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& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής ΥγείαςΔιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Ενόπλ ν Δυνάμεων

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...

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΩΣ 

ΕΝΤΕΡΟΥ • ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: ΤΑ «ΞΥΛΙΝΑ ΤΕΙΧΗ» ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Χαιρετισμός Διοικητή

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Επικαιρότητα

Δραστηριότητες

Παρουσίαση

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Μέριμνα Προσωπικού

Κοινωνική Προσφορά

Αθλητικά

Προληπτική Ιατρική

Πρόληψη στον Καρκίνο Παχέως Εντέρου:
οι Καλύτερες και οι Χειρότερες Τροφές

Ιστορία & Παράδοση

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Τα «Ξύλινα Τείχη» σώζουν την Ελλάδα

28 ή 29 Σεπτεμβρίου (21-22 Βοηδρομίωνος) του 480 π.Χ. 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

Αγαπητοί αναγνώστες

Η φιλοξενία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, του αρχαιότερου ανώτατου εκ-

παιδευτικού ιδρύματος της χώρας, στις σελίδες του περιοδικού ως κύριου θέματος, 

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και το προσωπικό της.

Το 2018 αποτελεί έτος ορόσημο για τον ιστορικό βίο της Σχολής, αφού συμπλη-

ρώνονται 190 χρόνια από το 1828, όταν ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης 

Καποδίστριας, υπέγραψε το διάταγμα για τη σύσταση του Λόχου των Ευελπίδων. Από 

εκείνη τη στιγμή η Σχολή αναδείχθηκε σε ακρογωνιαίο λίθο και καταλύτη σε όλους τους 

μεγάλους αγώνες που έδωσε η χώρα.

Ως λίκνο της συνέπειας, της πειθαρχίας, της άμιλλας, του θεμιτού ανταγωνισμού, της εντι-

μότητας, του ήθους, της ανδρείας, της φιλοπατρίας, της καρτερικότητας, της αξιοπρέπειας και 

της αποφασιστικότητας, κύριο μέλημά της είναι η βαθιά και πολύπλευρη γαλούχηση των νεαρών Ευελπίδων, προκειμένου να δημι-

ουργήσει ηγήτορες υψηλού φρονήματος, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η ακλόνητη και διαχρονική πεποίθηση της Σχολής ότι ο Εύελπις χρειάζεται στιβαρό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο 

θεμελιωδών γνώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας 

συνειδητού Αξιωματικού, αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση του προγράμματος φοίτησης.

Έτσι, από τα θρανία της Σχολής αναδείχθηκαν ηγετικές φυσιογνωμίες, οι οποίες διακρίθηκαν όχι μόνο στα πεδία των μαχών 

με τα στρατιωτικά προσόντα και τις αρετές τους, αλλά και στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας, αφήνοντας βαθιά το 

στίγμα τους στην ιστορία της Ελλάδας.

Η καθολική αναγνώριση της Σχολής από το σύνολο του ελληνικού λαού, ο οποίος περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη 

τους Ευέλπιδες, νιώθοντας ταυτόχρονα θαυμασμό και υπερηφάνεια, αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών όλων εκείνων 

που κατά καιρούς οργάνωσαν, διοίκησαν, αναμόρφωσαν και μόχθησαν για τη Σχολή.

Ως Διοικητής της Σχολής, σας διαβεβαιώνω ότι η Στρατιωτική Σχολή  Ευελπίδων θα συνεχίσει αδιαλείπτως να αποτελεί την 

κοιτίδα των «καλών ελπίδων του Έθνους και της Πατρίδας», όπως την οραματίσθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, και θέτοντας 

το χρέος απέναντι στην πατρίδα ως υπέρτατο καθήκον, θα συνεχίσει να διαμορφώνει μέσα από την ΙΔΕΑ του ΕΥΕΛΠΙ τους αυ-

ριανούς ηγήτορες, το μέλλον του Στρατού μας, εμφορούμενους από αρετές, αξίες, υψηλό φρόνημα και δεξιότητες, ικανούς να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Εύχομαι ολόψυχα, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων να είναι χιλιόχρονη και να αποτελεί πάντοτε το φωτεινό φλάμπουρο του έθνους! 

Υποστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης

Χαιρετισμός Διοικητή

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Εκδότης
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Δ3 (Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων)

Διευθυντής ΓΕΣ/Δ3
Ταξίαρχος Αναστάσιος Γιαννόπουλος

Τμηματάρχης Εκδόσεων
Συνταγματάρχης (ΠΖ-ΕΥ) Χρήστος Χριστόπουλος

Υπεύθυνος Σύνταξης
Συνταγματάρχης (ΠΖ-ΕΥ) Χρήστος Χριστόπουλος

Επιμέλεια Κειμένων
Μ.Υ. Μαρία Ρέκκα

Επεξεργασία Φωτογραφίας
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Μ.Υ. Iωάννα Νικολαΐδη
Μ.Υ. Βασιλική Κιρτζαλίδου

Διεύθυνση Περιοδικού
ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)
Μεσογείων 227-231, ΤΚ 155 61, Χολαργός
Τηλ: 210 6553978 - 3167
FAX: 210 6553978
www.army.gr
email: ekdosis@army.gr
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 στο ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΤΑΠΑ»

Στις 21 Αυγούστου 2018 ο κ. ΑΓΕΣ, επισκέφτηκε το Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑ-

ΤΑΠΑ» της 181 ΜΚ/Β «ΧΩΚ». Συγκεκριμένα:

 Παρακολούθησε την παρουσίαση ενημέρωσης της Μονάδος και την επίδειξη 

του συστήματος «ΑΙΝΕΙΑΣ» (μεταφορά αεροπορικής εικόνας) και

 Πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό.

Στη συνέχεια μετέβη οδικώς στη Β΄ Πυροβολαρχία, στην περιοχή Φιλύρου, όπου 

παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων 

διαπιστώθηκε ο ζήλος με τον οποίο το μόνιμο και το στρατευμένο προσωπικό εκτελεί 

τις υπόψη δραστηριότητες, ενώ επισημάνθηκε το εξαιρετικό ηθικό τους.

 στην ΠΕ 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ»

Στις 27 Ιουλίου 2018 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, πραγματοποίησε επί-

σκεψη στην ΠΕ της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ». Παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των οπλιτών της 2018 Δ΄ ΕΣΣΟ (97 Στρατιώτες), που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ», επισκέφθηκε το Στρατηγείο, τα υπό κατασκευή ΣΟΕΠΟΠ Μύρινας, το Στρατόπεδο 

«ΤΣΙΜΟΥΡΗ» (ΛΑΦ Μύρινας) και τους υπό κατασκευή ξενώνες (4 ξενώνες σε φάση παράδοσης). Τέλος, επισκέφτηκε το Στρατόπεδο 

«ΜΑΥΡΟΥΔΗ» (88 ΕΜΑ), στο οποίο πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό του Σχηματισμού.

 στο ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Στις 13 Αυγούστου 2018 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφτηκε το ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟ-

ΛΗΣ. Με το πέρας της ενημέρωσής του, πραγματοποίησε ομιλία προς το 

προσωπικό του Στρατοπέδου, Μόνιμους, έφεδρους αξιωματικούς και 

οπλίτες, καθώς επίσης και εθνοφύλακες, κατά την οποία:

 Τόνισε τη διττή αποστολή του Στρατού Ξηράς στους τομείς της απο-

τροπής και της κοινωνικής προσφοράς.

 Συνεχάρη το σύνολο του προσωπικού για τον επαγγελματισμό και την 

υψηλή αίσθηση καθήκοντος που το διακατέχει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στη δυναμική των θεσμών της Εθνοφυλακής και της εφεδρείας, ως σημαντικούς πολλαπλασιαστές ισχύος του Στρατού Ξηράς.

Με το πέρας της επίσκεψής του στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του νησιού, ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε με τον Σεβασμιό-

τατο Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου και Μυκόνου, κ.κ. Δωρόθεο Β΄, ο οποίος τον καλοσώρισε, τον ευχαρί-

στησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε πλήρη επιτυχία στα καθήκοντά του.

 στο Στρατηγείο της ΜΕΡΥΠ

Στις 5 Αυγούστου 2018 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το Στρατηγείο της ΜΕΡΥΠ, ενημερώθηκε για τις δράσεις επιχειρησιακού 

σχεδιασμού της Μεραρχίας και τους Πολλαπλασιαστές Ισχύος, αρμοδιότητας ΜΕΡΥΠ.

Ακολούθως εξέδωσε τις κατευθύνσεις του στο προσωπικό. Στη συνέχεια μετέβη στον Ι.Μ.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

της Ι.Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, προκειμένου να παραστεί στην πανηγυρική Θ. Λειτουργία, κατά τη διάρκεια της οποίας 

του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος Α΄ Τάξεως του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζουντίου από τον Σεβασμιότατο 

Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνο.

Επισκέψεις κ. Α/ΓΕΣ 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ» στη Ρεντίνα 

Θεσσαλονίκης

Στις 23 Ιουλίου 2018 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφτηκε το στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ Γ. 

ΚΑΤΣΑΝΗ» στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης όπου και παρακολούθησε επίδειξη της 

ΤΑΜΣ «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΜΗΡΟΥ» από τη Δ΄ΜΚ/Δ.

 Επίσκεψη του κ. ΑΝΥΕΘΑ στην Έδρα του Δ΄ Σώματος Στρατού

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 ο κ. ΑΝΥΕΘΑ, Πάνος Ρήγας, επισκέφτηκε την έδρα του Δ΄ Σώματος Στρατού και στη συνέχεια πα-

ρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της XXV ΤΘΤ στο ΠΒΑΞ.

 σε Ορεινά Χωριά των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης

Στις 12 Αυγούστου 2018 o κ. Α/ ΓΕΣ, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγο Γε-

ώργιο Καμπά, επισκέφτηκε τα ορεινά χωριά των Ν. Ξάνθης και Ροδόπης, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους 

κατοίκους και να συνομιλήσει μαζί τους.

Εκθεσιακό Περίπτερο του ΥΠΕΘΑ

στην 83η ΔΕΘ

Στο διάστημα από 8 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της 

83ης ΔΕΘ, το ΥΠΕΘΑ λειτούργησε εκ-

θεσιακό περίπτερο, με τη συμμετοχή 

μεταξύ άλλων:

 Σχηματισμών και Μο-

νάδων του Γ΄ Σώματος 

Στρατού

 της 71 Α/Μ ΤΑΞ

Η συμμετοχή της 71 Α/Μ ΤΑΞ περιλάμβανε:

 Τεχνική αναρρίχησης σε τυποποιημένη διαδρομή

 Βαφή μάχης προσώπου

 Επίδειξη εκπαιδευτικής συσκευής (εξομοιωτής) Κ/Β STINGER.

 της ΑΣΔΥΣ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΕ παρουσίασε καινοτόμα προϊόντα που παράγουν τα στρατιωτικά εργοστάσια. Την έκθεση της ΔΙΣΕ/ΑΣΔΥΣ και 

τα προϊόντα της επισκέφθηκε όλη η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του ΥΕΘΑ και περίπου 8.000 άτομα. Σ’ αυτήν οι επισκέπτες 

μπόρεσαν να ενημερωθούν για το έργο των εργοστασίων και τις καινοτόμες ιδέες των στρατιωτικών εργοστασίων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εθιμοτυπική Επίσκεψη του Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ στον Ρουμάνο Διοικητή της

Πολυεθνικής Ταξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG)

Στις 26 Ιουλίου 2018 ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, πραγματοποίησε εθιμοτυπική 

επίσκεψη στον Ρουμάνο Διοικητή της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG), Ταξίαρχο Tudorica Petrache, 

στο Στρατόπεδο «ΣΧΟΙΝΑ» (Τύρναβος). Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα υποστήριξης της Ταξιαρχίας, την ευθύνη της οποίας 

έχει η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ. Επιπρόσθετα ο Διοικητής SEEBRIG εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την μέχρι τώρα παρεχόμενη υπο-

στήριξη της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από το φιλοξενούν κράτος.

 Επισκέψεις του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού/ΔΙΔΟΕ/Υπαρχηγού ΓΕΣ

Στις 4 Ιουλίου 2018 ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού/ΔΙΔΟΕ/Υπαρχηγός ΓΕΣ, κ. Νικόλαος Μανούρης, πραγματοποίησε 

επίσκεψη στην ΠΕ της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ». Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επισκέφτηκε στρατόπεδα και λοιπές στρατι-

ωτικές εγκαταστάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και παροχή κατευθύνσεων-οδηγιών στο προσωπικό του Σχη-

ματισμού. Την επόμενη ημέρα ο κ. ΓΕΠΣ πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΤΔ/41 ΣΠ.

 Επίσκεψη του Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2018, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, παρακολού-

θησε δραστηριότητες στην Περιοχή Ευθύνης της XXIV TΘΤ – «1ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑ» και  στη 33 Μ/Κ ΤΑΞ αντί-

στοιχα. Αρχικά επισκέφθηκε το Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και την επόμενη ημέρα τα Στρατόπεδα 

«ΑΛΕΣΤΑ ΛΟΥΚΑ Α,Β». Ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες των Σχηματισμών, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις 

των Στρατοπέδων και πραγματοποίησε ομιλία στους νεοτοποθετημένους Διοικητές και Επιτελής, επισημαίνοντας τις αξίες της 

συνεχούς επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της θεμελίωσης του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας 

ότι είμαστε παντού. Στη μεν XXIV TΘΤ – «1ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΦΛΩΡΙΝΑ» παρακολούθησε τις παρακάτω εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες:

 Επίδειξη της διαδικασίας «ΒΑΛΛΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ» από πυροβόλα της 137 Α/Κ ΜΜΠ, σε οργανωμένες και μη 

θέσεις του πεδίου ασκήσεων της περιοχής ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Λιτόχωρου. Τη συγκεκριμένη επίδειξη παρακολούθησαν Αξκοί και 

Υπξκοί ΠΒ, που υπηρετούν σε Μονάδες ΠΒ της ΠΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

 Εκτέλεση βολών ΑΙΜ TEST από άρματα τύπου LEO1A5 στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτόχωρου.

 Εκτέλεση επιχειρησιακής βολής υπ' αριθμ. «7» στο πεδίο βολής φορητού οπλισμού Λιτόχωρου από το 647 Μ/Κ ΤΠ.

Στη δε 33 Μ/Κ ΤΑΞ, την επόμενη ημέρα, παρακολούθησε εξάλειψη ΤΑΜΣ «Εξάλειψη εχθρικού ΑΠ/Γ» από Συγκρότημα Μ/Κ 

Λόχου. 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων διαπιστώθηκε η άριστη γνώση της αποστολής, το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 

ο απαράμιλλος ζήλος με τον οποίο το προσωπικό εκτελεί την αποστολή του.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Διοικητική Συγκέντρωση Στρατηγού Διοικητού 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ και Επίσκεψή του στην 

ΠΕ της ΧII Μ/Κ ΜΠ

 Στις 29 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ 

Θεσσαλονίκης Διοικητική Συγκέντρωση Στρατηγού Διοικη-

τού 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, όπου έγινε αναλυτικός προγραμ-

ματισμός του έργου υπόλοιπου έτους και αναλύθηκαν οι κα-

τευθύνσεις του κ. Α/ΓΕΣ προς τους νέους Διοικητές ΤΕΘ για 

τη συνέχιση αναβάθμισης του θεσμού της Εθνοφυλακής, με 

συμμετοχή Διοικητών των Γ΄-Δ΄ ΣΣ, Επιτελαρχών και Επι-

τελών Μείζονων Σχηματισμών και Σχηματισμών, Διοικητών 

και 3ών ΕΓ, Γρ των ΤΕΘ.
 Στις 30 Αυγούστου 2018 ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-

OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, παρακολούθησε 

δραστηριότητες στην ΠΕ της XII Μ/Κ ΜΠ. Επισκέφθηκε αρχικά 

το Στρατηγείο της Μεραρχίας όπου εξέδωσε τις κατευθύνσεις 

του και συνομίλησε με το προσωπικό του επιτελείου και τους 

Διοικητές των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων φρουράς Αλεξαν-

δρούπολης. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, Υποστράτηγο Δημήτριο Κούκκο, μετέβη στο Στρα-

τόπεδο «ΕΦ Ανθλγού (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΣΟΥΚΑ» όπου έλεγξε 

την πρόοδο των εργασιών αποπεράτωσης των διαμερισμάτων 

ΣΟΕΠΟΠ, επισκέφθηκε το 216 ΚΙΧΝΕ και παρακολούθησε την 

ΤΑΜΣ ΠΛΑΤΩΝ-1 από προσωπικό του 526 Μ/Κ ΤΠ. Κατόπιν 

μετέβη οδικώς στην ΠΕ της 7ης Μ/Κ ΤΑΞ, παρακολούθησε τη 

διεξαγωγή εκπαιδευτικής ενεργοποίησης ΔΑΕ (+) από Μ/Κ και 

Τεθωρακισμένα τμήματα της Ταξιαρχίας και επισκέφθηκε το ΕΦ 

ΠΛΑΓΙΩΝ όπου και ολοκλήρωσε την επίσκεψή του.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο ΕΦ «ΠΛΑΓΙΩΝ», ενημερώθηκε 

για το έργο και την αποστολή του, ενώ παράλληλα παρακολούθησε 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων της ΠΕ 

της XII Μ/Κ ΜΠ. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμέ-

νης επίσκεψης, διαπιστώθηκε η άριστη γνώση της 

αποστολής, το εξαιρετικό ηθικό με το οποίο το προ-

σωπικό εκτελεί την αποστολή του, καθώς και το 

υψηλό ποσοστό αγάπης, εκτίμησης και αποδοχής 

της τοπικής κοινωνίας στο έργο των ΕΔ στην ΠΕ.

 Εθιμοτυπική Επίσκεψη του ΑΚΑΜ Ιταλίας στο

Στρατηγείο της 80 ΑΔΤΕ

Στις 30 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο της 80 ΑΔΤΕ 

εθιμοτυπική επίσκεψη του ΑΚΑΜ της Ιταλίας και του κυβερνήτη του 

ιταλικού εκπαιδευτικού πλοίου "PALINURO", το οποίο κατέπλευσε στο 

λιμάνι της Κω, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού πλου της σχολής Μονίμων 

Υπαξιωματικών του πολεμικού ναυτικού Ιταλίας.

  Έκθεση Φωτογραφικού και Αρχειακού Υλικού, με θέμα «190 Χρόνια ΣΣΕ»

Από 16 έως 18 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο του εορτασμού 

των 190 χρόνων από ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-

πίδων, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας/

Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, Έκθεση φωτογραφικού και αρχειακού 

υλικού, με θέμα «190 Χρόνια ΣΣΕ».

Τα εγκαίνια της έκθεσης, στην οποία παρέστησαν οι Θρησκευ-

τικές, Πολιτικές και Τοπικές Αρχές της πόλης της Λάρισας και αντι-

προσωπεία Ευελπίδων, πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουλίου 2018.

 Δοκιμή του Σχεδίου Ταχείας Εκκένωσης του Στρατηγείου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Στις 6 Ιουλίου 2018 διεξήχθη δοκιμή του σχεδίου ταχείας εκκένωσης του Στρατηγείου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και του ΕΣΕΕΕ (ΣΧ. 

«ΑΤΛΑΣ»). Επίσης για τις ανάγκες της άσκησης εξετάστηκε και η περίπτωση εγκατάλειψης των κτηρίων λόγω πυρκαγιάς, με την 

συμμετοχή της ΠΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Το προσωπικό του Στρατηγείου και οι Μονάδες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, αφού ενημερώθηκαν επί 

των διαδικασιών, εκτέλεσαν τις διαδικασίες που προβλέπονται με τάξη και ασφάλεια.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Συμμετοχή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση 

της Λάρισας

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης της Λάρισας από τον 

τουρκικό ζυγό, με τίτλο «Ελευθέρια 2018», η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ διοργάνωσε μουσική εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία της 

πόλης της Λάρισας, με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής.

Το πρόγραμμα της μουσικής εκδήλωσης περιλάμβανε, αρχικά, χορευτικά από τη Λέσχη Πολιτισμού Ανθούπολης, σε συ-

νεργασία με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Αμπελοκήπων, καθώς και από τους Ξένιους Κρήτες Λάρισας. Στη συνέχεια ο ΛΣΜΣ/1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕUOHQ παρουσίασε γνωστές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, συνθέτοντας ένα μουσικό πολυθέαμα, που ενθουσίασε 

τους παρευρισκόμενους.

Στην παραπάνω εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Θρησκευτικές, Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές της πόλης της Λάρισας και 

πλήθος κόσμου, οι οποίοι κατέκλυσαν την Κεντρική Πλατεία της πόλης.

 Εκδηλώσεις για την 197η Eπέτειο από την Άλωση της Τριπολιτσάς

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 197η 

επέτειο από την Άλωση της Τριπολιτσάς, η ΔΙΚΕ πραγματοποίησε στο 

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο επετειακή εκδήλωση με θέμα «Η Στρατηγική 

της Επανάστασης και η Δημοτική μας παράδοση στα χρόνια της Άλωσης 

της Τριπολιτσάς», η οποία περιλάμβανε τα κάτωθι:

 Έκθεση με ξυλόγλυπτες προσωπογραφίες ηρώων του 1821, του 

καλλιτέχνη κ. Παναγιώτη Κωσταντινέα.

 Συναυλία από τη Στρατιωτική Μουσική του Σχηματισμού, σε συ-

νεργασία με τοπική ορχήστρα και χορωδία της Τρίπολης.

 Ομιλία από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου με θέμα «Η Άλωση της Τριπολιτσάς και ο ρόλος της στη Στρατηγική της Επανάστασης».

 Εορτασμός της 75ης Επετείου της Απελευθέρωσης του Καστελόριζου

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη ν. Μεγίστη, ο εορτασμός της 75ης Επετείου της απελευθέρωσης του Κα-

στελόριζου, παρουσία της κας ΥΦΕΘΑ, κ. Α/ΓΕΣ και Διοικητού ΑΣΔΕΝ.

 Εκδήλωση Μνήμης των Σφαγιασθέντων 

από Βουλγαρικά Στρατεύματα Κατοχής

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδή-

λωση μνήμης των σφαγιασθέντων από βουλγαρικά στρα-

τεύματα κατοχής το 1944 στο χ. Καρυόφυτο του Νομού 

Ξάνθης, παρουσία του Διοικητή του Δ΄ Σώματος Στρατού, 

Αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά.

 Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στους 

Γάλλους Ήρωες Πεσόντες κατά τη

Διάρκεια του Α΄ΠΠ

Στις11 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 

μνήμης και τιμής στους Γάλλους ήρωες πεσόντες κατά τη 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου στην περιοχή του χ. 

Πυθίου του Δήμου Διδυμοτείχου, παρουσία του Γάλλου 

Ακόλουθου Άμυνας.
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 Επέτειος του Ολοκαυτώματος των Ψαρών

Την 1η Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 194η Επέτειος του Ολοκαυτώματος των Ψαρών, παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εκδηλώσεις για την 74η Επέτειο του

Ολοκαυτώματος των Ανωγείων

Στις 13 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις 

για την 74η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων από τα γερμανικά 

στρατεύματα κατοχής. Παρέστη ο Διοικητής 5ης ΤΑΞΠΖ, αντιπροσωπεία στε-

λεχών, εκπρόσωποι τοπικών Αρχών και πλήθος κόσμου.

 Εκδηλώσεις για την 106η Επέτειο της Απελευθέρωσης 

της νήσου Ικαρίας

Στις 17 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορτασμού της 

106ης επετείου απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό στη ν. Ικαρία. Στις 

εκδηλώσεις παρέστησαν η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα 

Καλογήρου, ο Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ, καθώς και λοιπές τοπικές Αρχές. Η 79 

ΑΔΤΕ συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις με τη στρατιωτική μουσική, 

τμήμα απόδοσης τιμών και αντιπροσωπεία  Αξιωματικών-Υπαξιωματικών.

 Εκδηλώσεις Εορτασμού της 106ης Επετείου

Απελευθέρωσης της μ/ν ΦΟΥΡΝΟΙ

Στις 16 και 17 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορ-

τασμού της 106ης επετείου απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό 

στη μ/ν ΦΟΥΡΝΟΙ. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Βουλευτής Σάμου κ. 

Δημήτριος Σεβαστάκης, ο Υποδιοικητής της 79 ΑΔΤΕ, καθώς και λοιπές 

τοπικές Αρχές. Η 79 ΑΔΤΕ συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις με 

αντιπροσωπεία Αξιωματικών-Υπαξιωματικών.

 Επέτειος Απελευθέρωσης της Χίου από τους

Γερμανούς Κατακτητές

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της απε-

λευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς κατακτητές, τρισάγιο και 

κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του Ιάσονα Καλαμπόκα. Η ΑΔΤΕ συμ-

μετείχε με τμήμα απόδοσης τιμών και αντιπροσωπεία Αξιωματικών.

 Επέτειος του Ολοκαυτώματος της Σαμοθράκης

Την 1η Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις 

για την επέτειο του ολοκαυτώματος της Σαμοθράκης, στη Χώρα Σαμοθρά-

κης. Συμμετείχε ο Υποδιοικητής της ΤΔ/41 και αντιπροσωπεία στελεχών, 

ενώ διατέθηκε τμήμα απόδοσης τιμών.

 Επιμνημόσυνη Δέηση στη Μνήμη Πεσόντων

Καταδρομέων και Αεροπόρων

Στις 29 Ιουλίου 2018 τελέσθηκε στην έδρα της 1ης ΜΑΛ επιμνημόσυνη 

δέηση στη μνήμη των πεσόντων Καταδρομέων και Αεροπόρων το 1974 

στη ν. Κύπρο.
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 Εκδήλωση με Θέμα «ΕΦΕΔΡΕΙΑ και ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ» στο Αμφιθέατρο του Δ΄ ΣΣ

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «ΕΦΕΔΡΕΙΑ και ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ» στο Αμφιθέατρο του Δ΄ 

Σώματος Στρατού, καθώς και η βράβευση του ιδιώτη κ. Γεώργιου Δημητράκη, ευγενή ευεργέτη του Δ΄ ΣΣ, από τον Διοικητή 

του Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 στην 79 ΑΔΤΕ

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις, στο 

πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρα-

σίας, με Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους στο Βαρβάσι, 

επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Έφιππο Ανδρι-

άντα του Στρατηγού Πλαστήρα, καθώς και ρίψη στεφάνου Μνήμης 

στο Λ. Χίου. Η ΑΔΤΕ συμμετείχε με τμήμα απόδοσης τιμών, διάθε-

ση οχημάτων και Αντιπροσωπείας Αξιωματικών.

 στο Δ' Σώμα Στρατού

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκανστο Δ' Σώματος Στρατού εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

 στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EUOHQ

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο ενημέρωσης του προσωπι-

κού, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EUOHQ διοργάνωσε στο αμφιθέατρο της Δημοτικής 

Πινακοθήκης Λάρισας/Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρας, Ημερίδα με θέμα «Ημέρα 

Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού». Κατά 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν από δια-

κεκριμένους ομιλητές, οι παρακάτω ομιλίες:

 «Η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής και οι διεκδικήσεις της 

Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας» από τον Αντισμήναρχο 

ε.α. Γεώργιο Καρύδη, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Λάρισας.

 «Θυμάμαι άρα Υπάρχω», από την κ. Ειρήνη Σαρίογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της 

Πόλης και συνιδρύτρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ).

 «Γενοκτονία, Εννοιολογική Προσέγγιση, Πολιτική Διάσταση του Αγώνα για τη Διεθνή Αναγνώριση» από τον κ. Χρήστο 

Τοπαλίδη, Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

 «Το Διεθνές Πλαίσιο της Γενοκτονίας των Ελλήνων: Διπλωματικές και Πολιτικές Συνιστώσες», από τον κ. Θεοφάνη 

Μαλκίδη, Διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μέλος της Διεθνούς Ένωσης 

Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών.

Με το πέρας των υπόψη ομιλιών πραγματοποιήθηκε η προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο «Γράμματα χωρίς παρα-

λήπτη», καθώς και η απονομή αναμνηστικών στους ομιλητές, από τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Στην παραπάνω 

εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Θρησκευτικές, Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές της πόλης της Λάρισας και πλήθος κόσμου.

Εκδηλώσεις Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

 Βράβευση των Διακριθέντων Εθνοφυλάκων στη 

ΛΑΦ ΤΥΧΕΡΟΥ

Στις 8 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ ΤΥΧΕΡΟΥ η παρουσίαση 

του απολογισμού εκπαίδευσης, η τελετή λήξης του έτους της ΕΘΝΟΦΥΛΑ-

ΚΗΣ και βράβευση των διακριθέντων Εθνοφυλάκων, από τον Διοικητή του 

Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση ΤΧΕ της 8 Μ/Π ΤΑΞ

Στις 18 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ΤΧΕ από 

Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 8 Μ/Π ΤΑΞ.

ΤΑΜΣ «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ» από την 

9 Μ/Π ΤΑΞ

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ 

ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ» από την 9 Μ/Π ΤΑΞ.

Συνοδεία Ιεράς Εικόνας της Παναγίας 

Φανερωμένης

Στις 23 Αυγούστου 2018 τμήμα 10 Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ Κα-

βάλας συνόδευσε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης στην 

Ηρακλείτσα Ν. Καβάλας.

ΤΑΜΣ «ΚΕΠΙΚ εν Εκστρατεία» στο ΚΕΠΜ

Στις 18 Αυγούστου 2018 διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΚΕΠΙΚ εν Εκστρατεία» στο ΚΕΠΜ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ) με ανάπτυξη των επικοινωνι-

ακών συστημάτων. Συμμετείχε με προσωπικό και μέσα το 485 ΤΔΒ.

Μετεκπαίδευση Εφεδρείας στο 303 ΠΕΒ

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο 303 ΠΕΒ με-

τεκπαίδευση εφεδρείας μιας ημέρας με ποσοστό συμμετοχής 90% 

περίπου.

Μετεκπαίδευση Εφεδρείας μιας Ημέρας στο 303 ΠΕΒ

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο 303 ΠΕΒ μετεκπαίδευση εφεδρείας μιας ημέρας, με πσοστό συμ-

μετοχής 90% περίπου.

Σχολείο Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης

από το 32 ΤΥΠ

Από 30 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε σχολείο Α΄ βοηθει-

ών στο πεδίο της μάχης (TCCC) από το 32 ΤΥΠ, με τη συνδρομή εκπαιδευτών του 

ΚΕΕΔ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή της 1ης ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ στην Άσκηση

«BRIGHT STAR-18»

Από 7 έως 20 Σεπτεμβρίου 2018 προσωπικό και μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ και της 1ης ΤΑΞ 

Κ/Δ-ΑΛ συμμετείχαν στην άσκηση «BRIGHT STAR-18», στην Αίγυπτο.

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εθνοφυλάκων του 

ΤΕ Καλπακίου, από στελέχη της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

Επίσκεψη 3μελούς Αντιπροσωπείας από το ΚΑΤΑΡ 

στο Α/Δ Στεφανοβικείου

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε υποδοχή και ενημέρωση, από 

προσωπικό της 1ης ΤΑΞΑΣ, 3μελούς αντιπροσωπείας από το ΚΑΤΑΡ στο Α/Δ Στεφα-

νοβικείου, στο πλαίσιο Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας.

3ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης από το 521 ΤΠΖΝ

Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε 3ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης από το 521 ΤΠΖΝ, στο πεδίο 

βολής Γλαφυρών.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 διε-

ξήχθη αμφίβια άσκηση του 4ου 

ΕΤΕΘ σε β/ν.

Από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου 2018 

πραγματοποιήθηκε συντήρηση 

υποβρυχίων καταστροφέων του 4ου 

ΕΤΕΘ σε Β/Ν.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 

πραγματοποιήθηκαν Βολές 

Μάχης Ταχείας Αντίδρασης 

στο Πεδίο Βολής Ελαττωμένης 

Απόστασης από την ΕΟ 4ου 

ΕΤΕΘ.

13
 Δ

ΕΕ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και 

Στελεχών της 71 Α/Μ ΤΑΞ

Από 2 έως 5 Ιουλίου και από 9 έως 13 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και στελεχών της 71 Α/Μ ΤΑΞ αντίστοιχα, 

στο Στρατόπεδο «ΚΟΡΟΜΗΛΑ» (ΕΠΚΕΑΠ), στον αγώνα σε αστικό περιβάλλον.

ΤΑΜΣ «ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» Συνεξεταζόμενη με την ΤΑΜΣ «ΠΑΓΩΝΔΑΣ» 

 Από 9 έως 13 Iουλίου 2018 διεξήχθη από Μονάδες της 1ης ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ, η ΤΑΜΣ «ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ», συνεξεταζό-

μενη με την ΤΑΜΣ «ΠΑΓΩΝΔΑΣ».

Από την 1η ΜΑΛ διεξήχθη ΤΑΜΣ «ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ», στην ευρύτερη περιοχή Κυδωνιών Χανίων.

ΤΑΜΣ «Επίθεση Μοίρας ΚΔ»

Από 30 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου 2018 διεξήχθη από την 1η ΤΑΞ ΚΔ-

ΑΛ στην περιοχή της Ρεντίνας, η ΤΑΜΣ «Επίθεση Μοίρας ΚΔ». Η πρώτη 

φάση περιλάμβανε απομόνωση στην περιοχή Ρεντίνας, όπου διεξήχθη 

σχεδίαση επιτελείου Μοίρας σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα επι-

χειρήσεων και σχεδίαση-οργάνωση Μάχης Λόχων, στους χώρους απο-

μόνωσής τους. Στη δεύτερη φάση διεξήχθη χερσαία διείσδυση 42 χλμ. και 

αιφνιδιαστική προσβολή, με την άφιξη προ της αμυντικής τοποθεσίας.

4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευσης από το 

505 ΤΠΖΝ

Από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2018 διεξήχθη 4ήμερο νυχτερινής 

εκπαίδευσης από το 505 ΤΠΖΝ, στο ΠΒ ΓΛΑΦΥΡΩΝ. Την εκπαίδευση πα-

ρακολούθησαν επίστρατοι του Τάγματος.

Συνεκπαίδευση της 71 Α/Μ ΤΑΞ με Ε/Π της 1ης ΤΑΞΑΣ

Στις 9 και 10 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε από την 71 

Α/Μ ΤΑΞ συνεκπαίδευση με Ε/Π της 1ης ΤΑΞΑΣ στο Α/Δ Αλε-

ξάνδρειας Ημαθίας και ακολούθως διαβίωση στην ύπαι-

θρο και επιχειρησιακή εκπαίδευση 

ανατοποθετημένων οπλιτών της 

2018 Δ΄ ΕΣΣΟ στην περιοχή ευ-

θύνης της 9ης Μ/Π ΤΑΞ στο χ. 

Κέλλη Φλώρινας.

 Από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθη από Μονάδες της 1ης ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ, η ΤΑΜΣ «ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ», 

συνεξεταζόμενη με την ΤΑΜΣ «ΠΑΓΩΝΔΑΣ», στην ευρύτερη περιοχή της Κονίτσης.

Από την 1η ΜΑΛ και την Ε΄ΜΚ/Δ διεξήχθη ΤΑΜΣ «ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ», στην ευρύτερη περιοχή Κυδωνιών Χανί-

ων και Μεταξάδων Έβρου, αντίστοιχα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης 

από Προσωπικό του 5ου ΕΤΕΘ

Στις 21 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκαν Βολές Μά-

χης Ταχείας Αντίδρασης από προσωπικό του 5ου ΕΤΕΘ στο 

Πεδίο Βολής ΧΡΙΣΤΟΥ, στο πλαίσιο επιχειρησιακής αξιολό-

γησης των ΕΟ/ΕΤΕΘ.

Επίσκεψη Κλιμακίου Αμερικανών 

Στρατιωτικών στην 1η ΤΑΞΑΣ

Στις 27 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
κλιμακίου Αμερικανών Στρατιωτικών της 4ης CAB, στην 
έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Εκπαίδευση του 4ου ΕΤΕΘ

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του 4ου ΕΤΕΘ στον 

Ορεινό Αγώνα στη περιοχή Ποτάμι Σάμου.

ΤΑΜΣ «ΜΕΔΟΥΣΑ-6»

Από 23 έως 29 Ιουλίου 2018 διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΜΕΔΟΥΣΑ-6», στην Αίγυπτο, 

με συμμετοχή προσωπικού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ και Ε/Π της 1ης ΤΑΞΑΣ.

ΤΑΜΣ «ΑΥΡΑ -18»

Στις 30 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΥΡΑ -18» στο Α/Δ Στεφα-

νοβικείου, με προσωπικό και μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Συμμετοχή της 1ης ΤΑΞΑΣ στην Άσκηση "SABER 

JUNCTION"

Από 4 έως 29 Σεπτεμβρίου προσωπικό και πτητικά μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ, συμ-

μετείχαν στην άσκηση "SABER JUNCTION" στη Γερμανία.

Πρόκειται για άσκηση, επιπέδου Ταξιαρχίας, διεξάγεται ετησίως, για την πι-

στοποίηση – αξιολόγηση των Σχηματισμών του USAREUR και λοιπών Σχηματι-

σμών -  Μονάδων του ΝΑΤΟ σε αεραποβατικές επιχειρήσεις δυναμικής εισόδου, με σκοπό τη βελτίωση της Δύναμης Αντίδρα-

σης της Συμμαχίας και την επαύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Εκτός των Δυνάμεων του USAREUR, δυνάμεις από Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Δημοκρατία της 

Τσεχίας, Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Κοσσυφοπέδιο, Λιθουανία, πΓΔΜ, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουκρανία και Ην.Βασίλειο, συνολικής δύναμης 5.500 ανδρών. Από ελληνικής πλευράς:

 Δρία Αλεξιπτωτιστών (16 ατόμων) της 2ας ΜΑΛ, υπό Τακτικό Έλεγχο του ασκούμενου Τάγματος Ειδ.Επιχ.(Special 

Operations Task Group – SOGT).

 Ένας (1) Αξκός Σύνδεσμος (LNO- Natiional Support Element-NSE).

 Ένας (1) Αξκός Παρατηρητής – Αξιολογητής (Observer-Controller Team-OTC).

 Ε/Π CH-47D του 4ου ΤΕΑΣ, με κλιμάκιο επιπέδου ομάδος (6 χειριστές και 6 τεχνικοί).
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 Στις 8 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε εβδομαδιαία επιτελική 

συγκέντρωση της ΔΥΒ και επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στην έδρα της 651 ΑΒΥΠ.

 Στις 10 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε νυχτερινή εκπαίδευση 

της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ του ΤΕΝΞ.

 Στις 24 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την 3η ΔΑΚΑ, 

υποδειγματική βολή τυφεκίου G3A3, σε συνδυασμό με πυρ 

και κίνηση.

 Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκ-

παίδευση στη Δύναμη Συνδρομής Έκτακτων Ανα-

γκών (ΔΥΣΕΑ), στο ΤΥΛΠ/ΔΥΒ.

Επίδειξη Νέων Διαδικασιών Βολών

Ατομικού Οπλισμού

Στις 3 Ιουλίου 2018 στη ΔΙΚΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εκ-

παίδευσης και ιδιαίτερα της διαδικασίας των βολών, πραγματοποιήθηκε επίδειξη 

εναρμονισμένη στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, 

των νέων διαδικασιών βολών ατομικού οπλισμού, υπό τύπου ΤΑΜΣ, στο Πεδίο 

Βολής του 11ου ΣΠ, από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Μετεκπαιδεύσεις Εφεδρείας

στη ΜΕΡΥΠ

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, σε Μονάδες της ΜΕΡΥΠ, μετεκ-

παίδευση εφεδρείας των τοπικά διαμενόντων Εφέδρων Αξιωματικών-Οπλιτών. Η 

παραπάνω εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε, με στόχο 

τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων και την ενημέ-

ρωση των Εφέδρων για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΞ.

στο ΚΕΤΘ

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε Μετεκπαίδευση Εφεδρείας 

στο Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ ΜΕΛΙΔΗ Γ.», στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμέ-

νων, στον Αυλώνα Αττικής. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση-εκπαίδευση μίας 

ημέρας 65 Εφέδρων Αξιωματικών, των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών 

Ανατολικής Αττικής και Ν. Ευβοίας. Οι Έφεδροι μετακινήθηκαν στον χώρο δι-

εξαγωγής της εκπαίδευσης όπου με κυκλική εναλλαγή, εκπαιδεύτηκαν στα 

αντικείμενα Α΄ Βοήθειες, ΔΜ κατά τις φάσεις του αγώνα, Κανόνες Εκμετάλ-

λευσης Ραδιοτηλεφωνίας και Δγές πεδίου μάχης.
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Ενημερωτική Επίσκεψη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών στη ΣΜΧ

Την 1η Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μηχανικού ενημερωτική επίσκεψη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών 

Ν. Αχαΐας και Ν. Ευβοίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους και της επαφής τους με τις ΕΔ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επίσκεψη της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο 

Στρατόπεδο «Αντγου Παπαπαναγιώτου»

Στις 3 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG –South Eastern Europe Brigade) στο Στρα-

τόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» στο Λουτράκι, στο πλαίσιο προγραμματι-

σμένου εκπαιδευτικού ταξιδιού. Κατά την επίσκεψη έλαβε χώρα επίδειξη μέρους 

των δυνατοτήτων του Μηχανικού.

Άσκηση Συνεκπαίδευσης της Δύναμης «Δ» με Ε/Π UH -1H

Στις 26 Ιουλίου 2018 στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» 547 Α/Μ ΤΟ, πραγματοποιήθηκε Άσκηση Συνεκ-

παίδευσης της Δύναμης «Δ» με Ε/Π UH -1H. Συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού της Δύναμης «Δ».

Δ΄ Σώμα Στρατού: Βράβευση Ομάδων Πεζικού

Στις 6 Ιουλίου 2018, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επι-

χειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας των Μονάδων ΠΖ του Δ΄ Σώματος Στρατού, πραγματοποιήθηκε στο ΠΑ «ΨΗΛΟΣ 

ΣΤΑΛΟΣ» η βράβευση των Ομάδων Πεζικού, που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Μ/Κ Ομάδας Πεζικού, από τον Διοικητή 

του Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Στις 25 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο προσωπικό του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ από προσωπικό της «Περιφε-

ρειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών», σε θέματα πυρασφαλείας-πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών 

σε αστικό-δασικό περιβάλλον.

 Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος εκπαίδευση στην τεχνική εκτέλε-

σης βολών ατομικού οπλισμού, στην ΠΕ 98 ΑΔΤΕ.

 Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν Βολές ΒΟΠ Μονάδων και εθνοφυλάκων ΠΕ/5ης ΤΑΞ ΠΖ στο Πεδίο Βολής 

Κρήτης. Συμμετείχαν οι Μονάδες ΠΕ/5ης ΤΑΞΠΖ και Εθνοφύλακες των ΤΕΘ Ν. Κρήτης.

 Στις 25 και 26 Αυγούστου και στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθη πρακτική εξάσκηση επί της μ/ν Φαρμακονησίου 

και της μ/ν Καλολίμνου αντίστοιχα, των αρχιφυλάκων φρουρών μ/ν-β/ν στο πλαίσιο του σχολείου εκπαίδευσής τους.

 Στις 28 Αυγούστου 2018 διεξήχθη βολή ταχείας αντίδρασης από τους εκπαιδευομένους στο σχολείο Αρχιφυλάκων 

φρουρών μ/ν- β/ν, στο πεδίο βολής Λινοποτίου.

 Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην ΠΕ της ΤΔ/41 ΣΠ κατάταξη επιστράτων (τοπικά διαμενόντων εφέ-

δρων) για εκπαίδευση 6 ημερών.

 Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην ΠΕ της ΤΔ/41 ΣΠ συγκρότηση ΤΧΕ από τον 4ο ΛΕΘ/ΤΕΘ Αλεξανδρού-

πολης και συνεκπαίδευση με το ΤΧΕ/ΤΔ/41 ΣΠ.

 Την 1η Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση εθνοφυλάκων στο ΚΕΑΠ, παρουσία του Διοικητή του 

Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά.

 Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ο κ. Α/ ΓΕΣ, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Δ΄ ΣΣ, παρακολούθησε βολές με 

τροποποιημένο πυροβόλο 105 χιλ. του LEO 2 HELL, στο ΠΒΑΞ.
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Ιστορικά Στοιχεία
Το έτος 2018 έχει βαρύνουσα σημα-

σία για την πολύχρονη ιστορία της Σχολής 
Ευελπίδων, αφού πριν από 190 χρόνια το 
όνειρο του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου 
Κυβερνήτη της Ελλάδας, για τη σύσταση 
ενός «Πολεμικού Σχολείου» πήρε σάρκα 
και οστά. Ο Καποδίστριας έδωσε στους 
μαθητές την ονομασία «Ευέλπιδες», που 
σημαίνει «ο νέοι που αποτελούν τις καλές 
ελπίδες του Έθνους και της Πατρίδας». 
Συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου του 
1828, με ψήφισμα, συγκροτήθηκε ο Λόχος 
των Ευελπίδων, με έδρα το Ναύπλιο, ενώ 
τρία χρόνια αργότερα εξήλθαν οι πρώτοι 
οκτώ Ανθυπολοχαγοί του Πυροβολικού. 
Το 1834 η Σχολή έλαβε την ονομασία 
«Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων».

Στο πέρασμα των χρόνων η Σχολή άλ-
λαξε διάφορες τοποθεσίες για ποικίλους 
λόγους (αύξηση τους αριθμού των μα-
θητών, παλαιότητα των κτηρίων, υγιεινή 
κ.λπ.). Ως εκ τούτου, μετά το Ναύπλιο η 
Σχολή λειτούργησε κατά σειρά στην Αί-
γινα, στον Πειραιά, στο Πεδίο του Άρεως 
και σήμερα στη Βάρη της Αττικής, όπου 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ
Το έμβλημα της Σχολής είναι μια 

σύνθετη απεικόνιση δύο τυφεκί-

ων, δύο ξιφών, σωλήνα πυροβό-

λου και οβίδας, που συμβολίζουν 

τα ιστορικά όπλα του Ελληνικού 

Στρατού (Πεζικό, Τεθωρακισμέ-

να και Πυροβολικό). Η σύνθεση 

αυτή, πλαισιώνεται με το έτος 

ιδρύσεως της Σχολής (1828), με 

δύο κλάδους δάφνης και το έμ-

βλημα της Ελληνικής Δημοκρατί-

ας. Επίγραμμα του εμβλήματος εί-

ναι η φράση του σοφού της αρχαί-

ας Αθήνας Σόλωνα, «ΑΡΧΕΣΘΑΙ 

ΜΑΘΩΝ ΑΡΧΕΙΝ ΕΠΙΣΤΗΣΕΙ», το 

οποίο υποδηλώνει τον βασικό 

σκοπό της παιδευτικής αγωγής 

των Ευελπίδων και τους υπενθυ-

μίζει την αξία της πειθαρχίας.

Αναφορά Ευελπίδων.

Διακρίνεται τμήμα των κτηρίων της 

Σχολής Ευελπίδων όταν στάθμευε στον 

Πειραιά
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μετακόμισε στις 2 Σεπτεμβρίου 1982.
Αλλαγές υπέστησαν και οι στολές των 

Ευελπίδων τόσο οι καθημερινές (υπηρεσι-
ακές και ασκήσεων) όσο και 

εκείνες που φορούσαν 
κατά την έξοδο, οι οποίες 
ήταν ιδιαίτερα επιμελη-
μένες και σε πολλές πε-

ριπτώσεις εντυπωσιακές. 
Έτσι, η χαρακτηριστική 

και πλέον ανα-
γνωρίσιμη μπλε 

στολή με το 
κολλάρο και 
τα κίτρινα πα-
ραρράμματα 
φορέθηκε, 
για πρώτη 
φορά, από 

τους Ευέλπι-
δες τον Μάιο 

του 1868.
Η στρατιω-

τική εκπαίδευση 
των Ευελπίδων 
διαμορφωνόταν 

ανάλογα, λαμβανο-
μένου υπόψη των 
πολεμικών εμπειριών 
που είχε αποκτήσει ο 
Ελληνικός Στρατός και 

των επιρροών από ξένα στρατιωτικά δόγ-
ματα. Ως εκ τούτου, το 1914 οι εκπαιδευ-
τικοί προσανατολισμοί της Σχολής άλλα-
ξαν ριζικά, δίνοντας πλέον βαρύτητα τόσο 
στην εξοικείωση των Ευελπίδων στις 
συνθήκες που προσομοίαζαν το πεδίο της 
μάχης όσο και στην απόκτηση γνώσεων 
της τακτικής του Πεζικού και του Ιππικού.

Το 1926 το «Στρατιωτικόν Σχολεί-
ον των Ευελπίδων» μετονομάστηκε σε 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ενώ της 
απονεμήθηκε, για πρώτη φορά, Πολεμι-
κή Σημαία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως 
«Σημαία του Τάγματος Ευελπίδων», για 
τις υπηρεσίες της κατά τη διάρκεια των 
πολέμων της περιόδου 1912-1922.

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών πε-
ριόδων η Σχολή διέκοπτε, κατά περίπτω-
ση, τη λειτουργία της, ενώ οι Ευέλπιδες 
τοποθετούνταν με διάφορους βαθμούς 
(ανθυπολοχαγοί, ανθυπασπιστές κ.λπ.) σε 
μονάδες εκστρατείας. Σημαντικός σταθ-
μός στην πολεμική ιστορία της Σχολής 
είναι η εθελοντική συμμετοχή των πρω-
τοετών Ευελπίδων στη Μάχη της Κρήτης, 
τον Μάιο του 1941, μια απόφαση που προ-
κάλεσε τον θαυμασμό των ξένων χωρών.

Στις 27 Δεκεμβρίου 1928 η Ακαδη-
μία Αθηνών απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο 
στη Σχολή, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη 
προσφορά της στο Έθνος.

Ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας της Σχο-
λής συμβαδίζει με τον στρατιωτικό, υλο-
ποιώντας τους δύο βασικούς πυλώνες 
της. Παρ’ όλα αυτά, μόλις τον Αύγουστο του 
1961 η Σχολή θεωρήθηκε ως Ανώτατο Εκ-
παιδευτικό Ίδρυμα, ισότιμο, αν και αρχαιό-
τερο, με τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας.

Το 1983 καταργήθηκε οριστικά ο 
παραδοσιακός τρόπος εισαγωγής των 
υποψηφίων, με ιδιαίτερες εξετάσεις, 
στη Σχολή, η οποία εντάχθηκε στο σύ-
στημα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τηρώντας έμπρακτα την εφαρμογή 
της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων ως 
σύγχρονο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα, το 1991 εισήχθησαν στη 
Σχολή οι πρώτες τρεις γυναίκες, γεγο-
νός που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό 
στη μακροχρόνια ιστορία της.

Το 2003, βάσει του νόμου υπ’ αριθμ. 
3187, συντελέστηκε μια σπουδαία και 
συνάμα καινοτόμα μεταβολή του Οργα-
νισμού της Σχολής, με την οποία η Σχολή 
χαρακτηρίστηκε, όπως και οι λοιπές πα-
ραγωγικές Σχολές (Ναυτικών Δοκίμων 
και Ικάρων), ως Ανώτατο Στρατιωτικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, υιοθετώντας, σε 
γενικές γραμμές, τη λειτουργική δομή 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της 
ανώτατης εκπαίδευσης.

Ευέλπιδες σε άσκηση τοπογραφίας. Φορούν χειμερινή στολή υπηρεσίας και χλαίνη (1915)

Η Σχολή Ευελπίδων στο Πεδίο του Άρεως (1911)

Το αποκαλούμενο κτήριο στο οποίο στε-

γάστηκε η Σχολή Ευελπίδων στο Ναύπλιο 

(φωτογραφία του 1930)

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί το βασικότερο μέλημα και προτεραι-

ότητα της Σχολής. Το μοντέλο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, το 
οποίο υλοποιείται με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΓΕΣ, 
δομείται στη βάση δύο ισοδύναμων μεταξύ τους πυλώνων, της 
Ακαδημαϊκής και της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση αφορά την επιστημονική γνώση των 
αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινω-
νικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδά-
σκονται στη Σχολή, και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστη-
μονικού χαρακτήρα που υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των Ευελπίδων. 

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση οργανώνεται σε τέσσερις Τομείς, ενώ με τον νέο 
Οργανισμό Σχολής προβλέπεται η σύσταση ενός πέμπτου Τομέα, του Τομέα Θεω-
ρίας και Ανάλυσης Πολέμου, ο οποίος περιλαμβάνει ακαδημαϊκά μαθήματα στρα-
τιωτικού ενδιαφέροντος.

Τον Φεβρουάριο του 2015 η Σχολή αξιολογήθηκε κατά τα πρότυπα της διαδικασίας 

Όραμα

Mε προσήλωση στις στρατιωτι-

κές αρετές, την τιμή και το καθήκον, 

σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιο-

ποιώντας αποτελεσματικά τους δια-

τιθέμενους πόρους και προάγοντας 

την ΙΔΕΑ του ΕΥΕΛΠΙ, να παρέχει 

στρατιωτική εκπαίδευση και ακαδη-

μαϊκή μόρφωση υψηλού επιπέδου, 

που θα καταστήσει τους ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ 

ΗΓΗΤΟΡΕΣ υψηλού φρονήματος, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ικανούς 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

του σύγχρονου επιχειρησιακού πε-

ριβάλλοντος. 
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της Μπολόνια, γεγονός που πιστοποίησε 
ότι η Σχολή ανταποκρίνεται στις απαι-
τήσεις ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, σύμφωνα με τους στόχους 
του Εθνικού Συστήματος Ανώτατης Παι-
δείας και τις διεθνείς προδιαγραφές. Στο 
πλαίσιο αυτό η Σχολή οργανώνει δύο 
διατμηματικά ΠΜΣ, σε συνεργασία με το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, με τίτλους «Εφαρ-
μοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα» και 
«Ανάλυση, Σχεδίαση και Επεξεργασία 
Συστημάτων», ενώ είναι σε εξέλιξη ένα 
ακόμα αυτόνομο ΠΜΣ με τίτλο «Κρυπτα-
νάλυση – Κυβερνοπόλεμος».

Η Σχολή σχεδιάζει, οργανώνει και 
διεξάγει τη Στρατιωτική εκπαίδευση 
(που αφορά τις θεωρητικές, τεχνικές, 
πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, κα-
θώς και την πρακτική εξάσκηση και 
εφαρμογή της Στρατιωτικής Επιστήμης 
στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον) 
με απώτερο βασικό σκοπό: 

 Τη διάπλαση, την ενδυνάμωση 
και τη χαλύβδωση του χαρακτήρα 
του Εύελπι.

 Να καταστήσει τον Εύελπι άρι-
στο Μαχητή και ηγήτορα μικρών 
κλιμακίων.

Οι στόχοι της Στρατιωτικής Εκπαί-
δευσης των Ευελπίδων κατ’ έτος, εί-
ναι οι εξής:

 Στο 1ο έτος οι Ευέλπιδες λαμβάνουν 
τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκ-
παιδεύονται στο επίπεδο του μαχητή.

 Στο 2ο έτος ασκούνται στον αγώ-
να στο επίπεδο της Ομάδας μάχης και 
εκπαιδεύονται στο Κέντρο Ανορθόδο-
ξου Πολέμου.

 Στο 3ο έτος η εκπαίδευση εστιάζεται 
στον αγώνα στο επίπεδο της Δρίας ΠΖ και 
στη συνεκπαίδευση με το Πολεμικό Ναυ-
τικό, την ΑΣ και τις Ειδικές Δυνάμεις.

 Στο 4o έτος υπάρχει η δυνατότη-
τα, σε εθελοντική βάση, για εκπαίδευ-
ση στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης 
Αλεξιπτωτιστών ορισμένου αριθμού 
Ευελπίδων, καθώς και στο Κέντρο 
Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και 
Χιονοδρόμων, και ασκούν 

τα καθήκοντα του εκπαιδευτή των υφι-
σταμένων Τάξεων.

Η Σχολή, με στόχο την αναβάθμιση 
και την επίτευξη ρεαλιστικής στρατιω-
τικής εκπαίδευσης:

 Σχεδιάζει και υλοποιεί τη διεξα-
γωγή ΤΑΜΣ διπλής ενεργείας σε όλα τα 
κλιμάκια μέχρι αυτό του Λόχου.

 Εφαρμόζει καινοτόμες μορφές εκ-
παίδευσης και συνδυαστικά προωθεί την 
ευγενή άμιλλα μεταξύ των Ευελπίδων, 
όπως η διεξαγωγή,  για πρώτη φορά κατά 
τη διάρκεια της θερινής διαβίωσης, του 
διαγωνισμού Στρατιωτικής Αριστείας στα 
πρότυπα του αντίστοιχου στρατιωτικού 
διαγωνισμού του WEST POINT.

 Οργανώνει και υλοποιεί εκπαι-
δεύσεις αλλά και συνεκπαι-

δεύσεις  με 

αντικείμενα που έχουν υψηλό ρεαλι-
σμό, όπως την αντίστοιχη που αφορά 
την παροχή Α΄ Βοηθειών στο πεδίο 
της μάχης (Tactical Casualty Combat 
Care -TCCC), από εξειδικευμένο προ-
σωπικό των Ειδικών Δυνάμεων.

 Σχεδιάζει και υλοποιεί συνεκ-
παίδευση, για την προαγωγή της δι-
ακλαδικής συνέργειας με τις άλλες 
Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

 Συμμετέχει με Ευέλπιδες σε 
προγράμματα στρατιωτικής εκπαί-
δευσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Military Erasmus.

Τον συνδετικό κρίκο των δύο βα-
σικών πυλώνων εκπαίδευσης αποτε-
λεί η εκγύμναση και η ενάσκηση των 
Ευελπίδων με ένα ευρύ φάσμα αθλη-

τικών δραστηριοτήτων, συνολικά 
δεκαεπτά (17) αθλημάτων. Σκο-

πός πέραν της ανάπτυξης, της 
βελτίωσης και της διατήρησης 
της σωματικής ικανότητας και 
υγείας τους είναι η προαγω-
γή του αθλητικού ιδεώδους, 
της ευγενούς άμιλλας με την 

ισχυροποίηση των δεσμών 
μεταξύ τους από τα αρχικά  

ακόμη στάδια της κατά-
ταξής τους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στρατηγική Διεθνοποίηση της Εκπαίδευσης
Η Σχολή, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, συμμετέχει σε διεθνείς δραστηρι-

ότητες συνεργασίας με αντίστοιχες ακαδημίες του Εξωτερικού, το Ευρωπαϊκό 
Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), εθνικά ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα. 

Στόχος των προγραμμάτων αυτών, πέραν της διεθνοποίησης της Σχολής, 
είναι παροχή ευκαιριών μετακίνησης του προσωπικού και των Ευ-
ελπίδων σε ιδρύματα του Εξωτερικού, προκειμένου να αποκτήσουν 
νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες οι οποίες ενδεχομένως να αποτελούν 
χρήσιμα εργαλεία στην εκπαιδευτική της λειτουργία.

Η στρατηγική διεθνοποίησης της εκπαίδευσης σχεδιάζεται 
με βάση τις κατευθύνσεις του ΓΕΣ, υλοποιείται κατόπιν σχετι-
κής έγκρισής του και περιλαμβάνει δύο κύριους πυλώνες:

 Τη συνεργασία με στρατιωτικές ακαδημίες και πανεπιστήμια 
χωρών της ΕΕ και εταίρων αυτής, μέσω των μόνιμων ευρωπαϊκών 
δομών συνεργασίας Military Erasmus - Erasmus+ και του Δικτύου 
του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC).

 Τη συνεργασία με στρατιωτικές ακαδημίες χωρών εκτός ΕΕ και 
ιδιαίτερα με την United States Military Academy (USMA) - WestPoint.

Πρωτοβουλία MILITARY ERASMUS
Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός κοινού 

πλαισίου εκπαίδευσης των αξιωματικών της EE κατά το πρώτο 
στάδιο της εκπαίδευσής τους, που πραγματοποιείται στις αντί-
στοιχες στρατιωτικές σχολές - ακαδημίες της EE.

 Διεθνές Εξάμηνο
To ΔΕ αποτελεί το σπουδαιότερο πρόγραμμα συνεργασίας της 

πρωτοβουλίας που έχει αναληφθεί από κοινού από τις ευρωπαϊκές 
στρατιωτικές ακαδημίες και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας.

Η Σχολή πρώτη από τα ΑΣΕΙ, ενέταξε το ΔΕ στο ακαδημαϊκό της πρό-
γραμμα και το διοργάνωσε κατά το Β΄ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-
2018. 15 μαθητές από 5 στρατιωτικές ακαδημίες (Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία, 

Πολωνία και Ρουμανία) φιλοξενήθηκαν 
και συμμετείχαν στο Διεθνές Εξάμηνο 
της Σχολής, γεγονός που τους κατέστησε 
κοινωνούς του υψηλού επιπέδου εκπαί-
δευσης, της ιστορίας της Σχολής και της 
Ελλάδας ευρύτερα.

Επιπλέον 15 τριτοετείς Ευέλπιδες πα-
ρακολούθησαν αντίστοιχα εκπαίδευση του 
ΔΕ σε δύο Στρατιωτικές Ακαδημίες χωρών 
της ΕΕ (Ρουμανίας και Πολωνίας).

 Common Module
Μία από τις σημαντικότερες δράσεις 

που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Military Erasmus είναι τα 
Κοινά Προγράμματα Εκπαίδευσης διάρ-
κειας 1-2 εβδομάδων. Η Σχολή στο πλαίσιο 
των Κοινών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 
(CM) ανέλαβε και διοργάνωσε τον Μάιο 
του 2018, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής 
Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ), το Κοινό Πρόγραμ-
μα του «Δίκαιο Ενόπλων Συράξεων-Law 
of Armed Conflict».

 Δέκα Χρόνια Military Erasmus
Η Σχολή, κατόπιν έγκρισης της 

ιεραρχίας, θα συνδιοργανώ-
σει με τη ΣΝΔ και τη ΣΙ τις 
εορταστικές εκδηλώσεις 
που αφορούν στα 10 έτη 
λειτουργίας του Military 
Erasmus στις αρχές του 
Νοεμβρίου, με συμμε-
τοχή Αξκών και μαθη-
τών από τις στρατιωτικές 
ακαδημίες του Εξωτερι-
κού, με σκοπό τη διασύνδε-
ση των μαχών του Μαραθώ-
να, των Θερμοπυλών και 
της Ναυμαχίας της Σαλα-
μίνας στην εξέλιξη της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Erasmus+
Η απόκτηση του 

χάρτη Erasmus από τη 
Σχολή επέτρεψε τη συμ-
μετοχή της στο πρόγραμμα 
Erasmus+, και συγκεκριμένα σε 2 
Βασικές Δράσεις του προγράμματος:

Στη Βασική Δράση 1-ΒΔ1, που αφο-
ρά την επιχορήγηση κινητικοτήτων για 
διδασκαλία και επιμόρφωση, μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνται και οι κινητι-

κότητες των Ευελπίδων στις στρατιωτικές 
ακαδημίες της ΕΕ.

Στη Βασική Δράση 2-ΒΔ2, που αφορά 
τη χρηματοδότηση Στρατηγικών Συμπρά-
ξεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η Σχολή πρώ-
τη από τα ΑΣΕΙ, συμμετέχει από κοινού με 
τις στρατιωτικές ακαδημίες της Πολωνίας 
και Πορτογαλίας, σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλο-
ποίηση των κινητικοτήτων είναι η υπο-
γραφή δι-ιδρυματικών συμφωνιών με τα 
συνεργαζόμενα ιδρύματα. Η Σχολή έχει 
συνάψει 18 συμφωνίες με στρατιωτικές 
ακαδημίες και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα στο Εξωτερικό, γεγονός που αντικα-
τοπτρίζει και το υψηλό επίπεδο της Σχολής 
διεθνώς.

Δίκτυο ESDC
Το δίκτυο ESDC, στο οποίο έχει ενταχθεί 

η Σχολή, αποτελείται από στρατιωτικούς και 
μη φορείς και έχει στόχο την παροχή εκπαί-
δευσης που σχετίζεται με την Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ σε στρατιωτι-

κό και μη προσωπικό της ΕΕ.
Η Σχολή στο πλαίσιο αυτό 

συνδιοργάνωσε, τον Ιούνιο 
του 2018, την εκπαίδευ-

ση «Pre-Deployment 
Training», και θα ανα-
λάβει το 2020 τη  συν-

διοργάνω-
ση του 

προγράμματος Κοινή Πολιτική Ασφάλει-
ας και Άμυνας (“Common Security and 
Defence Policy –CSDP High Level Course”), 
τα οποία αφορούν την εκπαίδευση προσω-
πικού (στρατιωτικού και πολιτικού) που 
πρόκειται να συμμετάσχουν σε αποστολές 
της ΕΕ.

Στρατιωτική Ακαδημία των
ΗΠΑ – West Point

Η Σχολή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στη συνεργασία με τη Στρατιωτική Ακα-
δημία των ΗΠΑ – West Point.

Από τον Οκτώβριο του 2017 έως και 
σήμερα  Αξιωματικοί και Ευέλπιδες συμ-
μετείχαν σε διαφορετικά προγράμματα 
συνεργασίας (όπως συνέδρια, στρατιω-
τικές εκπαιδεύσεις) και ανταλλαγής επι-
σκέψεων του προσωπικού τους.

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η 
Σχολή θα  διευρύνει περαιτέρω τα πεδία 
συνεργασίας  με τη Στρατιωτική Ακαδημία 
των ΗΠΑ, με την αποστολή Ευελπίδων σε 
επιπλέον δράσεις και συνεκπαιδεύσεις. 
Επιπλέον είναι σε εξέλιξη η συμμετοχή  
Αξιωματικών της Σχολής σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ στα οποία συμμετέχουν Αξιωματι-
κοί της USMA που πρόκειται να αναλάβουν 
καθήκοντα Διοικητών Λόχων, για τη βελτί-
ωση των ηγετικών τους καθηκόντων. 

Προγράμματα Στρατιωτικής
Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των σχέσε-
ων και των ανταλλαγών επισκέψεων με 
Σχολές και Κέντρα άλλων χωρών μέσω 
διακρατικών συμφωνιών (Προγράμμα-
τα Στρατιωτικής Συνεργασίας), επισκέ-
πτονται τη Σχολή αντιπροσωπείες ξένων 
στρατιωτικών σχολών κυρίως για ενη-
μερωτικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο προανα-
φερόμενο πλαίσιο έχουν επισκεφθεί τη 
Σχολή αντιπροσωπείες Αξιωματικών και 
Ευελπίδων από την Κίνα, Τυνησία, Αίγυ-
πτο, Βουλγαρία και Ρουμανία.
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Δράσεις
Παράλληλα με τις δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της στρατι-
ωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, 
η Σχολή οργανώνει και συμμετέχει σε 
ποικίλες δράσεις μορφωτικού, αθλητικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίες 
συμβάλλουν στην πολύπλευρη επιμόρ-
φωση των Ευελπίδων, στη συνεργασία 
και γνωριμία μεταξύ τους, καταδεικνύουν 
τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε 
δρώμενα έξω από το αυστηρό στρατιωτι-
κό πλαίσιο λειτουργίας και τους δίνει την 
ευκαιρία να αναπτύξουν τις προσωπικές 
δεξιότητες και ικανότητες σε πολλαπλούς 
τομείς. Συγκεκριμένα οργανώνει:

 Επιμορφωτικές επισκέψεις σε αρ-
χαιολογικούς χώρους (Ακρόπολη, Μα-
ραθώνα, Σούνιο, Δελφούς) και μουσεία 
(Πολεμικό Μουσείο, Ναυτικό Μουσείο «Γ. 
Αβέρωφ», Μουσείο Ακροπόλεως).

 Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μο-
νάδες, Σχηματισμούς και Σχολές Εφαρ-
μογής, με σκοπό οι Ευέλπιδες να λάβουν 
μια πρώτη επαφή σχετικά με την αποστο-
λή και το έργο τους.

 Εορταστικές εκδηλώσεις για εθνι-
κές επετείους και για να τιμηθούν ήρωες 
της ιστορίας της Σχολής.

 Εσωτερικούς στρατιωτικούς αθλητι-
κούς αγώνες «Βελισσαρίου-Παπαρρόδου» 
μεταξύ των δύο ταγμάτων Ευελπίδων, με 
σκοπό τη διατήρηση των παραδόσεων και 
την ανάπτυξη του «Πνεύματος Μονάδος».

 Ημερίδες και συνέδρια, με ποικί-
λη θεματολογία όπως τον εθελοντισμό, 
τον αθλητισμό, το διεθνές δίκαιο, την 
ιστορία, την ηγεσία, τη θητεία, την κοι-
νωνιολογία κ.λπ., στο πλαίσιο της συνε-
χούς προσπάθειας της ενημέρωσης και 
της ευαισθητοποίησης των Ευελπίδων 
και του προσωπικού της Σχολής.

 Αθλητικούς αγώνες σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση 
της σωματικής αντοχής, την καλλιέργεια 
της ευγενούς άμιλλας και την προαγωγή 
του αθλητικού ιδεώδους.

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις εντός 
και εκτός της Σχολής με τη συμμετο-
χή διαφόρων ομάδων όπως χορωδίας, 
χορευτικών συγκροτημάτων, και ορ-
χήστρας με θετική απήχηση στην κοι-
νωνία.

Δράσεις Εορτασμού 190 Χρόνων
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 190 

χρόνων από την ίδρυσή της, η Σχολή 
έχει υλοποιήσει  διάφορες δράσεις,  
οι οποίες  προβάλλουν την ιστορία, το 
έργο και την προσφορά της στην Πα-
τρίδα. Ενδεικτικά οι δράσεις, μεταξύ 
άλλων, που έχουν υλοποιηθεί έως σή-
μερα είναι:

 Συμμετοχή τμήματος παρέλα-
σης στο πλαίσιο επετειακού εορτασμού 
απελευθέρωσης. Η Σχολή συμμετείχε 
με την Πολεμική της Σημαία και ουλαμό 
54 ατόμων στα Ιωάννινα (21 Φεβ 2018).

 Τελετή μνημοσύνου υπέρ πεσό-
ντων Ευελπίδων.

 Αποστολή αντιπροσωπείας Ε/Κ 
Ευελπίδων στην Κύπρο, στους εορτα-
σμούς της επετείου της έναρξης του 
αγώνα της ΕΟΚΑ και συμμετοχή στον 
αντίστοιχο αγώνα δρόμου.

 Συμμετοχή Ευελπίδων σε αθλητι-
κούς αγώνες με υψηλό συμβολισμό (Μα-
ραθώνιος-Ημιμαραθώνιος Αθήνας), στον 
αγώνα δρόμου «Ιωάννη Καποδίστρια» 
στην Αίγινα (21 Ιαν 2018) και σε αγώνα στο 
Ναύπλιο (4 Μαρ 2018), πόλεις στις οποίες 
είχε την έδρα της η Σχολή.

  Έκδοση αναμνηστικού νομίσμα-
τος-μεταλλίου μετά  διπλώματος.

 Έκδοση επετειακής Σειράς Γραμ-
ματοσήμων, σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ.

 Συμμετοχή στο περίπτερο των ΕΔ 
στη ΔΕΘ.

Επιπλέον είναι σε εξέλιξη διάφορες 
δράσεις όπως:

 Εκδήλωση στην Ακαδημία Αθηνών 
στις 19 Οκτ 2018.

 Έπαρση Σημαίας στον Ιερό Βράχο 
της Ακρόπολης 21 Οκτ 2018.

 Χορευτική-χορωδιακή εκδήλωση 
στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 5 Νοε 
2018.

 Ορκωμοσία πρωτοετών, τελετή λή-
ξης εορταστικών εκδηλώσεων για τα 190 
χρόνια  της Σχολής,  21 Δεκ 2018.

 Αφιέρωμα της τηλεοπτικής εκπο-

μπής «Η Μηχανή του Χρόνου» στην ιστο-
ρία και την προσφορά της Σχολής κ.λπ. 

Κοινωνική Προσφορά
Η Σχολή διοργανώνει και συμμετέχει 

σε πλήθος δράσεων κοινωνικού χαρα-
κτήρα σε όλη την Επικράτεια, μέσω των 
οποίων αναδεικνύεται η εξωστρέφεια και 
η αρμονική σχέση με την κοινωνία και 
η συνακόλουθη κοινωνική αποδοχή και 
αναγνωρισιμότητα.

Αξίζει να αναφερθεί η προσφορά της 
Σχολής στην κοινωνία, με τη διάθεση του 
Πεδίου βολής σε διάφορους αθλητικούς 
συλλόγους, καθώς και τη διάθεση του 
κολυμβητηρίου σε κολυμβητικούς συλ-
λόγους, οι οποίοι πρωταγωνιστούν εδώ 
και πολλά χρόνια σε σπουδαίες αθλητικές 
δραστηριότητες και πρωταθλήματα. Επί-
σης με μεγάλη χαρά, η Σχολή υποδέχεται 
μαθητές και εκπαιδευτικούς πολλών σχο-
λείων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, 
πλέον των 2.000 μαθητών ετησίως, οι 
οποίοι επισκέπτονται τη Σχολή  στο πλαί-
σιο των μαθημάτων της Ιστορίας και του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προ-
κειμένου να γίνουν κοινωνοί της Ιστορίας 
καθώς και της εκπαίδευσής της.

Στο πλαίσιο αυτό η Σχολή αναλαμβά-
νει πληθώρα άλλων δράσεων, μερικές 
των οποίων είναι οι εθελοντικές αιμοδο-
σίες, επισκέψεις παιδιών με ειδικές ανά-
γκες και συνεργασία με τον Σύλλογο Ελ-
πίδα για την ανάδειξη του εθελοντισμού.

Η 
Στρατιωτική 
Σχολή 
Ευελπίδων, ως το 

αρχαιότερο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της χώρας, με πυξίδα την 

αταλάντευτη αφοσίωση στα ιδανικά και τις αξίες 

του Έθνους, διαμορφώνει τους αυριανούς ηγήτορες του Στρατού 

Ξηράς, ώστε να επιτελέσουν τα καθήκοντα που η Πατρίδα θα τους 

αναθέσει οποτεδήποτε απαιτηθεί.

Συγκαταλεγόμαστε στις κορυφαίες στρατιωτικές ακαδημίες παγκοσμίως 

βασιζόμενοι στη συλλογική προσπάθεια, χαρακτηριστικά της οποίας είναι το 

υψηλό ηθικό, το χαμόγελο, η αισιοδοξία και η υπερηφάνεια.

Τιμώντας και συνεχίζοντας τη στρατιωτική παράδοση δύο αιώνων, καθώς 

και το έργο των προκατόχων μας, η Σχολή των Ευελπίδων θα αποτελεί 

αδιάλειπτα την κοιτίδα των «καλών ελπίδων του  Έθνους και της Πατρίδας».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέριμνα Προσωπικού 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του Έτους Μέριμνας Προσωπι-

κού, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ πραγματοποίησε ένα πλήθος δράσεων, 

με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του στρατιωτικού 

προσωπικού και των οικογενειών του.

Αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις:

 Στις 10 Ιουλίου 2018, ενημερωτική ομιλία με θέμα 

«Κουνούπια και Δημόσια Υγεία – Θερμική Καταπόνηση 

στους Χώρους Εργασίας».

 Στις 12 Ιουλίου 2018, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η 

προσφορά των Στρατιωτικών Σκύλων και της Κτηνιατρικής Επι-

στήμης στον Ελληνικό Στρατό».

 Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, εκδήλωση με τίτλο «Στρατι-

ωτική Οικογένεια» στη θερινή ΛΑΦΛ.

Στην εκδήλωση πραγματοποιή-

θηκε:

 Βράβευση τέκνων στρα-

τιωτικών και πολιτικών υπαλ-

λήλων που πέτυχαν την εισα-

γωγή τους σε κρατικές σχολές της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 Βράβευση τέκνων στρατιωτικών και 

πολιτικών υπαλλήλων πρωτευσάντων στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση.

 Επίσκεψη των οικογενειών στο Στρατηγείο, στον χώρο εκ-

παίδευσης στρατιωτικών σκύλων και στο Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Ιστορίας 

του ΚΕΝΟΚ, καθώς και στο παρασκευαστήριο άρτου του 882 ΤΕΜ.

 Συμμετοχή υποψηφίων παραγωγικών σχολών που επέτυχαν την είσοδό τους σε αυτές, 

στελεχών του ΣΞ, ΜΥ και ιδιωτών από την περιοχή της Θεσσαλίας. 

Η εκδήλωση σημείωσε τεράστια επιτυχία με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στις παραπάνω δραστηριότητες.

 Στις 7 Σεπτεμβρίου, ενημερωτικές ομιλίες με θέματα «Νόσος των Λεγεωνάριων» και «Καταπολέμηση των κορεών».

 Στις 17 Σεπτεμβρίου, ομιλία για την επέτειο της μάχης του Μαραθώνα, το 490 π.Χ., και τη νίκη των Αθηναίων και 

Πλαταιών επί των Περσών.

 Στις 26 Σεπτεμβρίου, ομιλία με επίδειξη και πρακτική εξάσκηση του προσωπικού σε ενέργειες ΚΑΡΠΑ, στο πλαίσιο 

της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς.

Οργάνωση Εκδηλώσεων στη 

Θερινή ΛΑΦΛ της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της υλοποίησης 

δράσεων μέριμνας προσωπικού, η θερινή ΛΑΦΛ της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ διοργάνωσε με τη συμμετοχή πολιτι-

στικών, χορευτικών και γαστρονομικών συλλόγων διαφόρων 

νομών, στους οποίους συμμετέχουν στελέχη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-

OHQ και των Μονάδων της, θεματική βραδιά με τίτλο «Γνωρίστε τον Τόπο μου».

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής βραδιάς ήταν η αναβάθμιση της «επικοινωνίας», καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων των 

στελεχών μεταξύ τους. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

 Επίδειξη χορευτικών από τον Σύνδεσμο Σαρακατσαναίων «Ο Κατσαντώνης», από την Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιπ-

πούπολης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυργετού και τις Χορευτικές Ομάδες «Ξένιοι Κρήτες» και «Οι Ακρίτες».

 Παράθεση εδεσμάτων άνευ αμοιβής σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους με ειδικό πάγκο (stand), ξεχωριστά για κάθε 

γεωγραφικό διαμέρισμα, καθώς και για κάθε προσφέρουσα επιχείρηση/σύλλογο.

Στην παραπάνω εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος στελεχών με τις οικογένειές τους από την ευρύτερη περιοχή.
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Ενημερωτικές Ομιλίες για την Πρόληψη και Αποφυγή Τροχαίων Ατυχημάτων

 Στις 4 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε ομιλία από την τροχαία Λάρισας στο προσωπικό του 303 ΠΕΒ, με θέμα 

«Ασφαλής Οδήγηση και Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων».

 Στις 10 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία από την ΠΕΥΑ/Γ΄ ΣΣ, για την πρόληψη και απο-

φυγή τροχαίων ατυχημάτων, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών/Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

2018 - «Έτος Μέριμνας Προσωπικού»

 Στο πλαίσιο της ανακήρυξης από το ΥΠΕΘΑ του 2018 ως 

«Έτος Μέριμνας Προσωπικού», βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις 

φορέων του ΓΕΣ αλλά και των Μειζόνων Διοικήσεων-Σχηματι-

σμών προς όφελος του προσωπικού και των οικογενειών του. 

Κατά κύριο λόγο οι ενέργειες αφορούν στη στέγαση, με τη συντή-

ρηση, ανακαίνιση και εξωραϊσμό των στρατιωτικών οικημάτων, 

στον παραθερισμό, στη βελτιστοποίηση/αναβάθμιση του επιπέ-

δου της παρεχόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού στα σταδιο-

δρομικά σχολεία, στη συνεργασία με οικονομικούς-εμπορικούς 

φορείς για την εξασφάλιση ειδικών εκπτώσεων για τα στελέχη, στη βελτίωση/αναβάθμιση υποδομών στρατιωτικών νοσοκομείων, 

στην οργάνωση ομιλιών για θέματα μέριμνας (π.χ. άθληση, υγιεινή, ασφάλεια κ.λπ.) αλλά και σε θέματα φροντίδας ΑΜΕΑ.

 Πέραν των παραπάνω, προκειμένου να σχηματισθεί μία σαφής εικόνα σχετικά με τα προβλήματα συνυπηρέτησης, συ-

γκεντρώθηκαν τα στοιχεία των στελεχών των οποίων δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των συζύγων τους που ανήκουν σε έτερα 

Υπουργεία πλην ΥΠΕΘΑ, με σκοπό να αναδειχθούν οι ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση ενέργειες.

 Παράλληλα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις υφιστάμενες διαταγές:

  Εγκρίθηκε η χορήγηση μειωμένου ωραρίου εργασίας και ειδικής άδειας 30 ημερών σε στελέχη προστάτες ΑΜΕΑ.

  Συνεχίστηκε η αυτοπρόσωπη ή τηλεφωνική επικοινωνία στελεχών με τον κ. Α/ΓΕΣ, προς επίλυση προβλημάτων 

που τους απασχολούν σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Αποκατάσταση των Προβλημάτων των Εγκαταστάσεων του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, κατόπιν της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στο 

ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, πραγματοποιήθηκε συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις 

εγκαταστάσεις του, με αποτέλεσμα την επαναλειτουργία του Κέντρου σε μικρό χρονικό διάστημα.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Τέκνων των Στελεχών 

του ΚΕΤΘ

Υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των τέκνων των στελεχών του ΚΕΤΘ από 16 έως 20 Ιου-

λίου και από 27 έως 31 Αυγούστου 2018. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 3,5 έως 10 ετών. Ενδεικτικά το πρόγραμμα 

περιείχε υποδοχή παιδιών, πρωινό, παιχνίδια γρίφων, επίσκεψη και γνωριμία με τους χώρους εργασίας των γονέων, δεκατιανό, 

δημιουργία-κατασκευή σκηνικών κινούμενων σχεδίων, χορό-τραγούδι, μεσημεριανό, χαλάρωση-αφήγηση παραμυθιού κ.ά.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ενημέρωση Στελεχών της ΠΕ 98 

ΑΔΤΕ σε Α΄ Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ

Στις 31 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκε το 10ο Πα-

νελλαδικό συνέδριο Καρδιολογίας στη Νήσο Λέσβο με 

ενημέρωση στελεχών ΠΕ 98 ΑΔΤΕ σε Α΄ Βοήθειες και 

ΚΑΡΠΑ.

Εκδηλώσεις προς Τιμήν των Επιτυχόντων Τέκνων των Στελεχών του Δ΄ ΣΣ σε 

ΑΕΙ-ΤΕΙ-Στρατιωτικές Σχολές

Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις 

στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης, παρουσία του Διοικητή 

του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντγου Γεώργιου Καμπά, προς τιμήν των 

επιτυχόντων τέκνων των στελεχών του Δ΄ ΣΣ σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-Στρατιωτι-

κές Σχολές και των επιτυχόντων τέκνων των οικογενειών της τοπι-

κής κοινωνίας της Ξάνθης σε Στρατιωτικές Σχολές.

Εγκατάσταση Ηλεκτροϋγειονομικού Εξοπλισμού στο ΓΣΝ Λάρισας

Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών του 404 

ΓΣΝ Λάρισας, το οποίο καλύπτει υγειονομικά τις Μονάδες-Υπηρεσίες-Καταστήματα της 

ΠΕ Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Πιερίας, εγκαταστάθηκε κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ και με 

τη συνδρομή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και ΜΕΡΥΠ, ηλεκτροϋγειονομικός 

εξοπλισμός ως εξής:• Γυναικολογικός Υπέρηχος • Υπέρηχος 

Ακτινολογικού • Βιοθεσιόμετρο • Συσκευή Προμελέτης • 

Holter • Υπέρηχος Αποτρίγωσης • Αυτόκαυστος Κλίβανος 

• Ίσχαιμος Περίδεση • Αναρρόφηση • Απινιδωτής • Συ-

σκευή Κρυοπηξίας • Αποσκληρυντής Νερού • Ανοσο-

λογικός Αναλυτής • Σύστημα Τηλεμετρίας • Εξοπλισμός 

Δερματολογικού • Υπέρηχος Οφθαλμολογικού • Μελέτης 

Ύπνου • Ηλεκτροεγκεφαλογράφος • Φακοθρυψία • Πανοραμι-

κό Ακτινολογικό • Οδοντιατρική Έδρα • Μόνιτορ Πολλαπλών 

Παραμέτρων • Νευροδιεγέρτης • Ηλεκτρομυογράφος.

Δράση «Hμέρα Οικογένειας»

Στο πλαίσιο κήρυξης του έτους 2018 ως έτος μέριμνας για το προσωπικό των ΕΔ, πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 

2018 στην ΠΕ/88 ΣΔΙ η δράση «Hμέρα Οικογένειας», με τη συμμετοχή του συνόλου των στελεχών με τις οικογένειές τους. Η 

εκδήλωση περιλάμβανε:

 Στατική επίδειξη του διατιθέμενου φορητού οπλισμού, του εξοπλισμού και του φόρτου μαχητή

 Επίδειξη των οπλικών συστημάτων και μέσων (περιήγηση στους όρχους οχημάτων-αρμάτων-πυροβόλων κ.λπ.)

 Περιήγηση στους χώρους εργασίας.

Στη δράση, συμμετείχε το σύνολο των στελεχών της ΠΕ/88 ΣΔΙ με τις οικογένειές τους.
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Δωρεά Ρουχισμού και Τροφίμων

Στις 19 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε δωρεά ρουχισμού και τροφίμων στην ενορία Αγ. Γεωργίου Λάρισας, η οποία 

δραστηριοποιείται με φιλανθρωπικό έργο στην περιοχή της Δυτ. Λάρισας.

Τα τρόφιμα και ο ρουχισμός συγκεντρώθηκαν στο ΣΠΛ από όλα τα στελέχη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, το τελευταίο χρονικό διά-

στημα. Περιοδικά συγκεντρώνονται αντίστοιχα εφόδια και διανέμονται σε εκκλησίες και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται 

στη Θεσσαλία. Υπάρχει γενικά μεγάλη συμμετοχή του προσωπικού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, αναδεικνύοντας τη διάθεσή 

μας για προσφορά στον συνάνθρωπο.

Δράσεις Εξωστρέφειας της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξωστρέ-

φειας, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ διοργάνωσε εκδήλωση ανοικτή 

προς το κοινό, στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, 

με θέμα «Όλυμπος, η Ιστορία και οι Άνθρωποί του». Στην εν λόγω 

εκδήλωση μεταξύ άλλων, προβλήθηκε και το διεθνώς βραβευ-

μένο ντοκιμαντέρ "MT OLYMPUS THE CREATION", της εταιρείας 

Ellopia Films USA, σε παγκόσμια πρεμιέρα.

Σκοπός της συγκεκριμένης θεματικής βραδιάς ήταν η αναβάθ-

μιση της «επικοινωνίας» με την πόλη της Λάρισας, καθώς και η 

σύσφιξη των σχέσεων των ΕΔ με την τοπική κοινωνία.

Συμμετοχή Προσωπικού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ στον Καθαρισμό Ακτών

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε καθαρισμός ακτών στην περιοχή Ν. Πόρων, στο πλαίσιο της «Παγκό-

σμιας Ημέρας Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών». Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του προσωπικού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-

OHQ, αναδεικνύοντας τη διάθεσή μας για προσφορά.

ΒLS (Basic Life Support) υπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Αναζωογόνησης

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των πολιτών και των στελεχών των ΕΔ στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστα-

τικών, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο ΒLS (Basic Life Support) στο 404 ΓΣΝ, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωο-

γόνησης. Διενεργήθηκε στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2018 και εκπαιδεύτηκαν 152 πολίτες από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

Λάρισας στην παροχή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διάθεση Προσωπικού και Μέσων για 

την Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου από 

Πλημμύρες

Από 29 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2018 διατέθηκε προσωπικό και μέσα, 

από το 32 ΛΜΧ, στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, για αποκατάσταση οδικού δι-

κτύου από πλημμύρες.

Παροχή Αρωγής στους Πληγέντες των 

Πυρκαγιών στο Μάτι

Από 24 έως 30 Ιουλίου 2018 διατέθηκαν προσωπικό, υλικά και μέσα 

από το 575 ΤΠΖΝ, για παροχή αρωγής στους πληγέντες των πυρκαγιών, 

στο Μάτι Αττικής.

Πτήσεις Επιτήρησης Δασοπροστασίας

Το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν πτήσεις επι-

τήρησης δασοπροστασίας και αεροπυροσβέσεις από προσωπικό και μέσα 

της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Διάθεση Χωματουργικών Μηχανημάτων

Από 23 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου 2018, διατέθηκαν χωματουργικά μηχανήματα στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Κορινθί-

ας και Ηλείας προς συνδρομή σε πληγείσες περιοχές, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμμετοχή Προσωπικού της Ι ΜΠ στον 
Εορτασμό της Mνήμης του Αγίου Αντωνίου 

Βέροιας

Στις 31 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της μνήμης του 

Αγίου Αντωνίου, Πολιούχου της πόλης της Βέροιας, με συμμετοχή προσω-

πικού της Ι ΜΠ.

Εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Υπεραγίας 
Θεοτόκου στον Ι.Ν. Παναγίας Σουμελά στο 

Βέρμιο

Στις 14 και 15 Αυγούστου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την 

Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, στον Ι.Ν. Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, 

παρουσία Στρατιωτικών και Πολιτικών Αρχών.

Υποδοχή της Θαυματουργής Εικόνας της 
Παναγίας Γοργοϋπηκόου στο Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ 

Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ»

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της υψώσεως του Τίμιου Σταυρού, η 

1η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ υποδέχθηκε στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗ» τη 

θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου την οποία συνόδευε ο 

Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης.

Συμμετοχή της ΜΕΡΥΠ στις Εκδηλώσεις για την Απόδοση της Εορτής της 

Κοίμησης της Θεοτόκου

Στο πλαίσιο της απόδοσης της εορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου, 

στις 22 και 23 Αυγούστου 2018, τελέστηκαν αντίστοιχα Μέγας Αρχιερα-

τικός Εσπερινός και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό 

της Παναγίας Φανερωμένης, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Στις 

παραπάνω εκδηλώσεις συμμετείχε ο Διοικητής της ΜΕΡΥΠ, καθώς 

επίσης και αντιπροσωπίες στελεχών του ΣΞ και των λοιπών κλάδων 

των ΕΔ.

Συμμετοχή Προσωπικού της 5ης ΤΑΞΠΖ 

στην Υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Οσίου 

Δαυίδ του εν Ευβοία

Στις 11 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Τίμιας 

Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, στην Ιερά Μονή Αγίας Τριά-

δας Τζαγκαρόλων, στο Ακρωτήρι Χανίων. Παρέστη ο Διοικητής 5ης 

ΤΑΞΠΖ, αντιπροσωπεία στελεχών, εκπρόσωποι τοπικών Αρχών και 

πλήθος κόσμου.

Εκδηλώσεις στη Μνήμη του 

Αγίου Παϊσίου

 Στις 12 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν 

εορταστικές εκδηλώσεις στη μνήμη του Αγίου 

Παϊσίου στην Κόνιτσα, παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ. Την 

παραμονή, πραγματοποιήθηκε Μέγας Εσπερινός 

και λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγ. Παισίου 

και ανήμερα τέλεση λιτού θρησκευτικού τελετουρ-

γικού στο 730 ΤΜΧ Γ/Φ, στον Ομώνυμο Ιερό Ναό 

του Στρατοπέδου.

Εορτασμός του Αγίου Προκοπίου

Στις 7 και 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του Αγίου Προ-

κοπίου στον Ομώνυμο Ιερό Ναό του ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. Το πρόγραμμα 

του εορτασμού περιλάμβανε Εσπερινό και Παράκληση την παραμονή και 

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία την ημέρα της εορτής, καθώς και Μέγα Αρχι-

ερατικό Εσπερινό με Αρτοκλασία, το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Στον εορ-

τασμό παρέστησαν οι Θρησκευτικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές της 

περιοχής και πλήθος πιστών από την ευρύτερη περιοχή.
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Εκδήλωση προν τιμήν Ιδιώτη στο Στρατόπεδο «Πλαπούτα»

Στις 27 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «Πλαπούτα», στην Τρίπολη, εκδήλωση όπου τιμήθηκε ο ιδιώτης κ. Παντε-

λής Γιαννακούρας για τη δωρεά ενός αστικού λεωφορείου, μάρκας Mercedes Benz, αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) στον Στρατό 

Ξηράς, ως αναγνώριση της προσφοράς της ΔΙΚΕ (IV ΜΠ) «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» στην πόλη της Τρίπολης και τους αγώνες του Έθνους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διάθεση-Παράθεση Φαγητού σε Πυρόπληκτους

 στην Κυανή Ακτή

Από τις 24 Ιουλίου 2018 και μέχρι σήμερα πραγματοποιείται διάθεση-παράθεση φαγητού στην Κυανή Ακτή στους πυρόπλη-

κτους Δήμων Ραφήνας, Μαραθώνα και Νέου Βουτζά.

 στο Μοτέλ «Στρατόπεδο Μιλτιάδη Α΄»

Από 31 Ιουλίου 2018 και μέχρι σήμερα πραγματοποι-

είται διάθεση-παράθεση φαγητού στο Μοτέλ «Στρατόπεδο 

Μιλτιάδη Α΄» στους πυρόπληκτους που διαμένουν εντός 

του Κέντρου.

9 ΣΠ

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του 9 ΣΠ, πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου 2018 σίτιση 38 ΠΕΠ. Επίσης, καθ’ 

όλη τη διάρκεια του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018 το Σύνταγμα, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλα-

μάτας, εξέπεμψε περιπόλα δασοπροστασίας, στην προσπάθεια πρόληψης των πυρκαγιών στον Νομό Μεσσηνίας.

Παράδοση Τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ι.Μ. Ρόδου

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την 95 ΑΔΤΕ παράδοση τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της 

Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εθελοντικές Αιμοδοσίες

 Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρείο του ΛΔ/651 ΑΒΥΠ από το προσωπικό 

της 651 ΑΒΥΠ.

 Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε στη ΣΧΑΛ επίσης προγραμματισμένη τακτική αιμοδοσία, στο πλαίσιο συνεργασίας 

Ενόπλων Δυνάμεων- Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

 Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 με μέριμνα του 98 ΤΥΕΘ της 98 ΑΔΤΕ, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία προσωπικού. 

Διατέθηκαν στο ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΓΝ Μυτιλήνης 25 φιάλες αίματος.

 Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, στην έδρα του 95 ΤΥΕΘ, διενεργήθηκε αιμοδοσία Γ΄ Τριμήνου για το προσωπικό της 95 ΑΔΤΕ.

 Στις18 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις του 290 Μ/Κ ΤΠ, με τη συμμετοχή προ-

σωπικού της ΠΕ/88 ΣΔΙ. Η συμμετοχή του προσωπικού κατέδειξε την ευαισθησία του και συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση της 

δράσης. Συνολικά συλλέχτηκαν εκατόν σαράντα έξι (146) φιάλες αίματος.

 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο Στρατόπεδο «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ» και συγκεντρώ-

θηκαν 39 μονάδες αίματος από προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ.

Μουσική Συναυλία με τη Συμμετοχή της ΣΜΣ/5ης ΤΑΞΠΖ στο Μουσείο 

Στρατιωτικής Ιστορίας Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε μουσική συναυλία με τη συμμετοχή της ΣΜΣ/5ης ΤΑΞΠΖ στο Μουσείο Στρατιωτικής 

Ιστορίας Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου, παρουσία του Διοικητή της 5ης ΤΑΞΠΖ, αντιπροσωπείας στελεχών, εκπρόσωπων τοπικών 

Αρχών και πλήθους κόσμου.

Συναυλιακή Εκδήλωση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου Σάμου

Στις 18 Ιουλίου 2018 η 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΛΑΚΗ», στο πλαίσιο των δράσεων για το έτος μέριμνας προσωπικού και εδραίωσης του 

αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία, διοργάνωσε στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου τη συναυλιακή εκδήλωση «Νότες Αγά-

πης» με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής του Σχηματισμού, σε συνεργασία με προσκεκλημένους Σάμιους καλλιτέχνες 

και τη συνδρομή του Δήμου Σάμου. Τη συναυλία, την οποία παρακολούθησε το προσωπικό της Ταξιαρχίας με τις οικογένειές του 

και πλήθος πολιτών και τουριστών, τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Ι.Μ. Σάμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, ο 

Δήμαρχος Σάμου και εκπρόσωποι των λοιπών Αρχών του νησιού. Η ψυχαγωγική εκδήλωση απέσπασε το ζεστό χειροκρότημα των 

θεατών και τα θερμά συγχαρητήρια όλων όσων είχαν την τύχη να βρεθούν στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου τη βραδιά αυτή, γεγο-

νός που αποτυπώνεται και στα εγκωμιαστικά δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου από τις πρώτες ώρες μετά το πέρας αυτής.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εορτασμός της 192ης Επετείου της 

Ναυμαχίας της Μυκάλης

Στις 5 και 6 Αυγoύστου 2018 πραγματοποιήθηκε ο εορ-

τασμός της 192ης Επετείου της Ναυμαχίας της Μυκάλης στον 

Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Πυθαγόρειο Σά-

μου. Η Ταξιαρχία συμμετείχε με τη διάθεση τμήματος απόδο-

σης τιμών και αντιπροσωπεία Αξιωματικών-Υπαξιωματικών.

Εξέταση Κατοίκων Απομακρυσμένων 

Χωριών από Προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ

Εξετάστηκαν από στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό της ΤΔ/41 

ΣΠ, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής των απομακρυσμέ-

νων χωριών της ν. Σαμοθράκης, 65 κάτοικοι των χωριών Αλώ-

νια-Λάκκωμα-Προφήτης Ηλίας.

Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς του Δ΄ ΣΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωνικής προσφοράς του 

Δ΄ Σώματος Στρατού, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

 Προληπτική υγειονομική εξέταση στους κατοίκους των ορει-

νών περιοχών των Ν. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου από ιατρικά κλι-

μάκια του Σ. Στρατού.

 Διάθεση 500 αρτιδίων στη γιορτή «Ηλικιωμένων» που διοργά-

νωσε το Γηροκομείο Ξάνθης.

 Διάθεση μηχανημάτων-υλικών και προσωπικού για εργασίες 

κατασκευής και διευθέτησης σχολείων-δρομολογίων στην ΠΕ/Δ΄ ΣΣ, 

κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2018.

 Προσφορά από 12 έως 19 Σεπτεμβρίου 2018 εκπαιδευτικού υλικού (Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες, προβολικά μηχ/τα, οθό-

νες προβολής) και αθλητικού υλικού στους μαθητές Δημοτικών Σχολείων της Ορεινής Θράκης από τον Διοικητή Δ΄ ΣΣ, τον 

Υποδιοικητή, τους διοικητές Σχηματισμών και από επιτελείς του Δ΄ ΣΣ, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

«Ημέρα Αλεξιπτωτιστή» στη ΣΧΑΛ

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις εγκατα-

στάσεις της Σχολής Αλεξιπτωτιστών ανοιχτή στο κοινό «Ημέ-

ρα Αλεξιπτωτιστή», με περιήγηση και επίδειξη των εκπαιδευ-

τικών εγκαταστάσεων και αλεξιπτώτων στατικού ιμάντα.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνες Πρωταθλήματος Κολύμβησης ΕΔ-ΣΑ

Στις 7 Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν οι αγώνες Πρωταθλήματος Κολύμβησης των ΕΔ και ΣΑ, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Γέρακα-

Παλλήνης. Την πρώτη θέση κατέλαβε το ΠΝ.

Αγώνες Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών ΕΔ-ΣΑ

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθησαν οι αγώνες Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών των ΕΔ και ΣΑ, στο ΟΑΚΑ. Την πρώτη θέση 

κατέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

Αγώνες Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης

των ΕΔ-ΣΑ

Από 10 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 διεξήχθησαν οι αγώνες Πρωταθλήμα-

τος Υδατοσφαίρισης των ΕΔ και ΣΑ, στον Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο Γλυφάδας. 

Την πρώτη θέση κατέλαβε το ΛΣ.

Εσωτερικό Αθλητικό Πρωτάθλημα 
Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της

71 Α/Μ ΤΑΞ

Από 16 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2018 διεξήχθη εσωτερικό αθλη-

τικό πρωτάθλημα Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της 71 Α/Μ ΤΑΞ με 

σκοπό την εκγύμναση του προσωπικού, την ανάπτυξη αθλητικού 

πνεύματος, την καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας και την καταπολέμηση 

του εργασιακού stress. 

Τελικός Αγώνας του Διακλαδικού

Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου των ΕΔ

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προώθησης 

του αθλητισμού στις ΕΔ, διεξήχθη στο γήπεδο «ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ» (ΑΠΟΛ-

ΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ) ο τελικός αγώνας του διακλαδικού πρωταθλήματος ποδο-

σφαίρου των ΕΔ μεταξύ των ομάδων της 32 ΤΑΞΠΖΝ (521 ΤΠΖΝ) και 124 

ΠΒΕ, με νικητή την ομάδα της ΠΑ με 2-0.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρέστησαν οι Θρησκευτικές, Πολιτικές 

και Τοπικές Αρχές της πόλης της Λάρισας και μεγάλος αριθμός στελεχών, 

οπλιτών θητείας και πολιτών.

Αγώνες Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης

 Την 1η Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν Αγώνες Πρωταθλήματος 

καλαθοσφαίρισης της ΔΙΚΕ κατά τις οποίες το Σύνταγμα κατέκτησε 

το κύπελλο.

 Το χρονικό διάστημα από 7 έως 19 Ιουλίου 2018 διεξήχθησαν αγώ-

νες πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης μεταξύ των Μονάδων της ΔΥΒ. 

Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η 651 ΑΒΥΠ.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Καταναλώστε γαλακτοκομικά
Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν, 

ότι τα πλούσια σε ασβέστιο γαλακτοκομι-
κά προϊόντα μπορούν να μειώσουν την 
ανάπτυξη όγκων στο παχύ έντερο (οι κα-
λοήθεις πολύποδες ονομάζονται αδενώ-
ματα) καθώς και του καρκίνου. Στην ίδια 
κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσουν τα συ-
μπληρώματα ασβεστίου. Ρωτήστε το για-
τρό σας τι είναι καλύτερο για εσάς. Η βιτα-
μίνη D (που προστίθεται στο γάλα) μπορεί 
επίσης να προστατεύσει, αλλά απαιτείται 
περισσότερη έρευνα.

Τρώτε ολικής αλέσεως
Οι τροφές αυτές είναι πλούσιες σε 

θρεπτικά συστατικά και μια καλή πηγή σε 
μαγνήσιο και φυτικές ίνες. Βοηθούν στις 
κενώσεις, με τα κόπρανα στην πορεία 
τους να μπορούν και να δεσμεύουν καρ-
κινογόνες ουσίες μέσα στο παχύ έντερο. 
Στόχος, η πρόσληψη 90 γραμ. φυτικών 
ινών ημερησίως, με τη βρώμη, το ολικής 
αλέσεως ψωμί και το καφέ ρύζι, να απο-
τελούν καλές επιλογές.

Τρώτε όσπρια
Τα φασόλια, η σόγια, οι φακές και 

άλλα όσπρια, είναι πλούσια σε φυτικές 
ίνες, πρωτεΐνες και βιταμίνες Ε και Β. Πε-
ριέχουν συστατικά που ονομάζονται φλα-
βονοειδή, που εμποδίζουν την ανάπτυξη 

όγκων, καθώς και αντιοξειδωτικά που 
προστατεύουν από τον καρκίνο του πα-
χέος εντέρου. Προσπαθείστε να αντικατα-
στήσετε ένα συνοδευτικό πιάτο με μαύρα 
φασόλια ή φτιάξτε μια πλούσια σούπα.

Τρώτε φρούτα και λαχανικά
Περιέχουν φυσικές ουσίες (φυτο-

χημικά) που μπλοκάρουν την ανάπτυξη 
των καρκινικών κυττάρων ή μάχονται τη 
φλεγμονή, που μπορεί να πυροδοτήσει 
τον καρκίνο. Οι μελέτες που συνδέουν τα 
φρούτα και τα λαχανικά με την πρόληψη 
του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι 
πολλές, και κυρίως οι οργανισμοί για την 
πρόληψη του καρκίνου είναι αυτοί που 
συνιστούν αυτές τις τροφές σαν τμήμα 
μιας υγιεινής διατροφής. Το καλύτερο 
στοίχημα περιλαμβάνει μπρόκολο, λά-
χανο και φρούτα πλούσια σε βιταμίνη C, 
όπως τα πορτοκάλια.

Τρώτε ψάρια
Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολωμός, 

είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 
τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία της 
καρδιάς και μπορεί επίσης να επιβραδύ-
νουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυτ-
τάρων. Αλλά ακόμη δεν είναι ξεκάθαρη η 
προστατευτική δράση των ψαριών έναντι 
του καρκίνου του παχέος εντέρου. Κά-
ποιες έρευνες βρήκαν ότι οι άνθρωποι 

που κατανάλωναν ψάρια αντί για κόκκινο 
κρέας είχαν λιγότερο κίνδυνο να νοσή-
σουν από καρκίνο του παχέος εντέρου. 
Όμως περιορίστε τον ξιφία, τον τόνο και 
το σκουμπρί, γιατί μπορεί να περιέχουν 
υψηλά επίπεδα υδραργύρου και άλλων 
ρύπων, που μπορεί να βλάψουν την υγεία 
σας μακροπρόθεσμα.

Περιορίστε το κόκκινο κρέας
Ένα ζουμερό, ζεστό χάμπουργκερ 

μπορεί να διεγείρει τη γεύση σας, αλλά 
μπορεί να έχει άσχημα νέα για το έντερο. 
Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι μια κα-
θημερινή διατροφή με κόκκινα κρέατα, 
όπως το μοσχάρι, το χοιρινό και το αρνί 
μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για 
καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά δεν 
είναι σίγουροι για τον λόγο που συμβαίνει 
αυτό. Ίσως φταίει το κρέας μόνο ή ακόμη 
και οι ουσίες που σχηματίζονται όταν αυτό 
μαγειρεύεται σε ψηλές θερμοκρασίες. Να 
έχετε στόχο την πρόσληψη ανά εβδομάδα 
μέχρι 500-550 γραμμαρίων κρέατος.

Περιορίστε τα
κατεργασμένα κρέατα

Αυτά περιλαμβάνουν τα κρέατα που 
είναι καπνιστά, ωμά, αλλατισμένα ή συ-
ντηρημένα με πρόσθετα χημικά, καυτερά 
λουκάνικα, μπέικον, ζαμπόν, και συσκευ-
ασμένα κρεατικά. Η κατανάλωση αυτών 

των τροφών μπορεί να αυξήσει τις πιθα-
νότητες τόσο του καρκίνου του παχέος 
εντέρου, όσο και αυτού του στομάχου.

Περιορίστε το αλκοόλ
Ένα ποτό κάθε τόσο δε φαίνεται να 

επηρεάζει τις πιθανότητες για καρκίνο του 
παχέος εντέρου. Αλλά μέτρια μέχρι μεγά-
λη λήψη αλκοόλ (2-3 ποτήρια ημερησίως) 
μπορεί να αυξήσει έως και 20% ή και 40% 
τις πιθανότητες καρκίνου, αντίστοιχα). 
Εάν καταναλώνετε περισσότερα από αυτή 
την ποσότητα, μιλήστε με τον γιατρό σας, 
σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
του καρκίνου του παχέος εντέρου.

 
Άλλες περιπτώσεις

Δε γνωρίζουμε ακόμη εάν οι πα-
ρακάτω κοινές τροφές παίζουν κάποιο 
ρόλο στην προστασία ή την πρόκληση 
του καρκίνου του παχέος εντέρου: ο κα-
φές, το τσάι, τα αναψυκτικά με καφεΐνη, 
τα σακχαρώδη τρόφιμα, οι πατάτες και 
το σκόρδο, μεταξύ άλλων. Οι ερευνητές 
μελετούν συνεχώς τη σχέση των τροφών 
με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, άρα 
αναμένουμε τα νεότερα δεδομένα.

Πρόληψη στον

Καρκίνο Παχέος Εντέρου:
οι Καλύτερες και οι Χειρότερες Τροφές

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού αποτελεί τον τρίτο συχνότερο καρκίνο τόσο στους άνδρες 

όσο και στις γυναίκες. Έξυπνες επιλογές τροφών μπορεί να σας βοηθήσουν να ελαττώσετε τις πιθανότητες 

εμφάνισής του. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που τρέφονται σωστά, γυμνάζονται, 

διατηρούν ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος και καταναλώνουν ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ, μπορούν να 

μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου ίσως και περισσότερο από το ένα τρίτο.

Σχης (ΥΙ) Γεώργιος Βελούδης
MD PhD FACS, Γενικός Χειρουργός-
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,
Μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου
των Χειρουργών
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι Ασιάτες έφθασαν στην έρημη 
Αθήνα και την δήωσαν. Ο ελληνικός 
στόλος στην Σαλαμίνα αποτελείτο από 
368 τριήρεις (βλ. πίνακα 1), και 14 πε-
ντηκοντόρους, ως πλοία υποστηρίξε-
ως. Το περσικό ναυτικό (700 περίπου 
πλοία, με άνω των 140.000 πληρώματα) 
έφθασε στο Φάληρο, μαζί με χερσαίες 
δυνάμεις (περίπου 350.000 πεζούς).

Την μειονεκτική θέση των Ελλή-
νων επέτεινε η άσχημη ψυχολογία τους 
βλέποντας την φλεγομένη Αθήνα, τους 
πρόσφυγές της, και τις χερσαίες δυνά-
μεις τους μακριά, στον Ισθμό. Ωστόσο 
ο Θεμιστοκλής την υφιστάμενη τραγι-
κότητα την εξέλαβε ως πρόκληση που 
όφειλε ν’ αποδεχθεί και όχι ν’ αποφύγει. 
Αντιμετώπισε τις αγκυλώσεις, την αλα-
ζονεία, τον εγωισμό και την ηττοπάθεια 
των υπολοίπων στρατηγών, τα οποία 
υπερκέρασε. Επέλεξε τα στενά της Σα-
λαμίνας ως την καλύτερη θέση για ναυ-
μαχία λόγω: των ιδιαιτέρων φυσικών 
φαινομένων (παλίρροιας-πλευρικών 
ανέμων), της προφανούς ωφελείας για 
τους λιγότερους Έλληνες με τα βραδύ-
τερα και μικρότερα πλοία, και στρατηγι-
κής η οποία επέτασσε να δοθεί η μάχη 

μακριά από τα ελληνικά, ελεύθερα ακό-
μα, κυρίως εδάφη (Πελοπόννησος).

Για να εξασφαλίσει λοιπόν την «προ-
θυμία» των Περσών, οι οποίοι έμεναν 
άπρακτοι λόγω των στενότητας του χώ-

ρου, αλλά και ορισμένων –επίφοβων 
για υποχώρηση– Ελλήνων στρατηγών, 
να συγκρουσθούν εκεί, διαμηνύει με 
τον δούλο του Σίκκινο στους αντιπάλους 
ψευδώς, ότι απελπισμένοι οι Έλληνες 

θ’ αποχωρούσαν την επομένη. Έγινε 
πιστευτό, λόγω των γνωστών αντιπαλο-
τήτων των ελληνικών πόλεων αλλά και 
τον σκεπτικισμό ορισμένων να πολεμή-
σουν. Έτσι ο περσικός στόλος απέκλεισε 
ξαφνικά τη Σαλαμίνα.

Μετά τους παραινετικούς λόγους, 
με αναφορά και στις Θερμοπύλες, τα 
ελληνικά πληρώματα (75.000 περίπου 
άνδρες) κατέλαβαν τις θέσεις τους εν 
μέσω γενικού ενθουσιασμού, που απο-
τυπώθηκε στον παιάνα του Αισχύλου: 
«Ίτε παίδες Ελλήνων, ελευθερούτε πα-
τρίδα, ελευθερούτε παίδας, γυναίκας, 
θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγό-
νων. Νυν υπέρ πάντων αγών». Το κλί-
μα αυτό οφειλόταν και στην παρουσία 
δίπλα στα αγκυροβολημένα πολεμικά 
πολλών αμάχων, οι οποίοι είτε με λόγια 
είτε μόνο με τη βουβή παρουσία τους 

προσέδιδαν δραματικότητα και υπο-
δείκνυαν τον δρόμο του καθήκοντος. 
Για τους Αθηναίους δε, πολύ εύστοχα 
σημείωσε ο συγγραφέας Γ. Ψαρουλά-
κης, « […] ήταν πράγματι ο υπέρ πάντων 
άγων: αν ηττώντο, δεν θα είχαν πια δική 
τους πατρίδα. Δεν μπορούσαν να υπολο-
γίζουν στην ευσπλαχνία του Ξέρξη και 
γνώριζαν ότι η ήττα σήμαινε τον αφανι-
σμό της Αθήνας ως ανεξάρτητης πόλης 
και πιθανότατα και των ιδίων. Οι φλόγες 
από το κάψιμο της πόλης της Παλλάδας 
δεν ήταν τίποτε μπροστά σ’ αυτές που 
βάραιναν τις καρδιές των Αθηναίων 
ναυμάχων».

Ο επικός αγώνας άρχισε το πρωί 
(βλ. εικόνα 1).  Όταν δόθηκε το σύν-
θημα, ολόκληρος ο ελληνικός στόλος 
κατευθύνθηκε προς τον αντίπαλο και 
οι τριήρεις, προτού συμπλακούν με τις 
εχθρικές, έκαναν «κράττει» και άρχι-
σαν να πισωδρομούν, χωρίς να αλλά-
ξουν μέτωπο. Αυτός ο ανομοιόμορφος 
–όπως ακριβώς προέκυψε– ελιγμός 
ήταν προσχεδιασμένος από τους Έλ-
ληνες ναυάρχους, για να παρασύρουν 
τους Πέρσες στο στενό μέρος του διαύ-
λου. Δημιούργησαν έτσι την εντύπωση 
στον Ξέρξη, που παρακολουθούσε από 
το Αιγάλεω, ηττοπαθείας, ο οποίος και 
διέταξε γενική επίθεση. Όλοι οι Έλλη-
νες κυβερνήτες διέταξαν ξανά «κράτ-
τει», και έδωσαν το σύνθημα της εφό-
δου που σύμφωνα με την παράδοση 
ήταν: «Ω δαιμόνιοι, μέχρι τίνος πρύμνην 
ανακρούεσθε;» (Ώ ατρόμητοι, μέχρι 
πότε τέλος πάντων θα υποχωρείτε;). 
Οι Αθηναίοι αριστερά, με το νησάκι του 
Αγίου Γεωργίου να τους προστατεύ-
ει από υπερκέραση, συγκρούστηκαν 
πρώτοι με τους ικανότερους Φοίνικες. 
Η μεταξύ τους ναυμαχία ήταν αυτή 
που έκρινε και την έκβαση του αγώνα. 
Λόγω του ισχυρού πλευρικού ανέμου 
που άρχισε να πνέει, της άμεσης βύ-
θισης της ναυαρχίδας και την απώλεια 
του επικεφαλής τους Αριαμένη, οι αντί-
παλοι άρχισαν σταδιακά να παρουσιά-
ζουν σημάδια αποσυνθέσεως, τα οποία 
αρκετά μετά εξαπλώθηκαν σε όλη την 
περσική διάταξη. Ο θάνατος σημαινό-
ντων ασιατών ηγετών [Αριαμένη, Αρια-
βίγνη (αδελφού του Ξέρξη), Συεννέσε-
ως] αποδεικνύει ότι οι Πέρσες πολέμη-

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Τα «Ξύλινα Τείχη» σώζουν την Ελλάδα

28 ή 29 Σεπτεμβρίου (21-22 Βοηδρομιώνος) 

του 480 π.Χ.
Μετά τις Θερμοπύλες (Αυγ. 480 π.Χ.), οι Πέρσες έφθασαν στην Αττική, ενώ οι Πελοποννήσιοι κατασκεύασαν 

τείχος στον Ισθμό. Μέσα στον πανικό, ο Θεμιστοκλής, ηγέτης της δημοκρατικής παρατάξεως και επικεφαλής 

Στρατηγός, «ήρθει» στο ύψος των περιστάσεων. Με τις παραινέσεις του ο Δήμος αποφάσισε την εκκένωση 

της πόλης και τη μεταφορά όλων σε Σαλαμίνα, Αίγινα και Τροιζήνα. Όλη η προπαρασκευή επικεντρώθηκε 

στις 180 τριήρεις που υπήρχαν, καθώς σύμφωνα με τον γνωστό χρησμό του μαντείου των Δελφών, την 

Αθήνα θα έσωζαν τα ξύλινα τείχη, που σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή, ήταν τα πλοία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 «Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας», Στρατιωτι-
κή Ιστορία-Σειρά Μεγάλες Μάχες, [χ.χ]
 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Εκ-
δοτική Αθηνών, 1977.
 Πλουτάρχου, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ, εκδ. 
Κάκτος, Αθήνα 1991-2.
 Ηροδότου, ΙΣΤΟΡΙΕΣ, εκδ. Γκοβόστης, 
Αθήνα 1995.

ΠΟΛΕΙΣ ΤΡΙΗΡΕΙΣ

Αθήνα 180

Κόρινθος 40

Αίγινα 30

Μέγαρα 20

Χαλκίδα 20

Σπάρτη 16

Σικυών 15

Επίδαυρος 10

Αμβρακία 7

Ερέτρια 7

Τροιζήνα 5

Νάξος 4

Ερμιόνη 3

Λευκάδα 3

Κέα 2

Στύρα 2

Κύθνος 1

Κρότων 1

Λήμνος 1 (που αυτο-
μόλησε μετά το 

Αρτεμίσιο)

Τήνος

ή Τένεδος
1 (που αυτομό-
λησε πριν από 
τη ναυμαχία)

σαν με πείσμα. Το απόγευμα όταν όλα 
είχαν τελειώσει, οι ελληνικές τριήρεις 
περικύκλωσαν το νησάκι της Ψυτάλλει-
ας, και υπό τον Αριστείδη εξόντωσαν 
μέχρις ενός, τους αποβιβασθέντες εκεί 
πριν τη ναυμαχία, 4.000 Αθανάτους. 

Οι ηττημένοι έχασαν τουλάχιστον 200 
πλοία, έναντι 40 των νικητών. Λιγότεροι 
από τους μισούς των ελληνικών πληρω-
μάτων χάθηκαν σε αυτά (1-2.000), αντί-
θετα με τους περισσότερους Ασιάτες που 
δεν γνώριζαν κολύμβηση και θρήνησαν 
περίπου 30-35.000 άνδρες (1/3 των σκα-
φών και το 1/4 των πληρωμάτων) ενώ το 
ηθικό τους κατέρρευσε. Όπως αναφέρει 
ο Αισχύλος, τα νερά και οι ακτές γέμισαν 
πτώματα και υπολείμματα πλοίων, ώστε 
η θάλασσα δεν φαινόταν πια («θάλασσα 
δ' ουκέτ 'ην ιδείν»).

Ο Ξέρξης ήταν σε δυσχερή θέση, 
λόγω και του επερχομένου χειμώνα. 
Αποφάσισε ν’ αποσυρθεί, αφήνοντας 
τον Μαρδόνιο για το επόμενο έτος, 
καθώς με τις θαλάσσιες γραμμές συ-
γκοινωνιών-ανεφοδιασμού του να κιν-
δυνεύουν από τους Έλληνες, η θέση 
του, χωρίς πολλούς πόρους, θα ήταν 
επισφαλής. Αν παρέμενε, ελλόχευε με-
γάλος κίνδυνος αφού, ακόμη και μετά 
την Σαλαμίνα, ο στρατός του ήταν ουσι-
αστικά αλώβητος. Αυτή η άποψη δικαι-
ώθηκε στην μάχη των Πλαταιών (Αύγ. 
479 π.Χ.), όπου οι Έλληνες επικράτησαν 
με δυσκολία, μαχόμενοι με τμήμα της 
περσικής στρατιάς. Ο πόλεμος τελείωσε 
στις Πλαταιές, αλλά η Σαλαμίνα προκα-
τέβαλε το τελικό αποτέλεσμα, ικανοποι-
ώντας και την «φιλοδοξία» του Θεμιστο-
κλή, που ως τότε έλεγε: «Ουκ εάν με κα-
θεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον»[Δεν 
με αφήνει να κοιμηθώ (να ησυχάσω) η 
δόξα του Μιλτιάδη (Πλούταρχος)].

Πίνακας 1

Εικόνα 1


