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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 180 ΜΚ/Β «HAWK» •  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Οφθαλμολογία & Διαβήτης • ΙΣΤΟΡΙΑ

& ΠΑΡΑΔΟΣΗ  Η  Κρη τ ι κή  Επανάσ ταση  1866-1869  &  η  απουσ ί α  Εν ι α ί α ς  Σ τ ρα τ ιω τ ι κής  Αρχής

180 ΜΚ/Β
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Χαιρετισμός Διοικητή
180 ΜΚ/Β «HAWK»

Επικαιρότητα

Δραστηριότητες

Παρουσίαση
180 ΜΚ/Β «HAWK»

Μέριμνα Προσωπικού

Κοινωνική Προσφορά

Αθλητικά

Προληπτική Ιατρική
Οφθαλμολογία & Διαβήτης

Ιστορία & Παράδοση
Η Κρητική Επανάσταση 1866-1869 &

η απουσία Ενιαίας Στρατιωτικής Αρχής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

Αγαπητοί αναγνώστες,

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και το προσωπικό της 

180 Μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΜΚ/Β) «HAWK» η από-

φαση του Περιοδικού ΣΤΡΑΤΟΣ και Ενημέρωση, να μας επιλέξει ως 

την πρώτη Μονάδα που μέσα από τις σελίδες του θα παρουσιάσει 

την ιστορία, την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητές της.

Η μακρόχρονη ιστορία του Ο/Σ «HAWK» ξεκινά από την Αμερική, 

τη δεκαετία του ΄50, ενώ τα πολλαπλά προγράμματα εκσυγχρονισμού 

στα οποία έχει υποβληθεί, το καθιστούν αξιόπιστο και ικανό για την 

επίτευξη της αποστολής του. Παρ' όλο που το όνομα φαίνεται να ανα-

φέρεται στο γεράκι (HAWK), στην πραγματικότητα προκύπτει από τα 

αρχικά «Homing All the Way Killer», τονίζοντας με αυτό τον τρόπο 

τη συνέχεια της λειτουργικότητάς του, επί οποιωνδήποτε συνθηκών.

Με αποστολή την αντιαεροπορική προστασία της περιοχής τής 

Αττικοβοιωτίας στην οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα της Χώρας και 

με αδιάλειπτη λειτουργία για περισσότερο από 54 χρόνια, η 180 ΜΚ/Β «HAWK» αποτελεί τον πυλώνα της Αεράμυνας 

του Στρατού Ξηράς και αναπόσπαστο κομμάτι της Αεράμυνας της Χώρας. Το υψηλό φρόνημα, η πίστη στις στρατιωτικές 

αρετές, οι άριστες ανθρώπινες σχέσεις, ο επαγγελματισμός και η συναδελφικότητα που επιδεικνύει το προσωπικό της 

Μοίρας στην καθημερινότητα, θέτουν τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία της Μονάδας και 

αποτελούν εχέγγυο για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Ως Διοικητής της 180 ΜΚ/Β «HAWK», με απόλυτη πεποίθηση ότι εκφράζω το συναίσθημα και τον πατριωτισμό του 

συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού της Μοίρας, σας μεταφέρω τη δέσμευσή μας να τηρήσουμε τον αττικό ουρανό 

καθαρό από οποιαδήποτε μορφή εχθρικής απειλής.

Χαιρετισμός Διοικητή
180 ΜΚ/Β «HAWK»

Εκδότης
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή Ονομασίας Δοκίμων Εφέδρων Αξκών (2018 Ε΄ ΕΣΣΟ)

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε στο Στρδο «Δασκαλογιάννη» 

του Ηρακλείου την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2018 Ε΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν 

49 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και 

Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο Δντής Πεζικού/

ΓΕΣ Υπτγος κ. Ιωάννης Σουρβάς, εκπρόσωποι στρατιωτικών, πολιτικών και τοπικών Αρχών, εκπρόσωποι των Σωμάτων 

Ασφαλείας του Νομού, καθώς και πλήθος κόσμου.

 13ο Ετήσιο Συνέδριο Ικανότητας Ανάπτυξης των Δυνάμεων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό το 13ο Ετήσιο Συνέδριο Ικανότητας Ανάπτυξης των Δυνάμεων 

ΕΕ (13th EU Deployability Conference) του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUMS), με τη συμμετοχή 2 Αξιωματι-

κών του ΕΣΕΕΕ. Συμμετείχαν 56 εκπρόσωποι από 16 κράτη-μέλη (εκπροσωπώντας εθνικούς οργανισμούς μεταφορών και εθνικές 

διοικήσεις), καθώς και εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών και Στρατηγείων της ΕΕ, εξειδικευμένοι σε θέματα μεταφορών.

 Common Security and Defence Policy Operation Course

Από 25 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΑΔΙΣΠΟ το Common Security and Defence Policy 

Operation Course (CSDP OC), σε συνεργασία με το ESDC (European Security and Defence College), με τη συμμετοχή 4 επιτελών 

του ΕΣΕΕΕ, ως εκπαιδευόμενοι και 2 επιτελών του ΕΣΕΕΕ ως διαλέκτες.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο ΚΕΤΘ

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφτηκε το ΚΕΤΘ, όπου πραγματοποίησε ομιλία στα εκπαιδευόμενα 

τμήματα της ΣΤΘ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη του Στρατιωτικού Ακολούθου των ΗΠΑ

 στην Έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

Στις 8 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του Στρατι-

ωτικού Ακολούθου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Σχη Robert R Anderson, στην έδρα 

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε 

για την αποστολή και το έργο τόσο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ όσο και του Ελ-

ληνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ).

 στην Έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ

Την επόμενη ημέρα, ο Στρατιωτικός Ακόλουθος των ΗΠΑ επισκέφθηκε την έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ.

 Τελετή Αλλαγής Διοικήσεως της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

 Στις 4 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η τελετή αλλα-

γής Διοικήσεως της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, με συμμετοχή προσωπικού της 

32 ΤΑΞ ΠΖΝ (505 ΤΠΖΝ και 32 Α/Κ ΜΠΠ).

 Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η τελετή αλ-

λαγής της Διοικήσεως της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ στο Στρατόπεδο 

«ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

Κατόπιν αποφάσεως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερι-

κών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), ο Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης 

παρέδωσε τη Διοίκηση στον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο.

Στην τελετή παραβρέθηκαν οι θρησκευτικές, πολιτικές και στρα-

τιωτικές Αρχές της πόλης, καθώς και η πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Ομιλία του Δκτή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ στους Σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ

Στις 15 Ιανουαρίου 2019 ο Δκτής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ πραγματοποίησε, κατόπιν πρόσκλησης, ομιλία στους σπουδαστές της 

Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), στο αμφιθέατρο της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, παρουσιάστηκε το έργο και οι δραστηριότητες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και του Ελληνικού Ευ-

ρωπαϊκού Στρατηγείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ), ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους σπουδαστές.

 Επίσκεψη του Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ στα Στρατηγεία των Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού

Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2019 ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, πραγματοποίησε 

επίσκεψη στα Στρατηγεία των Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 επισκέφθηκε αρχικά την έδρα του Δ΄ ΣΣ, παρακολούθησε τη βασική ενημέρωση, συνομίλησε μέσω 

τηλεδιάσκεψης με προσωπικό Επιτηρητικών Φυλακίων, παρακολούθησε επίδειξη των δυνατοτήτων επικοινωνιών, επιτήρησης και 

ηλεκτρονικού πολέμου και ενημερώθηκε στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου. Στη συνέχεια παρακολού-

θησε βολές αρμάτων LEO 2 HEL της 22 ΕΜΑ, στην έδρα της ΧΧV ΤΘΤ στο Στρατόπεδο «ΥΠΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ».

Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 επισκέφθηκε την έδρα του Γ΄ ΣΣ, παρακολούθησε τη βασική ενημέρωση των Γ΄ ΣΣ και NRDC-

GR και στη συνέχεια παραβρέθηκε στον Απολογισμό έτους 2018 – Προγραμματισμό έτους 2019 της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, 

καθώς επίσης και των Γ΄ και Δ΄ ΣΣ. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τρισάγιο στη Μνήμη των Ηρωικώς Πεσόντων κατά τους Αγώνες του Έθνους

Στις 2 Μαρτίου 2019, τιμώντας τη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων κατά τους αγώνες του Έθνους, τελέστηκε τρισάγιο υπέρ 

ανάπαυσης των ψυχών τους στα Στρατιωτικά Νεκροταφεία της ΠΕ/Δ΄ ΣΣ.

 Ενημερωτική Διάλεξη με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση με
Διαλογή στην Πηγή»

Στις 11 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο των δράσεων της 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΑ, το Δ΄ Σώμα Στρατού 

πραγματοποίησε ενημερωτική διάλεξη στο Αμφιθέατρο του 

Στρατοπέδου «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ», με θέμα «Διαχείριση Απορριμ-

μάτων και Ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή». Στην ομιλία 

παραβρέθηκαν ο Προέδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανα-

κύκλωσης κ. Δημήτριος Πολιτόπουλος, ο Δήμαρχος Δράμας 

και Πρόεδρος της εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανα-

τολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙΑΜΑΑΘ) κ. Χριστόδουλος 

Μαμσάκος, ενώ ομιλητές ήταν ο κ. Δημήτριος Κομίλης από το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κ. Δημήτριος Παπασωτηρίου από την ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύ-

κλωσης), ο κ. Γεώργιος Βογιατζής από τη ΔΙΑΜΑΑΘ και ο Τχης (ΜΧ) Ευάγγελος Καρανάσος από την ΠΕΥΑ (Περιφερειακή 

Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας) του Δ΄ Σώματος Στρατού.

 Ενημερωτική Διάλεξη από Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δοτών Μυελού των Οστών

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική διάλεξη στο προσωπικό της Β΄ ΜΚ/Δ (1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ), στην 

έδρα της Μονάδας, από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δοτών Μυελού των Οστών Χαρίεσσας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση και προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

 Τελετή Ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών 
της 2019 Α΄ ΕΣΣΟ

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ο Δκτής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντι-

στράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος, παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας 

των νεοσύλλεκτων οπλιτών της 2019 Α΄ ΕΣΣΟ, στην έδρα της 32 ΤΑΞ 

ΠΖΝ (Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ»).

 Ετήσιο Μνημόσυνο στα Στρατιωτικά Κοιμητήρια Λάρισας και Αγιάς

Στις 2 Μαρτίου 2019, (1ο Ψυχοσάββατο), πραγματοποιήθηκε ετήσιο μνημόσυνο στα Στρατιωτικά Κοιμητήρια Λάρισας και Αγιάς, 

ως ελάχιστος φόρος τιμής για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ Πατρίδας κατά τους αγώνες του Έθνους.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εθιμοτυπική Επίσκεψη του Ρουμάνου Διοικητή της Πολυεθνικής Ταξιαρχίας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG) στον Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Ρουμάνου Διοικητή της Πολυεθνικής Τα-

ξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEBRIG), Ταξιάρχου Tudorica Petrache, στον Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ, 

Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Φλώρο, στο Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (Στρατόπεδο ΣΤΓΟΥ «NIK. ΠΛΑΣΤΗΡΑ»).

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα υποστηρίξεως 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 υποστήριξη στην 

Πολυεθνική Ταξιαρχία Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από το φιλοξενούν έθνος. 

 Επίσκεψη του Κυβερνήτη του Βρετανικού 
Πλοίου HMS ECHO στην Έδρα της 95 ΑΔΤΕ

Στις 4 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 95 

ΑΔΤΕ επίσκεψη του Κυβερνήτη βρετανικού πλοίου “HMS ECHO” 

Commander Matthew Waren Royal Navy, συνοδευομένου από την 

υπάλληλο της πρεσβείας της Μ. Βρετανίας, κ. Εύα Αλεξανδράτου.

 Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Αξιωματικών της Αρα-
βικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ

Στις 11 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπρο-

σωπείας Αξιωματικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 

στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ, στο πλαίσιο της παραλαβής των ΤΟΜΑ BMP-1.

 Θεμελίωση Ιερού Ναού στο Στρδο «ΑΝΘΛΓΟΥ 
(ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ»

Στις 9 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Στρδο «ΑΝΘΛΓΟΥ 

(ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» η θεμελίωση του Ιερού Ναού Κωνστα-

ντίνου και Ελένης, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας 

και Κορσεών, κ.κ. Ευσέβιο, με τη συμμετοχή των τοπικών Αρχών του 

νησιού και αντιπροσωπεία Αξκών-Υπξκών.

 Κατάταξη της 2019 Α΄ ΕΣΣΟ στην ΠΕ/88 ΣΔΙ

Από 4 έως και 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην 

ΠΕ/88 ΣΔΙ κατάταξη της 2019 Α΄ ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΧΟΥ 

ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (ΣΥΠΟ).

 Επίσκεψη Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης στο ΤΕΘ Ερμούπολης

Στις 3 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών του 6ου  Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης, συνοδευομέ-

νων από δασκάλους και γονείς, στην Έκθεση Ιστορικής Μνήμης που βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου.

 Ετήσιο Μνημόσυνο των Αξκών του ΠΝ που έχασαν τη Zωή τους στην Κρίση των Ιμίων

Στις  3 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη ν. Κάλυμνο το ετήσιο μνημόσυνο των Αξκών του ΠΝ που έχασαν τη ζωή τους 

στην κρίση των Ιμίων τον Ιανουάριο 1996, παρουσία του Δκτή της 80 ΑΔΤΕ και με συμμετοχή αγήματος και αντιπροσωπείας Στελεχών.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

194 ΜΠΕΠ (MLRS)
 Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, στην 194 ΜΠΕΠ (MLRS) με έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε επίδειξη 

του οπλικού συστήματος MLRS, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης από κλιμάκιο της 350 MK/B «PATRIOΤ» της Πολεμικής 

Αεροπορίας. Στην εν λόγω επίδειξη συμμετείχαν ενεργά στελέχη της 194 ΜΠΕΠ (MLRS), παρουσιάζοντας όλα τα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά, καθώς και τις δυνατότητες του οπλικού συστήματος, αποσπώντας κολακευτικά σχόλια από τους επισκέπτες. 

193 ΜΠΕΠ (MLRS)
 Στις 22 Ιανουαρίου 2019 διενεργήθηκε ομιλία και επίδειξη στις Πρώτες Βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

 Στις 23 Ιανουαρίου 2019 εκτελέστηκε νυχτερινή βολή με Διόπτρες Νυχτερινής Παρατηρήσεως.

165 ΜΠΕΠ
 Στις 10 Ιανoυαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική βολή ελαφρού οπλισμού, από το σύνολο του προσωπικού 

της Μοίρας στο ΠΒ Μοναστηρακίου.

 Στις 17 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ημερήσια πορεία 12 χιλιομέτρων, από το σύνολο του προσωπικού της 

Μοίρας, στην περιοχή χ. Καλλιφύτου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γ΄
 Σ

ώμα Στρατού

Στο χρονικό διάστημα από 7 έως 

25 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιή-

θηκε εκπαίδευση ΣΠΕΝ της 2018 ΣΤ΄ 

ΕΣΣΟ από Μονάδες και Ανεξ. Υπομο-

νάδες της 8 Μ/Π ΤΑΞ.

Στο χρονικό διάστημα από 7 

έως 25 Ιανουαρίου 2019 πραγμα-

τοποιήθηκε εκπαίδευση ΣΠΕΝ 

της 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ από Μονάδες 

και Ανεξ. Υπομονάδες της 33-34 

Μ/Κ ΤΑΞ.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 

πραγματοποιήθηκε επίδειξη 

στο «ΒΑΛΛΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥ-

ΜΑΙ» από την 108 Α/Κ ΜΜΠ.

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση στην ΠΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Στις 22 Ιανουαρίου 2019, στην ΠΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, στο πλαίσιο επιχειρησιακής εκπαίδευσης, διεξήχθη πλήθος εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν:

 Ημερήσιες βολές από Μονάδες της 8 Μ/Π ΤΑΞ

 Βολές CQB 2 από Μονάδες της 9 Μ/Π ΤΑΞ

 Έλεγχος Τμήματος Άμεσης Επέμβασης (ΤΑΕ) της 34 Μ/Κ ΤΑΞ, ο οποίος περιλάμβανε έλεγχο φόρτωσης πυρομαχικών και 

κίνηση των τμημάτων μέχρι τους χώρους συγκρότησης και τους χώρους διεξαγωγής των επεισοδίων

 Ημερήσιες και νυχτερινές βολές αρμάτων της 30 Μ/Κ ΤΑΞ (16 ΕΜΑ) στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Ξάνθης (ΠΒΑΞ)

 ΤΑΜΣ «Αντιμετώπιση Α/ΚΝ Δυνάμεων» από Μονάδες της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ στο ΠΑ-ΠΒ «ΑΕΤΟΣ».

Η άριστη οργάνωση και διεξαγωγή της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, μετά το πέρας της περιόδου των εορταστικών αδειών, 

αναδεικνύει τον ζήλο με τον οποίο το προσωπικό της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ εκτελεί τις υπόψη δραστηριότητες, την άριστη γνώση της απο-

στολής, την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα ισχυρής αντιμετώπισης της απειλής.

4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευσης του 485 ΤΔΒ

Από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθη 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευσης από το 485 ΤΔΒ. Κατά τη διεξαγωγή και την 

υλοποίηση του αντικειμένου «Ανάπτυξη των επικοινωνιών Εναλλακτικού Στρατηγείου 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ» συμμετείχαν και επί-

στρατοι πυρήνες της Μονάδας, αναδεικνύοντας τους δεσμούς μεταξύ ενεργού και επιστρατευμένου προσωπικού.
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Δραστηριότητες του Δ΄ Σώματος Στρατού

Στις 22 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από Μονάδες 

της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ η ΤΑΜΣ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», στο 

ΠΑ-ΠΒ «ΑΕΤΟΣ».

Στις 23 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση ΣΞ-

ΠΑ με συμμετοχή των Α/Α Μονάδων του ΣΞ, με δύο Α/Φ F-16 της 111 

ΠΜ, με σκοπό τη ρεαλιστική και επιχειρησιακή εκπαίδευση η οποία 

εναρμονίζεται στο πνεύμα «εκπαιδεύομαι όπως θα πολεμήσω». 

Από 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθη 4 ήμερο νυχτερινής 

εκπαίδευσης από Μονάδες του Δ΄ Σώματος Στρατού.

Tον Ιανουάριο 2019 πραγματοποιήθηκαν βολές αρμάτων από Α΄ 

ΕΑΝ, 16 ΕΜΑ και 21 ΕΜΑ, όπου διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση 

και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Από 28 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 

ΑΔΤΕ, 5νθήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης (ΕΕ) - 4ήμερο Νυχτερινής Εκπαίδευσης (ΝΕ) για το σύνολο των Μονάδων-Ανεξ. 

Υπομονάδων της.

 Στις 3 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν ΒΟΠ, στο ΠΒ της ν. Καρπάθου, στο πλαίσιο εκπαίδευσης των στελεχών, 

οπλιτών και εθνοφυλάκων.

 Από 11 έως 15 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν, στο ΠΒ «ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», βολές αρμάτων με τη συμμετοχή των 

395 ΕΑΡΜΕΘ, 95 ΕΑΝΕΘ, 80 ΕΑΡΜΕΘ, 80 ΕΑΝΕΘ.

 Από 18 έως 22 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν βολές Α/Τ όπλων, Α/Α όπλων, πολ/λων, όλμων και ΠΒ στο ΠΒ 

«ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΑΔΤΕ.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 95 ΑΔΤΕ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 98 ΑΔΤΕ

 Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ΔΑΕ των Μονάδων της 98 ΑΔΤΕ.

 Από 18 έως 22 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο διεξαγωγής 5νθημέρου Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Μονάδων-Ανεξ. 

Υπομονάδων, πραγματοποιήθηκαν βολές ΒΟΠ (όλμοι 4,2'' και 81 χιλ.).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 5ης ΤΑΞΠΖ

 Στις 18 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε νυχτερινή πορεία του 547 Α/Μ ΤΠ.

 Από 28 έως 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε τετραήμερο βολών στο 547 Α/Μ ΤΠ.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 79 ΑΔΤΕ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 79 ΑΔΤΕ, πραγματοποιήθηκαν:

 Συνεκπαίδεση στοιχείων ΣΕΣ-Σ από συνοδούς στρατιωτικών σκύλων των μονάδων της Ταξιαρχίας και του 4ου ΣΑ

 5νθήμερο βολών στα ΠΒ «ΣΤΕΦΑΝΑΣ» και «ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ».
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 96 ΑΔΤΕ

 Από 28 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου 2019 πραγματο-

ποιήθηκε το 5νθήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή του 

συνόλου του προσωπικού της ΑΔΤΕ.

 Στις 12 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση «ΠΥΡ ΚΑΙ ΚΙ-

ΝΗΣΗ» με πραγματικά πυρά, του Σχολείου ΥΒ 2019 Ε΄ ΕΣΣΟ στο ΠΒ Λινοτοπίου.

 Στις 14 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν βολές πολυβόλων του 

Σχολείου Ειδικοτήτων Τ/Φ - Πολ/τών της 2019 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ.

 Στις 14 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΔΡΟΜΕΑΣ 2019», που 

αφορούσε στη δοκιμή Σχεδίου Ελέγχου Κυκλοφορίας.

 Στις 17 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν βολές εθνοφυλάκων με Α/Α πυρ/λα RH-202.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 80 ΑΔΤΕ
 Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν βολές όλμων και ΠΒ στην περιοχή 

Ακρωτήριο «Βακέλωνας».

 Στις 28 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν βολές Α/Α όπλων και ΤΟΜΑ ΒΜΡ-1 στην 

περιοχή Μάναγρος.

 Στις 26 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης της επιχειρησιακής ετοιμότη-

τας, πραγματοποιήθηκε ενεργοποίηση της Αεράμυνας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 88 ΣΔΙ

 Στις 29 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» 

πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΞΕΝΟΦΩΝ – 19/1» (Η ομάδα Μ/Κ ΠΖ κατά την άμυνα-σύμπτυξη) από Μονάδα του Σχηματισμού.

 Στις 5 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ «ΛΗ-

ΜΝΟΣ» πραγματοποιήθηκε ΔΑΕ (Πλεύση) με συμμετοχή των Μονάδων 290 Μ/Κ ΤΠ και 88 ΤΜΧ του Σχηματισμού.

 Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διεξήχθη ΤΑΜΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» όπου εξετάσθη-

κε η υλοποίηση της οργάνωσης ακτής για την υποδοχή ενισχύσεων, στο πλαίσιο προσέγγισης του Α/Γ «ΧΙΟΣ» στην περιοχή Διαπόρι.

 Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» διεξήχθη από 

το 88 ΤΥΠ η ΤΑΜΣ «ΚΑΛΛΙΣΤΗ – 19/1» (Ανάπτυξη ΖΡ-ΖΠ) στο ΠΒ «Βραχνή Παναγιά».

 Στις 4 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» 

πραγματοποιήθηκε βολή MG3 από Μονάδα του Σχηματισμού στο πεδίο βολής «ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ».

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΤΔ/41 ΣΠ

 Στις 13 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον εξομοιωτή Α/Α STINGER, από τον 4ο ΛΕΘ/ ΤΕΘ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ.

 Στις 22 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν βολές πολυβόλου Minimi και νυχτερινή βολή με διόπτρα STEINER, από την 

Μονάδα-Ανεξ. Υπομονάδες της ΤΔ/41 ΣΠ.

 Στις 23 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ».

 Στις 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΠΕΛΕΚΥΣ ΕΝΑ» από την 172 ΠΕΑΑΠ. 

 Στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η άσκηση «ΑΙΓΙΑΛΟΣ-19» με την συμμετοχή της Μονάδας-Ανεξ. 

Υπομονάδων.
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 Στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του 9ου ΣΠ, διεξήχθη 

διήμερο βολών με τη συμμετοχή του συνόλου των στελεχών και οπλιτών του Συντάγματος.

 Από 21 έως 25 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, στο Πεδίο Βολής-Ασκήσεων Θηβών, η ΤΑΜΣ « ΒΕΡ-

ΣΗΣ-1/2019» με εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού Α/Κ Πυροβόλων M109 A1Β-A2, από τα Τμήμα Βασικής Εκπαίδευ-

σης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2018 και Μ. Λχιών (ΠΒ) Τάξεως ΣΜΥ/2018.

 Στις 31 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, από το 303 ΠΕΒ, νυκτερινή βολή με χρήση διοπτρών νυχτερινής 

σκόπευσης, στο ΠΒ Χρυσαυγής Τρικάλων, με συμμετοχή προσωπικού του Εργοστασίου.

 Στις 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Ζ΄ ΜΑΚ καταρρίχηση “Rapel” από Ε/Π UH1H στη 

ΖΡ Πάχης Μεγάρων.

 Από 11 έως 15 Φεβρουαρίου 2019 το τμήμα Βασικής εκπαίδευσης Ανθλγών ΠΒ τάξεως ΣΣΕ/2018 και Μ. Λοχιών 

ΣΜΥ/2018 πραγματοποίησε εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου, στον νομό Καστοριάς.

 Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 η Ζ΄ ΜΑΚ πραγματοποίησε εκπαίδευση σε αγώνα κατοικημένων τόπων, στην περιοχή Ελευσίνας.

 Από 19 έως 21 Φεβρουαρίου 2019 η ΣΣΕ πραγματοποίησε χειμερινή εκπαίδευση στην έδρα της Ζ΄ ΜΑΚ, στο Στρδο 

«Υπτγου Ανδρέα Καλλίνσκη».

 Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίδειξη της τακτικής «Βάλω και Μετακινούμαι» του Πυροβο-

λικού Μάχης από τους Ανθλγούς ΠΒ Τάξης ΣΣΕ/2018 στην IIIη Τάξη ΣΣΕ, στο ΠΒ Μεγάρων και εκτέλεση άμεσης 

βολής με Α/Κ Οβιδοβόλα Μ 109, 155 χιλ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 Στις 27 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση  Εθνοφυλάκων στο σχολείο CQB (εκκαθάριση 

οικίας), καθώς και  αναγνώριση-κατάδειξη στόχου-χρήση και ανάγνωση στρατιωτικού χάρτη. 

 Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε βολή τυφεκίου G3A3/A4, πολ/λου MG-3  από 47 Εθνοφύλακες 

του 4ου ΛΕΘ (ν. Άνδρος).

 Στις 3 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε βολή τυφεκίου G3A3-A4, υπ' αριθμ «7» στη ν. Κέα, από 18 Εθνο-

φύλακες της νήσου.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

 Στις 4 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ρεαλιστική εκπαίδευση και σωματική αγωγή του προσωπικού της 1ης ΤΑΞ 

Κ/Δ-ΑΛ, σε συνθήκες ισχυρής χιονόπτωσης.

 Στις 9 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ ”ALEXANDER THE GREAT“, με συμμετοχή Αμερικανών Πεζοναυτών και 

προσωπικού και μέσων της 1ης ΤΑΞΑΣ (2ο ΤΕΕΠ, 4ο ΤΕΑΣ). 

 Στις 15 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε άλμα στατικού ιμάντα, στο πλαίσιο συντήρησης Αλεξιπτωτιστού για το Α΄ εξάμηνο 

2019, από προσωπικό της 13ης ΔΕΕ (5ο-6ο ΕΤΕΘ).

 Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίσεις στη Ν. Κρήτη από προσωπικό του 547 Α/Μ ΤΠ, 

με μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ.

 Από 21 έως 27 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση προσωπικού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ (Υπξκών), από ΚΕΟ 

Αμερικανών Πεζοναυτών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Από 28 έως 30 Ιανουαρίου 2019 διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΠΑΓΩΝΔΑΣ», στις ΠΕ των 8ης και 29ης Μ/Π ΤΑΞ, με συμμετοχή 

προσωπικού της 1ης ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ (Δ΄-Ε΄ ΜΚ/Δ).

 Το ίδιο διάστημα διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ-Κ», με συμμετοχή προσωπικού της 1ης ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ (Β΄ΜΚ/Δ, 2α 

ΜΑΛ). Η εν λόγω άσκηση διεξάγεται σε χιονοσκεπείς περιοχές με εξεταζόμενα αντικείμενα:

 Κατασκευή αυτοσχέδιων καταλυμάτων και παγίδων

 Εκτέλεση βολών και πορειών.

 Από 4 έως 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε 3ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης του προσωπικού της 71 Α/Μ 

ΤΑΞ, με βολές ΒΟΠ και βολές Πυρ/κού, στο πεδίο ασκήσεως «ΑΣΚΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ».

 Στις 7 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ΤΑΜΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» και «ΤΟΛΜΗ», σε περιοχές της 

Αττικής και Βοιωτίας, με συμμετοχή προσωπικού της 1ης ΤΑΞΑΣ (2ο ΤΕΕΠ, 2ο-4ο ΤΕΑΣ, ΕΤΑ).

 Από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθη 4ήμερο βολών από Μονάδες και Ανεξ.Υπομονάδες 

της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ, με πραγματικά πυρά του συνόλου του ελαφρού και βαρέως οπλισμού τους.

 Από 18 έως 21 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/19», με συμμετο-

χή προσωπικού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία
Η ιστορία της πρώτης ελληνικής Μοί-

ρας «HAWK» ξεκινά το 1960, όταν απο-
φασίστηκε ο εξοπλισμός των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων με κατευθυνόμενους 
αντιαεροπορικούς πυραύλους μέσου βε-
ληνεκούς. Μέχρι τότε Α/Α πυραύλους 
«ΝΙΚΗ» διέθετε η Πολεμική Αεροπορία, 
ενώ ο Στρατός Ξηράς ήταν εξοπλισμένος 
με αντιαεροπορικά πυροβόλα “BOFORS” 
και τετράδυμα πυροβόλα των 0,50 χιλ. Η 
εκπαίδευση των πρώτων 7 στελεχών, τα 
οποία θα αποτελούσαν τον πυρήνα της 
υπό ίδρυση Μονάδας ξεκίνησε τον Αύ-
γουστο του 1963 στο Fort Bliss, έδρα της 

Σχολής Αεράμυνας των ΗΠΑ, στο El Paso 
του Texas. Επικεφαλής της αποστολής 
τέθηκε ο μετέπειτα πρώτος Διοικητής της 
Μοίρας, Ανχης (ΠΒ) Όθων Κυριακόπου-
λος. Σταδιακά ακολούθησε στις ΗΠΑ και 
το υπόλοιπο απαραίτητο προσωπικό για 
τη συγκρότηση της Μοίρας, με την ακρι-
βή ημερομηνία έναρξης συγκρότησης να 
ορίζεται η 1η Μαρτίου 1964 και τον τίτλο 
αυτής: 180 Μοίρα Κατευθυνομένων Βλη-
μάτων “HAWK”. Το ίδιο έτος θα ολοκλη-
ρωθεί η επιχειρησιακή αξιολόγηση της 
Μονάδας στο Πεδίο Βολής “Mac Gregor 
Range” του New Mexico, στις ΗΠΑ. Το 
εκπαιδευμένο προσωπικό και το υλικό 

“HAWK“ επιστρέφουν σταδιακά στην Ελ-
λάδα και εγκαθίστανται προσωρινά στο 
Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη 
Θήβα. Το 1966 η Μοίρα μετακομίζει και 
αναπτύσσεται επιχειρησιακά στις νέες 
εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται μέχρι και 
σήμερα.

Το Ο/Σ “HAWK” παραλήφθηκε αρ-
χικώς στη βασική του έκδοση “BASIC 
HAWK”. Το 1976, με την παραλαβή της 
δεύτερης Ελληνικής Μοίρας “HAWK” 
η οποία εγκαθίσταται στη Θεσσαλονί-
κη, το Ο/Σ αναβαθμίστηκε στην έκδοση 
“IMPROVED HAWK”. Το 1982 αναβαθ-
μίζεται σε PHASE II PIP (Program Im-

18
0 Μ

Κ/Β
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provement Plan) και το 1990 σε PHASE 
II RAM (Reliability Availability Main-
tainability). Τέλος, τον Ιούλιο του 2006 
ολοκληρώνεται η τελευταία αναβάθμιση 
του σε HAWK PHASE III, με την οποία το 
σύνολο του υλικού ανακατασκευάζεται 
και εκσυγχρονίζεται πλήρως, καθιστώ-
ντας το ένα από τα πλέον σύγχρονα και 
αξιόπιστα Α/Α οπλικά συστήματα παγκο-
σμίως. Με τον εκσυγχρονισμό του Ο/Σ 
“HAWK” επιτεύχθηκε η μείωση του προ-

σωπικού και των υλικών κάθε Πυροβο-
λαρχίας κατά 10%, αυξήθηκε η δυνατότη-
τα αντιμετώπισης μαζικής αεροπορικής 
απειλής, αυξήθηκε η ευκινησία, μειώθη-
κε ο απαραίτητος χρόνος ενεργοποίησης, 
προστέθηκαν επεξεργαστές ψηφιακού 
σήματος και εισήχθη σε υπηρεσία το σύγ-
χρονο Κέντρο Διευθύνσεως Πυρός (FDC), 
με δυνατότητα διασύνδεσης με το Ο/Σ 
“PATRIOT” της ΠΑ, δυνατότητα σχεδίασης 
μελλοντικών επιχειρήσεων (FOP –Force 

σε μέσα, χαμηλά και πολύ χαμηλά ύψη. 
Η Μοίρα οργανώνεται για να εκπληρώσει 
την αποστολή της σε:

 Επιτελείο και Πυροβολαρχία Διοι-
κήσεως, με έδρα το Καπανδρίτι Αττικής,

 Α΄ Πυρχία Βολής, με έδρα το Όρος 
Αιγάλεω Αττικής,

 Β΄ Πυρχία Βολής, με έδρα τον Βαρ-
νάβα Αττικής,

 Γ΄ Πυρχία Βολής, με έδρα την 
Κύμη Ευβοίας και

 Δ΄ Πυρχία Βολής, με έδρα την Ρι-
τσώνα Ευβοίας.

Επίσης, στην 180 ΜΚ/Β «HAWK» έχει 
εκχωρηθεί ο Διοικητικός Έλεγχος του 
325 Λόχου Επισκευών Κατευθυνομένων 
Βλημάτων “HAWK”, ο οποίος εδρεύει 
στον Σταθμό Διοικήσεως Μοίρας και είναι 
υπεύθυνος για τις επισκευή βλαβών και 
συντήρηση 3ου-4ου κλιμακίου του Ο/Σ 
“HAWK”. 

Oι Πυροβολαρχίες Βολής διαθέτουν 
δύο στρατόπεδα, εκ των οποίων το πρώτο 
εξυπηρετεί τις ανάγκες υποστήριξης - ΔΜ 
και το δεύτερο αποτελεί τον Χώρο εκτο-
ξεύσεως του Ο/Σ “HAWK”.

Η 180 Μοίρα Κ/Β «HAWK», κατά την 
περίοδο της ειρήνης, τηρεί τις διαταχθεί-
σες Καταστάσεις Ετοιμότητας Αεράμυνας, 
με την υψηλότερη να απαιτεί την ετοιμό-
τητα εκτόξευσης Κ/Β “HAWK” σε χρόνο 
λιγότερο των 30 λεπτών.

Εκπαίδευση
Οι απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου επιχειρήσεων, με την πολυπλοκό-

τητα και τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις από τις οποίες χαρακτηρίζεται, 
καθιστούν απαραίτητη τη συνεχή και ανάλογη των απαιτήσεων αυτών επιχει-
ρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού. Η ταχεία εξέλιξη των αεροπορικών 
επιχειρήσεων, η ευρύτητα του θεάτρου αεροπορικών επιχειρήσεων, η αντι-
μετώπιση νέων προκλήσεων (ασύμμετρων απειλών), καθώς και ο ελάχιστος 
χρόνος αντίδρασης, στον οποίο θα απαιτηθεί οι αντιαεροπορικές δυνάμεις να 
ανταποκριθούν, ορίζουν κάποιες από τις απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση της Μονάδας σχεδιάζεται από το 3ο Γραφείο και υλοποιείται είτε 
συγκεντρωτικά στα εκπαιδευτήρια του Σταθμού Διοικήσεως Μοίρας (ΣΔΜ) με τη 
χρήση των εξομοιωτών του Ο/Σ, είτε αποκεντρωτικά στους Χώρους Εκτόξευσης 
των Πυροβολαρχιών Βολής, επί των κύριων υλικών “HAWK”. Οι εκπαιδεύσεις, οι 
οποίες διεξάγονται σε ετήσια βάση, είναι οι παρακάτω:

 Τμήμα Αρχικής Εκπαίδευσης Α/Α Μονάδων Αξιωματικών Τακτικού Ελέγχου
Συμμετέχουν Αξιωματικοί οι οποίοι έχουν μόλις μετατεθεί σε Μονάδες Α/Α ΠΒ 

και τους παρέχονται τα αρχικά εφόδια και γνώσεις για τις έννοιες της Αεράμυνας, 
την Αποστολή και την Τακτική του Αντιαεροπορικού Πυροβολικού.

 Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Α/Α Μονάδων Αξιωματικών Τακτι-
κού Ελέγχου

Συμμετέχουν Αξιωματικοί οι οποίοι υπηρετούν ήδη σε Μονάδες Α/Α ΠΒ. 
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή απαραίτητων γνώσεων, ώστε να 
ανταπεξέλθουν στα απαιτητικά καθήκοντα του Αξιωματικού Επιχειρήσεων 
στη Μονάδα τους.

 Τμήμα Αρχικής Εκπαίδευσης Α/Α Ανθλγών ΣΣΕ
Συμμετέχουν οι νέοι Ανθυπολοχαγοί του Όπλου του ΠΒ από τη ΣΣΕ. Μετά το 

πέρας της εκπαίδευσής τους στο Πυροβολικό Μάχης, αποκτούν μια αρχική επαφή 
με το Α/Α ΠΒ και γενικές γνώσεις που θα τους χρειαστούν σαν αφετηρία σε μελλο-
ντική τοποθέτησή τους σε Α/Α Μονάδες.

 Τμήμα Αρχικής Εκπαίδευσης Α/Α Μονίμων Λοχιών ΣΜΥ 

Operations) και δυνατότητα σχεδίασης 
και προσομοίωσης της διεξαγωγής τα-
κτικών αεροπορικών επιχειρήσεων (OPT 
–Operator Proficiency Trainer).

Αποστολή
Η αποστολή της 180 ΜΚ/Β “HAWK”, 

έγκειται στην παροχή Αντιαεροπορικής 
προστασίας εγκαταστάσεων και περιοχών 
της ευρύτερης περιοχής της Αττικοβοιω-
τίας, από εχθρικούς ιπτάμενους στόχους 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αντίστοιχο τμήμα διοργανώνεται και για τους αποφοιτήσαντες Μόνιμους 
Λοχίες από τη ΣΜΥ, κάποιοι εκ των οποίων θα κληθούν, σε μελλοντικό χρόνο 
να υπηρετήσουν σε Α/Α Μονάδες του ΠΒ.

 Σχολείο Νεοτοποθετημένων Αξιωματικών Τακτικού Ελέγχου «HAWK»
Μετά τη συμμετοχή τους στην αρχική εκπαίδευση Αξκών Τακτικών Ελέγ-

χου, οι νεοτοποθετημένοι Αξιωματικοί στις Μοίρες HAWK, παρακολουθούν 
εκπαίδευση με σκοπό την αρχική κατάρτισή τους στα καθήκοντα Αξκού Τακτι-
κού Ελέγχου «HAWK», όπως και σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν το Ο/Σ.

 Σχολείο Εκπαίδευσης (Χειριστές Οργάνων Ελέγχου Πυρός – Πυροβο-
λητές Κατευθυνόμενων Βλημάτων “HAWK”)

H εκπαίδευση αφορά στα νεοτοποθετημένα στελέχη με τις αντίστοιχες ει-
δικότητες στο Ο/Σ “HAWK”. Τα στελέχη αυτά διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώ-
σεις και η εκπαίδευση στοχεύει στην εξειδίκευση επί του Ο/Σ “HAWK”.

 Σχολείο Εκπαίδευσης Τεχνιτών Συστήματος «HAWK» (24G - 24C)
Οι τεχνίτες ειδικότητας λαμβάνουν εκπαίδευση η οποία παρέχεται τόσο σε 

πραγματικές συνθήκες στα κύρια υλικά “HAWΚ”, όσο και στους αντίστοιχους 
εξομοιωτές του Ο/Σ στα εκπαιδευτήρια της Μοίρας, όπου τους ανατίθεται η 
επίλυση εικονικών βλαβών.

 Σχολείο Εκπαίδευσης κατά Ειδικότητα Οπλιτών 
Η Μοίρα παρέχει και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των κλη-

ρωτών οπλιτών, οι οποίοι κατά τον χρόνο παραμονής τους στις Πυρχίες Βο-
λής, εκπαιδεύονται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και με τις ίδιες απαιτή-
σεις κατά τις αξιολογήσεις τους, με τα μόνιμα στελέχη.

Επιπρόσθετα, η 180 Μ Κ/Β «HAWK» λαμβάνει μέρος είτε από θέσεως είτε 
με μετακινήσεις των Πυροβολαρχιών Βολής:

 Σε όλες τις ΤΑΜΣ και ΤΑΑΣ που διοργανώνει ο ΣΞ, καθώς και στις κυ-
ριότερες που διοργανώνονται από την ΠΑ

 Σε συνεργασίες, σχεδόν επί καθημερινής βάσης, τόσο με Α/Φ της ΠΑ, 
όσο και με Ε/Π του ΣΞ

 Σε 3ημέρα Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης, τα οποία διοργανώνει, με 
σκοπό την εξοικείωση του προσωπικού στη διεξαγωγή αεροπορικών επι-
χειρήσεων με εναλλαγή των επιχειρησιακών βαρδιών ημέρα και νύχτα, υπό 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες

 Σε διεξαγωγή βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς, ΤΑΜΣ «Πυρός και κίνη-
σης δύο ανδρών και ομάδας», με πραγματικά και μη πυρά, τα οποία διοργανώνει.

Τέλος, η Μονάδα συγκροτεί Ομάδα Αξιολόγησης, με σκοπό τη διαπίστωση 
της επίτευξης των αντικειμενικών στόχων κάθε εκπαίδευσης αλλά και της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού, των κύριων υλικών “HAWK” 
και κατ’ επέκταση των Πυρχιών Βολής. Το σύνολο του προσωπικού της Μοί-
ρας λαμβάνει μέρος:

 Σε αξιολογήσεις μετά το πέρας κάθε εκπαίδευσης, ώστε να διαπιστω-
θούν τα ποιοτικά αποτελέσματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης

 Σε τακτικές αξιολογήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η εφαρμογή των διδα-
χθέντων διαδικασιών επί του Ο/Σ “HAWK”. Κατά τη διάρκεια των τακτικών 
αξιολογήσεων χορηγούνται από τη Διοίκηση της Μοίρας οι εξουσιοδοτήσεις 
στο επιχειρησιακό προσωπικό να εκτελεί υπηρεσίες ανάλογης ετοιμότητας με 
αυτή που τηρείται από την Πυρχία Βολής.

 Σε έκτακτες αξιολογήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία και 
πιστή τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών, από τα θεσμικά κείμενα της 
Αεράμυνας.

Δραστηριότητες
Η Μοίρα συμμετέχει ενεργά σε όλες 

τις δραστηριότητες που της ανατίθε-νται, 
με σκοπό την αύξηση της Μαχητικής ικα-
νότητας της αλλά και την εκπαί-δευση της 
σε θέματα Αεράμυνας. Κύρια επιδίωξη 
είναι η απόκτηση εμπειρίας από το σύνο-
λο του επιχειρησιακού προσωπικού της 
και η εφαρμογή των απο-κομισθέντων 
(Lessons Learned) από την εκπαίδευση 
γνώσεων στην πράξη. Με γνώμονα τα πα-
ραπάνω αναφέρονται οι κύριες δραστηρι-
ότητες στις οποίες συμμετέχει η Μονάδα, 
όπως παρακάτω: 

ΤΑΜΣ «ΗΝΙΟΧΟΣ»
Διοργανώνεται από την ΠΑ, με τη 

συμμετοχή ξένων κρατών. Η Μοίρα 
«HAWK» κατά τη διάρκεια της Άσκησης 
αντιμετωπίζει σε συνεργασία με φίλια 
Α/Φ, εικονικές προσβολές με εφαρμογή 
όλων των νέων και κλασσικών αεροπο-
ρικών τακτικών.
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ΤΑΜΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»
Διοργανώνεται επίσης από την ΠΑ 

και κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότη-
τας, η Μονάδα αντιμετωπίζει προσβολές 
Α/Φ και Ε/Π υπό την πίεση ηλεκτρονικών 
αντιμέτρων. Το γεγονός αυτό καθιστά το 
επιχειρησιακό περιβάλλον εξαιρετικά 
ρεαλιστικό, ωθώντας τον Αξκό Τακτικού 
Ελέγχου να χρησιμοποιήσει όλες τις δυ-
νατότητες του Ο/Σ, για την επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος.

Τακτική Αξιολόγηση με Βολή
Αποτελεί τον κολοφώνα των δραστη-

ριοτήτων και το επιστέγασμα της εκπαί-
δευσης για κάθε Μοίρα Κατευθυνόμενων 
Βλημάτων. Λαμβάνει χώρα στο ΠΒΚ, 
διεξάγεται από αξιολογητές ΝΑΤΟ και δι-
αρκεί τρείς ημέρες. Κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης, εξετάζονται όλες οι τακτικές 
και τεχνικές αποφάσεις και δραστηριότη-
τες του προσωπικού, οι οποίες καταλή-
γουν στην εκτόξευση Κ/Β εναντίον εναέ-
ριου στόχου. Η τελευταία συμμετοχή της 
Μονάδας στην παραπάνω δραστηριότητα 
απέσπασε τα ευμενή σχόλια της ιεραρχί-
ας, καθώς και τη μέγιστη δυνατή βαθμο-
λογία “EXCELLENT”.

Διεθνείς Συνεργασίες
Η Μοίρα δέχεται επισκέψεις στρατι-

ωτικών αξιωματούχων στο πλαίσιο υλο-
ποίησης της συνεργασίας με συμμαχικές 
χώρες (ΝΑΤΟ-ΕΕ). Επιπρόσθετα πολιτικοί 
και στρατιωτικοί αξιωματούχοι χωρών, οι 
οποίες διαθέτουν το Ο/Σ “HAWK” (Ρουμα-
νία, Ιορδανία, Αίγυπτος κ.ά.), επισκέπτο-
νται τη Μονάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυ-
ξης σχέσεων και ανταλλαγής απόψεων 
για την εξέλιξη του Ο/Σ.

Κοινωνική Προσφορά
Η 180 ΜΚ/Β «HAWK» όπως αναφέρ-

θηκε ήδη, λόγω της συγκρότησής της και 
της μεγάλης γεωγραφικής «έκτασής» 
της, δραστηριοποιείται ως ενεργό μέ-
λος σε διάφορες τοπικές κοινωνίες. Στο 
πλαίσιο λοιπόν της ευρύτερης κοινωνι-
κής προσφοράς των ΕΔ, συνεισφέρει στο 
μέτρο των δυνατοτήτων της και σύμφω-
να με τις κατευθύνσεις των προϊσταμέ-
νων κλιμακίων της, στη στήριξη των το-
πικών κοινοτήτων. Εντός του πνεύματος 
των υφιστάμενων διαταγών, συμβάλλει 
στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης 
και σεβασμού με τους πολίτες, μέσω της 
αλληλεπίδρασης που επιτυγχάνεται από 
τις παρακάτω δράσεις:

 Συμμετοχή στην εορταστική πα-
ρέλαση της 25ης Μαρτίου στην πόλη των 
Αθηνών, με αντιπροσωπεία Επιτελείου 
και Πυροβολαρχίας «HAWK»

 Συμμετοχή στους κατά τόπους 
εορτασμούς με αντιπροσωπείες και δι-
μοιρίες απόδοσης τιμών

 Συμμετοχή σε τοπικές ημερίδες, 
στο πλαίσιο της κοινωνικής επιμόρφω-
σης των στελεχών και κληρωτών οπλι-
τών της

 Συμμετοχή σε προγραμματισμένες 
εθελοντικές αιμοδοσίες

 Συμβολή με τα μέσα και το προσω-
πικό της στην αντιμετώπιση φυσικών κα-
ταστροφών (Πυρκαγιά π. Βαρνάβα, χιονο-
πτώσεις π. Κύμης, πλημμύρες π. Μάνδρα 
Αττικής κ.ά.).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λοιπά Θέματα
Η Μονάδα στο πλαίσιο της μέριμνας 

για το προσωπικό της, το οποίο αποτελεί 
τον κυριότερο παράγοντα της μαχητικής 
ισχύος, υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:

 Εκδηλώσεις όλο το έτος και ειδι-
κότερα στις εορταστικές περιόδους με 
σκοπό την παροχή της δυνατότητας, τόσο 
στο προσωπικό όσο και στις οικογένειές 
τους, να βιώσουν το εορταστικό πνεύμα 
με δραστηριότητες όπως:

 Εορτασμός της Προστάτιδας του 
ΠΒ Μεγαλομάρτυρας Αγίας Βαρβάρας, με 
παράθεση των παραδοσιακών λουκου-
μάδων και κονιάκ

 Αφή του Χριστουγεννιάτικου Δέν-
δρου

 Παιδικός χριστουγεννιάτικος χορός
 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
 Εκδηλώσεις τύπου ταβέρνας.

Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις δι-
εξάγονται στη Λέσχη Αξιωματικών που 
διαθέτει η Μονάδα στο ΣΔΜ και η οποία 
είναι πλήρως ανακαινισμένη από το 2012.

Επιπρόσθετα, παρέχονται εγκαταστά-
σεις για τη στέγαση των στελεχών και των 
οικογενειών τους, όπως παρακάτω:

 20 ξενώνες στη Λέσχη Αξιωματι-
κών που εδρεύει στο ΣΔΜ-Καπανδρίτι. 

Στους ξενώνες αυτούς φιλοξενούνται 
εκπαιδευόμενοι, στελέχη της Μονάδας, 
καθώς και στελέχη λοιπών γειτονικών 
Μονάδων και διερχόμενα στελέχη από 
τον Νομό Αττικής.

 5 ανεξάρτητα διαμερίσματα με 
δυνατότητα στέγασης οικογενειών 
των στελεχών της Μονάδας. Οι οικί-
ες εδρεύουν στο ΣΔΜ-Καπανδρίτι και 
δημιουργήθηκαν το 2014, έπειτα από 
πλήρη ανακατασκευή του κτηρίου των 
παλαιών κοιτώνων Υπαξιωματικών, 
κατόπιν δωρεάς του υιού του πρώτου 
Δκτού της 180 Μοίρας Κ/Β «HAWK», κ. 
Παναγιώτη Κυριακόπουλου.

 10 διαμερίσματα που θα δοθούν τον 
Απρίλιο του 2019 σε λειτουργία και δύνανται 
να στεγάσουν στελέχη της Φρουράς Κύμης, 
κατόπιν της πλήρους ανακατασκευής και 
ανακαίνισης της Λέσχης Αξιωματικών της 
Γ΄ Πυροβολαρχίας Βολής στην Κύμη Ευ-
βοίας. Το έργο αποτελεί επίσης δωρεά του 
κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου. 

Τέλος, εργασίες πλήρους ανακαίνισης 
έχουν εκτελεστεί μέσα στο τρέχον έτος 
και στα εστιατόρια του ΣΔΜ, αναβαθμίζο-
ντας τις δυνατότητες παροχής και παρα-
σκευής συσσιτίου των κληρωτών οπλι-
τών της Πυροβολαρχίας Διοικήσεως και 
της Β΄ Πυροβολαρχίας Βολής.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέτρα Στήριξης του Προσωπικού του Στρατού Ξηράς

Με κύριο μέλημα τη στήριξη του προσωπικού και των οικογενειών τους και αξιοποιώντας τη δυναμική η οποία δι-

αμορφώθηκε κατά το έτος 2018 με τις αναληφθείσες δράσεις στο πλαίσιο της ανακήρυξής του από το ΥΠΕΘΑ ως «Έτος 

Μέριμνας Προσωπικού», το ΓΕΣ συνεχίζει να αφουγκράζεται τις ανησυχίες του και να υλοποιεί ενέργειες προς διευκό-

λυνση της καθημερινότητάς του.

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 με τον κ. Α/ΓΕΣ στελεχών, προς επίλυση προβλημάτων που 

τους απασχολούν σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Οδοιπορικά Έξοδα Εσωτερικού Στρατιωτικού Προσωπικού

Με το άρθρο 65 του Ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 2018) παρατάθηκε η έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος για τις δαπάνες 

μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έως τις 30 Ιουνίου 2019.

Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Εκδόθηκαν οδηγίες με τις οποίες καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης στο διπλάσιο (για συνταξιοδοτικούς λόγους) 

του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Εγκαίνια Στρατιωτικού Πρατηρίου 
Βέροιας

Στις 22 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 

νέας αίθουσας του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βέροιας. 

Ανακαίνιση Θαλάμων του 404 ΓΝΣ

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, ανακαι-

νίστηκαν από τη Δρία Συντηρήσεως Εγκαταστάσεως της 1ης ΣΤΡΑ-

ΤΙΑΣ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»και παραδόθηκαν σε χρήση δύο θάλαμοι 

της Χειρουργικής Κλινικής του 404 ΓΝΣ.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ σε Οπλίτες θητείας

Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθησαν εξετάσεις πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ σε Οπλίτες θητεί-

ας. Οι υπόψη εξετάσεις συνεχίστηκαν και στις 7, 14 και 21 Μαρτίου 2019 για την πιστοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού 

αριθμού οπλιτών θητείας.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομιλία για την Πρόληψη του Καρκίνου

Την 1η Φεβρουαρίου 2019, στο πλάισιο μέριμνας προσωπι-

κού, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 95 ΑΔΤΕ ομιλία από Στρα-

τιωτικό Ιατρό-Ογκολόγο για την πρόληψη του καρκίνου εν' όψει 

της παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου.

Τελετή Αγιασμού και Εγκαινίων των Νέων 
Ξενώνων της 79 ΑΔΤΕ

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών προς το προσωπικό, πραγματοποιήθηκε στις 28 

Φεβρουαρίου 2019, στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ», 

τελετή αγιασμού και εγκαινίων των νέων ξενώνων της Ταξιαρχίας.

Επίσκεψη του ΒΝΣ Χίου στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, τα παιδιά που φιλοξενούνται στο ΒΝΣ της 96 ΑΔΤΕ «ΤΑ ΜΑΣΤΙΧΟ-

ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ» επισκέφθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 2019 το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου.

Ενημέρωση σε Θέματα Οδικής Ασφάλειας

 Στις 23 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» της ΜΕΡΥΠ ενημέρωση από τη ΜΕ-

ΡΥΠ/ΓΥΑ σε θέματα οδικής ασφάλειας. Την ενημέρωση παρακολούθησε το προσωπικό που υπηρετεί στο Στγείο και στις 

Μονάδες της Μεραρχίας που εδρεύουν στο Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ».

 Την ίδια ημέρα, αντίστοιχη ενημέρωση για την οδική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε στην 80 ΑΔΤΕ για το προσωπικό 

της περιοχής ευθύνης της.

 Στις 25 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα των 791 ΤΕΦ - 441 ΑΒΥΥ ενημερωτική ομιλία για τα τροχαία 

ατυχήματα

 Στις 25 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και της πρόληψης των τροχαίων 

ατυχημάτων, πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες της 95 ΑΔΤΕ ενημερωτικές ομιλίες για το προσωπικό με θέμα «Ασφά-

λεια Κινήσεων».

 Την 21η Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Διοικητή της Τροχαίας Καλαμάτας με θέμα «Τρο-

χαία Ατυχήματα» την οποία παρακολούθησε το σύνολο των Στελεχών και οπλιτών του 9ου Συντάγματος Πεζικού.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δράσεις της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ για το Προσωπικό

Στις 9 Ιανουαρίου 2019 η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ διοργάνωσε, στην αίθουσα τιμών «ΑΝΤΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ», τις 

παρακάτω δράσεις:

 Κοπή βασιλόπιτας του Στρατηγείου και των Μονάδων της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και λοιπών Μονάδων και Υπηρεσιών που 

εδρεύουν στο ν. Λάρισας

 Βράβευση Στελεχών τα οποία εργάζονται στους τομείς ασφάλειας, εκπαίδευσης, υποστήριξης ΔΜ και μέριμνας προσωπικού

 Βράβευση Μονάδων, Καταστημάτων και Υπηρεσιών 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ που αξιολογήθηκαν ως καλύτερες, κατά το έτος 2018.

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ πραγματοποιεί δράσεις για την προβολή και αναγνώριση της προσφοράς του Στρατιωτικού προ-

σωπικού, εκμεταλλευόμενη το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Λάρισας

 Το 1ο τρίμηνο του 2019 αναπτύχθηκε ειδικό πρόγραμμα στο ΒΝΣΛ, όπου με τη βοήθεια της Λογοθεραπεύτριας κ. Χρυ-

σάνθης Σταματοπούλου εκτιμήθηκε το επίπεδο λόγου-ομιλίας-έκφρασης-επικοινωνίας των νηπίων του ΒΝΣΛ και με τη βοή-

θεια της θεατρολόγου κ. Βανέσας Βραχνιάρη καλλιεργήθηκε η προοπτική βελτίωσής τους.

 Στις 14 Ιανουαρίου 2019, με τη βοήθεια του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου και των εκπροσώπων του, τα 

νήπια του ΒΝΣΛ γνώρισαν και έμαθαν τα βασικά στοιχεία που αφορούν:

 Στην καλλιέργεια της ελληνικής γης και στην πρωτογενή παραγωγή

 Στην αξία των φρούτων στη διατροφή

 Στη δυναμική της συνεργασίας και του συνεργατισμού

 Στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην ομορφιά της Ελλάδας.

 Στις 16 Ιανουαρίου 2019 ο Παιδίατρος του ΒΝΣΛ, Ιωάννης Κυριακίδης, στο πλαίσιο του προληπτικού υγειονομικού ελέγ-

χου, εξέτασε την οπτική οξύτητα των προνηπίων.

 Στις 26 Φεβρουαρίου 2019 πτυχιούχος οδοντίατρος, μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, μίλησε στα νήπια και 

τους γονείς για τη στοματική υγιεινή και εκτίμησε τη στοματική κατάσταση των νηπίων.

 Στις 6 Μαρτίου 2019 η Ψυχολόγος Υπλγός (ΥΨ) Καλλιόπη-Μαρία Αγοραστού, του 404 ΓΣΝ, συζήτησε με τους γονείς θέμα-

τα που αφορούν στην ψυχική ανάπτυξη των παιδιών τους.

Εκδήλωση για τους Σπουδαστές των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

Στις 9 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο μέριμνας υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για 

τους σπουδαστές των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ  και τους γονείς τους, για αναταλλαγή ευχών  εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προληπτική Υγειονομική Εξέταση στους 
Κατοίκους Ορεινών Περιοχών από 
Κλιμάκια του Δ΄ ΣΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωνι-

κής προσφοράς του Δ΄ Σώματος Στρατού, πραγ-

ματοποιήθηκε τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο 2019 

στις ορεινές περιοχές των Ν. Ξάνθης, Ροδόπης 

και Έβρου προληπτική υγειονομική εξέταση στους 

κατοίκους, από ιατρικά κλιμάκια του Δ΄ Σώματος 

Στρατού.

Διάθεση Δωρεάν Ξυλείας σε Άπορες Οικογένειες

Την 21η Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ Σώματος Στρατού προς τις 

τοπικές κοινωνίες, υπό την αιγίδα του ΓΕΣ, διατέθηκε δωρεάν ξυλεία προς τις άπορες οικογένειες, λόγω της χειμερινής 

περιόδου και των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Προσφέρθηκαν συνολικά 25 τόνοι ξυλείας σε 25 άπορες οικο-

γένειες της ορεινής Ξάνθης.

Σεμινάριο «Προστασία Πολιτών» στο NRDC-GR

Στο χρονικό διάστημα από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο «Προστασία Πολιτών» υπό τη 

Διεύθυνση Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας του NRDC-GR, με συμμετοχή προσωπικού του Στρατηγείου, των Στρατηγι-

κών Διοικήσεων του ΝΑΤΟ (SHAPE - SACT) και λοιπών διεθνών οργανισμών.

Εξουδετερώσεις Εκρηκτικών Μηχανισμών από το ΤΕΝΞ

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του ΤΕΝΞ, στην ΠΕ της ΑΣΔΥΣ, πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίσεις, 

εξουδετερώσεις, περισυλλογές και καταστροφές εκρηκτικών μηχανισμών-πυρομαχικών ως εξής:

Στις 28 Ιανουαρίου 2019, στην περιοχή Αμφιλοχίας Αιτωλοακαρνανίας

 Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, στην περιοχή Παλαμά Καρδίτσας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εθελοντικές Αιμοδοσίες
 Στις 30 Ιανουαρίου 2019 υπεγράφη πρωτό-

κολλο συνεργασίας και αμοιβαίας παροχής υπη-

ρεσιών για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων με 

την Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων (ΕΥ-

ΘΥΤΑ), Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου.

 Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 η ΑΔΤΕ, σε συνεργα-

σία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, συμμετείχε με προσωπικό 

και μέσα σε δενδροφύτευση, σε περιοχή της Νότιας Ρόδου, με-

ταξύ χωρ. Βάτιου και χωρ. Απόλλωνα.

 Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διάνοιξης δρομολογίου 

Αυλώνας-Κοιλιών στην κοινότητα Ολύμπου στη ν. Κάρπαθο.

95 ΑΔΤΕ

 Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της 95 ΑΔΤΕ, με 

μέριμνα του 95 ΤΥΕΘ, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία προσω-

πικού. Διατέθηκαν στο ΓΝ Ρόδου 12 φιάλες αίματος.

Διάθεση Προσωπικού και 
Μέσων της 5ης ΤΑΞΠΖ για την 
Αποκατάσταση δύο Γεφυρών

Από 26 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 2019 πραγ-

ματοποιήθηκε διάθεση προσωπικού της 5ης ΤΑΞΠΖ 

για συνδρομή των 747 ΕΤΜΧ και 725 ΤΜΧ σε προσω-

πικό και μέσα, για την αποκατάσταση δύο γεφυρών 

του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων που κατέρρευσαν 

μετά τις πλημύρες της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 

2019 στη Ν. Κρήτη.

 Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς της 79 ΑΔΤΕ, με μέριμνα 

του 79 ΤΥΕΘ, πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες προσωπικού. Διατέθηκαν 

στο ΓΝ Σάμου 50 φιάλες αίματος.

 Στις 11 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο Στρατόπε-

δο «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ» και συγκεντρώθηκαν 35 μονάδες αίματος 

από προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ.

 Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία από προσωπικό 

που υπηρετεί στη ν. Κω, από το τμήμα Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου – Κέ-

ντρου Υγείας Κω, στο ΣΤΕΠ Φρουράς Κω. Συγκεντρώθηκαν 50 φιάλες αίματος.
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Δράση KIDS SAVE LIVES

Στο πλαίσιο της δράσης KIDS SAVE LIVES διεξήχθησαν επιμορφωτικά 

σεμινάρια σε 600 περίπου μαθητές από ομάδα ιατρών και νοσηλευτών του 

404 ΓΣΝ:

 Στις 15 Ιανουαρίου στο 1ο και 9ο Λύκειο Λάρισας.

 Στις 22 Ιανουαρίου στο ΕΠΑΛ και Λύκειο Αγιάς Λάρισας.

 Στις 29 Ιανουαρίου στο Λύκειο Ελασσόνας.

 Στις 5 Φεβρουαρίου στο 6ο Γυμνάσιο Λάρισας.

 Στις 12 Φεβρουαρίου στο 1ο ΕΠΑΛ Λάρισας.

 Στις 14 Φεβρουαρίου στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης

 Στις 26 Φεβρουαρίου στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δράσεις Εξωστρέφειας 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OΗQ

Από 21 έως 28 Φεβρουαρίου 2019 η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OΗQ, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προσφοράς προς το κοινωνικό 

σύνολο, προέβη σε πλήθος δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στην ΠΕ/Δ΄ ΣΣ, όπως:

 Επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων για προληπτική ιατρική εξέταση κατοίκων και μαθητών

 Διάθεση ιατρών (Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ και Οφθαλμιάτρου) στην εκστρατεία προληπτικής ιατρικής του σωματείου 

«ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ», για την εξέταση μαθητών και κατοίκων στα χωριά Γλαύκη 

και Σμίνθη του Δήμου Μύκης

 Διάθεση ενός Φ/Τ-Ε/Τ για τον αποχιονισμό της ν. Σαμοθράκης

 Διάθεση προσωπικού και μέσων για τη φόρτωση υλικών ΜΠΕΛΕΥ, για τη συναρμολόγηση γέφυρας στη Ν. Κρήτη.

Οι παραπάνω ενέργειες θα συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια του έτους. Η προσφορά στον συνάνθρωπο οφείλει να είναι συνεχής 

και αδιάκοπη.

Διάθεση Τμήματος Απόδοσης Τιμών

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του Αεροπόρου Αντισμηνάρχου 

Κων/νου Περρίκου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Χίου για τη συμπλήρωση 76 ετών από την εκτέλεσή 

του. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς διατέθηκε η ΜΣΕΘ/96 ΑΔΤΕ και τμήμα απόδοσης τιμών 18 ανδρών.
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Εορτασμός των Θεοφανείων

 98 ΑΔΤΕ

Στις 6 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο επίσημος εορτασμός των Θεοφανείων στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ με τη συμμετοχή της 

ΜΣΕΘ/98 ΑΔΤΕ και ένοπλων τμημάτων στον χώρο κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 8Ο ΑΔΤΕ

Στις 6 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Θεοφανείων στη ν. Κω, παρουσία του Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ και με  

συμμετοχή αγήματος και αντιπροσωπείας Στελεχών.

Ημερίδα με Θέμα «Η Αξία της Μεσογειακής Διατροφής στο Ευ Ζην» στην 88 ΣΔΙ

Στις 26 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέ-

φειας και της κοινωνικής προσφοράς του Σχηματισμού, πραγμα-

τοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα «Η αξία της μεσογειακής διατρο-

φής στο Ευ Ζην».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν τα στελέχη του Σχηματισμού 

με τις οικογένειές τους, καθώς και πλήθος πολιτών της Νήσου.

Διάθεση Προσωπικού και Μέσων στον Δήμο Σαμοθράκης για τον 
Αποχιονισμό και την Αποκατάσταση Τμήματος του Οδικού Δικτύου

Από 6 έως 9 Ιανουαρίου 2019 και από 22 έως 26 Φεβρουαρίου 2019 διατέθηκαν από το ΤΔ 44 ΣΠ προσωπικό και μέσα-μηχα-

νήματα ΜΧ (1 γαιοπρωθητής - 1 JCB) στον Δήμο Σαμοθράκης για τον αποχιονισμό και αποκατάσταση τμήματος του οδικού δικτύου.

Προληπτική Εξέταση Κατοίκων Απομα-
κρυσμένων Χωριών στη Σαμοθράκη

Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής των απομακρυσμένων 

χωριών της ν. Σαμοθράκης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, εξε-

τάστηκαν από στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ 39 κά-

τοικοι των χωριών Αλώνια - Λάκκωμα - Προφήτης Ηλίας.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου ΕΔ, ΣΑ και Στρατιωτικών Σχολών

Στις 16 Φεβρουαρίου 2019 διεξήχθη ο αγώνας Ανώμαλου Δρόμου (International Day of Military Sports 2019) των ΕΔ 

και ΣΑ και Στρατιωτικών Σχολών, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας. Ο Στρατός Ξηράς κατέλαβε την 3η θέση στη γενική 

κατάταξη των ανδρών και την 1η θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών.

Στρατιωτικοί Αθλητικοί Αγώνες 2019 της 79 ΑΔΤΕ

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο των στρατιωτικών Αθλητικών Αγώνων 2019 της 79 ΑΔΤΕ, πραγματοποιήθηκε 

η διοργάνωση τελικού αγώνα επιτραπέζιας αντισφαίρισης και την 1η Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί των 

αγώνων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.
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Οφθαλμολογία 
      Διαβήτης
Οφθαλμολογία 
      Διαβήτης

Διακρίνεται σε διαβήτη τύπου I ο 
οποίος προσβάλλει συνήθως, αλλά όχι 
αποκλειστικά, άτομα κάτω των 30 ετών 
και οφείλεται στη μικρή ή μηδενική πα-
ραγωγή ινσουλίνης από το σώμα μας 
και τον διαβήτη τύπου II που εμφανίζε-
ται, κυρίως, σε ενήλικες.

Συμπτώματα στον Οφθαλμό
Ο οφθαλμός είναι ένα από τα όργα-

να που χαρακτηριστικά προσβάλλονται 
από τον διαβήτη.

Η πιο σοβαρή παθολογική κατά-
σταση του ματιού που σχετίζεται με τον 
διαβήτη αφορά το δίκτυο των αιμοφό-
ρων αγγείων που τροφοδοτούν τον 
αμφιβληστροειδή. Αυτή η κατάσταση 
ονομάζεται διαβητική αμφιβληστροει-
δοπάθεια.

Διακρίνεται σε μη παραγωγική και 
παραγωγική μορφή. Η πρώτη είναι η 

πιο συχνή, τα αγγεία του αμφιβληστρο-
ειδούς είναι ελαφρά προσβεβλημένα 
και όσο η ωχρά κηλίδα δεν επηρεά-
ζεται, η όραση είναι φυσιολογική και ο 
ασθενής δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρ-
ξη οποιουδήποτε προβλήματος σχετι-
ζομένου με τα μάτια του.

Όταν, όμως, προσβληθεί η ωχρά 
κηλίδα, η περιοχή του αμφιβληστροει-
δούς που μας επιτρέπει να διαβάζουμε, 
να διακρίνουμε τις λεπτομέρειες και τα 
χρώματα, τότε παρουσιάζεται η ωχρο-
πάθεια. Σε αυτήν την περίπτωση συ-
νειδητοποιεί ο ασθενής ότι «δεν βλέπει 
καλά» και οδηγείται στον οφθαλμίατρο.

Η παραγωγική διαβητική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια είναι η πιο σοβαρή 
μορφή και αφορά μεγάλη βλάβη των 
αγγείων και επομένως μειωμένη πα-
ροχή οξυγόνου στον αμφιβληστροειδή. 
Στην περίπτωση αυτή έχουμε ισχαιμία 

και ο οργανισμός αντιδραστικά, προ-
σπαθώντας να αυξήσει την αιμάτωση, 
παράγει ουσίες που οδηγούν στην ανά-
πτυξη νέων αγγείων. Αυτά, όμως, δεν 
είναι φυσιολογικά, είναι εύθραυστα, 
και τα συστατικά του αίματος διαρρέ-
ουν από τα τοιχώματά τους. Επίσης, 
δεν αναπτύσσονται μέσα στον αμφιβλη-
στροειδή, αλλά στην επιφάνειά του και 
επεκτείνονται στο υαλοειδές, μια ουσία 
σε μορφή ζελέ (gel) η οποία βρίσκεται 
σε σύνδεση με τον αμφιβληστροειδή 
και καταλαμβάνει την κεντρική κοιλό-
τητα του οφθαλμού. Αυτά τα νεοαγγεία, 
όπως ονομάζονται, μπορούν να οδηγή-
σουν σε αιμορραγίες εντός του οφθαλ-
μού και αποκόλληση του αμφιβληστρο-
ειδούς με αποτέλεσμα σημαντική μείω-
ση της όρασης.

Οι μη φυσιολογικές μεταβολές των 
επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα ενός 

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος κατά την οποία ο οργανισμός δεν παράγει αρκετή ποσότητα 
μιας ορμόνης που λέγεται ινσουλίνη ή όταν η ινσουλίνη που παράγεται έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα. 
Αυτό έχει ως συνέπεια τη διαταραχή της ρύθμισης των επιπέδων της γλυκόζης του αίματος, με αποτέλεσμα 

βλάβες σε όργανα του σώματός μας, σε αιμοφόρα αγγεία και νεύρα.

διαβητικού μπορούν να επηρεάσουν 
τον φακό του ματιού, ειδικά αν ο δια-
βήτης δεν ελέγχεται ικανοποιητικά. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παροδική 
θόλωση της όρασης κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, ανάλογα με τα επίπεδα της 
γλυκόζης του αίματος.

Μια περισσότερο μακροπρόθεσμη 
επίδραση του διαβήτη στον οφθαλμό 
είναι η θόλωση του φακού και αυτό 
ονομάζεται καταρράκτης.

Αντιμετώπιση
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι 

κάποιος που πάσχει από διαβήτη, δεν 
είναι δεδομένο ότι θα εμφανίσει και 
επιπλοκές στα μάτια. Από αυτούς που 
παρουσιάζουν επιπλοκές, πολλοί έχουν 
μια ελαφρά μορφή αμφιβληστροειδο-
πάθειας, η οποία μπορεί να μην εξε-
λιχθεί ποτέ σε μια κατάσταση που θα 
απειλήσει την όρασή τους.

Η αντιμετώπιση της μη παραγωγι-
κής διαβητικής αμφιβληστροειδοπά-
θειας περιλαμβάνει τακτικό οφθαλμο-
λογικό έλεγχο και προσπάθεια ρύθμι-
σης άλλων παραγόντων που συμβάλ-
λουν στην επιδείνωση αυτής, όπως:

 έλεγχο των επιπέδων σακχάρου 
αίματος (επιπέδων γλυκόζης)

 προσεκτική ρύθμιση της αρτηρι-
ακής πίεσης

 έλεγχο των επιπέδων χοληστερί-
νης, λιπιδίων αίματος

 διατήρηση καλής φυσικής κατά-
στασης, φυσιολογικού σωματικού βά-
ρους, διακοπή καπνίσματος.

Σε περίπτωση συνυπάρχουσας 
ωχροπάθειας, η αντιμετώπιση περι-
λαμβάνει –ανάλογα με τα εξατομικευ-
μένα χαρακτηριστικά της προσβολής–, 
θεραπεία με laser, ένεση εντός του 
οφθαλμού, και συγκεκριμένα στο υαλο-
ειδές, θεραπευτικών παραγόντων ή και 
συνδυασμό αυτών (laser και ένεση). Οι 
παραπάνω ενέσεις μπορεί να απαιτηθεί 
να επαναλαμβάνονται ανά διαστήματα, 
ανάλογα με την περίπτωση, προκειμέ-
νου να διατηρείται το θεραπευτικό απο-
τέλεσμα. Επισημαίνεται ότι δεν επιτυγ-
χάνεται πάντα η πλήρης αποκατάσταση 
της όρασης και έτσι επιδιώκουμε την, 
όσο είναι δυνατόν, διατήρηση ή/και 
βελτίωσή της σε βάθος χρόνου.

Η παραγωγική διαβητική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια, αρχικά, αντιμετωπί-

ζεται με θεραπεία laser η οποία όμως 
εφαρμόζεται σε διαφορετική περιοχή 
από την περίπτωση της ωχροπάθειας. 
Ενδεχόμενα, μπορεί να προκαλέσει κά-
ποιου βαθμού έκπτωση όρασης, αλλά 
αυτό είναι αναπόφευκτο προκειμένου 
να αποφύγουμε σοβαρότερα προβλήμα-
τα στο μέλλον. Αυτή η θεραπεία επιδιώ-
κει να διακόψει ή να επιβραδύνει την 
εξέλιξη της πάθησης. Εάν αυτό δεν εί-
ναι εφικτό ή καθυστερήσει η θεραπεία, 
τότε εμφανίζονται σοβαρές αιμορραγίες 
εντός του οφθαλμού ή/και αποκόλληση 
αμφιβληστροειδούς και η χειρουργική 
αποκατάσταση είναι απαραίτητη.

Ανακεφαλαιώνοντας, επισημαίνε-
ται ότι όποιος πάσχει από διαβήτη δεν 
είναι δεδομένο ότι θα εμφανίσει πρό-
βλημα στην όρασή του. Η ενημέρωση 
και η εγρήγορση από την πλευρά του 
διαβητικού ατόμου, σε συνδυασμό με 
τη συνεργασία ενδοκρινολόγου και 
οφθαλμιάτρου, είναι προϋποθέσεις μα-
κροχρόνιας διατήρησης του καλύτερου 
δυνατού επιπέδου όρασης.

Αρτρος Νικόλαος Κούρτης,
Επιμελητής Οφθαλμολογικού Τμήματος 

424 ΓΣΝΕ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το παρόν κείμενο, με επίκεντρο τους αγώνες της Κρητικής Επανάστασης 1866-1869, θα προσπαθήσει να 
αναδείξει τον δυσμενή ρόλο που έπαιξε η απουσία Ενιαίας Στρατιωτικής Αρχής στην εξέλιξή της. Στην 
Κρήτη, μετά τη θέσπιση καθεστώτος ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, με το Χάτι Xουμαγιούν1 του σουλτάνου (1856), είχε ευνοηθεί η ανάπτυξη ενός ομογενούς 
πληθυσμού που ομιλούσε την ελληνική γλώσσα, ασπαζόταν την Ορθόδοξη θρησκεία και είχε σαφή 
ελληνική εθνική συνείδηση. Την άνοιξη του 1866, είχε δημιουργηθεί στο νησί μια έκρυθμη κατάσταση 
εξαιτίας της επανόδου της φορολογίας σε δυσβάσταχτα επίπεδα, της κατάργησης του δικαιώματος της 

οπλοφορίας και του μοναστηριακού ζητήματος.2 

Η πρόσφατη ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864) συνέβαλε στην εκδήλωση ανάλογου αιτήματος από τους Κρήτες. Στις 
14 Μαΐου 1866, η Γενική Συνέλευση Κρητών απέστειλε προς τον σουλτάνο και τις Μεγάλες Δυνάμεις –Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία– επί-
σημη αναφορά για ένωση της νήσου με την Ελλάδα. Παράλληλα, διαβίβασε μυστικό υπόμνημα στις Δυνάμεις για να συναινέσουν 
στην ένωσή της ή να συνδράμουν, ώστε να χορηγηθεί ένας πολιτικός οργανισμός, που θα εγγυόταν τη χριστιανική διακυβέρνησή 
της. Η Πύλη αρνήθηκε να αποδεχθεί οποιοδήποτε αίτημα και προέβη σε αποστολή στη Σούδα 4.600 Αιγύπτιων στρατιωτών (Ιούνιος 
του 1866). Η Συνέλευση, αφού διαμαρτυρήθηκε στην Πύλη ότι άοπλα και ειρηνικά είχαν διεκδικήσει τα δικαιώματά τους, προέκρινε 
την ένοπλη επαναστατική διεκδίκηση της ένωσης, ελπίζοντας στη μεσολάβηση και υποστήριξη των Δυνάμεων.

 Οι τελευταίες, και ειδικότερα η Αγγλία και η Ρωσία, αντιμετώπιζαν με προβληματισμό την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και συνακόλουθα το πρόβλημα της διανομής των εδαφών της. Ως εκ τούτου, ενισχύθηκε η αγγλορωσική αντιπαλότητα. Από τη μία, ο 
τσάρος παρουσιαζόταν ως προστάτης των χριστιανικών λαών των Βαλκανίων. Από την άλλη, η Αγγλία είχε ως δόγμα της εξωτερικής πο-
λιτικής της την ουδετερότητα και την απαγόρευση εξόδου των Ρώσων στη Μεσόγειο.3 Στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις 1866-1869 τήρησαν 
επίσημα ουδέτερη στάση, ενώ ανεπίσημα ενθάρρυναν την επανάσταση με την αποστολή εθελοντών αξιωματικών με τα σώματά τους.

Σε όλη την Κρήτη οργανώθηκαν επαναστατικές επιτροπές και επαρχιακές συνελεύσεις. Οι χριστιανοί της νήσου συγκεντρώθηκαν 
γύρω από τους οπλαρχηγούς και τα ένοπλα σώματα. Ως πλεονεκτήματα είχαν τη γνώση του γεωγραφικού ανάγλυφου του νησιού και 
της τακτικής του κλεφτοπολέμου. Ωστόσο, ο παλιός και δύσχρηστος οπλισμός τους, η έλλειψη πολεμοφοδίων και τροφοδοσίας, αφενός 
αποτελούσαν μειονεκτήματα, αφετέρου τους καθιστούσε από την έναρξη του πολέμου εξαρτημένους από την Ελλάδα και τις Δυνάμεις.

Στις 21 Αυγούστου 1866, κηρύχθηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση των Κρητών η ένωση με την Ελλάδα στον Ασκύφου 
Σφακίων. Η επίθεση ντόπιων μουσουλμάνων εναντίον του οπλαρχηγού Κωνσταντίνου Κριάρη στην Πλαταριά Σελίνου πυροδότησε 
την έναρξη της επανάστασης. Αν και ο Μουσταφά Πασάς κάλεσε τους Κρήτες να καταθέσουν τα όπλα με αντάλλαγμα την ικανοποί-
ηση των αιτημάτων τους, η Συνέλευση απάντησε με το σύνθημα «Ένωσις ή Θάνατος». Έτσι, ξεκίνησε η επανάσταση, που λόγω της 
διάρκειας (1866-1869), των ωμοτήτων που διαπράχθηκαν από τον Οθωμανικό Στρατό εναντίον των χριστιανών του νησιού, αλλά και 

1Μεταρρυθμιστικό διάταγμα.
2Η διαχείριση των μοναστηριακών προσόδων της ανατολικής Κρήτης δίχασε τους χριστιανούς του νησιού, εξαιτίας της αυθαίρετης οθωμανικής ανάμειξης 
υπέρ της ομάδας του μητροπολίτη.
3Η Αγγλία ενδιαφερόταν να εξασφαλίσει την ελεύθερη διέλευσή της προς τις αποικίες στις Ινδίες και τον έλεγχο των νέων συνθηκών που θα σηματοδοτούσε 
στην περιοχή η διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ (1854-1869).

της απουσίας Ενιαίας Στρατιωτικής Αρχής, ονομάστηκε το «δεύτερο ’21». 
Η επίθεση των Σφακιανών στις Βρύσες (24 Αυγούστου) συνέβαλε 

στον αποκλεισμό του Αιγυπτιακού Στρατού από τα Χανιά και οδήγησε 
στη συνθηκολόγηση του Σαχίν Πασά. Ο θετικός αντίκτυπός της στην 
Αθήνα καθόρισε τη συγκρότηση επιτροπών για την υποστήριξη του 
αγώνα και την αποστολή στα Σφακιά του Ταγματάρχη Πυροβολικού 
Ιωάννη Ζυμβρακάκη με επίλεκτο σώμα αξιωματικών και εθελοντών, 
εφοδιασμένων με πολεμοφόδια. Η Συνέλευση όμως δεν προέβη στην 
εκλογή Γενικού Στρατιωτικού Αρχηγού, στις εντολές του οποίου θα 
πειθαρχούσαν ντόπιοι οπλαρχηγοί και εθελοντές αξιωματικοί.

Τον Οκτώβριο του 1866, στην ήττα του Βαφέ, αναδείχθηκε το πρό-
βλημα συνύπαρξης της τακτικής του ανταρτοπολέμου με το επιχειρη-
σιακό σχέδιο που επέλεγαν οι αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού. 
Ειδικότερα, ο Ζυμβρακάκης κατηγορήθηκε ως ο κύριος υπεύθυνος 
της ήττας, εφόσον γνώριζε ότι ήταν αδύνατη η κατά παράταξη μάχη και 
επήλθε πλήγμα στην αξιοπιστία της στρατιωτικής ικανότητας των εθελο-
ντών αξιωματικών. Ωστόσο, και ο Ζυμβρακάκης είχε αποθαρρυνθεί από 
την ήττα και αντιμετώπιζε πλέον την επανάσταση ως καταδικασμένη να 
αποτύχει, εκτός και αν επενέβαιναν οι Μεγάλες Δυνάμεις. Η μεταστάθ-
μευσή του στα δυτικά, ενώ οι εχθρικές δυνάμεις προέλαυναν ανατολι-
κά, καταδεικνύει ότι δεν αντιλαμβανόταν την τακτική που θα έπρεπε να 
ακολουθήσει ως διοικητής ατάκτων εναντίον του τακτικού Οθωμανικού 
Στρατού και αποδείχθηκε ότι είχε άγνοια του ανταρτοπολέμου. Δυστυ-
χώς, το παράδειγμά του ακολούθησαν και οι άλλοι αρχηγοί των Δυτικών 
Επαρχιών, διευκολύνοντας την εισβολή του Μουσταφά στο Ρέθυμνο.

Ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού Πάνος Κορωναίος είχε κατέλθει 
στην Κρήτη με την προοπτική να του ανατεθεί η Γενική Στρατιωτι-
κή Αρχηγία της Κρήτης (Σεπτέμβριος του 1866). Ωστόσο, για λόγους 
κομματικούς η Κεντρική Επιτροπή Αθηνών δεν τον υποστήριξε, με 
συνέπεια να αναγνωριστεί Αρχηγός του Κεντρικού Διαμερίσματος 
(Ρέθυμνο) και ο αγώνας της Κρήτης να παραμείνει χωρίς Γενικό Αρχηγό. Η αποτυχία του σώματος του Κορωναίου και των 
500 επαναστατών να αποκρούσουν την επίθεση των Οθωμανών στο Αμπελάκι (20 Οκτωβρίου) ενίσχυσε, για άλλη μια φορά, 
την έλλειψη εμπιστοσύνης των επαναστατών προς τους εθελοντές αξιωματικούς. Η κατάσταση όμως θα εξελισσόταν ακόμα 
χειρότερα, καθώς στην επικείμενη επίθεση του Μουσταφά στη Mονή Αρκαδίου, το αμυντικό σχέδιο του Κορωναίου δεν 
υποστηρίχθηκε. Για άλλη μια φορά, ο εθελοντής αξιωματικός θα βρισκόταν αντιμέτωπος με την απροθυμία των ντόπιων επα-
ναστατών, αλλά και του Ζυμβρακάκη, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στην έκκλησή του για βοήθεια. Στις 8 Νοεμβρίου, με την 
είσοδο των Οθωμανών στη Mονή, ανατινάχθηκε η πυριτιδαποθήκη της από τους επαναστάτες. Η ηρωική θυσία του Αρκαδίου 
προκάλεσε έκρηξη φιλελληνισμού, δυστυχώς όμως καταδείκνυε και τα δεινά που προκαλούσε η απουσία Γενικού Αρχηγού, 
καθώς και την αδυναμία συνεργασίας εθελοντών αξιωματικών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους επαναστάτες.

Έως τις αρχές Δεκεμβρίου, η έλλειψη πολεμοφοδίων αλλά και οι έριδες μεταξύ των αρχηγών διευκόλυναν την ταχύτατη 
προέλαση του Μουσταφά στο Σέλινο (Χανιά). Η διαφωνία Ζυμβρακάκη-Κορωναίου για το αξίωμα του Γενικού Αρχηγού, καθώς 
ο πρώτος δεν δεχόταν να τεθεί υπό τις διαταγές του δευτέρου, ανέδειξε τη διχόνοια ως τον βασικό εχθρό της Επαναστάσεως. 
Ωστόσο, μεγάλη ήταν και η ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης Κρητών, η οποία αντί να καταργήσει τον Ζυμβρακάκη, τον ανακήρυξε 
Αρχηγό των Δυτικών Επαρχιών, λόγω της συγγένειάς του με τον Υπουργό Στρατιωτικών της ελληνικής κυβέρνησης, Χαράλαμπο 
Ζυμβρακάκη. Μάλιστα, για να μην ασχολείται (η Συνέλευση) με τις έριδες των αρχηγών αποφάσισε να στείλει τους Συνταγμα-
τάρχες Κορωναίο και Χρήστο Βυζάντιο, καθώς και τον  Αντισυνταγματάρχη Σπυρίδωνα Γενίσαρλη και τον Λοχαγό Θεμιστοκλή 
Σαράτσογλου στις Ανατολικές Επαρχίες, επιτρέποντας την ελεύθερη κίνηση των εχθρικών δυνάμεων υπό τον Μουσταφά.

Στις αρχές Ιανουαρίου 1867, ο Ρεσίτ Πασάς επιτέθηκε στον Τύλισο Μαλεβιζίου. Αν και τα σώματα των εθελοντών και των 
επαναστατών αντιστάθηκαν με πείσμα, εντούτοις αναγκάσθηκαν να συμπτυχθούν εξαιτίας της έλλειψης πολεμοφοδίων αλλά και 
της έλλειψης πειθαρχίας. Διακόσιοι από τους εθελοντές παραδόθηκαν στους Οθωμανούς στο Βισταγή Αμαρίου και άλλοι, αφού 
μετέβησαν στο Ρέθυμνο, επιβιβάσθηκαν σε οθωμανικό πλοίο και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Επειδή, όμως, οι περισσότεροι ήταν 
από το σώμα του Κορωναίου, ο Συνταγματάρχης της Βασιλικής Φάλαγγος Δημήτριος Πετροπουλάκης4 με Ημερήσια Διαταγή (28 
Ιανουαρίου) προέβη στον βαρύ χαρακτηρισμό του σε προδότη, αποδίδοντάς του την ευθύνη της εγκαταλείψεως του πεδίου μά-
4Αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι του Πετροπουλάκη στην Κρήτη (Δεκέμβριος 1866-Δεκέμβριο 1867), με 600 εθελοντές Μανιάτες.

Η Κρητική Επανάσταση
1866-1869 & η απουσία

Ενιαίας Στρατιωτικής Αρχής

Ιωάννης Ζυμβρακάκης
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χης. Ωστόσο, τον αδικούσε, καθώς η κύρια αιτία ήταν η έλλειψη πειθαρ-
χίας και τροφής. Η ένταση της αντιζηλίας των αρχηγών διατηρούνταν 
αμείωτη.

Στις Δυτικές Επαρχίες, ο Αλή Σαρχός Πασάς συνέχιζε τις επιχει-
ρήσεις. Στα Σφακιά, ο Μουσταφάς απαίτησε την άμεση εκδίωξη των 
επαναστατών και την παράδοση 200 όπλων, ώστε να δείξει στην Πύλη 
ότι η επανάσταση στην περιοχή έβαινε στο τέλος της. Αν και δέχθη-
κε αιφνιδιαστική επίθεση στα στενά του Κατρέ από τους Σφακιανούς 
και προέβη σε άτακτη φυγή, ωστόσο διατηρούσε την ψευδαίσθηση 
ότι η επανάσταση θα τελείωνε σύντομα. Στο Μαλεβίζι, ο Ρεσίτ Πασάς 
εκστράτευσε εναντίον των επαναστατών και των εθελοντών, ωστό-
σο απέτυχε και υποχώρησε με σημαντικές απώλειες (15 Ιανουαρί-
ου). Λίγες ημέρες αργότερα, εκδηλώθηκε οργανωμένη επίθεση των 
Κριάρη, Κορκίδη, Γιάνναρη Χατζημιχάλη, Ζυμβρακάκη και των Μα-
νουσάκηδων στη θέση Χωστή (Σέλινο), εξαναγκάζοντας τα οθωμανι-
κά στρατεύματα υπό τον Σαρχό Πασά να επιστρέψουν στα Χανιά. Στις 
Αρχές Φεβρουαρίου, οι επαναστάτες συγκρούσθηκαν με τους Οθω-
μανούς στο Γερακάρη και στο Μέρωνα Αμαρίου, αναγκάζοντας τους 
τελευταίους σε υποχώρηση. Η Συνέλευση αποφάσισε τη συγκρότηση 
Προσωρινής Κυβέρνησης. Επιτροπές δημιουργήθηκαν σε Ρέθυμνο, 
Χανιά, Ηράκλειο και αναγνωρίστηκαν στρατιωτικοί αρχηγοί. Ωστόσο, 
τα κύρια προβλήματα της Επαναστάσεως που ήταν η επιλογή Γενικού 
Αρχηγού, η στρατιωτική οργάνωση των ντόπιων και εθελοντικών σω-
μάτων και η οργάνωση του εφοδιασμού, παρέμεναν ανοικτά.

Τον Μάρτιο του 1867, οι επανειλημμένες επιθέσεις του Ρεσίτ εναντίον 
των επαναστατών, με αποκορύφωμα τη μάχη στο Αμπελάκι καθιστούσε 
εμφανές ότι η επανάσταση συνεχιζόταν με ένταση σε όλη την Κρήτη. Ο 
σουλτάνος εξαναγκάστηκε σε αντικατάσταση του Μουσταφά Πασά από τον 
Ομέρ Πασά, ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους ικανότερους στρατιωτι-
κούς διοικητές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 28 Μαρτίου, έφθα-

σε στα Χανιά με αρκετό στρατό και Ευρωπαίους αξιωματικούς στο Επιτελείο του για να καταστείλει την επανάσταση. Στις αρχές 
Απριλίου, ο Ομέρ έφτασε στον Αποκόρωνα, και αφού κατέστρεψε χωριά, απείλησε τους επαναστάτες με αντεκδίκηση. Ωστόσο, οι 
Σφακιανοί ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι τελικής πτώσης. Ταυτόχρονα, άλλοι οπλαρχηγοί και εθελοντές κατέλαβαν τα 
στενά της Κράπης και τα στενά του Καλλικράτη στα ανατολικά. Ο Ομέρ προχώρησε προς Ρέθυμνο και Μυλοπόταμο. Αν και τα επανα-
στατικά σώματα της Κρήτης τον παρενοχλούσαν διαρκώς, κατόρθωσε να φθάσει στις 10 Μαΐου στο Ηράκλειο. Μέχρι τον Ιούλιο, είχε 
επιτυχίες στο Λασίθι και στα Σφακιά, ωστόσο, ο αντικειμενικός σκοπός του να καταπνίξει την επανάσταση στο νησί δεν είχε πετύχει.

Τον Σεπτέμβριο, ο Ομέρ αντικαταστάθηκε από τον Ααλή Πασά, ο οποίος προκήρυξε τον Οργανικό Νόμο5 και κάλεσε τον 
λαό να εκλέξει πληρεξούσιους για την εφαρμογή του. Η Συνέλευση απέρριψε τις προτάσεις του και οι εχθροπραξίες συνε-
χίστηκαν. Τον Νοέμβριο, διορίσθηκε Γενικός Διοικητής, ο Χουσεΐν Αυνή Πασάς. Αν και οι συνεχείς επιθέσεις του δεν είχαν 
αποτέλεσμα, εντούτοις οι θέσεις εγκαταλείφτηκαν από τους επαναστάτες εξαιτίας της βαρυχειμωνιάς και γιατί θεωρήθηκε 
απαραίτητο να ενισχυθεί η θέση του Αποκόρωνα. Ο Χουσεΐν στράφηκε σε μια πιο ήπια πολιτική και εγκατέλειψε την τακτική 
των εκστρατειών με ισχυρές δυνάμεις. Επίσης, προέβη στην κατασκευή μικρών και μεγάλων πύργων σε επίκαιρα σημεία, 
για να ελέγχει στρατιωτικά το νησί. Παράλληλα, ενισχύθηκε ο αποκλεισμός των παραλίων από τα οθωμανικά πλοία, για να 
παρεμποδιστεί ο ανεφοδιασμός των επαναστατών από την Ελλάδα.

Από τα τέλη του 1867 και ολόκληρο το 1868, επειδή σε πολλά χωριά είχαν αποκλειστεί και συνακόλουθα είχαν εξανα-
γκαστεί σε υποταγή πολλοί άμαχοι γέροντες, γυναίκες και παιδιά, οι επαναστάτες μετέβαλαν τον τρόπο ενεργείας τους και 
προσέφυγαν στα ορεινά, για να συνεχίσουν τις εχθροπραξίες και την παρενόχληση των Οθωμανών. Τον Μάρτιο, εκδηλώθηκε 
επίθεση του Μιχαήλ Κόρακα και άλλων αρχηγών εναντίον των οθωμανικών προφυλακών στο Σερβιλί Ηρακλείου, η οποία 
υπέπεσε σε υποχωρητικό αγώνα, για να καταλήξει σε επιτυχή αντεπίθεση. Στη συνέχεια, ο Χουσεΐν διέταξε τον Μεχμέτ να 
προελάσει από το Καστέλι και να καταδιώξει τους εξεγερμένους. Στις αρχές Απριλίου, οι επιθέσεις των επαναστατών συνε-
χίστηκαν στο Μελιδόνι Ρεθύμνου καταβάλλοντας τον Μεχμέτ. Ο Κόρακας με το σώμα του νίκησε τους Οθωμανούς στο Γαζί 
Μαλεβιζίου (Μάιος), όπου, για πρώτη φορά, οι επαναστάτες χρησιμοποίησαν εμπρηστικές ύλες.
5Ο Οργανικός Νόμος συνιστούσε έναν νέο διοικητικό οργανισμό, ο οποίος πρότεινε το σύστημα περιορισμένης αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή χριστιανών 
αντιπροσώπων.

Οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1868. Τον Νοέμβριο, επέστρεψε, για δεύτερη φορά, 
στην Κρήτη ο Πετροπουλάκης με τον γιο του Λεωνίδα, για να ενισχύσει τον αγώνα. Δυστυχώς, στις Βρύσες Χανίων κυκλώ-
θηκε από τον Μεχμέτ και κατανικήθηκε με την απώλεια πολλών ανδρών του. Εν τω μεταξύ, η Κρήτη είχε πλημμυρίσει από 
τον Οθωμανικό Στρατό. Οι επαναστάτες είχαν περιέλθει σε δυσχερή θέση. Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Πετροπουλάκης και οι 
άλλοι αρχηγοί των εθελοντικών σωμάτων των Δυτικών Επαρχιών παραδόθηκαν. Η Επαναστατική Επιτροπή των Ανατολικών 
Επαρχιών, πληροφορούμενη ότι εγκαταλείφθηκαν οι Δυτικές Επαρχίες και ότι άλλοι αρχηγοί παραδόθηκαν και άλλοι αναχώ-
ρησαν για την Ελλάδα, χωρίς να εξακριβώσει την εγκυρότητα των πληροφοριών, προέβη στην αποκήρυξη διά ψηφίσματος 
όσων αναχώρησαν για την Ελλάδα. Ωστόσο, και οι Ανατολικές Επαρχίες περιήλθαν σε δεινή κατάσταση, ιδιαίτερα μετά την 
οθωμανική κατοχή του Λασιθίου, με συνέπεια να δηλώσουν παράδοση, στα μέσα Ιανουαρίου.

Την 1η Φεβρουαρίου 1869, ο Υπουργός Εξωτερικών Φουάτ Πασάς της Πύλης ανακοίνωσε στις Δυνάμεις το οριστικό 
τέλος της επανάστασης. Η Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 άφησε ανυπολόγιστες ζημιές στο νησί αλλά και έπληξε ανε-
πανόρθωτα το γόητρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χάθηκαν, περίπου, 8.000 αγωνιστές και τραυματίστηκαν τριπλάσιοι. 
Ο Οργανικός Νόμος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του, αποτέλεσε το μόνο κέρδος, αποτελώντας 
το πρώτο βήμα διοικητικής χειραφέτησης. Στην Κρήτη συνολικά είχαν κατέλθει 3.000 εθελοντές, εκ των οποίων οι 70 ήταν 
αξιωματικοί και περίπου 200 υπαξιωματικοί. Η απουσία όμως Ενιαίας Στρατιωτικής Αρχής ευνόησε την πολυαρχία και 
συνακόλουθα τη διχόνοια μεταξύ των οπλαρχηγών και των αξιωματικών. Η διαχείριση της επανάστασης από τις ελληνικές 
κυβερνήσεις αποδείχθηκε λανθασμένη. Στην πραγματικότητα, ο απώτερος σκοπός τους δεν ήταν η ήττα των οθωμανικών 
δυνάμεων αλλά η επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και ιδιαίτερα της Αγγλίας, καθώς πίστευαν ότι η Κρήτη θα παραχω-
ρούνταν στην Ελλάδα κατά το πρότυπο της παραχώρησης των Επτανήσων.

Από την πλευρά των Δυνάμεων, η απουσία κοινής εξωτερικής πολιτικής ανέδειξε τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντά 
τους. Η Συνδιάσκεψη στο Παρίσι (28 Δεκεμβρίου 1868 - 8 Ιανουαρίου 1869), προστατεύοντας για άλλη μια φορά την ακε-
ραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτέλεσε το τεκμήριο της ιδιοτέλειας των Δυνάμεων, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε 
εκεί ως κατηγορούμενη, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως κατήγορος και η Κρήτη εγκαταλείφθηκε στην τύχη της για αρκετά 
χρόνια ακόμα. Η απουσία Ενιαίας Στρατιωτικής Διεύθυνσης των Επιχειρήσεων συνέβαλε στο δυσανάλογο αποτέλεσμα της 
επανάστασης έναντι της μεγάλης θυσίας των αγωνιστών, καθώς η ένωση της πολύπαθης Κρήτης με την Ελλάδα δεν θα 
πραγματοποιούνταν νωρίτερα από την 1η Νοεμβρίου 1913.
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