνι με κλάδους ελιάς. Οι τρεις 

ράβδοι συμβολίζουν την τριπλή αποστολή 

του Νοσοκομείου για περίθαλψη-εκπαί-

δευση-έρευνα, τους τρεις πυλώνες του 

Νοσοκομείου Χειρουργικό-Παθολογι-

κό-Εργαστηριακό και τις τρεις κόρες του 

Ασκληπιού, την Ιασώ, την Ακεσώ και την 

Πανάκεια. Οι δύο σε αντιπαράθεση όφεις 

που περιελίσσονται στις τρεις ράβδους 

παραπέμπουν στην έλικα του DNA και στη 

μεταφορά γνώσης από τους παλιούς στους 

νεότερους. Τέλος το στεφάνι από κλάδους 

ελιάς συμβολίζει τη συμμετοχή των Αξιω-

ματικών του Υγειονομικού Σώματος στους 

Αγώνες του Έθνους.

Το επίγραμμα του νοσοκομείου είναι 

το ιπποκρατικό ρητό «Ωφελέειν ή μη 

βλάπτειν» δηλαδή «Να ωφελούμε και 

να μην βλάπτουμε». Η φράση αυτή πε-

ρικλείει την ανθρωπιστική και διαχρονική 

φιλοσοφία του Ιπποκράτη και παραπέμπει 

στην αποστολή του προσωπικού του Νο-

σοκομείου (Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Δι-

οικητικού) δηλαδή την πλήρη υγειονομική 

υποστήριξη των Μονάδων και την παροχή 

νοσηλείας μέχρι πλήρους ίασης.

424 
ΓΣΝΕ
424 

ΓΣΝΕ
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Σύντομα Ιστορικά Στοιχεία
Το 1912, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονί-

κη, στις υπάρχουσες κτηριακές εγκα-
ταστάσεις του Στρδου «ΚΩΤΤΑ», το Γ΄ 
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Το 1940 οι εγκαταστάσεις του κα-
ταστράφηκαν από βομβαρδισμούς και 
χρειάστηκε μεταστέγασή του σε άλλους 
χώρους. Κατά τη διάρκεια της γερμα-
νικής κατοχής διακόπηκε η λειτουργία 
του. Στις ανακαινισμένες πλέον κτηρι-
ακές εγκαταστάσεις του Στρδου «ΚΩΤ-
ΤΑ», άρχισε να λειτουργεί πάλι από το 
1948 και το ίδιο έτος μετονομάσθηκε 
σε 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Εκπαιδεύσεως. 

Στις 25 Αυγούστου 2007 ολοκληρώ-
θηκε η μετεγκατάσταση του 424 ΓΣΝΕ 
σε νέο κτηριακό συγκρότημα και συ-
γκεκριμένα στη βορειοδυτική Θεσσα-
λονίκη επί της περιφερειακής οδού, 
στη βορειοανατολική πλευρά του Στρα-
τοπέδου «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ». 

Αποστολή 424 ΓΣΝΕ
Η κύρια αποστολή του Νοσοκομείου 

είναι η νοσηλεία και η εκπαίδευση. Το 
Νοσοκομείο παρέχει υπηρεσίες φρο-
ντίδας υγείας Ρόλου 4 στο Στρατιωτικό 
προσωπικό του ΣΞ, στο Προσωπικό των 
υπόλοιπων Κλάδων των ΕΔ και σε κα-
τηγορίες τρίτων, όπως καθορίζονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
ΥΕΘΑ (μέλη οικογενειών) και εξασφαλίζει 
ετοιμότητα για την κάλυψη επειγόντων 
περιστατικών και αντιμετώπιση ενδεχό-
μενων μαζικών καταστροφών. Ακόμη, το 
Νοσοκομείο παρέχει με το Οδοντιατρείο 
Φρουράς οδοντιατρική περίθαλψη σε κα-
τηγορίες τρίτων ενώ επίσης εκπαιδεύει 
Αξκούς Υγειονομικού και οπλίτες τόσο 
του Υγειονομικού όσο και Όπλων και Σω-
μάτων, σε υγειονομικές ειδικότητες.

Κύριες Προκλήσεις
Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπί-

ζουμε την τρέχουσα περίοδο είναι η πα-
ροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικών 
υπηρεσιών με ταυτόχρονη διατήρηση 
χαμηλού κόστους προμήθειας υλικών 
και λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Δομή-Λειτουργία Νοσοκομείου
Η δυναμικότητα του Νοσοκομείου 

αυτή τη 
σ τ ι γ μ ή 
είναι 341 
κλίνες με 
θαλάμους 
χ ω ρ η τ ι -
κ ό τ η τ α ς 
1, 2 και 4 
κλινών. Το 
Νοσοκομείο 
είναι κατα-
σκευασμένο 
κατά τρόπο 
τέτοιο ώστε να 
εκμεταλλεύε-
ται τον φυσικό 
φωτισμό, ενώ 
παράλληλα δι-
αθέτει σύστημα 
κεντρικού ελέγ-
χου κτηρίων και 
η λ ε κ τ ρ ο μ η χ α -
νολογικών (Η/Μ) 
ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν 
(BMS).

Σε καθημερινή 
βάση λειτουργούν τα Εξωτερικά Ιατρεία 
όπου εξετάζονται Στρατιωτικοί (μόνιμοι 
και θητείας, ε.ε. και ε.α.), μέλη οικογε-
νειών δικαιούχων και ιδιώτες κατόπιν 
ραντεβού.

Στις κλινικές γίνεται η νοσηλεία 
των περιστατικών, ενώ η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών διασφαλίζε-
ται από τα Τμήματα και Εργαστήρια, τα 
οποία με σύγχρονο εξοπλισμό υποστη-
ρίζουν τη διάγνωση και θεραπεία των 
ασθενών. Ειδικότερα το Νοσοκομείο 
διαθέτει σύστημα ψηφιακής επεξεργα-
σίας και διαχείρισης των διαγνωστικών 
απεικονίσεων, πνευματικό και ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο, αξονικό τομογράφο, 
συγκρότημα Μαγνητικού Συντονισμού, 
Στεφανιογράφο, Αγγειογράφο, Μαστο-
γράφο, Ορθοπαντογράφο, γραμμικό 
επιταχυντή φωτονίων-ηλεκτρονίων και 
HDR βραχυθεραπεία για την ακτινοθε-
ραπευτική καταπολέμηση όγκων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Νοση-
λευτική Κίνηση στις Κλινικές για το 2017 
ανήλθε σε 13.923 ασθενείς και η κίνηση 
των Εξωτερικών Ιατρείων ανήλθε στα 
144.510 άτομα.

Η αντιμετώπιση των έκτακτων πε-

ριστατικών 
γίνεται στο Τμήμα Επειγόντων του 

Νοσοκομείου, το οποίο λειτουργεί σε 
24ωρη βάση. Το τελευταίο μάλιστα δι-
άστημα, στο πλαίσιο των παρεχομένων 
υπηρεσιών υγείας, αναμορφώθηκε το 
σύστημα εφημεριών του Νοσοκομεί-
ου με την τοποθέτηση επιπλέον ειδι-
κοτήτων στο Τμήμα Επειγόντων κατά 
τις απογευματινές και βραδινές ώρες, 
προκειμένου να γίνεται ταχύτερη και 
αμεσότερη αντιμετώπιση των περιστα-
τικών που προσέρχονται.

 Το 424 ΓΣΝΕ, σε περίπτωση που 
απαιτηθεί, έχει τη δυνατότητα να ανα-
πτύξει στις εγκαταστάσεις του το Νο-
σοκομείο Απόλυτης Προστασίας, το 
οποίο διαθέτει 8 χειρουργικές αίθου-
σες και έχει δυνατότητα παραμονής 
για 96 ασθενείς και 60 στελέχη (συνο-
λικά:156).

Επιπλέον, το Νοσοκομείο διαθέτει 
ελικοδρόμιο για τη μεταφορά ασθενών 
και περιστατικών, από απομακρυσμένες 
και δυσπρόσιτες περιοχές, που χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης ενώ μπορεί να 
εξυπηρετήσει και ανάγκες αεροδιακο-
μιδής των Δημοσίων Νοσοκομείων.

Οργανική υπομονάδα του Νοσοκο-
μείου αποτελεί και ο 2ος Βρεφονηπιακός 
Σταθμός Θεσσαλονίκης, ο οποίος στε-
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γάζεται σε ανεξάρτητο κτήριο και φιλο-
ξενεί 53 παιδιά στελεχών της Φρουράς 
Θεσσαλονίκης.

Η δημιουργία του Γραφείου Μέρι-
μνας Αποστράτων εντός του κτηρίου 
του Νοσοκομείου συμβάλλει στην κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των εν αποστρα-
τεία δικαιούχων και μελών των οικογε-
νειών τους και διευκολύνει στην επίλυ-
ση των προβλημάτων τους. Επίσης στο 
Νοσοκομείο λειτουργεί Στρατιωτικό 
Ταχυδρομικό Γραφείο, συνεργαζόμενο 
με τα ΕΛΤΑ για την εξυπηρέτηση στελε-
χών, ασθενών και ιδιωτών.

Παράλληλα, σεβόμενοι την ιστο-
ρία μας, αξιοποιήθηκαν οι κτηριακές 
εγκαταστάσεις του παλαιού 424 ΓΣΝΕ 
(«Στρδο ΚΩΤΤΑ») στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, στο οποίο εγκαταστάθηκε 
το Οδοντιατρείο Φρουράς και το Ψυ-
χιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής 
Περίθαλψης (ΨΤΕΠ). Το Οδοντιατρείο 
Φρουράς παρέχει υπηρεσίες οδοντια-
τρικής φροντίδας και οδοντοπροσθε-
τικής στα στελέχη και τους αποστρά-
τους, ενώ έχει ξεκινήσει η λειτουργία 
Ορθοδοντικού και Παιδοοδοντιατρικού 
Τμήματος. Από την έναρξη της λειτουρ-
γίας του Ορθοδοντικού Τμήματος εξε-
τάσθηκαν 745 μέλη (παιδιά), ενώ από 
το Παιδοοδοντιατρικό εξετάσθηκαν 504 
παιδιά εκ των οποίων τα 13 ΑΜΕΑ. Το 

Ψυχιατρικό Τμήμα Εξωνοσοκομειακής 
Περίθαλψης (ΨΤΕΠ) είναι μία εξωνο-
σοκομειακή δομή παροχής υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας, η οποία απευθύνεται 
στη στρατιωτική και την ευρύτερη κοι-
νότητα και έχει ως στόχο την προαγω-
γή της ψυχικής υγείας των μελών των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Κύριοι άξονες της 
λειτουργίας του είναι οι εξειδικευμένες 
διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμ-
βάσεις, καθώς και οι δράσεις ενημέ-
ρωσης, πρόληψης και εκπαίδευσης.

Βελτίωση Δομής Λειτουργίας
Νοσοκομείου

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και της 
εξυπηρέτησης των προβλημάτων των 
ασθενών και των οικείων τους η Στρα-
τιωτική Υπηρεσία έχει προβεί σε μια 
σειρά ενεργειών. 

Έχει δρομολογηθεί η λειτουργία 
Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής. Με την 
έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος, 
το Νοσοκομείο θα είναι το τρίτο Δημό-
σιο Νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα, 
στο οποίο με τη χρήση ραδιοϊσοτόπων 
και γ-κάμερας, η οποία δεν εκπέμπει 
ακτινοβολία, θα εκτελούνται μια σειρά 
από διαγνωστικές εξετάσεις (σπινθη-
ρογράφημα κ.ά.) και παράλληλα θα 

είναι δυνατή η θεραπεία ορισμένων 
παθήσεων.

 Έχει προγραμματιστεί η λειτουργία 
κέντρου Αιμοδοσίας στο νοσοκομείο, 
στο οποίο στελέχη, οπλίτες και ιδιώτες 
θα μπορούν να δίνουν αίμα, προκειμέ-
νου να χρησιμοποιηθεί σε χειρουργι-
κά περιστατικά. Η όλη οργάνωση που 
απαιτείται για τη λήψη, έλεγχο, συντή-
ρηση και διάθεση του αίματος είναι 
ένας εξειδικευμένος τομέας ο οποίος 
απαιτεί προσωπικό και εξοπλισμό υψη-
λού επιπέδου.

 Έχει εγκριθεί η κατασκευή τεσσά-
ρων ξενώνων εντός του Νοσοκομεί-
ου στους οποίους θα φιλοξενούνται 
οι άμεσοι συγγενείς ασθενών που νο-
σηλεύονται με χρόνια και βαριά προ-
βλήματα υγείας. Η Ηγεσία του Στρατού 
αφουγκραζόμενη τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι οικείοι των ασθενών 
που διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης και 
προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες τους, διέθεσε πίστωση για την 
άμεση κατασκευή των ξενώνων, προ-
κειμένου να διευκολυνθούν και να μην 
επιβαρύνονται με τα έξοδα διαμονής.

 Έχει υποβληθεί αίτημα στο Κε-
ντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) του 
Υπουργείου Υγείας για την έγκριση της 
λειτουργίας Τμήματος Εμβολισμού, στο 
οποίο θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση 
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αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου 
(π.χ. ανευρύσματα) με μία ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδο.

 Έχει ξεκινήσει η διαδικασία έντα-
ξης του Νοσοκομείου στο ΕΣΠΑ για 
την ενεργειακή αναβάθμισή του. Με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
θα εγκατασταθεί σύστημα Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας, 
το οποίο θα καταστήσει το Νοσοκο-
μείο πιο φιλικό προς το περιβάλλον, 
καθώς εκτιμάται ότι θα μειώσει το 
ενεργειακό αποτύπωμα με ταυτόχρο-
νη μείωση του ενεργειακού κόστους 
λειτουργίας κατά 30 %.

Έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή 
προτύπου ISO 22000:2005 στα μαγει-
ρεία του Νοσοκομείου και η πιστο-
ποίησή τους για το φαγητό που πα-
ρασκευάζεται για τους ασθενείς, το 
προσωπικό, τους οπλίτες και τα παι-
διά που φιλοξενούνται στον 2ο ΒΝΣ.

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό 

στοιχείο της αποστολής του Νοσοκο-
μείου. Σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υγείας, το 424 ΓΣΝΕ είναι ένα από τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία οι 
ειδικευόμενοι ιατροί (στρατιωτικοί 
και ιδιώτες) μπορούν να πάρουν είτε 
πλήρη ειδικότητα (Αναισθησιολογία, 

Οφθαλμολογία, Ρευματολογία), είτε με-
ρική (Ορθοπεδική, Γναθοχειρουργική 
κ.λπ.) και κατόπιν να συνεχίσουν την 
ειδικότητά τους σε άλλο νοσηλευτικό 
ίδρυμα.

Στις Κλινικές-Τμήματα του Νοσο-
κομείου γίνεται επ’ έργω εκπαίδευση, 
όπου εκτός των ειδικευόμενων Μόνι-
μων στρατιωτικών ιατρών (Υπίατροι) 
και των ιδιωτών ιατρών του ΕΣΥ, εκπαι-
δεύονται και οπλίτες Υγειονομικού για 
την απόκτηση ειδικοτήτων στο πλαίσιο 
λειτουργίας ΕΚΕ, φοιτητές της Ιατρικής 
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Τμή-
ματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου για κλινική άσκηση και 
σπουδαστές ΑΤΕΙ-ΙΕΚ παραϊατρικών 
ειδικοτήτων για πρακτική άσκηση. Επι-
πλέον το Νοσοκομείο λειτουργεί και ως 
κέντρο πρακτικής άσκησης των Σαμα-

ρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού.

Η κάθε Κλινική και Τμήμα του Νο-
σοκομείου, προκειμένου να ανταποκρι-
θεί στις αυξημένες ανάγκες για συνεχή 
κατάρτιση και παρακολουθώντας τις 
σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις, καταρ-
τίζει ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 
συνεχίζοντας την εκπαίδευση του 
προσωπικού τους, σε συνεργασία με 
Πανεπιστημιακούς φορείς και Ιατρικές 
Επιστημονικές Εταιρείες, και διοργα-
νώνουν σειρά επιστημονικών εκδηλώ-
σεων (διαλέξεις, ημερίδες, στρογγυλές 
τράπεζες).

Το προσωπικό, ακολουθώντας τις 
επιταγές του επιγράμματος «ΩΦΕΛΕΕΙΝ 
Ή ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ» που κοσμεί τον θυρεό 
του Νοσοκομείου, πραγματοποιεί κλι-
νικές μελέτες, ορισμένες σε συνεργα-
σία με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

προβαίνει στην ανάπτυξη ερευνητικών 
πρωτοκόλλων για υπάρχουσες ή υπό 
μελέτη θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Δραστηριότητες 
Γιατί Είμαστε Υπερήφανοι
Στο Νοσοκομείο λειτουργεί το τμή-

μα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 
εξοπλισμένο με γραμμικό επιταχυντή, 
το οποίο παρέχει υπηρεσίες εφάμιλλες 
ποιοτικά και ποσοτικά των νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας περίθαλψης.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
424 ΓΣΝΕ είναι πιστοποιημένη για την 
εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποι-
ότητας στο πεδίο: «Παροχή Υπηρεσιών 
Φροντίδας Υγείας σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας» σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αυτή 
επήλθε μετά από σχετικά σύντομη προ-
ετοιμασία του προσωπικού της ΜΕΘ, 
παράλληλα με την καθημερινή εργασία 
και πέρα από το ωράριο εργασίας, είχε 
όμως αξιέπαινο αποτέλεσμα, διότι το 
επίπεδο εργασίας ήταν ήδη εξαιρετικά 
υψηλό, οπότε δεν απαιτήθηκαν ιδιαί-
τερα σοβαρές τροποποιήσεις της εργα-
σίας. Επιπλέον η ΜΕΘ καινοτομώντας 
έχει αναπτύξει τέσσερις κλίνες High 
Dependency Unit (Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας, HDU/ΜΑΦ) για την αρτιότε-
ρη και πληρέστερη αντιμετώπιση περι-
στατικών που χρήζουν συνεχούς παρα-
κολούθησης και αυξημένης φροντίδας.

Επίσης το Φαρμακείο του 424 ΓΣΝΕ 
διαθέτει το  δεύτερο πανελλαδικά ερ-
γαστήριο που έχει διαπιστευτεί από το 
2014 κατά ISO 17025:2005 για τη διε-
νέργεια αναλύσεων σε βιολογικά δείγ-
ματα προς ανίχνευση εξαρτησιογόνων 
ουσιών (κάνναβης, οπιοειδών, βενζο-
διαζεπινών, αμφεταμινών, κοκαΐνης) 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ). Το εργαστήριο αξιολογείται από 
τον φορέα σε ετήσια βάση και επεκτεί-
νει τα πεδία διαπίστευσης συνεχώς. 
Συνέπεια των παραπάνω είναι τα εκ-
διδόμενα αποτελέσματα να διαθέτουν 
νομική ισχύ και σε περίπτωση ένδικης 
προσφυγής ή οποιασδήποτε διερεύνη-
σης  να θεωρούνται αδιαμφισβήτητα.

Θέματα
Στρατιωτικών Συνεργασιών
Το Νοσοκομείο παρέχει υγειονομι-

κή υποστήριξη φιλοξενούντος έθνους 
στο προσωπικό ξένων χωρών που 
υπηρετεί στην Ελλάδα και υγειονομική 
υποστήριξη και νοσηλεία Ρόλου 3 και 4 
στις Νατοϊκές Δυνάμεις.

Κοινωνική 
προσφορά

Στο πλαί-
σιο της κοινω-
νικής προσφο-
ράς το Νοσο-
κομείο, κατόπιν 
διαταγής του 
ΓΕΣ/ΔΥΓ, έχει 
διαθέσει Αξιω-
ματικούς Ιατρούς 
Παθολογικής και 
Χειρουργικής Ειδι-
κότητας, σε Νοσο-
κομεία της Βορείου 
Ελλάδας και νησιών. Τα διατιθέμενα 
στελέχη απέσπασαν τα εξαιρετικά ευ-
μενή σχόλια των πολιτών που δέχθη-
καν τη φροντίδα τους και δημιούργη-
σαν θετικές εντυπώσεις, ενισχύοντας 
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Το προσωπικό του 424 ΓΣΝΕ είναι ιδιαίτερα υπερήφανο, διότι αν 

και σε ειρηνική περίοδο βρίσκεται σε «πόλεμο» και «επιχειρεί» σε 

καθημερινή βάση, καταβάλλοντας συχνά υπεράνθρωπες προσπάθει-

ες εναντίον του πιο αφανή, αλλά ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικού 

«εχθρού» όλων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι η απώλεια του 

αγαθού της υγείας των στελεχών.

Η κεντρική θέση που κατέχει ως το μοναδικό Στρατιωτικό Νοσο-

κομείο Ρόλου 4 στον βορειοελλαδικό χώρο, το καθιστά «αιχμή του 

δόρατος» ως προς την επιχειρησιακή Υγειονομική Υποστήριξη.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό αντιμετωπίζουν το Νοσοκομείο, όχι 

ως απλό εργασιακό χώρο «εκτέλεσης καθηκόντων», αλλά ως ζωτι-

κό οργανισμό «παραγωγικής δραστηριότητας», όπου τα στελέχη δι-

αρκώς επεκτείνουν τη δημιουργική ικανότητά τους και επιδιώκουν 

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 

Συνεχώς νέοι και πρωτοποριακοί τρόποι σκέψης «αντικαθιστούν» 

αναχρονιστικές μεθόδους, και η επιτυχημένη εργασία και συνεργα-

σία επιβραβεύεται.

Μέσα από την παραπάνω διεργασία το Νοσοκομείο θεωρεί ότι ολοκλη-

ρώνει επιτυχώς το καθημερινό του έργο και οδηγείται όλο και πιο κοντά 

στον στόχο του για ολοκληρωμένη εξέλιξη και ποιοτική αναβάθμιση.

το αίσθημα εμπιστοσύνης των τοπικών 
κοινωνιών προς τον Ελληνικό Στρατό.

Επιπροσθέτως, το Νοσοκομείο 
συμμετείχε ενεργά κατά το χρονικό δι-
άστημα 2015-2016 στην αντιμετώπιση 
της προσφυγικής κρίσης, παρέχοντας 
υγειονομική υποστήριξη κατά τη δη-
μιουργία των προσφυγικών δομών με 
τη διάθεση ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού σε Κέντρα φιλοξενίας.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-QHQ

 Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό της Φρουράς Λάρισας, πραγματοποιούνται μαθήματα παραδοσιακών 

χορών στα στελέχη και τους οικείους τους στη ΛΑΦ Λάρισας.

 Στις 11 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ Λάρισας, αποκριάτικος 

παιδικός χορός για τα παιδιά των στελεχών της Φρουράς Λάρισας.

404 ΓΣΝ

Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο ΒLS (Basic Life 

Support) υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης στο 404 

ΓΣΝ, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των πολιτών και των στε-

λεχών των ΕΔ για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Διενεργήθηκε επίσης 

σεμινάριο και εκπαιδεύτηκαν πολίτες και στελέχη των ΕΔ στην παροχή καρδιοανα-

πνευστικής αναζωογόνησης με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός για το 

προσωπικό της Φρουράς Θεσσαλονίκης.

ΒΝΣ Θεσσαλονίκης

 Στις 12 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού και 

των νηπίων στις Α΄ Βοήθειες.

 Στις 23 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦΘ, διαγωνισμός ζωγραφικής των παιδιών του 1ου 

ΒΝΣΘ, με θέμα «Ο μπαμπάς μου ή μαμά μου στο Στρατό».

ΜΕΡΥΠ

 Στις 2 Φεβρουαρίου 2018, το Γραφείο Υγιεινής και Ασφαλείας (ΓΥΑ) της ΜΕΡΥΠ πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα «Τα Βα-

ρέα Μέταλλα στην Εργασία. Απειλή για την Υγεία και το Περιβάλλον». Εισηγητές ήταν καθηγητές από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και Αξιωματικοί Κτηνίατροι με ειδικότητα Χημικού του Γ΄ ΚΝΟ.
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 Στις 20 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική 

Ημερίδα με θέμα «Ουσιοεξάρτηση: Πρόληψη, Αντιμετώπιση, 

Θεραπεία» στο αμφιθέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», με τη συμμετοχή των 

Αξκών 2ου ΓΡ – ΓΥΑ των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της ΠΕ ΜΕΡΥΠ, στο 

πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των Στελεχών. Συντονιστής στην παραπάνω 

ημερίδα ήταν ο κ. Ιωάννης Διακογιάννης, καθηγητής Ιατρικής του Τμήματος Ψυχιατρικής του ΑΠΘ, εισηγητές ήταν τα στελέχη του 

Τμήματος Ψυχιατρικής Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης του 424 ΓΣΝΕ, καθώς και υπεύθυνοι θεραπευτικών προγραμμάτων του 

ΟΚΑΝΑ, του προγράμματος προαγωγή-αυτοβοήθειας του ΑΠΘ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

95 ΑΔΤΕ

Στις 8 Μαρτίου 2018, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η 95 

ΑΔΤΕ διοργάνωσε ομιλία για τη γυναίκα, με ομιλήτρια την Υποψήφια Διδάκτορα 

ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ευαγγελία Παυλούς, την οποία παρακο-

λούθησε το σύνολο του γυναικείου προσωπικού των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονά-

δων του Σχηματισμού.

98 ΑΔΤΕ

Στις 29 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των τέκνων των στελεχών στον χώρο εργασίας τους.

96 ΑΔΤΕ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο εορτασμού του Τριωδίου, η 96 ΑΔΤΕ οργάνωσε εκδήλωση παιδικού αποκριάτι-

κου χορού.
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88 ΣΔΙ

 Στις 24 Ιανουαρίου 2018, στο πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας, καθώς 

και της κήρυξης του έτους 2018 ως έτος Μέριμνας Προσωπικού, πραγματο-

ποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Μιλώντας για τα παιδιά μας» στη ΛΑΦ Μύρινας. 

Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν παιδίατροι και λογοθεραπευτής και την παρα-

κολούθησαν στελέχη με τις οικογένειές τους.

 Στις 8 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε τελετή εγκαινίων και αγι-

ασμού των νεόχτιστων Στρατιωτικών Οικημάτων (ΣΟΕΠΟΠ), στο Στρδο «ΑΝ-

ΘΛΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ» στους Ψύλλους και στο Στρδο «ΥΠΛΓΟΥ 

(ΠΖ) ΔΗΜΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» στο Μούδρο της ν. Λέσβου.

 Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα «Στρατιωτικές Οικογένειες: Το δικό μας υπερήφανο 

βίωμα», στο κινηματοθέατρο «ΜΑΡΟΥΛΑ» της Μύρινας. Στην υπόψη εκδήλωση συμμετείχαν η Διοίκηση του Σχηματισμού 

και αντιπροσωπείες Στελεχών.

I Μεραρχία Πεζικού

Στις 11 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε 

εορταστική-κοινωνική-επιμορφωτική δράση, με θέμα 

«Γνωρίστε τον τόπο μου» (δια μέσου του τόπου καταγω-

γής των στελεχών της Ι ΜΠ).



�2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 8

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5η ΤΑΞ ΠΖΝ

 Στις 18 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα 

«Παχυσαρκία και Ζαχαρώδης διαβήτης» στην αίθουσα του Μουσείου 

Στρατιωτικής Ιστορίας Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου, από ιδιώτη ιατρό.

 Στις 30 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε ομιλία-ενημέρωση  

με θέμα «Τροχαία Ατυχήματα-πρόληψη-έλεγχος και αντιμετώπιση 

ναρκωτικών ουσιών» στο Στρδο ΤΧΗ (ΠΖ) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, από 

προσωπικό της Α.Δ Χανίων.

ΛΕΘ Κω

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018, εορτάστηκε η Τσικνοπέμπτη 

στη ΛΕΘ Κω, όπου σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, 

υπήρχε ανιματέρ για τη διασκέδαση των παιδιών.
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1η ΤΑΞΑΣ

Στις 5 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική επίσκεψη του ΣΠΕΝ (3ο ΤΕΑΣ), στο αρχαιολογικό μουσείο Πέλλας.

ΒΝΣ Βόλου

Στις 23 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκ-

δηλώσεις στο ΒΝΣ Βόλου, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής 

Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

13 ΔΕΕ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη προσωπικού 

της 13ης ΔΕΕ (2ο ΕΤΕΘ), στην έδρα τοπικής βιοτεχνίας παρασκευής ούζου στη 

ν. Λέσβο.



�� Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1η ΤΑΞΑΣ – Αεροδιακομιδές Ασθενών 

 Στις 11 Ιανουαρίου, αεροδιακομιδή ενός ασθενούς με Ε/Π CH - 47D, από 

το Α/Δ Καρπάθου στο Α/Δ Μαριτσών.

 Στις 12 Ιανουαρίου, αεροδιακομιδή δύο ασθενών με Ε/Π CH - 47D, από 

το Α/Δ Καλύμνου στο Α/Δ Μαριτσών.

 Στις 18 Ιανουαρίου, αεροδιακομιδή ασθενούς με Ε/Π CH – 47D, από το 

Α/Δ Νάξου στο Α/Δ Ελευσίνας.

 Στις 9 Φεβρουαρίου, αεροδιακομιδή ασθενή με Ε/Π CH-47D, από το Α/Δ 

Σύρου στο Α/Δ Ελευσίνας.

 Στις 11 Φεβρουαρίου, αεροδιακομιδή ασθενή με Ε/Π CH-47D, από το Α/Δ 

Σύρου στο Α/Δ Ελευσίνας.

 Στις 3 Μαρτίου, αεροδιακομιδή ασθενή με Ε/Π CH-47D, από το Α/Δ Ηρα-

κλείου στο Α/Δ Μαριτσών.

 Στις 6 Μαρτίου, αεροδιακομιδή ενός ασθενούς με Ε/Π CH - 47D, από το 

Α/Δ Λέρου στο Α/Δ Μαριτσών.

 Στις 8 Μαρτίου, αεροδιακομιδή νεογνού με Ε/Π CH-47D, από το Α/Δ Σκύ-

ρου στο Α/Δ Ελευσίνας.

 Στις 11 Μαρτίου, αεροδιακομιδή ασθενή με Ε/Π CH-47D, από το Α/Δ Μα-

ριτσών στο Α/Δ Ηρακλείου.
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Εθελοντικές Αιμοδοσίες Προσωπικού

 Στις 13 Μαρτίου, από το προσωπικό των Μονάδων της Φρουράς Θεσσαλονίκης στο 

Στρδο «ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ», με τη συνδρομή ειδικού συνεργείου αιμοληψίας του Υπουρ-

γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) και του ΑΧΕΠΑ.

 Στις 24 Ιανουαρίου, από το προσωπικό του ΚΕΕΔ, όπου συγκεντρώθηκαν 170 

φιάλες αίματος.

 Στις 12 Φεβρουαρίου, από το προσωπικό της ΤΔ 41 ΣΠ στο Στρδο «ΔΗΜΟΓΕΡΟ-

ΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ», όπου συγκεντρώθηκαν 14 φιάλες αίματος.

 Στις 28 Φεβρουαρίου, από το προσωπικό της 651 ΑΒΥΠ στο ιατρείο του ΛΔ.

 Την 1 Μαρτίου, από το προσωπικό του 301 ΠΕΒ.

 Στις 2 Μαρτίου, από το προσωπικό του 96 ΤΥΕΘ στο Στρδο «ΓΚΙΑΛΑ», 

με τη συνδρομή του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου, όπου συγκε-

ντρώθηκαν 40 φιάλες αίματος.

 Στις 3 Μαρτίου, από το προσωπικό του 588 ΤΕ, σε Κινητή Μονάδα 

Αιμοληψίας ΥΥΚΑ, όπου συγκεντρώθηκαν 18 φιάλες αίματος.

 Στις 19 Μαρτίου, από προσωπικό που υπηρετεί στη ν. Κω, στο τμήμα 

Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Κω και 

στο ΣΤΕΠ Φρουράς Κω, όπου συγκεντρώθηκαν 49 φιάλες 

αίματος.

 Στις 21 Μαρτίου στο 88 

ΤΥΓ/ΣΤΕΠ, από ειδικό συ-

νεργείο του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), όπου συγκεντρώθηκαν 

123 φιάλες αίματος.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σεμινάριο KIDS SAVE LIVES 

Την 1η Φεβρουαρίου 2018, διεξήχθη με επιτυχία επιμορφωτικό 

σεμινάριο της δράσης KIDS SAVE LIVES σε 30 μαθητές του Γυ-

μνασίου Ευξεινούπολης Αλμυρού, από ομάδα ιατρών και νοση-

λευτών του 404 ΓΣΝ, όπου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη 

χορήγηση πρώτων βοηθειών σε άτομα που εκδήλωσαν καρδιακή 

ανακοπή. Το σεμινάριο ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που έλαβε 

χώρα σε ώρες του Σχολικού Ωραρίου Εκπαίδευσης και με τον 

τρόπο αυτό η Μονάδα λειτούργησε καινοτόμα, προωθώντας το 

κοινωνικό της έργο και διαπλάθοντας συνείδηση και συμπεριφορά σε μια 

ομάδα ατόμων που έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει άμεσα τις πρακτικές 

συνθήκες της Δημόσιας υγείας.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 

Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, από τμήμα της Στρατιωτικής 

Μουσικής και του χορευτικού τμήματος της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-

OHQ, κατά την οποία παρουσιάστηκαν παραδοσιακά τραγούδια 

και χοροί από διάφορα μέρη της Ελλάδας, με στόχο την ψυχαγω-

γία των ηλικιωμένων.

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας ΑΜΕΑ στο

Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΑΜΒΡΑΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»

Στις 31 Ιανουαρίου 2018, αντιπροσωπεία ΑΜΕΑ από το «Ίδρυμα Χρονίων 

Παθήσεων Καβάλας/Παράρτημα Ελευθερούπολης» επισκέφθηκε την έδρα 

της 193 ΜΠΕΠ (MLRS) στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΑΜΒΡΑΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». 

Στους επισκέπτες έγινε ενημέρωση για το έργο της Μονάδας και παρουσιά-

στηκαν τα οπλικά συστήματα της Μοίρας.
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Σχολή Μηχανικού 

 Στις 22 Ιανουαρίου και 5 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκαν επίσκεψεις 

45 μαθητών και 2 συνοδών δασκάλων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κορίν-

θου και 45 μαθητών και 3 συνοδών δασκάλων 

του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου στον Αρχαίο 

Δίολκο, στο πλαίσιο της ενασχόλησης των 

μαθητών με την τοπική ιστορία.

5η ΤΑΞΠΖ

 Στις 7 Φεβρουαρίου 2018,  αντιπροσω-

πεία 55 μαθητών του Λυκείου Βάμου Χα-

νίων επισκέφθηκε την έδρα της ΣΜΣ/5ης 

ΤΑΞΠΖ στο Στρδο «ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

 Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 

2018, πραγματοποιήθηκε διημερίδα 

επαγγελματικού προσανατολισμού στο 

Πνευματικό Κέντρο των Χανίων.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ EU-OHQ

Στις 7 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση μαθητών Γ΄ Λυκείου του ΓΕΛ Φαλάνης, για τη σταδιοδρομία 

στις Στρατιωτικές Σχολές, στο πλαίσιο του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.



ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα

 Από 9 έως 11 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε φιλοξενία μελών του 

Συλλόγου φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» στις εγκατα-

στάσεις του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα.

 Από 19 έως 22 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε φιλοξενία με-

λών του Συλλόγου φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες «ΣΥΝΔΡΟΜΟY 

DOWN» στις εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα.

Σχολή ΜΧ

Στο πλαίσιο συνδρομής της ΣΜΧ σε πληγείσες πε-

ριοχές (Σχεδίο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»), διατέθηκαν στην 

Περιφερειακή Ενότητα Αττικής (Δ. Μάνδρας και Δ. 

Ν. Περάμου) μηχανήματα ΜΧ (1 ΑΙΤ TATRA, 1 Π/Θ 

ΚΑΙ 1 Ρ/Μ), για την αποκατάσταση των ζημιών.

Πολεμικό Μουσείο Θεσ/νίκης 

Στις 2, 9 και 16 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθη-

κε η δράση «Μια Νύχτα στο Μουσείο», με διανυκτέ-

ρευση παιδιών στο Πολεμικό Μουσείο Θεσ/νίκης.

80 ΑΔΤΕ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε βρά-

βευση του 5/42 ΣΕ από τον Δήμο Καλυμνίων, για την πολύτιμη 

εθελοντική προσφορά του στο νησί της Καλύμνου.

41 ΣΠ

Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής των απομακρυσμένων χωριών της ν. 

Σαμοθράκης, 56 κάτοικοι των χωριών Αλώνια-Λάκκωμα-Προφήτης Ηλίας εξετάστη-

καν από στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ.



ΚΕΠΒ

Στις 20 Μαρτίου 2018, διοργανώθηκε στο 4ο Πλουτάρχειο 

Γυμνάσιο Λιβαδειάς ενημέρωση με θέμα «Το επάγγελμα του στρα-

τιωτικού». Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του Κέ-

ντρου και στην ομιλία παραβρέθηκε η Γ΄ τάξη, καθώς και το σύνολο των 

καθηγητών του γυμνασίου.

4ο ΤΕΑΣ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ο σύλλογος «ΜΑΚΕ Α WISH» επισκέφθη-

κε το 4ο ΤΕΑΣ για την πραγματοποίηση της ευχής ενός μικρού φίλου 

των ελικοπτέρων.

747 ΕΤΜΧ

Από 20 Φεβρουαρίου έως 12 Μαρτίου 2018, κλιμά-

κιο του 747 ΕΤΜΧ, αποτελούμενο από προσωπικό και 

μέσα ΜΧ, συμμετείχε στις εργασίες για τη συντή-

ρηση-διαμόρφωση του μνημείου Ιστορίας και 

Ηρώου Τιμής των Πεσόντων Αρκάδων 1940-

1941, στη Τρίπολη Αρκαδίας.

651 ΑΒΥΠ

Από 1 Μαρτίου 2018 πραγματοποιείται, 

σε καθημερινή σχεδόν βάση, η διάθεση πε-

ρισσευμάτων από το ημερήσιο συσσίτιο του 

ΛΔ/651 ΑΒΥΠ, ως γεύμα και δείπνο στο κοι-

νωνικό συσσίτιο του Δήμου Κηφισιάς.

ΚΕΜΧ

Στις 4 Μαρτίου 2018, το Κέντρο ΜΧ πα-

ρείχε υποστήριξη  στον Αθλητικό Αγώνα «Μαρα-

θώνιος Ναυπλίου», με τη διάθεση εννέα Διασω-

στών και ενός Ασθενοφόρου.
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1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ

 Στις 17 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ενημέ-

ρωση του προσωπικού της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ(Β΄ΜΚ/Δ), από 

τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Χαρίεσσας Ημαθίας 

«Ο Άγιος Λουκάς», στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και 

προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

 Στις 2 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 

του 1ου ΓΕΛ Χανίων (70 μαθητές και 6 εκπαιδευτικοί) στην 

έδρα της 1ης ΜΑΛ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1η ΤΑΞΑΣ

Πραγματοποιήθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προσφορά δώρων, παιχνιδιών, καθώς και καθαρισμός προαύ-

λιων χώρων σχολείων στην ευρύτερη περιοχή των Ν. Ξάνθης και Ν. Ροδόπης.

32 ΤΑΞ ΠΖΝ

Στις 16 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Βόλου στην έδρα της 32 

ΤΑΞ ΠΖΝ, στο πλαίσιο απονομής μπερέ της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ.
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308 ΠΕΒ

Στις 26 Φεβρουαρίου και 16 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επισκέψη του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας (με 50 μαθητές και 

6 καθηγητές-συνοδούς) και του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου (με 46 μαθητές και 4 καθηγητές-συνοδούς), στις εγκαταστάσεις του 

εργοστασίου.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ EU-OHQ

Στις 14 Μαρτίου 2018, διατέθηκε Κουιντέτο του ΛΣΜΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στο 26ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας, στο πλαίσιο πα-

ρουσίασης του έργου του.

301 ΠΕΒ

Στις 6 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε επισκέψη της Α΄ και Β΄ τάξης 

του 6ου Γυμνασίου Πετρούπολης, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου ΕΔ-ΣΑ Έτους 2018

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018, διεξήχθη το πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου –Day Run– Ανδρών Ενόπλων Δυνάμε-

ων και Σωμάτων Ασφαλείας στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στο Τατόι, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Στρατιωτικού Αθλητισμού, ταυτόχρονα με τον 64ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου της Πολεμικής Αεροπορίας, με υπεύθυνο 

οργάνωσης το ΓΕΑ και υπό την εποπτεία του ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε η Ελληνική Αστυνομία, ενώ 

ή ομάδα του Στρατού Ξηράς κατέλαβε τη 2η θέση και η ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού την 3η θέση.
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1η ΣΤΡΑΤΙΑ EU-OHQ

Στις 4 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Ελευθερούπολη, ο «1ος Παπαχρηστίδειος Δρόμος» απόστασης 5 χιλιομέ-

τρων, με τη συμμετοχή επτά οπλιτών θητείας της 193 ΜΠΕΠ (MLRS).

95 ΑΔΤΕ - Φιλανθρωπικός Αγώνας Καλαθοσφαίρισης

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Βενετόκλειο κλειστό γυμναστήριο Ρόδου 

φιλανθρωπικός αγώνας καλαθοσφαίρισης, μεταξύ της ομάδας μπάσκετ της 95 ΑΔΤΕ και 

της τοπικής ομάδος ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΕΛΠΙΣ. Ο αγώνας συνδιοργανώθηκε από την 95 

ΑΔΤΕ, τον Δήμο Ρόδου και τη ΔΟΠΑΡ. Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του αγώνα, συγκε-

ντρώθηκαν σε εθελοντική βάση, τρόφιμα, τα οποία προσφέρθηκαν στο συσσίτιο του 

Δήμου Ρόδου. Νικητήρια ομάδα αναδείχθηκε η ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΕΛΠΙΣ με σκόρ 73-38. 

Την απονομή του κυπέλλου έκανε ο Διοικητής της 95 ΑΔΤΕ, Υποστράτηγος Νικόλαος 

Χιονής, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τσαλουχίδη.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Προσεγγίζοντας την έννοια του ελέγ-
χου τροφίμων, διαπιστώνεται ότι ως τρό-
φιμα νοούνται τα στερεά ή υγρά προϊόντα 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπε-
ριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και 
ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και οι 
μαστίχες, καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα 
ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε 
τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών. Ο έλεγχος τροφίμων 
–που θα οριστεί σε επόμενο σημείο– συ-
νίσταται σε διάφορα είδη, όπως υγειονο-
μικός, ποιοτικός, τεχνολογικός έλεγχος 
που πραγματοποιείται με ποικίλα είδη 
εξετάσεων π.χ. οργανοληπτικές, μακρο-
σκοπικές, εργαστηριακές. Ένα ευρύ σύ-
νολο νομοθεσίας καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος του ελέγχου τροφίμων.

Παλαιότερα, η εθνική και η κοινο-
τική νομοθεσία καθόριζαν λεπτομέρει-
ες περί έλεγχου τροφίμων. Αναλυτικά, 
ο υγειονομικός κώδικας τροφίμων, οι 
κτηνιατρικές υγειονομικές διατάξεις, οι 
φυτοϋγειονομικές διατάξεις, ο αγορα-
νομικός κώδικας κ.ά. ρύθμιζαν γενικά 
ζητήματα περί τροφίμων. Ταυτόχρονα, 
κάθετες πράξεις ρύθμιζαν ειδικά θέματα 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, 
όπως τα γαλακτοκομικά, τα κρέατα και 
προϊόντα τους, τα ψάρια και προϊόντα 

τους, το πόσιμο νερό κ.ά. Αποτελούσαν 
τo νομοθετικό πλαίσιο των τροφίμων.

Σε εθνικό επίπεδο εντός στρατιωτικής 
υπηρεσίας, αξίζει ιδιαίτερη μνεία στον 
Στρατιωτικό Κανονισμό 422-10/1979 περί 
ελέγχου τροφίμων. Αν και αρκετά παλαι-
ός, καλύπτει επίκαιρα ζητήματα όπως οι 
αρμοδιότητες, ο υγειονομικός, ποιοτικός, 
τεχνολογικός έλεγχος, οι επιθεωρήσεις 
τροφίμων, τα είδη των εξετάσεων τρο-
φίμων, οι λεπτομέρειες των δειγματο-
ληψιών και ο προέλεγχος βιομηχανιών. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι εναρμονίζεται με 
τη σύγχρονη νομοθεσία, έχοντας 
προνοήσει για λεπτομέρειες 
ζητημάτων που αποτελούν 
σύγχρονες επιταγές.

Σε διεθνές επίπεδο, η επιτροπή 
του Cοdex Alimentarius και η Ευρω-
παϊκή Ένωση αποτέλεσαν τους βα-
σικούς νομοθετικούς παράγοντες 
στον έλεγχο τροφίμων. Η επι-
τροπή του Cοdex Alimentarius 
(η οποία αποτελεί κοινή επι-
τροπή του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας –WHO, και 
του Οργανισμού Τροφίμων 
και Γεωργίας–FAO] εξέδωσε 
το 1993 τις Γενικές Αρχές για 
τα Τρόφιμα, όπου γίνεται ανα-
φορά στο σύστημα ανάλυσης 

κινδύνου στα κρίσιμα σημεία ελέγχου 
(Hazard Analysis of Critical Control 
Points –ΗACCP). Παράλληλα, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε το ίδιο έτος 
Οδηγία για την υγιεινή των τροφίμων 
και τη χρήση του HACCP. Η νομοθετι-
κή σύμπλευση διασφάλιζε τον ενιαίο 
έλεγχο τροφίμων, διευκολύνοντας το 
παγκόσμιο εμπόριο.

Όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οριζό-
ντιες και κάθετες, δεν ήταν παρ’ όλ’ αυτά 
αρκετές για την αποτροπή φαινομένων 
που επηρέασαν διατροφικά την παγκό-

σμια κοινότητα. Συ-
γκεκριμένα, 

Έλεγχος Τροφίμων:
Παγκόσμια Πραγματικότητα &

Νομοθετικές Εξελίξεις 
Στα πλαίσια σύγχρονων οργανωμένων κοινωνιών η προληπτική υγιεινή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού και εξοικονόμησης πόρων. Αναπόσπαστο μέρος της προληπτικής 

υγιεινής είναι ο έλεγχος τροφίμων. Ήδη παράλληλα με τη σύσταση των πρώτων συντεχνιών παραγω-

γής και διάθεσης τροφίμων οργανώθηκε κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τον έλεγχό τους. 

Ακολουθώντας τις οργανωτικές εξελίξεις, η σύγχρονη κοινωνία και συνεπώς η στρατιωτική υπηρεσία 

εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου τροφίμων.
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τον Μάρτιο του 1996 ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση του Η.Β. τα αποτε-
λεσμάτων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία σχετιζόταν η ζωονόσος Σπογ-
γώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) –Τρελές Αγελάδες– με 
μια νέα μορφή της ανθρωπονόσου Creutzfeldt-Jacob. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται από επίσημα χείλη στη Βουλή των Κοινοτήτων του Η.Β. 
ότι «Η ΣΕΒ, εξελίχθηκε σε επιδημία, ως συνέπεια μιας εντατικής γε-
ωργικής πρακτικής: την ανακύκλωση της ζωικής πρωτεΐνης στις ζω-
οτροφές των μηρυκαστικών. Η πρακτική, που πραγματοποιείτο επί 
δεκαετίες, απεδείχθη η συνταγή της καταστροφής». Το διατροφικό 
αυτό σκάνδαλο παρέλυσε την παγκόσμια κοινότητα. 

Απόρροιά του ήταν ευρύτερες νομοθετικές εξελίξεις. Σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, εκδίδεται το 1997 η «Πράσινη Βίβλος» της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τη νομοθεσία των τροφίμων και ακολουθείται 
το 1999 από τη «Λευκή Βίβλο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ασφάλεια των τροφίμων, με κύριο στόχο την επίτευξη του υψηλότε-
ρου δυνατού επιπέδου προστασίας της υγείας των καταναλωτών. 

H «Λευκή Βίβλος» αποτέλεσε ουσιαστικά ένα νέο νομικό πλαίσιο, σύμ-
φωνα με το οποίο καθορίζονται: α) η ευθύνη των παραγωγών ζωοτροφών, των 
γεωργών, των παραγωγών ή μεταποιητών τροφίμων, β) η δυνατότητα εντοπι-
σμού της προέλευσης των ζωοτροφών και των τροφών, καθώς και των συστατικών 
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τους, γ) η 
σωστή ανάλυ-
ση των κινδύνων μέσω της 
αξιολόγησης των κινδύνων (επιστημονι-
κή γνώμη και ανάλυση πληροφοριών), 
της διαχείρισης των κινδύνων (ρύθμιση 
και έλεγχος) και της ενημέρωσης σχετικά 
με τους κινδύνους και δ) η εφαρμογή της 
αρχής της προφύλαξης. Πρόκειται για μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμ-
βάνει από την παραγωγή ζωοτροφών, την 
πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία 
των τροφών, τη μεταφορά, την αποθή-
κευση μέχρι και τη λιανική τους πώληση, 
δηλαδή «από το αγρόκτημα στο τραπέζι».

Με γνώμονα τη «Λευκή Βίβλο» εκ-
πορεύονται όλοι οι νεότεροι ευρωπαϊκοί 
κανονισμοί. Εκδίδεται το 2002 ο ευρωπαϊ-
κός κανονισμός 178/2002 που αναφέρεται 
σε γενικές αρχές ασφάλειας τροφίμων, 
στην ίδρυση ευρωπαϊκής αρχής για την 
ασφάλεια των τροφίμων (European Food 
Safety Authority-EFSA) και σε λοιπές 
διαδικασίες. Ακολουθεί το 2004 η δέσμη 
υγειονομικών μέτρων, μια σειρά δηλ. ευ-
ρωπαϊκών κανονισμών που καθορίζουν 
γενικά και ειδικά θέματα υγιεινής και το 
σύστημα επίσημου ελέγχου. Η νομοθε-
σία συμπληρώνεται διαρκώς, ακόμα και 
σήμερα, με γενικές και ειδικές διατάξεις, 
π.χ. περί γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων, μικροβιολογικών κριτηρίων, 
ρυπαντών και πρόσθετων στα τρόφιμα, 
επισημάνσεων για τον καταναλωτή κ.ά. 

Στο σημείο αυτό μπορεί να δοθεί ο 
ορισμός του επίσημου ελέγχου τροφίμων. 

Σύμφωνα με 
τον ευρωπαϊκό 
κανονισμό 882/2004, 
είναι η κάθε μορφή 
ελέγχου που πραγματοποιεί η αρμόδια 
αρχή ή η κοινότητα για την εξακρίβωση 
της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες περί υγείας και καλής διαβίωσης 
των ζώων. Εντούτοις, υπάρχουν επιπρό-
σθετες μορφές ελέγχου πέραν του επί-
σημου, που συχνά δεν αποτελούν νομική 
απαίτηση, αλλά πρωτοβουλία επιχειρήσε-
ων και εξυπηρετούν την καλή λειτουργία 
ή εμπορικούς σκοπούς μιας επιχείρησης. 
Ο έλεγχος των τροφίμων γίνεται αντιληπτό 
ότι είναι πολυποίκιλος και πολυ-επίπεδος 
και συχνά οι απαιτήσεις του ξεπερνούν τις 
κανονιστικές απαιτήσεις.

Συμπερασματικά, στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και συνεπώς στην εθνική 
λόγω εναρμόνισης, οι πυλώνες της ασφά-
λειας και του ελέγχου των τροφίμων εί-
ναι τέσσερεις.  Είναι οι παραγωγοί ζω-
οτροφών, οι γεωργοί, οι παραγωγοί και 
οι προμηθευτές τροφίμων, που έχουν 
την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των 
τροφίμων.  Είναι οι αρμόδιοι φορείς, 
που παρακολουθούν και επιβάλλουν 
την ευθύνη αυτή μέσω της λειτουργίας 
εθνικών συστημάτων παρακολούθησης 
και ελέγχου.  Είναι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία εκτιμά την ικανότητα των 

αρμόδιων φορέων να 
δημιουργήσουν τα παραπάνω συστήμα-
τα μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων σε 
εθνικό επίπεδο.  Τέλος, είναι οι κατα-
ναλωτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη 
σωστή αποθήκευση, χρησιμοποίηση και 
το σωστό μαγείρεμα των τροφών. Όλοι 
επιφορτίζονται με την ασφάλεια των τρο-
φίμων από διαφορετικές θέσεις.

Πρώτη φορά δε, τίθεται στη νομο-
θεσία θέμα ευθύνης των καταναλωτών 
στην ασφάλεια των τροφίμων. Η καινο-
τομία αυτή αντανακλά την προσπάθεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλέξει 
τόσο τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο 
και τον ευρύτερο πληθυσμό στα ζητήμα-
τα ασφάλειας τροφίμων, να αναδείξει την 
ατομική ευθύνη και να εγκαταστήσει την 
αρχή της ενημέρωσης και της διαφάνει-
ας στο σύνολο των διαδικασιών. Αναδει-
κνύει την ολιστική προσέγγιση της Ένω-
σης επί του θέματος. 

Μέσα από το πρίσμα της ενωσιακής 
νομοθεσίας επιλύονται πολλαπλά θέ-
ματα και δημιουργείται πρόσφορο έδα-
φος για τη δημόσια ανάλυση θεμάτων 
ελέγχου τροφίμων που ανακύπτουν, 
με βασικό στόχο την προστασία του ευ-
ρωπαίου καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση ωστόσο δεν είναι αποκομμένη, 
αλλά αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο 
εμπορικό εταίρο. Η νομοθεσία της, αν 
και δομημένη σε συγκεκριμένο πλαί-
σιο, δεν μπορεί να αντίκειται στους 
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου – WTO. Ως εκ τούτου, τα υγει-
ονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα για 
την ασφάλεια των τροφίμων του WTO 
υιοθετούνται από την ΕΕ και βρίσκο-
νται διάχυτα σε πολλούς ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς. Όπως άλλωστε συμβαίνει 
και στους νόμους των ΗΠΑ, όπου εν-
σωματώθηκαν τα μέτρα του WTO με νο-
μοθετικές μεταρρυθμίσεις (Food Safety 
Modernization Act). Την αυτή πρακτική 

ακολουθούν οι περισσότεροι εμπορικοί 
φορείς κρατών, με σκοπό την απρόσκο-
πτη διακίνηση αγαθών σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Συνεπώς, οι νομοθετικές εξε-
λίξεις επηρέασαν τη διεθνή κοινότητα 
σε επίπεδο ασφάλειας τροφίμων.

Η παραδοχή ότι τα όποια προβλή-
ματα φυτών και ζώων δύνανται μέσω 
της τροφικής αλυσίδας να επηρεάσουν 
τον άνθρωπο και η ευρύτερη αποδο-
χή της ολοκληρωμένης νομοθετικής 
προσέγγισης για την ασφάλεια και τον 
έλεγχο των τροφίμων οδήγησαν στην 
ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση προλη-
πτικών συστημάτων ελέγχου τροφίμων 
διεθνώς. Τα συστήματα αυτά έχουν ενι-

αία βάση, επιβαλλόμενη από τη διεθνή 
διακίνηση αγαθών και αποσκοπούν 
κύρια στην πρόληψη και αποφυγή δια-
τροφικών κινδύνων. Το σημαντικότερο 
όμως είναι ότι εμπότισαν την οικουμε-
νική συνείδηση με την αρχή της ενιαίας 
υγείας φυτών, ζώων και ανθρώπων, 
καθιστώντας την προληπτική διαχεί-
ριση ζητημάτων ασφάλειας τροφίμων 
και ενιαίας υγείας ύψιστης σημασίας 
στο ευρύτατα αλληλεπιδρών παγκόσμιο 
περιβάλλον.
Τχης (ΥΚ) Αλέξη Χρυσούλα, Κτηνίατρος- 

DVM, MSc (APPHCND), MSc (FSTHD),
Διευθύντρια Τμήματος

Ασφάλειας Τροφίμων/401 ΓΣΝΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

H Ελλάδα, το 1950, στο πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ, απέστειλε στη χερσόνησο 

της Κορέας μία στρατιωτική δύναμη ειδικής συνθέσεως η οποία ονομάστηκε Εκστρατευτικό Σώμα 

Ελλάδος (ΕΚΣΕ). Η αρχική δύναμη του ΕΚΣΕ 1000 περίπου ανδρών1 αποτελούνταν από το Επιτελείο 

– Διοίκηση και το Τάγμα Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος. Ως επικεφαλής του εκστρατευτικού 

σώματος τοποθετήθηκε ο Σχης (ΠΖ) Ιωάννης Δασκαλόπουλος, ενώ Διοικητής του τάγματος ήταν ο 

Ανχης (ΠΖ) Διονύσιος Αρμπούζης.2 

Οι ενέργειες για την προετοιμασία του ΕΚΣΕ ολοκληρώθηκαν τυπικά την 14η Νοεμβρίου 1950 στις 11:00 όταν σε ειδική τε-
λετή που έγινε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ο διοικητής του παρέλαβε από τον βασιλιά Παύλο την πολεμική σημαία. 
Το απόγευμα της επόμενης ημέρας (15 Νοεμβρίου 1950) το τάγμα μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς (από την περιοχή στρατω-
νισμού στο Ρουφ) στον Πειραιά όπου επιβιβάστηκε στο αμερικανικό οπλιταγωγό «Τζένεραλ Χαν» και ύστερα από διάπλου 24 
ημερών κατέπλευσε την 9η Δεκεμβρίου 1950 στις 09:00 στον λιμένα Πουσάν (Pusan) της Νοτίου Κορέας. Η δύναμη του ΕΚΣΕ 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν 840 άτομα.3 

Κατά το αρχικό χρονικό διάστημα παραμονής στη συμμαχική περίμετρο του Πουσάν στη Νότια Κορέα συμπληρώθηκαν 
οι ελλείψεις σε επιχειρησιακά υλικά, (οχήματα, ασύρματοι, οπλισμός, πυρομαχικά, υλικά διαβίωσης και μέσα ΔΜ). Τη 14η 
Δεκεμβρίου 1950 το ΕΚΣΕ μεταστάθμευσε στην περιοχή της Σουβόν (Suwon) σε απόσταση τριάντα χιλιομέτρων νοτίως της 
Σεούλ (Seoul). Η Σεούλ, τη δεδομένη χρονική στιγμή βρισκόταν υπό εχθρική κατοχή. Το ΕΚΣΕ παρέμεινε στην ευρύτερη 
περιοχή της Σουβόν μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 1950 όποτε και μετακινήθηκε για να εισέλθει στον αγώνα.4 Σε όλο το χρονικό 
διάστημα παραμονής στη Σουβόν το τάγμα ασχολούνταν με επιχειρησιακή εκπαίδευση.

Στη συνέχεια το ΕΚΣΕ υπήχθη στο 7ο Αμερικανικό Σύνταγμα Ιππικού της 1ης Αμερικανικής Μεραρχίας Ιππικού ως το τέταρτο τάγ-
μα του Συντάγματος. Συμμετείχε σε διάφορες επιχειρησιακές μετακινήσεις μέχρι την 23η Ιανουαρίου 1950 χωρίς να έρθει σε επαφή 
με εχθρικές δυνάμεις ενώ ασχολούνταν με εκπομπές περιπόλων και αμυντική οργάνωση τοποθεσιών. Από τις 24 Ιανουαρίου 1951 
στις 08:00 τέθηκε σε κίνηση ως εμπροσθοφυλακή του αμερικανικού συντάγματος προς εκτέλεση επιθετικών αναγνωρίσεων κατά 
τον άξονα Τσουντζιού (Chunje)-Ικτσόν (Ichon)-Κουάν-Νι (Quan-ni). Το ελληνικό τάγμα συνέχισε την προώθησή του και την επόμενη 
μέρα (25 Ιανουαρίου) κατέλαβε τα υψώματα ΒΔ της Ικτσόν (Ichon) όπου διανυκτέρευσε και εγκατέστησε προφυλακές.

Την 26η Ιανουαρίου 1951 εκδηλώθηκε η πρώτη εμπλοκή με τις εχθρικές δυνάμεις, καθώς ελληνικοί περίπολοι δυνάμεως διμοι-
ρίας δέχθηκαν εχθρικά πυρά από μικρή απόσταση με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 3 στρατιωτών, τον τραυματισμό 2 και 
την εξαφάνιση 1 οπλίτη. Την επομένη το πρωί (27 Ιανουαρίου) έγινε επανεκπομπή περιπόλων οι οποίες στοχοποίησαν τις εχθρικά 

1Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν διαφορετικός και τροποποιήθηκε αρχικές φορές.
2Συλλογικό, Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος εις Κορέαν 1950 -1955 (Αθήναι: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1977), σελ. 29.
3Paul M. Edwards, Korean War Almanac (New York: Facts On File, 2006), σελ. 517.
4Συλλογικό, Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος εις Κορέαν 1950 -1955, ό.π., σελ. 32.

Η πρώτη πολεμική εμπλοκή

του ΕΚΣΕ στην Κορέα
Η μάχη του Υψώματος 381

     (29-30 Ιαν 1951)
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κατεχόμενες θέσεις στην φίλια αεροπορία και το συμμαχικό πυροβολικό. Στη συνέχεια επακολούθησε σύμπτυξη των περιπόλων 
(χωρίς περαιτέρω απώλειες) ενώ κατόπιν νέας διαταγής το ελληνικό τάγμα μεταστάθμευσε στην περιοχή Κουάν-Νι (28 Ιανουαρίου 
1951) όπου εγκατέστησε προφυλακές στο Ύψωμα 381 (28 Ιανουαρίου 1951). Αριστερά του, επί του Υψώματος 397 εγκαταστάθηκε το 
1ο αμερικανικό τάγμα του 7ου αμερικανικού Συντάγματος Ιππικού. 5

 Στις 28 Ιανουαρίου 1951 και ώρα 22:30 το αμερικανικό τάγμα δέχθηκε επίθεση από εχθρική δύναμη μεγέθους τάγματος. Το 
ελληνικό τάγμα ύστερα από διαταγή προς ενίσχυση του παραπάνω όμορου προσβαλλόμενου αμερικανικού τάγματος διέταξε τον 2ο 
λόχο να κινηθεί προς τα εκεί όπου και εκδήλωσε αντεπίθεση. Αυτή επέφερε τη σύμπτυξη των εχθρικών δυνάμεων από τις καταλη-
φθείσες θέσεις επί του Υψώματος. Τελικά ο Λόχος επανήλθε στις αρχικές του θέσεις το μεσημέρι της 29ης Ιανουαρίου 1951. Εν τω 
μεταξύ το ελληνικό τάγμα προώθησε τα τμήματά του και εγκαταστάθηκε επί της γραμμής υψωμάτων Ύψ. 307-Ύψ. 258-Ύψ. 381 (βλ. 
σχεδιάγραμμα).

Αντιστοίχως, τα εχθρικά τμήματα είχαν εγκατασταθεί επί του Υψώματος 441. Προς κατάληψη του συγκεκριμένου Υψώματος (Ύψ. 
441) είχε ήδη σχεδιαστεί επίθεση από τον 1ο Λόχο (για την 30ή Ιανουαρίου 1951) η οποία με νεότερη διαταγή ματαιώθηκε.6 Για την 
επίτευξη της προαναφερόμενης ενέργειας είχε διατεθεί μία διμοιρία του 3ου Λόχου που είχε σαν αποστολή την εξασφάλιση του Υψ. 
307 (στο οποίο βρισκόταν ήδη ο 1ος Λόχος) κατά τη φίλια επιθετική ενέργεια της επόμενης μέρας. Η διμοιρία αυτή εγκαταστάθηκε 
στην τελική για διανυκτέρευση θέση όταν είχε ήδη σκοτεινιάσει (ανάμεσα στα υψώματα Υψ. 307 και αυχένα Υψ. 381), με αποτέλεσμα 
να μην έχει επισημανθεί από τις εχθρικές δυνάμεις.

Στις 30 Ιανουαρίου 1951 και ώρα 00:20 η διμοιρία δέχθηκε την εχθρική επίθεση ενώ η τοποθεσία της όσο και του Υψ. 381 (κατοχή 
από τον 3ο Λόχο) βάλλονταν από εχθρικά πυρά υποστηρίξεως. Τελικά συμπτύχθηκε υπό την κάλυψη των πυρών του 1ου Λόχου προς 
την τοποθεσία του 3ου Λόχου. Η εχθρική επίθεση συνεχίστηκε προς το Ύψ. 381 με μία δύναμη περίπου 1.000 ανδρών η οποία ανήκε 
στο 334 Σύνταγμα, της 112ης Μεραρχίας της 38ης Κινεζικής Στρατιάς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πως ένα κινεζικό 
σύνταγμα αποτελείτο από 3 τάγματα των 800 ανδρών και συνολική δύναμη 3.000 ανδρών.7

Παράλληλα με την επίθεση στο Ύψ. 381 εκδηλώθηκε και αντίστοιχη προς το Ύψ. 307 (κατοχή από τον 1ο Λόχο), αλλά δεν ευδοκί-
μησε.8 Τελικώς οι Κινέζοι μαχητές κατάφεραν με συνεχείς επιθέσεις να σταθεροποιηθούν επί του Υψώματος 381 με τη μάχη πλέον 
να διεξάγεται εκ του σύνεγγυς. Η διοίκηση του ελληνικού τάγματος αποφάσισε να ενισχύσει τον αμυνόμενο λόχο επί του Υψώμα-

5Συλλογικό, Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος εις Κορέαν 1950 -1955, (Αθήναι: Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1977), σελ. 40-41.
6Στο ίδιο, σελ. 41-42.
7Harvey W. Nelsen, “The Chinese military system”, (Colorado,USA: Westview Press, 1977), σελ. 4.
8Συλλογικό, Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος εις Κορέαν 1950 -1955, ό.π., σελ. 44.

Οργάνωση εδάφους στον σταθμό Α΄ βοηθειών του τάγματος (ΣΑΒΤ) νοτίως του Υψ. 381 (Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο ΓΕΣ/Δ4 - ΔΙΣ)
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τος 381 (3ος Λόχος), με αποστολή ενισχύσεων από 
τον γειτνιάζοντα 2ο Λόχο, με απώτερο σκοπό την 
εκτόξευση αντεπίθεσης για αποκατάσταση της το-
ποθεσίας, όπως και τελικά έγινε. Η μάχη περατώ-
θηκε στις 04:30 όποτε και υπήρξε παύση πυρών. 
Τα αμυνόμενα τμήματα συνέχισαν την οργάνωση 
μάχης, ασχολούμενα με ανασυγκρότηση, αναχο-
ρηγία πυρομαχικών και διακομιδές.

Οι απώλειες από πλευράς του ελληνικού τάγ-
ματος ήταν: Νεκροί 10 (1 αξκός και 9 οπλίτες), 
εξαφανισθέντες 1 (οπλίτης) και τραυματίες 14 (3 
αξκοί, 10 οπλίτες και 1 Αμερικάνος ΠΑΠ). Στο πε-
δίο της μάχης οι εχθρικές δυνάμεις εγκατέλειψαν 
αυτόματα όπλα διαφόρων τύπων, άφθονες χει-
ροβομβίδες, σημαντική ποσότητα πυρομαχικών 
και 100 περίπου σκαπανικά. Προφανώς η μετα-
φορά μεγάλου όγκου σκαπανικών δείχνει πως ο 
εχθρός σκόπευε να διατηρήσει το Ύψ.381 ύστερα 
από εκτενή αμυντική οργάνωση.9

Η μάχη αυτή 381 ήταν η πρώτη μεγάλη πο-
λεμική επιχείρηση η οποία διεξήχθη από το 
ελληνικό τάγμα και διαπιστώθηκε η ικανότητα 
των Ελλήνων στον ορεινό αγώνα. Ταυτόχρονα 

δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες να αντιληφθούν τη μέθοδο που εφάρμοζε ο εχθρός για την εκτόξευση επιθετικής ενέρ-
γειας. Η τελευταία βασιζόταν στην προώθηση βαρέων όπλων πεζικού τα οποία βάλλουν από μικρή απόσταση με ταυτόχρονη 
εκτόξευση αιφνιδιαστικής εφόδου. Στη μάχη αυτή καταδείχθηκε η αξία της χειροβομβίδας στη διεξαγωγή του αμυντικού 
αγώνα, καθώς και η αποτελεσματικότητα της άμεσης αντεπίθεσης.10

Σύμφωνα με τον Δκτή της 8ης Αμερικανικής Στρατιάς, Μάθιους Ριτζγουαίη (Matthews Ridgway), το Ύψ. 381 ήταν ζωτικής σημασί-
ας, καθώς προστάτευε το πρώτο τάγμα του 7ου Αμερικανικού Συντάγματος Ιππικού. Για την κατάληψη του υψώματος ο εχθρός χρη-
σιμοποίησε σχεδόν 3.000 άνδρες (σύμφωνα με μεταγενέστερα στοιχεία) ενώ είχε μεγάλες απώλειες. Στη στενή κορυφογραμμή του 
Υψ. 381 (έκτασης περίπου 14m2) βρέθηκαν τα πτώματα από 15 Κινέζους στρατιώτες ενώ όλη η πλαγιά του υψώματος καλυπτόταν 
από αίμα. Σύμφωνα με τον Ριτζγουαίη, ήταν μία μάχη που τη διεξήγαγαν μόνο Έλληνες, καθώς το όμορο αμερικανικό τάγμα (οργα-
νικό του 7ου Συντάγματος) δεν μπορούσε λόγω του εδάφους να αποστείλει ενισχύσεις παρά μόνο να διαθέσει τα πυρά του υπέρ της 
ελληνικής προσπάθειας (όπως και έγινε). Από εκείνη την ημέρα το ελληνικό τάγμα απέκτησε μία ζηλευτή φήμη που το ακολούθησε 
σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην κορεατική χερσόνησο.11

Ανχης (ΤΘ – ΕΥ) Γεώργιος Νίκας,
ΓΕΣ/Δ4 (ΔΙΣ)/Τμηματάρχης Προφορικής Ιστορίας
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