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

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
• Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρέμβασης σε Κρίση, σε 24ωρη βάση 
• Συμβουλευτική Διοικήσεων για χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων • Προγράμματα πρόληψης και 
διαχείρισης εργασιακού στρες, επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών αποστολών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων 
• Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των ΕΔ • Ψυχοθεραπεία 
ατομική και ομαδική, συμβουλευτική ατόμου-ζεύγους-γονέων-οικογένειας • Ψυχιατρική παρακολούθηση 
ενηλίκων • Παρέμβαση σε δυνητικά ψυχικά τραυματικά γεγονότα • Λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου μελέτης 
και εφαρμογής συστημάτων επιλογής στρατιωτικού προσωπικού • Έρευνα σε θέματα στρατιωτικής ψυχικής υγείας
• Εξειδικευμένο γραφείο συμβουλευτικής των εξαρτήσεων.

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

Το προσωπικό
Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.ά., και των τριών Κλάδων των ΕΔ.

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

Πρόσβαση
Το ΔΚΨΥΕΔ εδρεύει στο 414 ΣΝ Ειδικών Νοσημάτων, Ταξιάρ-
χου Βέλιου 6, 15236-Παλαιά Πεντέλη, ΣΤΓ 902. Η πρόσβα-
ση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πραγματοποιείται με 
τις λεωφορειακές γραμμές 460 και 461 από τον σταθμό 
Μετρό Χαλανδρίου και τη γραμμή λεωφορείου 446 
από τον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου.
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Αγαπητοί αναγνώστες

Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για το προσωπικό της Ταξιαρχίας να υπηρετεί στον ιστο-

ρικό αυτό Σχηματισμό, συνεχιστή του ένδοξου 29ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ.

Η 29η ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» έχει έδρα την 

Κομοτηνή, με περιοχή ευθύνης τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Η ιδιομορφία 

και η ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπου είναι αναπτυγμένη, επιβάλλει τη συνεχή 

επαγρύπνηση και τον υψηλό βαθμό μαχητικής ικανότητας των Μονάδων και Ανε-

ξάρτητων Υπομονάδων της. Η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, η συντήρηση 

του υλικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων, εγγυώνται τη διατήρηση του υψη-

λού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητάς της.

Η φιλοξενία στις σελίδες του Περιοδικού Στρατός και Ενημέρωση του παρόντος 

τεύχους, μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλουμε το έργο που επιτελούμε και να εκθέσουμε την αποστολή μας σε μια 

από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας.

Μέλημα της Ταξιαρχίας για την επίτευξη του σκοπού της είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσα 

από την πίστη στις στρατιωτικές αρετές, τις άριστες ανθρώπινες σχέσεις, την αισιοδοξία, τη γενναιοψυχία, το κύρος, το 

χαμόγελο και τη συναδελφικότητα. 

Τιμώντας το εξαιρετικό έργο που επιτελέσθηκε μέχρι σήμερα από όλες τις προηγούμενες Διοικήσεις, το οποίο αποτελεί 

παρακαταθήκη για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας, και έχοντας την πεποίθηση ότι όλο το προσωπικό του Σχηματισμού απο-

δίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του για την εκπλήρωση της αποστολής μας, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια 

που υπηρετούμε στην 29η Μ/Π ΤΑΞΠΖ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ». Πάνω από όλα όμως, είμαστε υπερήφανοι διότι έχουμε ταχθεί σε αυτή 

την περιοχή της πατρίδας μας, στη ΘΡΑΚΗ, όπου συνυπάρχουν ειρηνικά και δημιουργικά, Έλληνες με διαφορετικές Θρησκείες.

Με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, με εξωστρέφεια, μέσα σε ένα πλαίσιο αρχών και διοικήσεων και πάντα με 

την εκτίμηση και την αγάπη του τοπικού πληθυσμού, επιδιώκουμε την επιτυχία στην ειρήνη, την αντιμετώπιση οποιασ-

δήποτε πρόκλησης και τελικά την νίκη στον πόλεμο.

Συναισθανόμενοι το βάρος των ευθυνών που μας αναλογεί και το χρέος μας στην ιστορία, διαβεβαιώνουμε τους 

αγαπητούς αναγνώστες, ότι η 29η Μ/Π ΤΑΞΠΖ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και αποτροπής στην 

περιοχή ευθύνης της και έχουμε τη θέληση και τη δύναμη, να ανταπεξέλθουμε στην αποστολή μας.

Ταξίαρχος Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Χαιρετισμός Διοικητή
29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ»

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

Διευθυντής ΓΕΣ/Δ3
Ταξίαρχος Αναστάσιος Γιαννόπουλος

Τμηματάρχης Εκδόσεων
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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 6553979
www.army.gr
email: ekdosis@army.gr
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη του ΒΝΣ Λάρισας στο Στρατιωτικό Αρτοποιείο του 882 ΤΕΜ

Στις 16 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας άρτου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του ΒΝΣ Λάρισας στο Στρα-

τιωτικό Αρτοποιείο του 882 ΤΕΜ, που εδρεύει στο Στρδο «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ». Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

επίσκεψης οι αρτοποιοί του 822 ΤΕΜ ανέλυσαν στα 27 νήπια του ΒΣΝ, τα στάδια παραγωγής του άρτου. 

ΒΝΣ Λάρισας

 Εορτασµός της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 
1940 στον ΒΝΣ Λάρισας

Στις 25 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε από τα νήπια, στο ΒΝΣ Λά-

ρισας, εορτασμός της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Ιεραρχία 

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ, συγγενείς και φίλοι παρακολούθησαν ποιήμα-

τα, τραγουδάκια και παρέλαση των νηπίων.  

 Άσκηση Ετοιµότητας Εκκενώσεως σε Έκτακτη Ανάγκη στο ΒΝΣ Λάρισας

Στις 13 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο ΒΝΣ Λάρισας άσκηση 

ετοιμότητας εκκενώσεως σε έκτακτη ανάγκη, με τη συμμετοχή των εθελοντών 

του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του περιφερειακού 

τμήματος Λάρισας του ΕΕΣ. Οι εθελοντές ανέπτυξαν στα νήπια τις έννοιες του 

εθελοντισμού, της προσφοράς και της έκτακτης ανάγκης τόσο σε αστικό περιβάλ-

λον όσο και στην ύπαιθρο, της ανάγκης οργάνωσης, σχεδιασμού και ψύχραιμης 

αντιμετώπισης που προέρχεται από τη γνώση. Ακολούθησε σενάριο σεισμού και 

ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας από προσωπικό, νήπια και επισκέπτες. 

 Επίσκεψη του κ. ΓΕΠΣ στο 303 ΠΕΒ

Στις 23 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. ΓΕΠΣ στο 303 ΠΕΒ.

 Εγκαίνια Νέων Εκθεσιακών Χώρων στο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέµων

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Α/ΓΕΣ, στο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, τα 

εγκαίνια εννέα νέων εκθεσιακών χώρων. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε προσωπικό της ΜΕΡΥΠ, αντιπροσωπείες Μονάδων Φρου-

ράς Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι του τοπικού Δήμου και πλήθος επισκεπτών. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη στο ΚΕΤΘ του Α/ΓΕΕ∆ της Αρµενίας

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, επισκέφθηκε το ΚΕΤΘ ο κ. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (Α/ΓΕΕΔ) της Αρμενίας, 

με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

 Επίσκεψη του ∆ιεθνούς Τµήµατος Σπουδών της ΣΕΘΑ στην Έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

Στις 5 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικού ταξιδιού, το Διεθνές Τμήμα Σπουδών της ΣΕΘΑ πραγματο-

ποίησε επίσκεψη στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (Λάρισα). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι 8 σπουδαστές (3 από την 

Ελλάδα, 2 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 1 από την Κίνα, 1 από την Κύπρο και 1 από το Μαυροβούνιο) παρακολούθησαν την 

ενημέρωση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, διαπιστώνοντας τις ποικίλες δραστηριότιτές της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που ενισχύουν 

την «εικόνα» των Ενόπλων Δυνάμεων. Με το πέρας της ενημέρωσης, μετέβηκαν στο Ευρωπαϊκό Στρατηγείο Επιχειρήσεων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ) εντός του Στρδου «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» και ενημερώθηκαν για την αποστολή και τις 

δράσεις του. Επιπρόσθετα τα μέλη των οικογενειών (3 σύζυγοι) περιηγήθηκαν στην πόλη της Λάρισας και πραγματοποίησαν 

επίσκεψη στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

 Τελετή Ονοµατοδοσίας Στρατοπέδου

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ συμμετείχε στην τελετή ονοματοδοσίας του Στρδου «ΑΝΧΗ (ΠΖ) 

ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» σε Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», που πραγματοποιήθη-

κε με τέλεση λιτού θρησκευτικού και λοιπού τελετουργικού.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί τιμή για τον Αντιστράτηγο Ιωάννη Τζανιδάκη και για όλους εκείνους που υπηρέτησαν, 

ακόμη και με τη ζωή τους, την Πατρίδα, πιστοί στον όρκο που έδωσαν στην ένδοξη ελληνική σημαία. Παράλληλα αποδίδουμε φόρο 

τιμής στον Αντιστράτηγο Ιωάννη Τζανιδάκη και στα άλλα 3 στελέχη που τραυματίστηκαν θανάσιμα στην περιοχή του Σαρανταπόρου, 

στις 19 Απριλίου 2017.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Θρησκευτικές, Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές της πόλης του Λιτόχωρου, 

μέλη της οικογένειας Τζανιδάκη, καθώς και αντιπροσωπεία της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ (Επιτελείο 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ – ΧΧΙV ΤΘΤ).

 Συµµετοχή των Στρατιωτικών Αρχών της Λάρισας στην Ενθρόνιση του Νέου Μητροπολίτη

Στις 10 Νοεμβρίου 2018, στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου, πραγματοποιήθηκε η ενθρόνιση του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρ-

νάβου Σεβασμιότατου κ.κ. Ιερωνύμου. Παρευρέθηκαν οι Θρησκευτικές, Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές της πόλης της Λάρισας 

καθώς και πλήθος κόσμου.

Δύο μέρες αργότερα, την 12η Νοεμβρίου 2018, ο νέος Μητροπολίτης πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ (Στρδο «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης παρακολούθησε την ενημέρωση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, 

διαπιστώνοντας τις ποικίλες δράσεις της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, που ενισχύουν την εικόνα των Ενόπλων Δυνάμεων και διατηρούν υψηλό 

το ποσοστό αγάπης, εκτίμησης και αποδοχής της τοπικής κοινωνίας, στο έργο των ΕΔ. Με το πέρας της ενημέρωσης πραγματοποι-

ήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών και υπογραφή του βιβλίου επισκεπτών από τον Σεβασμιότατο.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Μουσική Εκδήλωση στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης

Στις 19 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε μουσική εκδή-

λωση στο Βασιλικό Θέατρο Θεσ/νίκης, σε συνεργασία με την Ι.Μ. Βλατάδων. 

 στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

 Στις 21 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποηθηκαν εορταστικές εκδηλώ-

σεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου και 

στο Μνημείο Ηρώων, στον Βόλο από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

 στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ σε συνεργασία με το Αρχηγείο Τακτι-

κής Αεροπορίας, διοργάνωσε τις παρακάτω εκδηλώσεις:

 Έκθεση φωτογραφικού υλικού δράσεων των 3 κλάδων των ΕΔ στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας, από 17 έως 22 

Νοεμβρρίου 2018.

 Μουσική εκδήλωση από τον ΛΣΜΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ (QUINTENTO, εμβατήρια και τραγούδια) με τη συμμετοχή της Λέσχης Φι-

λόμουσων Λάρισας και ερμηνευτών, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, στις 20 Noεμβρίου 2018. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ομιλία 

και προβολή οπτικοαουστικού υλικού για τις ΕΔ.

 Επίσημος εορτασμός της Ημέρας των ΕΔ με την πραγματοποίηση επίσημης δοξολογίας στον Ι.Μ.Ν. του Αγίου Αχίλλειου, 

επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης της Λάρισας, στις 21 Νοεμβρίου 2018.

 Ανάκρουση εμβατηρίων από τον ΛΣΜΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, στην κεντρική πλατεία της πόλης της Λάρισας, στις 21 Nοεμβρίου 2018. 

Στις παραπάνω εκδηλώσεις παρευρέθηκαν οι Θρησκευτικές, Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές της πόλης της Λάρισας και πλή-

θος κόσμου, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, τη ΛΑΦ Λάρισας και την κεντρική πλατεία της πόλης. 

 Μουσική Εκδήλωση από τον ΛΣΜΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στο ∆ηµοτικό Ωδείο Λάρισας

Στις 25 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, πραγματοποιήθηκε στο Δημο-

τικό Ωδείο Λάρισας, Μουσική Εκδήλωση από τον ΛΣΜΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ. O ΛΣΜΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ με τη συμμετοχή και του Μου-

σικού Λυκείου Λάρισας. Παρουσίασαν τραγούδια, αναφορικά με την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τα οποία 

συνεπήραν και αναζωπύρωσαν τις ιστορικές γνώσεις-μνήμες των παρευρισκομένων. Επιπρόσθετα στον ίδιο χώρο πραγματο-

ποιήθηκε Έκθεση Αρχειακού Υλικού (Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων της εποχής), που παρουσίαζαν τα γεγονότα της εποχής. Στην 

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

κόσμου, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου. 

Εορτασμός της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων
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 Εορτασµός της Προστάτιδος του
Πυροβολικού στο ΚΕΠΒ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΠΒ ο 

εορτασμός της Προστάτιδος του Πυροβολικού, Μεγαλομάρτυ-

ρος Αγίας Βαρβάρας. Στον εορτασμό παρέστησαν ο Διοικητής 

του ΚΕΠΒ, στελέχη του Πυροβολικού και ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Θηβών.

 Εορτασµός των 99ων Ελευθερίων της Ξάνθης

Στις 3 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε υποδοχή της Ιερής Εικόνας Παναγιάς Αρχαγγελιώτισσας στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης.

Την επόμενη ημέρα, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με την ευκαιρία των 99ων Ελευθερίων της Ξάνθης: δοξολογία στον Ι.Μ. 

Ναό Τιμίου Προδρόμου, δεξίωση στο Δημαρχείο Ξάνθης, επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο της πόλης και παρέλαση, παρουσία της 

Υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Αικατερίνης Νοτοπούλου.

 Ηµερίδα µε θέµα «Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ασφάλεια: Προκλήσεις και Προο-
πτικές για την Ελληνική Αµυντική Πολιτική»

Στις  31 Οκτωβρίου 2018, σε εκτέλεση διαταγής του ΓΕΕΘΑ και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του στρατιωτικού προσωπικού, η 

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξω-

τερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), διοργάνωσαν στο αμφιθέατρο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ «ΑΝΤΓΟΥ ΘΩΜΑ ΑΔΑΜΟΥ», Ημερίδα με 

θέμα «Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελληνική Αμυντική Πολιτική». Κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριμένης Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους ομιλητές, οι παρακάτω εισηγήσεις:

 «Εφαλτήρια Σταθερότητας – Η Μετεξέλιξη των Συνεργασιών για την Ασφάλεια» από τον Πρέσβη ε.τ. κ. Γεώργιο Κακλίκη. 

 «Οι Οικονομικές Πτυχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας: Ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα;» από 

τον Καθηγητή Οικονομικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χρήστο Κόλλια.

 «Η ωρίμανση της ΕΕ σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας: Θα αδράξουμε την ευκαιρία;», από τον Γενικό Διευθυντή ΕΛΙΑΜΕΠ, 

κ. Θάνο Ντόκο.

Με το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε η υποβολή ερωτήσεων και πραγματοποιήθηκε η απονομή αναμνηστικών στους 

διακεκριμένους ομιλητές, από τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Την υπόψη ημερίδα παρακολούθησε το στρατιωτικό προ-

σωπικό του Επιτελείου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – 

Υπηρεσιών - Καταστημάτων Φρουράς Λάρισας και αντιπροσωπεία σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Α13 

 Επίσκεψη Αντιπροσωπείας του ΓΕΕ∆ Σερβίας

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018, έλαβε χώρα στην έδρα του ΕΣΕΕΕ, επίσκεψη αντι-

προσωπείας του ΓΕΕΔ Σερβίας, για συνομιλίες, στο πλαίσιο συμμετοχής της 

στον Σχηματισμό Μάχης HELBROC.
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 Εορτασµός της 106ης Απελευθέρωσης της Ελασσόνας

Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2018, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ παρευρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο 

της 106ης απελευθέρωσης της πόλης και της επαρχίας Ελασσόνας από τον τουρκικό ζυγό, ως Εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ και του 

κ. Α/ΓΕΣ. Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλάμβανε:

 Στις  5 Οκτωβρίου 2018 Εσπερινό, Λιτάνευση της Ιερής εικόνας της Ολυμπιώτισσας, Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο του πρώ-

του πεσόντος Αξκού ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ, Κατάθεση Στεφάνων και Ενθρόνιση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Ολυμπιώτισσας.

 Στις 6 Οκτωβρίου 2018 έλαβε χώρα Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες, κατάθεση στεφάνων και παρέλα-

ση πολιτικών τμημάτων και σχολείων, με επικεφαλής την μπάντα του ΠΝ.

 Συµµετοχή του ∆ιοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ» ΑΧΙΛΛΕΑΣ» σε Επετειακή Συνεδρίαση 
για την Απελευθέρωση της Πόλης της Λάρισας

Στις  23 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης της Λάρισας από τα Γερμανικά Στρατεύματα 

κατοχής, στις 23 Οκτωβρίου 1944, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ»ΑΧΙΛΛΕΑΣ»,συμμετείχε συμβολικά στην πανηγυρική συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, όπου απεύθυνε σύντομο ιστορικό χαιρετισμό, λόγω του πανηγυρικού της Ημέρας. 

Κατά την επετειακή συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, αναφορικά με το ιστορικό της ημέρας από τον Δήμαρχο Λαρισαίων κ. 

Καλογιάννη Απόστολο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπους αντιστασιακών παρατάξεων ή φορέων της πόλης.

 ∆ιαγωνισµός Φυλακίων στην ΠΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ

Τον Δεκέμβριο 2018 διενεργήθηκε διαγωνισμός φυλακίων στην ΠΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ, για τη βράβευση των καλύτερων 

φυλακίων στην ΠΕ. Βραβεύτηκαν 3 φυλάκια, ως εξής:

 Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ με το Διοικητής Γ΄ΣΣ συμμετείχαν στην τελετή βράβευσης του 

ΕΦ «ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ» ως το καλύτερο Φυλάκιο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (στην ΠΕ/Γ΄ΣΣ), που πραγματοποιήθηκε στην 

έδρα του υπόψη Φυλακίου. Στην τελετή παρέστησαν και 3 πλέον Έφεδροι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υπηρετούσαν 

ως οπλίτες θητείας στο Φυλάκιο, και οι οποίοι βραβευτήκαν για τις προσπάθειες που κατέλαβαν σαν οπλίτες θητείας, αλλά επιδει-

κνύοντας παράλληλα ότι πια ως οπλίτες συνεχίζει να υφίσταται η αγάπη τους για το φυλάκιο αλλά και εν γένει για το Στράτευμα.

 Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ με τον Διοικητής Δ΄ΣΣ συμμετείχαν στην τελετή βράβευσης 

του ΕΦ «126», ως το καλύτερο Φυλάκιο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ(στην ΠΕ/Δ΄ΣΣ), που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Φυλακίου. 

 Στις 20 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε βράβευση του Φυλακίου «ΚΟΥΡΙ» της ΤΑΞΔΒ/Γ΄ΣΣ, το οποίο πρώτευσε στο 

διαγωνισμό Φυλακίων του ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Τα βραβεία επιδόθηκαν στο προσωπικό του Φυλακίου από 

τον Υποδιοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ και Γ΄ΣΣ. 

Η παραπάνω δράση βελτίωσε ακόμη περισσότερο, την κατάσταση των φυλακίων σε όλη την ΠΕ, λόγω της ευγενούς άμιλλας και 

ορθού πνεύματος συναγωνισμού, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων Σχηματισμών και Μονάδων.

 Επισκέψεις του ∆ιοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

 Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, 

πραγματοποίησε επισκέψεις σε ΕΦ της ΠΕ/8ης Μ/Π ΤΑΞ (VIII «ΗΠΕΙΡΟΣ»). Κατά 

τη διάρκεια της επίσκεψης ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ διανυκτέρευσε στο ΕΦ 

«ΠΛΗΚΑΤΙ», επισημαίνοντας την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και το εξαιρετικό 

ηθικό με τον οποίο το προσωπικό εκτελεί την αποστολή του. Παράλληλα συναντή-

θηκε με κατοίκους του χ. ΠΛΗΚΑΤΙ και διαπίστωσε το υψηλό ποσοστό αγάπης, και 

εκτίμησής τους για το έργο των ΕΔ στην ΠΕ.

 Την ίδια ημέρα, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ συμμετεί-

χε στην τελετή βράβευσης του ΕΦ «ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΟΥ» ως το κα-

λύτερο Φυλάκιο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (στην ΠΕ/Γ΄ΣΣ), που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Φυλακίου. 

 Στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2018, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, πραγματοποί-

ησε επισκέψεις σε ΕΦ (1,5,10,30,126, ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΥΘΙΟΥ, ΔΙΛΟΦΟΥ, ΜΑΡΑΣΙΩΝ, ΠΕΤΡΑΔΩΝ, ΜΑΥΡΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΓΕΜΙΣΤΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ 

ΚΗΠΩΝ και ΠΕΤΑΛΟΥ) και σε έδρες Σχηματισμών και Μονάδων (XXIII TΘΤ, ΤΔ 21 ΣΠ και 156 Α/Κ ΜΒΠ), στην ΠΕ/Δ΄ΣΣ.

Στο πλαίσιο της επισκέψεως, ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή τους, ενώ παράλληλα αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό . Κατά 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης διαπιστώθηκε η άριστη γνώση της αποστολής, το εξαιρετικό ηθικό με τον οποίο το προσωπικό 

εκτελεί την αποστολή του, καθώς και το υψηλό ποσοστό αγάπης, εκτίμησης και αποδοχής της τοπικής κοινωνίας, στο έργο των ΕΔ στην ΠΕ.
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 Ηµερίδα µε θέµα «Εφεδρεία - Εθνοφυλακή από το Χθες στο Σήµερα και ο ρόλος τους
στο Νέο Γεωπολιτικό Περιβάλλον»

Στις 5 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό κέντρο Καλαμάτας, ημερίδα με θέμα «Εφεδρεία - Εθνοφυλακή από 

το χθες στο σήμερα και ο ρόλος τους στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον», η οποία περιελάμβανε:

 Ομιλίες

 Έκθεση με Παραδοσιακό οπλισμό, φορεσιές του συλλόγου «Ελληνομνήμονες Καλαμάτας» και εκθέματα από το Μουσείο 

Στρατιωτικής Ιστορίας Καλαμάτας, σχετικά με το έπος του 1940»

 Παρουσίαση μουσικού προγράμματος από ΣΜΣ/ΔΙΚΕ (IV ΜΠ).

 Ηµερίδα µε θέµα «Το Yβριδικό Περιβάλλον Ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και ο 
Σύγχρονος Ρόλος των Ελληνικών Ε∆»

Στις 3 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ Ημερίδα με θέμα «Το Yβριδικό Περιβάλλον 

Ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και ο Σύγχρονος Ρόλος των Ελληνικών ΕΔ». Οι εισηγήσεις περιλάμβαναν θεματολογία 

όπως παρακάτω: 

 «Το πλαίσιο των ενεργειακών συμφερόντων στην Αν. Μεσόγειο και ο ρόλος της Ελλάδας σε αυτό», με εισηγητή τον Ανα-

λυτή Ενεργειακής Στρατηγικής κ. Μιχαήλ Μαθιουλάκη.

 «Ο χαρακτήρας των υβριδικών απειλών και η ανάγκη ανθεκτικότητας των Κρατών», με εισηγήτρια την επίκουρη καθη-

γήτρια Δημ. Σχέσεων του ΠΑΜΑΚ κ. Φωτεινή Μπέλλου.

 «Ο ρόλος των Ειδικών Δυνάμεων στις σύγχρονες μορφές αντιπαράθεσης», με εισηγητή τον αναπληρωτή καθηγητή Δημ. 

Σχέσεων του ΠΑΜΑΚ κ. Σπυρίδωνα Λίτσα.

 Οµιλία µε Θέµα «ΑΟΖ» στην 5η ΤΑΞΠΖ

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα «ΑΟΖ» στο 

Στρδο ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», από τον Τχη (ΠΖ) Κων/νο 

Παπαδάκη.

 Εορταµός για την Επέτειο των «Ελευθερίων
Σαµοθράκης» από το 41 ΣΠ

Στις 19 Οκτωβρίου 2018, στη ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, εορτάστηκε η επέ-

τειος «Ελευθέρια Σαμοθράκης» με συμμετοχή του Διοικητή της ΑΣΔΕΝ, του 

Διοικητή ΤΔ/41 ΣΠ, αντιπροσωπείας Αξιωματικών, διάθεση ΣΜΣ/ ΧΙΙ Μ/Κ 

ΜΠ, τμήματος αποδόσης τιμών και παρελάσεως Λόχου. 

 Εορτασµός της Μνήµης των Πεσόντων Ιερολοχιτών 
από την 79 Α∆ΤΕ

Στις 4 Νοεμβρίου 2018, εορτάστηκε η μνήμη των πεσόντων Ιερολοχιτών 

στο Ηρώο του Ιερού Λόχου στην Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής στη ΒΛΑΜΑΡΗ ΣΑΜΟΥ. 

Η Ταξιαρχία, τιμώντας την 75η Επέτειο πραγματοποίησης της Αεραποβατικής 

Επιχείρησης στη ΣΑΜΟ (30- 31 Οκτωβρίου 1943), πραγματοποίησε Δοξολογία 

στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής, επιμνημόσυνη δέηση με κατάθεση στεφά-

νου στο Ηρώο Πεσόντων και επετειακή ομιλία για την επιχείρηση.

 Εκδήλωση στο πλαίσιο του Εορτασµού της
Αγίας Βαρβάρας στην 88 Σ∆Ι

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του εορτασμού της Αγίας Βαρβά-

ρας, πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στο στρδο «ΑΝΘΣΤΗ (ΠΒ) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΔΗ», η οποία περιλάμβανε Δοξολογία και επίδειξη οπλικών 

συστημάτων, με συμμετοχή του Ταξχου Διοικητή της 88 ΣΔΙ, αντιπροσω-

πειών ετέρων κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Αξι-

ωματικών και οπλιτών, παρουσία τοπικών Αρχών και πλήθος κόσμου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εορτασμοί στην 98 ΑΔΤΕ

 Στις 28 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος εορτασμός της 

28ης Οκτωβρίου και η παρέλαση τμημάτων της ΠΕ/98 ΑΔΤΕ. 

 Στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός 

της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στο «ΡΟΥΣΕΛΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ» ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και στην έδρα της 98 ΑΔΤΕ.

Εορτασμοί στην 80 ΑΔΤΕ

 «Η 80 Α∆ΤΕ Τιµά τους Ήρωες του 40»

Στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν μουσι-

κές εκδηλώσεις με θέμα «Η 80 ΑΔΤΕ Τιμά τους Ήρωες του 

40», στο πλαίσιο εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου στη ν. 

ΚΑΛΥΜΝΟ και ν. ΚΩ, αντίστοιχα.

 Ηµέρα Ενόπλων ∆υνάµεων

Στις 21 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στη ν. ΚΩ, εορταστι-

κές εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εορτασμοί στην 96 ΑΔΤΕ

 Στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδη-

λώσεις για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

 Την 21η Νοεμβρίου 2018, η ΑΔΤΕ, πραγματοποίησε στο ΟΜΗΡΕΙΟ Πνευματικό Κέντρο Δήμου 

ΧΙΟΥ, Μουσική Εκδήλωση με θέμα: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πέρασμα της Ελληνικής Ιστορίας».

 Εορτασµός της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Την 28η Οκτωβρίου 2018, ο Διοικητής και τα στελέχη της Μονάδας συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία που πραγματοποιήθη-

κε στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Ακολούθησε 

κατάθεση στεφάνου, από τον ΑΔΦ ΣΥΡΟΥ στο Μνημείο Πεσόντων και κατόπιν μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, στην οποία 

συμμετείχε Δρία Εθνοφυλάκων 21 ανδρών και άγημα σημαίας 6 ανδρών.

 Εγκαίνια Έκθεσης µε Θέµα «28η Οκτωβρίου 1940,
Σελίδες ∆όξας»

Στις 24 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Στρα-

τιωτικής Ιστορίας Καλαμάτας, εγκαίνια έκθεσης αυθεντικού και σπά-

νιου έντυπου υλικού, με θέμα «28η Οκτωβρίου 1940, σελίδες δόξας». 

Η εν λόγω έκθεση διήρκησε μέχρι την 23 Νοεμβρίου 2018 και είχε πολύ 

μεγάλη επισκεψιμότητα.

Εορτασμοί στην 95 ΑΔΤΕ

 της 28ης Οκτωβρίου 1940

Στις 28 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 78ης 

Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, με την καθιερωμέ-

νη Δοξολογία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της πόλης της ΡΟΔΟΥ, τη 

συμμετοχή της ΜΣΕΘ/95 ΑΔΤΕ, καθώς και Τμήματος Απόδοσης 

Τιμών. Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον Βωμό 

της Πατρίδας και τέλος η καθιερωμένη παρέλαση παρουσία του κ. 

Διοικητή ΑΣΔΕΝ. Αντίστοιχοι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν στις ν. ΜΕ-

ΓΙΣΤΗ, ν. ΣΥΜΗ, ν. ΚΑΡΠΑΘΟ και ν. ΤΗΛΟ. 

 του Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου

Στις 14 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Κωνσταντίνου 

του Υδραίου, πολιούχου της πόλης της ΡΟΔΟΥ στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ.

 του Αγίου Νικολάου

Στις 6 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου, προστάτη του Ναυτικού στον ομώνυμο Ι. Ν. της 

πόλης της ΡΟΔΟΥ. Στον εορτασμό παραβρέθηκε η Ιεραρχία και αντιπροσωπεία της 95 ΑΔΤΕ. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή Ονοµασίας ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών (2018 ∆΄ ΕΣΣΟ)

Στις 30 Νοεμβρίου 2018, η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, πραγματοποίησε στο Στρδο «Δασκαλογιάννη» του Ηρακλείου 

την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2018 Δ΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν 95 Δόκιμοι Έφεδροι Αξιω-

ματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, εκ των οποίων 70 Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και 

Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς Ελλάδος και Κύπρου.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο κ. Α/ΓΕΣ, Αντγος Αλκιβιά-

δης Στεφανής, ο Δντής Πεζικού/ΓΕΣ Υπγος κ. Γεώργιος Λιάκος, εκπρόσωποι στρατιωτικών,πολιτικών και τοπικών Αρχών, εκπρό-

σωποι των Σωμάτων Ασφαλείας του Νομού, καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Αρχηγός απεύθυνε χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους και συνεχάρη τους συμμετέχοντες για το υψηλό ηθικό και την 

άρτια οργάνωση της τελετής.

Τέλος ο κ. Αρχηγός πραγματοποίησε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Εφ .Αντγου Γρηγόριου Αυξεντίου.

 Επίσκεψη Μαθητών στις Εγκαταστάσεις του Εργοστάσιου 700 ΣΕ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 25 μαθητών και 2 καθηγητών του Δ.Ι.Ε.Κ. Ελληνικού – Αργυρούπολης της 

ειδικότητας «Τεχνικός τεχνολογίας και υποδήματος – Σχεδιαστής μόδας» στις εγκαταστάσεις του εργοστάσιου 700 ΣΕ.

 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του ∆΄ΣΣ και του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2018, υπογράφτηκε το Μνημόνιο Συνερ-

γασίας μεταξύ του Δ΄ΣΣ και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 

Θράκης από τον Διοικητή του Δ΄ΣΣ, Αντγο Γεώργιο Καμπά, και τον 

Πρύτανη του Δ.Π.Θ. καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, με στό-

χο την ανταλλαγή εμπειρίας και μέσων για την επαύξηση της τε-

χνογνωσίας και την προώθηση αντικειμένων και τομέων κοινού 

ενδιαφέροντος στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής τους. Στο 

πλαίσιο αυτό η συνεργασία επισφραγίστηκε επιπλέον με την υπο-

γραφή επιμέρους πρωτοκόλλων μεταξύ της Διοίκησης Μηχανι-

κού του Δ΄ΣΣ και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. 

 Τελετή Βράβευσης του Καλύτερου
Φυλακίου του ∆΄ΣΣ

Στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς, 

Αντγος Δημόκριτος Ζερβάκης, και ο Διοικητής του Δ΄ΣΣ, 

Αντγος Γεώργιος Καμπάς, επισκέφθηκαν το ΕΦ Μ. ΟΓΚΟΥ για 

ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό, ενόψει των εορτών των 

Χριστουγέννων, καθώς και το ΕΦ 126 όπου πραγματοποιήθη-

κε η Τελετή Βράβευσης του Καλύτερου Φυλακίου του Δ΄ΣΣ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

«ΤΑΜΣ ΝΕΣΤΟΣ»

Στις 12 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιχειρησια-

κής ετοιμότητας και ικανότητας των Μονάδων ΠΖ του Σ. Στρατού, πραγματοποιήθηκε η «ΤΑΜΣ ΝΕΣΤΟΣ». Την άσκηση παρακολού-

θησε κ. Α/ ΓΕΣ, Αντγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς, Αντγος Δημόκριτος Ζερβάκης, ο Διοικητής του Δ΄ΣΣ, 

Αντγος Γεώργιος Καμπάς, και ο Διοικητής του Γ΄ ΣΣ, Αντγος Δημήτριος Μπίκος.

Βολές ΠΒ στο Πεδίο Βολής Πετρωτών

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν βολές ΠΒ στο Πεδίο Βολής Πετρωτών. 

ΤΑΜΣ «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2018»

Στις 11 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελ-

τίωσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας των Μονάδων ΠΖ του Σ. Στρατού, πραγματοποιήθηκε 

στο ΠΑ «ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΛΟΣ» η ΤΑΜΣ «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 2018». Την άσκηση παρακολούθησε κ. Α/ ΓΕΣ, Αντγος 

Στεφανής Αλκιβιάδης. 

Δραστηριότητες Δ΄ Σώματος Στρατού

ΤΑΜΣ «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 2018»

Στις 29 Νοεμβρίου 2018, παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση της ΤΑΜΣ «ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ 2018 εντοπι-

σμός, περίσφιξη και εξάλειψη ΑΠ/Γ με πραγματικά πυρά», από τη Δ΄ ΕΑΝ, στο ΠΑ-ΠΒ ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ. 
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1η
 Τ

ΑΞΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στις 3 Οκτωβρίου 2018, πραγμα-

τοποιήθηκε μεταφορά Υβριδικής Μο-

νάδας Η/Ζ στην ΜΝ Παναγιά Οινου-

σών, με Ε/Π CH-47D. 

Στις 8 Οκτωβρίου 2018, πρα-

γματοποιήθηκε υποδοχή και ανά-

πτυξη της Task Force «KRONOS» 

της 4ης Combat Aviation Brigade 

στο Α/Δ Στεφανοβικείου.

Στις 23 Οκτωβρίου, πρα-

γματοποιήθηκε συνεκπαίδευ-

ση προσωπικού και μέσων 

της 1ης ΤΑΞΑΣ με την Κυπρι-

ακή Εθνοφρουρά.

ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ-3»

Από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ η ΤΑΜΣ «ΑΙΓΙΑΛΟΣ-3».

ΤΑΜΣ «ΜULTILAYER-18»

Από 5 έως 23 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε από την 71 Α/Μ ΤΑΞ η ΤΑΜΣ «ΜULTILAYER-18» με την ανάπτυξη του 

ΕΣΔΕΕ (FHQ) του ΣΜ ΕΕ HELBROC στο ΕΠΚΕΑΑΠ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΣ «ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ»

Στις 6 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ», στο ΠΒ «ΘΑΣΟΥ» από το ΛΕΘ Θάσου, 

παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ. 

Επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στην Έδρα της 1ης ΜΑΛ

Στις 31 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στην έδρα της 1ης ΜΑΛ. Κατά τη διάρκεια της επίσκε-

ψης πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως παρακάτω:

 Ειδική αμφίβια ενέργεια ανακατάληψης βραχονησίδας.

 Αγώνας εντός κατοικημένων τόπων.

 Πυρ και κίνηση ομάδας με αβολίδωτα από το ΤΠΕΝ. Οπτικός δίσκος 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.

 Τοποθέτηση, εμπυρευμάτιση εκρηκτικών υλών και έναυση βραδύκαυστου από το ΤΠΕΝ.
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Επάνδρωση Διαπόντιων Νήσων

Από 3 έως 7 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επάνδρωση διαπόντιων Νήσων από προσωπικό της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση σε Αντικείμενα Επιχειρήσεων 
Ναυτικής Αποτροπής

Από 19 έως 30 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε 

προσωπικό της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ (Δ΄ΜΚ/Δ, 1ης-2ας ΜΑΛ) σε αντικείμενα 

επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής 

Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ).

ΤΑΜΣ «Επίθεση Μοίρας Καταδρομών Πλήρους Συνθέσεως»

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, διεξήχθη στο ΠΑ-ΠΒ «ΑΣΚΟΥ- ΠΡΟΦΗΤΗ» η τελική φάση της σχεδιασθείσας από την 1η ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ, 

ΤΑΜΣ «Επίθεση Μοίρας Καταδρομών Πλήρους Συνθέσεως», με Μονάδα βάσεως την Ε΄ΜΚ/Δ, τη συμμετοχή Λόχων Κρούσεως από 

τις Β΄ και Δ΄ΜΚ/Δ και μέσων και οπλικών συστημάτων Μ/Κ ΠΖ, ΤΘ, ΠΒ και ΑΣ.

Δραστηριότητες 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ

«ΤΑΜΣ ΠΑΓΩΝΔΑΣ»

Από 12 έως 15 Νοεμβρίου 2018, διεξήχθη η άσκηση «ΤΑΜΣ ΠΑΓΩΝΔΑΣ» στην ΠΕ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ και 29ης Μ/Π ΤΑΞ με 

τη συμμετοχή των Β΄-Δ΄ΜΚ/Δ και Ε΄ΜΚ/Δ αντίστοιχα.

Εκτέλεση Βολών MLRS

Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018 και στο πλαίσιο της βλητικής αξιολόγησης «ΜΗΡΙΩΝΗΣ - 2018», η Μοίρα εκτέλεσε Βολές MLRS 

με επιχειρησιακά πυρομαχικά στο ΠΒ Κρήτης, σε βεληνεκή από 10 έως 32 χλμ.

Επίδειξη Διαδικασίας Επίταξης Οχημάτων από το Προσωπικό της 181 ΜΚ/Β ΧΩΚ

Στις 28 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίδειξη της διαδικασίας επίταξης οχημάτων από το προσωπικό της 181 ΜΚ/Β ΧΩΚ 

και της εφαρμογής των διαδικασιών των τμημάτων χρονικών ετοιμοτήτων από το προσωπικό της 194 ΜΠΕΠ (MLRS).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων από το 5ο ΤΕΘ

Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Εθνοφυλάκων από το 5 ΤΕΘ με συνολικό αριθμό 59 

εθνοφυλάκων από τα ΤΕΘ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και ΔΡΑΜΑΣ. Η εκπαίδευση πραγματοποι-

ήθηκε από εκπαιδευτές του ΚΕΑΠ στα εξής αντικείμενα:

 Κατά τη νυχτερινή εκπαίδευση: «Ενέδρα σε φάλαγγα οχημάτων» και «Προσβολή ΣΔ κατά τη νύκτα-Απελευθέρω-

ση Ομήρου».

 Την Κυριακή, πέραν της σωματικής αγωγής, ρύθμιση τυφεκίου και θεμάτων τακτικής, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «Εξάλει-

ψη εχθρικής απειλής- Απεμπλοκή, Απαγκίστρωση και Απελευθέρωση αιχμαλώτου».

Την ημερήσια ΤΑΜΣ παρακολούθησε ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και στο τέλος της δραστηριότητας, 

αφού συνεχάρη τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές και Εθνοφύλακες, συνομίλησε με το προσωπικό και διαπίστωσε από 

κοντά το υψηλό ηθικό τους και τον ζήλο που επιδεικνύουν κατά την εκπαίδευση. Οι παραπάνω δράσεις θα συνεχιστούν, 

καθώς προκαλούν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του συνόλου των Εθνοφυλάκων.

Β΄ Φάση της Άσκησης EUΗΕX– Multilayer 2018

Από 5 έως 23 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ από στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρή-

σεων της ΕΕ (ΕΣΕΕΕ), η Β΄ Φάση της άσκησης EUΗΕX– Multilayer 2018 (Parallel & Coordinated Exercise) [ΕU ΗΕΧ-ML 18 (PACE)].

Στις 6 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της άσκησης «EU HEX ML-18 (PACE)», έλαβε χώρα στο ΕΣΕΕΕ μεταβίβαση της αρμοδιότη-

τας σχεδιάσεως (planning authority) από το πολιτικό στρατηγικό επίπεδο στο στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο. Η εν λόγω διαδικασία 

εκτελέσθηκε από αρμόδιο επιτελή του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (ΕUMS).

Επιπλέον, συνεχίσθηκε (2η μέρα), η εκπαίδευση του πολυεθνικού προσωπικού της αποστολής συμπληρώσεως, στο πλαίσιο της 

αρμονικής ένταξης του στις διαδικασίες λειτουργίας του στρατηγείου.

Ο Στρατηγός Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU OHQ, ως Διοικητής Επιχειρήσεων (Op Com) του ΕΣΕΕΕ (EL EU OHQ), μετέβηκε 

στις Βρυξέλες, όπου στις 7 Νοεμβρίου 2018, παρέστη στη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής της EE (EUMC), προκειμένου να 

ενημερώσει την επιτροπή σχετικά με την προετοιμασία της άσκησης στο στρατιωτικο-στρατηγικό επίπεδο, την παρούσα και επόμενη 

φάση της, όπως και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη διεξαγωγή της.

ΤΔ/41 ΣΠ

Στις 21 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην ΠΕ της ΤΔ/41 ΣΠ διαγωνιστική βολή σκοπευτικών ομάδων εθνο-

φυλάκων από τον 4ο ΛΕΘ/ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

88 ΣΔΙ

 Στις 12 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ πραγματοποι-

ήθηκε ΤΑΜΣ εξάλειψης ΑΠ/Γ, βράβευση Εθνοφυλάκων και απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων στους τοπικά διαμένοντες 

εφέδρους και εθνοφύλακες που συμμετείχαν στην ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ - 18».

Στις 28 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ πραγματοποιή-

θηκε η ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ 18/2» στην ε/ν ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ.

Δραστηριότητες της 95 ΑΔΤΕ

 Στις 4  Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε  ΤΑΜΣ «ΤΟ ΣΜΚ ΛΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΓ-ΑΠΓ» από το 542 Μ/Κ ΤΕ.

 Στις 5 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε Άσκηση Ετοιμότητας και Συναγερμού φάλαγγας  των οχημάτων του Στρατη-

γείου της 95 ΑΔΤΕ κατά την έναρξη της «ΤΑΜΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018».

 Στις 9 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν Βολές Οπλικών Συστημάτων από το 474 ΤΔΒΕΘ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες NRDC-GR

Την 1η Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

Ακόλουθου Άμυνας της Μ. Βρετανίας, Πλοίαρχου Tim FERNS, 

στην έδρα του Στρατηγείου.

Στο διάστημα από 12 έως 13 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιή-

θηκε το σεμινάριο «ΠΗΓΑΣΟΣ», υπό τη Διεύθυνση Αεροπορικών 

Επιχειρήσεων του Στρατηγείου, με συμμετοχή προσωπικού από 

Ελληνικά και Συμμαχικά Στρατηγεία, καθώς και του NRDC-GR.

Στο διάστημα από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποι-

ήθηκε η Κοινή Σύσκεψη των Ανωτέρων Επιτροπών Χρηματοδό-

τησης των Στρατηγείων της Δομής Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, υπό τη 

Διεύθυνση Οικονομικού του Στρατηγείου.

Στο διάστημα από 4 έως 5 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε 

η Σύσκεψη των διαχειριστών της εφαρμογής TOPFAS [(TOPFAS User 

Group Meeting (TUGM)], υπό τη Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδίων 

του Στρατηγείου, με τη συμμετοχή Αξκών από Στρατηγεία του ΝΑΤΟ. 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ Σώματος Στρατού

 Στο διάστημα από 5 έως 12 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» με συμμετοχή Μονάδων-Ανεξ.

Υπομονάδων της 9 Μ/Π ΤΑΞ.

 Στις 3 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε Πορεία-Ανάβαση από Μονάδες Ανεξ. Υπομονάδες της 9 Μ/Π ΤΑΞ.

 Στις 31 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε έλεγχος κινητικότητας από Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 34 Μ/Κ ΤΑΞ.

 Στις 31 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε Άσκηση «ΒΑΛΚΑΝΙΟ» από Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 33 Μ/Κ ΤΑΞ.

 Στις 8 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε «Πυρ και Κίνηση» με πραγματικά πυρά από Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 33 Μ/Κ ΤΑΞ.

 Στις 9 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν Βολές Α-Τ CARL GUSTAF, Βομβιδοβόλου 40χιλ Μ79 και οπλοβομβίδας από 

Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 33 Μ/Κ ΤΑΞ.

 Στις 19 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν βολές μέγιστου βεληνεκούς στο ΠΒΑΞ από τις 33 και 34 ΕΜΑ καθώς και 

την 8 ΕΑΝ.

 Στις 20 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίδειξη «Βάλλω και Μετακινούμαι» από την 108 Α/Κ ΜΜΠ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Από την 1η Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε 4ήμερο νυχτερινής εκπαίδευσης των Μονάδων της ΜΕΡΥΠ.

 Στις 8 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε σχολείο «Τεχνικής Αναρρίχησης» στο ΚΕΕΔ.

 Συμμετοχή της Ζ΄ ΜΑΚ στην ΤΑΑΣ-ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018».

 Στις 15 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ΤΠΕΝ στο ΚΕΕΔ.

 Συνεκπαίδευση της Ζ΄ ΜΑΚ με Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ.

 Συμμετοχή της Ζ΄ ΜΑΚ στην ΤΑΜΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 2018».

 Συμμετοχή της Ζ΄ ΜΑΚ σε εκπαίδευση στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ).

 Από 5 έως και 22 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε σχολείο «Χ.Ε.Λ» στο ΚΕΕΔ.

 Στις 12 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση (Θαλάσσιο Άλμα) από το ΚΕΕΔ.

 Στις 15 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε βολή χειροβομβίδας σε Μονάδες της ΜΕΡΥΠ.

 Στις 22 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε βολή Ν/Σ οπλιτών 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ από το ΚΕΕΔ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μηχανοποιημένη
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εκπαίδευση
Η Ταξχία, ενστερνιζόμενη το πνεύμα 

των διαταγών του κ. Α/ΓΕΣ και των προϊ-
σταμένων κλιμακίων, θεωρεί ότι η εκπαί-
δευση αποτελεί έναν από τους κύριους 
πολλαπλασιαστές ισχύος και για την εν-
δυνάμωσή της, έθεσε στόχους στο πλαί-
σιο της αρχής, «εκπαιδευόμαστε όπως θα 
πολεμήσουμε» όπως παρακάτω:

 Τη συνεχή αναβάθμιση της εκ-
παίδευσης, με βάση την επιχειρησιακή 
μας αποστολή.

 Την καθολική συμμετοχή, του 
προσωπικού στις κύριες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες με προτεραιότητα στη 
διεξαγωγή ΤΑΜΣ μικρών κλιμακίων, 
την εκτέλεση βολών με όλα τα οπλικά 
συστήματα ημέρα και νύχτα και τη διε-
ξαγωγή σχολείων εκπαίδευσης των νε-
οσυλλέκτων οπλιτών, προκειμένου να 
ενσωματωθούν σύντομα και ομαλά στις 
Υπομονάδες τους, μετά την κατάταξή 
τους στο ΣΥΠΟ/511 Μ/Π ΤΠ.

Υπό το πρίσμα αυτό, η επιχειρησιακή 
εκπαίδευση διακρίνεται σε:

 Τάγματα Εθνοφυλακής, με την 
κωδικοποίηση των ενεργειών που 
αφορούν στη σχεδίαση, οργάνωση και 
διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων τους, με βάση την αποστολή 
των ΤΕΘ και με σκοπό την αύξηση του 
ενδιαφέροντος και του ποσοστού προ-
σέλευσης των Εθνοφυλάκων, καθώς 
αποτελούν πυλώνα της Ταξιαρχίας και η 
ενεργοποίηση και η ανάληψη αποστολής 
είναι προτεραιότητα για εμάς.

 Ενεργές Μονάδες-Ανεξ. Υπομο-
νάδες με τη καθολική συμμετοχή, του 
προσωπικού στις κύριες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.

Για την επίτευξη αυτών των τεθέντων 
από την Ταξχία στόχων,

 Το προσωπικό της πραγματοποιεί:
 Βολές με Βαρέα όπλα ΠΖ και βολές 

Αρμάτων
 Εκπαιδεύσεις, όπως παρακάτω:

Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας, 

απεικονίζεται οπλίτης του Πεζικού 

και σε φόντο πίσω απ' αυτόν δια-

κρίνεται η Θράκη. Το κόκκινο χρώ-

μα που περιβάλλει την παράσταση 

συμβολίζει το όπλο του Πεζικού, 

καθώς και το αίμα των ηρωικών 

νεκρών του 29ου Συντάγματος Πε-

ζικού, συνέχεια του οποίου αποτε-

λεί η 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ. Το απόφθεγμα 

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ», υπογραμ-

μίζει την απόφαση της Ταξιαρχίας 

να εκτελέσει την αποστολή της, 

κάθε ώρα και στιγμή, χωρίς να φεί-

δεται κόπου και χρόνου και χωρίς 

να υπολογίζει σωματική και ψυχι-

κή κόπωση.

 Εκπαίδευση Νεοσυλέκτων
 Υποψηφίων βαθμοφόρων
 Αγώνα σε κατοικημένους τόπους
 5νθήμερο βολών
 5νθήμερο Επιχειρησιακής Εκπαί-

δευσης
 Βολές με όλα τα οπλικά συστήματα 

ημέρα και νύχτα
 Βολές σε εξομοιωτές βολής
 Σχολείο τακτικής χρησιμοποίησης 

οπλισμού
 ΤΑΜΣ επιπέδου Δρίας-ΟΥΜΑ- 

Ομάδας-Στοιχείου.
 Αναλήφθηκαν οι παρακάτω Εκπαι-

δευτικές Δραστηριότητες:
 Συνεκπαίδευση Εθνοφυλάκων με 

τις λοιπές Μονάδες της Ταξιαρχίας και 
έλαβαν μέρος σε ειδικές καταστάσεις της 
ΤΑΜΣ Αντιμετώπισης Ασύμμετρων Απει-
λών, όπως:

 Δυναμική απαγόρευση κατοχής φί-
λιου εδάφους από ατάκτους.

 Σημείο ελέγχου κυκλοφορίας οχη-

μάτων και αντιμετώπιση διαμορφούμε-
νων απειλών προς αυτό:

 Εκκαθάριση οικείας σε kill house
 Επιχειρησιακή βολή υπ’ αριθμ «7».
 Συνεργασία των ΤΕΘ της Ταξχίας 

με τις Μονάδες-Ανεξ Υπομονάδες για 
τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ ΑΣΥΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΕΙΛΩΝ «ΤΧΗΣ (ΠΖ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 Συμμετοχή Εθνοφυλάκων με σκο-
πό την επαύξηση των αποτρεπτικών 
δυνατοτήτων των ΤΕΘ, στις παρακάτω 
εκπαιδεύσεις:

 Από Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα 
της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.

 Στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο Εκπαί-
δευσης Αγώνα Αστικού Περιβάλλοντος.

 Στο ΚΕΑΠ.
 Σε εξομοιωτές όπλων ευθυτε-

νούς τροχιάς.
 Συγκρότηση και ενεργοποίηση 

κατόπιν διαταγών Τμημάτων Εθνοφυ-
λακής Άμεσης Επέμβασης.

Αποστολή

Κύρια αποστολή της στην ειρήνη είναι η 

ασφάλεια της προκάλυψης και η εξασφάλι-

ση του ελέγχου κυκλοφορίας των γραμμών 

συγκοινωνιών.
Στον Πόλεμο είναι η επιτήρηση της Ε/Β 

μεθορίου και των ακτών, η προστασία των 

ζωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών ιδι-

αίτερου ενδιαφέροντος και η εξασφάλιση 

του Ελέγχου Κυκλοφορίας των Γραμμών 

Συγκοινωνιών.Ιστορικά Στοιχεία Σχηματισμού
H 29η M/Π ΤΑΞΠΖ συγκροτήθηκε, 

για πρώτη φορά, στις 17 Ιουνίου 1913 
από τη Διοίκηση Φρουρίου Θεσσαλονί-
κης, ως Αποβατικό Σύνταγμα Πεζοναυ-
τών (29ο Πεζικό Σύνταγμα), το οποίο 
αποτελούνταν από 3 Τάγματα Πεζοναυ-
τών με προσωπικό του ΠΝ. Είναι το 
πρώτο Σύνταγμα Πεζοναυτών που συ-
γκροτήθηκε στην Ελλάδα και Δκτής του 
ήταν ο Αντιπλοίαρχος Τυπάλδος Αλ-
φονσάτος Κων/νος. Έλαβε μέρος στις 
επιχειρήσεις εναντίων των Βουλγάρων 
Κομιτατζίδων στη Γευγελή και στις 17 
Ιουλίου 1913 απελευθέρωσε τις Φέρες.

Στις 17 Αυγούστου 1913 συγκροτή-
θηκε εκ νέου στην Έδεσα. Έλαβε μέρος 
στις επιχειρήσεις για τη διάσπαση του 
Μακεδονικού μετώπου στη Δοϊράνη, 
τον Σεπτέμβριο 1918, και κατά τον Ελ-
ληνο-Ιταλικό πόλεμο στις νικηφόρες 
μάχες του ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ.

Στις 15 Μαΐου 1960, συγκροτήθηκε 
εκ νέου στην Κομοτηνή στο Στρδο «ΤΧΗ 
ΧΑΝΙΩΤΗ».

Το Μάιο του 1978 η Ταξχία μετε-
γκαταστάθηκε στο Στρδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) 
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ».

Τον Ιανουάριο του 1998, το Σύνταγμα 
ανέλαβε την ευθύνη και της προκάλυ-
ψης του Νομού ΞΑΝΘΗΣ. Το έτος 2000 
με διαταγή του ΓΕΣ, μετονομάστηκε σε 
29 ΣΠ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ». Στις 25 Μαρτίου 
2003 αναδιοργανώθηκε σε Ταξιαρχία 
με τον τίτλο 29η ΤΑΞΕΑ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ». 
Στις 29 Αυγούστου 2005 μετονομάστηκε 
σε 29 ΤΑΞΠΖ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» και στις 24 
Φεβρουαρίου 2011 σε 29η Μ/Π ΤΑΞΠΖ 
«ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ».



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Εκτέλεση Δοκιμών Σχεδίων τύπου 
RocDrill από όλες τις Μονάδες και τα Τάγ-
ματα Εθνοφυλακής της Ταξχίας, με σκοπό 
την επικαιροποίηση-βελτίωση των σχεδί-
ων επιχειρήσεων και την ενημέρωση των 
Εθνοφυλάκων, σε ανακαινισμένο χώρο 
με χρήση τρισδιάστατου χάρτη.

 Τακτική ενεργοποίηση (προγραμ-
ματισμένα κι έκτακτα) των προβλεπόμε-
νων τμημάτων χρονικών ετοιμοτήτων, 
που τηρεί η Ταξχία.

 Μέγιστη αξιοποίηση του 2ήμερου 
αποτροπής, υπό τη μορφή ΤΑΜΣ σε μη-
νιαία βάση, με επιδίωξη τη συνεκπαίδευ-
ση-συνεκμετάλλευση των προγραμματι-
σμένων πτήσεων της 1ης ΤΑΞΑΣ, περι-
λαμβάνοντας επιμέρους δράσεις, όπως:

 Επάνδρωση σημείων επιτήρησης 
στην ΠΕ της

 Εφαρμογή του Σχεδίου ελέγχου κυ-
κλοφορίας

 Διεξαγωγή πτήσης επιτήρησης με 
Ε/Π με προσγείωση και κίνηση σε εγγύς 
χωριά σε προκαθορισμένα Ε/Δ 

 ΤΑΜΣ ετοιμότητας υποδοχής δυ-
νάμεων

 Οργάνωση Μικτού Αποσπάσματος 
Εφοδιασμού Υποστήριξης ΕΕ/Π

 Εκπομπή εποχούμενων περιπόλων 
κατά μήκος της Ε/Β μεθορίου

 ΤΑΜΣ Εξάλειψης ΑΠ/Γ (εν τη γενέ-
ση) από τα ΤΧΕ

 Πολεμικό Παίγνιο στην έδρα της 
Ταξχίας

 Μετεκπαίδευση 1 ημέρας, στις Μο-
νάδες κι Ανεξ. Υπομονάδες της Ταξιαρχίας.

Δραστηριότητες
 Η Ταξχία στην ΠΕ της είναι υπεύ-

θυνη για την ασφάλεια στα Βόρεια σύνο-
ρα της χώρας μας, συνολικού μήκους 132 
χλμ. Με σκοπό τον έλεγχο των δύσβατων 
περιοχών και τη δημιουργία αισθήματος 
ασφαλείας στον τοπικό πληθυσμό:

 Υφίστανται στατικά και εκπέμπονται 
δυναμικά στοιχεία ασφαλείας, με μέριμνα 
του 511 Μ/Π ΤΠ.

 Στο πλαίσιο αναβάθμισης της απο-
τρεπτικής ικανότητας, μέσω της επαύ-
ξησης της παρουσίας κατά μήκος της 
μεθορίου, επανδρώνονται περιοδικά, 
Επιτηρητικά Φυλάκια σε όλη την ΠΕ της 
Ταξιαρχίας.

 Πυροτεχνουργός της Ταξιαρχίας 
διατίθεται για την καταστροφή ανευρεθέ-
ντων πυρομαχικών και λοιπών δραστηρι-
οτήτων στην ΠΕ της.

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, η Ταξιαρχία συμ-
μετέχει ενεργά με την τήρηση σε ετοιμό-
τητα και τη διάθεση, εφόσον απαιτηθεί, 
προσωπικού και μέσων με την εκπομπή 
μεικτών και αμιγών περιπόλων σε συ-
νεργασία με την Πυροσβεστική υπηρεσία 
και την ΕΛ.ΑΣ.

 Διοργανώνονται ομιλίες και ημερί-
δες από εξειδικευμένα στελέχη του Σχη-
ματισμού αλλά και επιφανείς ομιλητές, με 
σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού 
σε θέματα:

 Πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων
 Πρόληψης και καταπολέμησης των 

ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων ουσιών

 Ιατρικών θεμάτων και διαδικασιών 
παροχής Α΄ βοηθειών

 Ευαισθητοποίησης σε θέματα προ-
στασίας Περιβάλλοντος. 

Διεθνείς Συνεργασίες
Στο πλαίσιο των ισχυόντων διμερών 

συμφωνιών με τη Βουλγαρία, τα αφο-
ρώντα την Ε/Β μεθόριο θέματα χειρίζεται 
η ΜΙΚΤΗ Ε/Β ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(ΜΕΒΜΕ), της οποίας πρόεδρος της Ελλη-
νικής πλευράς είναι ο Διοικητής της Τα-
ξιαρχίας. Η ΜΕΒΜΕ συνεδριάζει ετησίως 
και κάθε εξάμηνο πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενες συναντήσεις μεταξύ των 
μεθοριακών αντιπροσώπων εκάστου το-
μέα της Ε/Β μεθορίου.

Επιπλέον στο πλαίσιο της παροχής δι-
ευκολύνσεων των Ελληνικών Ένοπλων 
Δυνάμεων σε άλλα Κράτη και στις Δυ-
νάμεις Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, δι-
ατίθενται τμήματα Στρατονομίας της Ταξι-
αρχίας για τη συνοδεία των διερχόμενων 
φαλαγγών εντός της περιοχής ευθύνης 
της Ταξιαρχίας.

Κοινωνική Προσφορά –
Δράσεις Εξωστρέφειας

Για την ανάδειξη του «κοινωνικού ρό-
λου» του ΣΞ στο πλαίσιο των δράσεων 
υψηλής αποτρεπτικής αξίας, η Ταξιαρχία, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της 
πληθυσμιακής κατανομής της ΠΕ της και 
με σκοπό την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και 
σύσφιξη των σχέσεων ώστε να κερδίσουμε 
την καρδιά και το μυαλό τους, προέβη σε:
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ κατόπιν προσκυνηματικής 
εκδρομής. Η εκδήλωση πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο.

 Εκδήλωση στο ίδρυμα «ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ» στην Κομοτηνή, με θέμα «Η 
ιστορία του 29 ΣΠ, οι μάχες του στο Αλβα-
νικό μέτωπο», με εισηγητή τον διδάκτορα 
Ιωάννη Παπαφλωράτο.

 Ετήσιος εορτασμός της επετείου 
της ομώνυμης μάχης των οχυρών Νυμ-
φαίας στην ΠΕ Ροδόπης και Εχίνου στην 
ΠΕ Ξάνθης. Το οχυρό Νυμφαίας δέχεται 
επισκέψεις από παραγωγικές σχολές, 
συλλόγους, μαθητές και ιδιώτες, ενώ στις 
υπόγειες εγκαταστάσεις του, λειτουργεί το 
Στρατιωτικό Μουσείο του Β΄ ΠΠ, «ΟΧΥΡΟ 
ΝΥΜΦΑΙΑΣ».

 Πραγματοποίηση για πρώτη 
φορά, εκδήλωσης στη μνήμη του Δνέα 
Εμμανουήλ Ορφανού (πολεμιστή του 
Οχυρού ΝΥΜΦΑΙΑΣ) στο ίδρυμα «ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Κομοτηνή), όπου πα-
ρευρέθηκαν οι δύο γιοι του.

 Διάθεση υπό τύπου δωρεάς, Η/Μ 
εξοπλισμού στο Εργαστήριο Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτι-
σης, καθώς και εξοπλισμός γραφείου στο 
Σύλλογο Μέριμνας ΑΜΕΑ Νοητικής Υστέ-
ρησης «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ».

Επιπλέον έχουν αναληφθεί πολυποί-
κιλες δράσεις για την ανάδειξη της ιστο-
ρίας της Ταξιαρχίας, αποτελώντας ριζική 
αλλαγή και παράλληλα καινοτόμο τρόπο 
στην έως τώρα προσέγγιση προς την το-
πική κοινωνία. Έτσι η ανάδειξη του βασι-
κού στυλοβάτη της Ιστορίας της περιοχής 
μας έγινε όπως παρακάτω: 

 Πραγματοποίηση Τρισάγιου 
Μνήμης και Τιμής στον χώρο του Μνη-
μείου του Στρατοπέδου «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΒΙ-
ΚΤΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» στη μνήμη των 
πεσόντων Αξιωματικών, Υπαξιωματι-
κών και Οπλιτών κατά τη Μάχη του ΠΟ-
ΓΡΑΔΕΤΣ, κατά την οποία παραδόθηκε 
λήκυθος από την Ένωση Αποστράτων 
Ροδόπης με χώμα από την περιοχή του 

 Ιατρικές περιοδικές επισκέψεις, 
σε μειονοτικά χωριά - σχολεία σε ορεινά 
χωριά των νομών Ξάνθης και Ροδόπης, 
με υγειονομικό προσωπικό.

 Τοποθέτηση, κατόπιν χορηγίας 
του Δ΄ΣΣ, σχολικού εξοπλισμού σε μει-
ονοτικά χωριά.

 Συνεχή φυσική παρουσία της Ιε-
ραρχίας η οποία αποτελεί επιστέγασμα 
των αποτρεπτικών δράσεων στην ΠΕ της, 
καθώς το ενδιαφέρον προς το μειονοτικό 
πληθυσμό είναι έμπρακτο και φανερώνε-
ται από την εγκάρδια υποδοχή.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και κα-
τόπιν διαταγών του ΓΕΣ και οδηγιών του 
Δ΄ΣΣ, πραγματοποιήθηκε:

 Συμμετοχή Εθνοφυλάκων με τμή-
ματα παρελάσεως κατά τις εθνικές επε-
τείους σε αστικά κέντρα των ΠΕ Ροδόπης 
και Ξάνθης, καθώς και των πόλεων Αθή-
νας και Θεσ/νίκης.

 Εκδηλώσεις τύπου ταβέρνας των 
Εθνοφυλάκων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Συνδιοργάνωση με τον σύλλογο 
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» του 8ου 
Ορεινού Αγώνα Νυμφαίας 30 χλμ., με 
διάθεση προσωπικού και υλικών. Η αφε-
τηρία και ο τερματισμός του αγώνα πραγ-
ματοποιήθηκε στο Οχυρό της ΝΥΜΦΑΙΑΣ.

 Πρόσκληση εκ μέρους της Ταξιαρ-
χία προς τους διατελέσαντες Ταξιάρχους 
Διοικητές της, με σκοπό να τους τιμήσει 
κατά τον εορτασμό της Ημέρας των Ενό-
πλων Δυνάμεων και της Ημέρας Βετερά-
νου Απόστρατου, καθώς «Ο χρόνος δεν 
σβήνει τη μνήμη και η παρουσία δυναμώ-
νει το συναίσθημα».

Λοιπά Θέματα
Για την πλήρη αξιοποίηση του πολλα-

πλασιαστή ισχύος που αφορά στο ανθρώ-
πινο δυναμικό με γνώμονα την ανθρω-
ποκεντρική διοίκηση και σύμφωνα με το 
όραμα του κ. Α/ΓΕΣ και των προϊσταμέ-
νων κλιμακίων, το προσωπικό της Ταξι-
αρχίας διατηρεί υψηλό ηθικό και άριστες 
ανθρώπινες σχέσεις κάτι που εύκολα δι-
ακρίνεται από τις δράσεις της Ταξιαρχίας. 
Έτσι στο πλαίσιο της μέριμνας προσωπι-
κού, υλοποιούνται:

 Βράβευση στελεχών που διακρί-
θηκαν για την απόδοση και την προσφο-
ρά τους στην Υπηρεσία και το ήθος τους, 
καθώς και μελών των οικογενειών τους 

που διακρίθηκαν σε διάφορους τομείς 
(στο μαθησιακό κι αθλητικό στίβο).

 Εκδηλώσεις όλο το έτος και ειδι-
κότερα στο πλαίσιο του εορτασμού των 
ημερών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, οι οποίες θα δώσουν την 
δυνατότητα στο προσωπικό και τις οικο-
γένειές του, να νοιώσουν το εορταστικό 
πνεύμα των ημερών και το πραγματικό 
ενδιαφέρον της Ταξιαρχίας, όπως:

 Αφή του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.
 Παιδικός χριστουγεννιάτικος χορός.
 Εκδήλωση τύπου ταβέρνας και 

κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
 Ο ετήσιος αποκριάτικος παιδικός 

χορός για τη φρουρά ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
 Επίσκεψη στον χώρο εργασίας των 

οικογενειών των Στελεχών των Μονά-
δων-Ανεξ Υπομονάδων της Ταξχίας, στην 
Κομοτηνή και την Ξάνθη, στο πλαίσιο της 
«Ημέρας γνωριμίας οικογενειών Στελε-
χών με τον Στρατό».

 Διεξαγωγή εκδηλώσεων τύπου 
ταβέρνας ως επιστέγασμα των άριστων 
σχέσεων μεταξύ του προσωπικού της Τα-
ξιαρχίας, αλλά και με τους Εθνοφύλακες, 
το οποίο μεταλαμπαδεύεται κατ’ επέκταση 
και στις οικογένειές τους.

 Έκθεση-διαγωνισμός ζωγραφικής 
με Θέμα «Ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου 
στον Στρατό», με μέριμνα του ΒΝΣ Κομο-

Επίλογος

Με σεβασμό στην παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν 

οι προκάτοχοι μας:
 Συνεχίζουμε το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελεστεί 

και κατά την πρόσφατη ιστορία της Ταξιαρχίας.

 Εκμεταλλευόμαστε με ολιστική προσέγγιση τους τεθέ-

ντες πολλαπλασιαστές ισχύος της Ταξιαρχίας.

 Εστιάζουμε, σε κάθε επίπεδο διοίκησης, στον αν-

θρώπινο δυναμικό, ως τον κυριότερο παράγοντα, ξεπερ-

νώντας αγκυλώσεις και ιδεοληψίες του παρελθόντος, βελ-

τιώνοντας την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης, 

και επαυξάνοντας τις δυνατότητές του, ως αντίβαρο, έναντι 

της ποσότητας του εχθρού, προς αποτροπή κάθε απόπει-

ρας εχθρικής επιβουλής.

τηνής, όπου συμμετείχαν τέκνα στρατι-
ωτικού και πολιτικού προσωπικού κάθε 
ηλικίας, παρουσία των κηδεμόνων τους.

 Συνεχής βελτίωση των στρατιωτι-
κών οικημάτων (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ) 
όπου αξιοποιώντας πιστώσεις του ΓΕΣ 
με στοχευόμενες εργασίες βελτιώνονται 
συνεχώς οι παροχές υπηρεσιών προς τα 
μέλη των οικογενειών του στρατιωτικού 
προσωπικού της Φρουράς ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 
Πρόσφατα ανακαίνισε και τους ξενώνες 
της φρουράς που διαθέτει.

 Ανακαίνιση του ΒΝΣ Κομοτηνής, 
σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, 
σε είδη εξοπλισμού και επίπλωσης.

 Το Στρατιωτικό Πρατήριο Κομοτη-
νής, με την υποστήριξη της Ταξιαρχίας και 
συχνά με πρωτοβουλία και προσωπική 
εργασία του προσωπικού του, επιδιώκει 
διαρκώς να γίνεται όλο και πιο ελκυστικό, 
με την ανακαίνιση κι εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεών του, με την εξασφάλιση 
προσφορών από τους προμηθευτές και με 
την προώθηση μηνιαίως φυλλαδίων ενη-
μέρωσης, μέσω email σε όλο τα προσω-
πικό της φρουράς και τουλάχιστον 1.000 
αποδέκτες, με μηδενικό κόστος. Έχει δε να 
επιδείξει σταθερά αυξανόμενο κέρδος.

 Εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνερ-
γασία με τα νοσοκομεία 

Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες στο 

πλαίσιο της καινοτομίας με την πλήρη εκ-
μετάλλευση των υφισταμένων συστημά-
των Διοίκησης και Ελέγχου και την ανα-
ζήτηση έξυπνων λύσεων στο πνεύμα του 
υφιστάμενου οικονομικού ελιγμού.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερ-
θεί, το ενδιαφέρον, η πρωτοβουλία και 
το πνεύμα καινοτομίας των ίδιων των 
Εθνοφυλάκων της Ταξιαρχίας, που προ-
βαίνουν ιδιοβούλως, στην αγορά σύγχρο-
νου ατομικού εξοπλισμού και στην δια-
μόρφωση-μετατροπή των Ι.Χ, οχημάτων 
τους, εξυπηρετώντας τις επιχειρησιακές 
ανάγκες των Μονάδων τους.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Στις 17 Οκτωβρίου 2018, στο αμφιθέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Στρατηγείου της ΜΕΡΥΠ, πραγματοποιήθηκε επιστημονική Ημε-

ρίδα από την ΜΕΡΥΠ/ 1ο ΕΓ, με θέμα «Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού». Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των στελε-

χών του Επιτελείου και των Μονάδων της Μεραρχίας σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη 

πνεύματος συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και η καλλιέργεια οράματος αλλαγών για τη διευκόλυνση αφενός του έργου των 

Δκτών-Ηγητόρων ανεξαρτήτως επιπέδου, αφετέρου για τη συνεχή ανανέωση των στόχων και των επιδιώξεων που πρέπει να τίθε-

νται καθημερινά από τις Διοικήσεις κάθε επιπέδου.

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Logistics στον ΣΞ: Πράξη και Όραμα»

Στις 20 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε επιστημο-

νική Ημερίδα από την ΜΕΡΥΠ/ΔΥΠ, με θέμα «Logistics 

στον ΣΞ: Πράξη και Όραμα». Σκοπός της Ημερίδας ήταν 

η επιμόρφωση του συμμετέχοντος προσωπικού για 

τις εφαρμογές και τα αποτελέσματα από τη χρήση των 

Logistics στον ΣΞ, μέχρι σήμερα, αλλά και οι επιδιώξεις 

που θέτουμε, στοχεύοντας στο μέλλον, για την περαιτέρω 

βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων εφοδιασμού στο 

ΣΞ, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ευέλικτου, ποιοτικού 

και αποτελεσματικού Στρατού.

Διοργάνωση Ημερίδων στο Δ΄ Σώμα Στρατού

 Στις 25 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της μέριμνας 

για το προσωπικό, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 

Δ΄ΣΣ, συμβουλευτική Ημερίδα από τη ΔΙΠΡΟ/

Δ΄ΣΣ με θέμα την οικογένεια και τη διαχείριση 

καταστάσεων με τέκνα στην εφηβεία. 

 Στις 27 Οκτωβρίου 2018, στον ίδιο 

χώρο, πραγματοποιήθηκε ομιλία συμ-

βουλευτικού χαρακτήρα από εξειδι-

κευμένο προσωπικό της Δίωξης Ηλε-

κτρονικού Εγκλήματος, με θέμα «Ασφα-

λής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο», με σκοπό 

την ενημέρωση του στρατιωτικού και πο-

λιτικού προσωπικού της ΠΕ του Δ΄ Σώ-

ματος Στρατού, για θέματα ασφαλούς 

πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς και 

τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης 

διαφόρων καταστάσεων.

Ομιλίες στο Αμφιθέατρο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ

Στις 24 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέ-

ρωσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, πραγματο-

ποιήθηκαν στο αμφιθέατρο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΝΤΓΟΥ 

ΘΩΜΑ ΑΔΑΜΟΥ», ομιλίες με θέματα «Διατροφή και Υγεία» και 

«Ημέρα Ίδρυσης ΟΗΕ». Τις παραπάνω ομιλίες παρακολούθησε 

το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, καθώς και των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονά-

δων-Υπηρεσιών και Καταστημάτων Φρουράς Λάρισας.



48 49

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέματα 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-Σχηματισμών προς όφελος του προσωπικού και των οικογενειών του. 

Κατά κύριο λόγο οι ενέργειες αφορούν: • στη στέγαση, με τη συντήρηση-ανακαίνιση και εξωραϊσμό των στρατιωτικών οικημά-

των • στον παραθερισμό • στη βελτιστοποίηση/αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού στα 

σταδιοδρομικά 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.) • σε θέματα φροντίδας ΑμΕΑ.

 Πέραν των παραπάνω, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των στελεχών που δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των συζύγων τους οι 

οποίοι/ες ανήκουν σε έτερα Υπουργεία πλην ΥΠΕΘΑ και υποβλήθηκαν στα αρμόδια Υπουργεία.

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

απασχολούν σε προσωπικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού

Από τη Διεύθυνση Οικονομικού ανακοινώνονται ότι:

 Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η κατα-

βολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν.4575/2017 

στα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Η φορολογική υποχρέωση των στελεχών εξαντλεί-

ται μετά τη διενέργεια παρακράτησης Φόρου Εισοδή-

ματος 20%, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4582/2018.

 Υπεγράφη Υπουργική Απόφαση για την αξιοποίη-

ση των πλεοναζόντων κεφαλαίων του ΕΚΕΜΣ, συνολι-

κού ύψους 3.500.000€, με σκοπό την κατασκευή ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ στην Κάλυμνο και στο Χαϊδάρι Αττικής.

80 ΑΔΤΕ - Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη του Καρκίνου του 
Προστάτη» 

Στις 4 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την 80 ΑΔΤΕ επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη του καρκίνου του 

προστάτη» στο Ιπποκράτειο Διεθνές συνεδριακό κέντρο από την ΜΚΟ ΑΚΟΣ, υπό την αιγίδα του ΓΕΣ.

Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας στο 2ο 
ΣΕΗΠΠΕΠ

Στις 6 Δεκεμβρίου 2018, το Συγκρότημα οργάνωσε σε 

συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ) 

σεμινάριο οδικής ασφάλειας από ειδικευμένο προσωπι-

κού του Ινστιτούτου.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εορταστική Εκδήλωση για το Προσωπικό στην ΑΣΔΥΣ

Στις 24 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, πραγματοποιήθηκε στην 

έδρα της ΑΣΔΥΣ, εορταστική εκδήλωση για το προσωπικό του Στρατηγείου κατά την οποία έγινε βράβευση αριστούχων μαθητών 

Β΄ και Γ΄ Λυκείου σχολικού έτους 2017-2018 των στελεχών-ΜΥ, ενώ τα κάλαντα έψαλαν η χορωδία του ΣΞ που συγκροτήθηκε και 

οργανώθηκε με μέριμνα της ΑΣΔΥΣ.

Εκδρομή στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα

Στις 9 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων, πραγματοποιήθηκε εκδρομή στον Μύλο των Ξωτικών στα 

Τρίκαλα, για τα στελέχη του Γ΄ΣΣ και τα μέλη των οικογενειών.

Γ΄ΣΣ – Εκδήλωση Φωταγώγησης του
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και Τελετή 
Βράβευσης Αριστούχων Μαθητών

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση φωτα-

γώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στον χώρο έμπροσθεν του 

Γ΄ΣΣ καθώς και η τελετή Βράβευσης Αριστούχων Μαθητών (ΒΑΜ), 

με συμμετοχή του προσωπικού του Γ΄ΣΣ και μελών οικογενειών.
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Χριστουγεννιάτικες Δράσεις του
Γ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθηνών

 Στις 13 Δεκεμβρίου, με πρωτοβουλία του ΓΕΣ/Β9 υλοποιήθηκε η δράση «Γράμμα στον Άγιο Βασίλη», αφιερωμένη στα 

παιδιά των στελεχών μας.

 Στις 24 και 31 Δεκεμβρίου παιδαγωγοί και αντιπροσωπεία των νηπιακών τάξεων έψαλαν τα κάλαντα κατά την εκδήλωση 

ανταλλαγής ευχών του κ. Α/ΓΕΣ με το προσωπικό του επιτελείου του ΓΕΣ.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

79 ΑΔΤΕ - Εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού για την
Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Στις 26 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού για την Εθνική Επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου 1940, με ποιήματα και αφηγήσεις από τους μαθητές. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή προς τους γονείς, τους συγγενείς 

και τους φίλους των μαθητών.

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών
Σχολικού έτους 2017/18 στη ΜΕΡΥΠ

Στο πλαίσιο του έτους μέριμνας για το προσωπικό, η 

ΜΕΡΥΠ πραγματοποίησε στις 13 Δεκεμβρίου 2018 βράβευ-

ση αριστούχων μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου σχολικού έτους 

2017-2018 και στελεχών-ΜΥ, οι οποίοι ξεχώρισαν για την 

προσφορά τους και το ήθος τους το έτος 2018, στο πλαίσιο 

της τελετής αφής του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Επίσκεψη Προσωπικού της ΜΕΡΥΠ στα Μετέωρα

Στο πλαίσιο του έτους μέριμνας για το προσωπικό, η ΜΕΡΥΠ πραγματοποίησε την 1η Δεκεμβρίου 2018, επίσκεψη στα Μετέ-

ωρα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολούθησε ψηφιακή προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού των Μετεώρων.

Εκδήλωση στη ΛΑΦ Τρίπολης

Στις 20 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ 

Τρίπολης εκδήλωση τύπου ταβέρνας για τα στελέχη της 

Φρουράς, με τη συμμετοχή της ΣΜΣ/ΔΙΚΕ.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βράβευση Προσωπικού από τη
ΔΙΠΡΟ/Δ΄ΣΣ

Στις 28 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε από τη ΔΙΠΡΟ/Δ΄ΣΣ, βράβευση 

προσωπικού ΒΝΣ,Τμημάτων Μέριμνας Προσωπικού, στελεχών και μελών οικογενει-

ών που διακρίθηκαν σε διάφορους τομείς.

Βραδιά Αργεντίνικου Tango στη ΛΑΦ Λάρισας

Στις  2 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΦ Λάρισας βραδιά Αργεντίνικου Tango, με συμμετοχή του προσωπικού 

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-EOHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ».

Μουσική Βραδιά για το Επιτελείο
της 95 ΑΔΤΕ

Στις 13 Οκτωβρίου 2018, στη Λέσχη Εθνοφυλακής 

ΡΟΔΟΥ, πραγματοποιήθηκε Μουσική Βραδιά για το Επιτε-

λείο της 95 ΑΔΤΕ με τη συμμετοχή της ΜΣΕΘ.

88 ΣΔΙ

 Στις 8 Οκτωβρίου 2018, η 88 ΣΔΙ συμμετείχε στις 

εκδηλώσεις εορτασμού της απελευθέρωσης της ν. ΛΗ-

ΜΝΟΥ. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε:  

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος ΜΥΡΙΝΑΣ, κα-

τάθεση στεφάνων και παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων, 

σχολείων και συλλόγων. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Διοι-

κητής της ΑΣΔΕΝ, ο Έπαρχος ΛΗΜΝΟΥ, εκπρόσωποι της 

τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού, αντιπροσωπείες των 

έτερων Κλάδων των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας.

 Η 88 Στρατιωτική Διοίκησης «ΛΗΜΝΟΣ» στο πλαίσιο 

της επετείου εορτασμού της απελευθέρωσης της  ν. ΛΗ-

ΜΝΟΥ από τα γερμανικά στρατεύματα, (16 Οκτωβρίου 1944), 

πραγματοποίησε στις 19 Οκτωβρίου 2018 εκδήλωση για τους 

υπέρ Πατρίδος Πεσόντες Ιερολοχίτες, στην πόλη της ΜΥΡΙ-

ΝΑΣ. Πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Ιεολοχιτών στη ΜΥΡΙΝΑ, ομιλία 

στη ΛΑΦ ΜΥΡΙΝΑΣ από τον κ. Αριστείδη Τσοτρούδη, ιστορικό-συγγραφέα, με θέμα «Η Απελευθέρωση της Λήμνου από τα γερμα-

νικά στρατεύματα κατοχής Οκτώβριος 1944 και ο θανάσιμος τραυματισμός του Ιερολοχίτη Υπλγού (ΠΖ) Δημουλά Παναγιώτη», και 

έκθεση φωτογραφικού υλικού με τη δράση του Ιερού Λόχου. Στην εκδήλωση παρέστη ο Διοικητής της 88 ΣΔΙ, ο Υδκτής της 13 ΔΕΕ, 

ο Έπαρχος ΛΗΜΝΟΥ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού, αντιπροσωπείες των έτερων Κλάδων των ΕΔ και των 

Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και συγγενείς του πεσόντα Ιερολοχίτη Εφ. Υπλγού (ΠΖ) Δημουλά Παναγιώτη.

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2018, η 88 ΣΔΙ, σε συνεργασία με την Ι. Μ. ΛΗΜΝΟΥ και ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, διανεμήθηκαν 72 δεμάτα με 

τρόφιμα σε άπορες οικογένειες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διάθεση Προσωπικού, Υλικών και Μέσων στο 2ο Πανξανθιώτικο Ποδοσφαιρικό 
Τουρνουά «ΣΚΟΡΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018, το Δ΄ΣΣ συμμετείχε με διάφορες δράσεις καθώς και με τη διάθεση προσωπικού, υλικών 

και μέσων στο 2ο Πανξανθιώτικο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά «ΣΚΟΡΑΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στον χώρο του 

ξενοδοχείου LE CHALET της Ξάνθης.

Διάθεση Μηχανημάτων, Υλικών και Προσωπικού
από το Δ΄ Σώμα Στρατού

Kατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από το Δ΄ Σώμα Στρατού η διάθεση μηχανημάτων, υλικών 

και προσωπικού για εργασίες κατασκευής πλωτής πεζογέφυρας στην περιοχή Βουνοπλαγιά Αρκουδορέματος για τις ανάγκες δι-

εξαγωγής αγώνων. Το ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκε έναρξη χωματουργικών εργασιών για την ανέγερση νέου νοσοκομείου 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ενώ επιπλέον, διευθετηθήκαν δρομολόγια στη Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.

Διάθεση Ιατρικών Κλιμακίων για Παροχή Ιατρικής Περίθαλψης

Kατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε σε ορεινά χωριά της Περιοχής Ευθύνης του Δ΄ Σώματος 

Στρατού διάθεση ιατρικών κλιμακίων για παροχή ιατρικής περίθαλψης κατοίκων και μαθητών.

Προσφορά Δώρων σε Μαθητές 
Μειονοτικών Δημοτικών
Σχολείων

Στις 18 και 24 Οκτωβρίου 2018, με την ευκαιρία 

της έναρξης της νέας Σχολικής Χρονιάς, πραγματο-

ποιήθηκε προσφορά συμβολικών δώρων στους μα-

θητές των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων των χ. 

Σμίνθης του Δήμου Μύκης (Περιφερειακής Ενότητας 

Ξάνθης) και χ. Μυρτίσκης του Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, .
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διάθεση Ομάδας Γιατρών του 11ου ΣΠ - 411 ΓΣΝΤ

Στις 22 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, διατέθηκε ομάδα ιατρών (11ου ΣΠ - 411 ΓΣΝΤ), για 

την πραγματοποίηση υγειονομικών εξετάσεων και παροχή ιατρικών συμβουλών, σε κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας 

Θεόκτιστου του Δήμου Γορτυνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, καθώς επίσης και στο «Δεκάζειο» Γηρο-

κομείο Τρίπολης, κατόπιν πρόσκλησής τους.

Διάθεση Περισσευμάτων από το Ημερήσιο Συσσίτιο 
του ΛΔ/651 ΑΒΥΠ

Από την 1 Οκτωβρίου 2018 έως και σήμερα, πραγματοποιείται σε καθημερινή 

σχεδόν βάση, η διάθεση περισσευμάτων από το ημερήσιο συσσίτιο του ΛΔ/651 

ΑΒΥΠ (εφόσον αυτά υφίστανται), ως γεύμα και δείπνο στο κοινωνικό συσσίτιο 

του Δήμου Κηφισιάς. 

Συμμετοχή Προσωπικού 
της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ σε 
Εκδήλωση του «ΧΑΜΟ-
ΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018, πρα-

γματοποιήθηκε εκδήλωση του «ΧΑΜΟ-

ΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», στην πόλη της 

Ξάνθης, με συμμετοχή προσωπικού της 

1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ (2ο Λ/ΒΕΚΕΕΔ). 

Αερομεταφορά Ομάδας των «Ιατρών του 
Αιγαίου» με Μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ

Στις 22 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε με μέσα της 1ης 

ΤΑΞΑΣ, αερομεταφορά της ομάδος «Ιατροί του Αιγαίου» σε Νησί 

του Αιγαίου. Οπτικός δίσκος 1ης ΤΑΞΑΣ.

Διάθεση Τμήματος Απόδοσης Τιμών

Στις 15 Οκτωβρίου 2018, διατέθηκε τμήμα απόδοσης τιμών 

από 521 ΤΠΖΝ και 32 Α/Κ ΜΜΠ, στο Σαραντάπορο «Χάνι Χατζη-

γώγου», στο πλαίσιο συνεδρίασης του ΑΣΣ.

Διάθεση Δεμάτων Αγάπης για Άπορες Οικογένειες

Στις 20 Δεκεμβρίου 2018, διατέθηκαν 40 δεμάτα Αγάπης στην Εκκλησία (για άπορες οικογένειες) από την 71 Α/Μ ΤΑΞ.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 στην ΑΒΥΠ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εθελοντική 

αιμοδοσία στο ιατρείο του ΛΔ/651 ΑΒΥΠ, από το προσωπικό 

της 651 ΑΒΥΠ.

Ενημέρωση Μαθητών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε Α΄ Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ

Στις 22 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε, με μέριμνα του 98 ΑΔΤΕ/ΤΥΕΘ, 

ενημέρωση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Α΄ Βοήθειες και ΚΑΡΠΑ.

Εκδηλώσεις για τα Παιδιά Ειδικών Σχολείων

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και των σχέσεων 

με το κοινό, η 79 ΑΔΤΕ διοργάνωσε, στις 10 Δεκεμβρίου 2018 

και στις 17 Δεκεμβρίου 2018, εκδηλώσεις για τα παιδιά που 

φοιτούν στο «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο» (ΕΑΕ) και τα παιδιά που 

φοιτούν στο «Ειδικό Γυμνάσιο» (ΕΕΕΕΚ) ΣΑΜΟΥ, αντίστοιχα. 

Κατά τις παραπάνω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν:

 Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης στον χώρο 

της ΛΑΦ ΣΑΜΟΥ, όπως παρακάτω:

 Παρασκευή χριστουγεννιάτικων μπισκότων, σε διάφορα 

σχήματα με χρήση πλαστικών κουπ πατ και διακοσμημένα με 

κομματάκια σοκολάτας ή σταφίδας.

 Δράσεις ζωγραφικής και χειροτεχνίας με δημιουργικές χρι-

στουγεννιάτικες κατασκευές.

 Μουσική απασχόληση των παιδιών με τη συνδρομή της Στρατιωτικής Μουσικής που περιλάμβανε χριστουγεννιάτικα τρα-

γούδια και κάλαντα.

 Επίδοση αναμνηστικών δώρων συμβολικής σημασίας.

Προσφορά Τροφίμων στο «Κοινωνικό
Παντοπωλείο Αγάπης»

Η 79 ΑΔΤΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς συγκέντρωσε και 

παρέδωσε στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγάπης» της Ιεράς Μητρόπο-

λης ΣΑΜΟΥ και ΙΚΑΡΙΑΣ και στον Σύλλογο Πολυτέκνων ΣΑΜΟΥ, ΙΚΑΡΙΑΣ 

και ΦΟΥΡΝΩΝ, 279 και 190 κιλά τροφίμων, αντίστοιχα.

ΤΔ/41 ΣΠ

Εξετάστηκαν από στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ, στο πλαί-

σιο της προληπτικής ιατρικής των απομακρυσμένων χωριών της ν. ΣΑΜΟ-

ΘΡΑΚΗΣ, 88 κάτοικοι των χωριών ΑΛΩΝΙΑ-ΛΑΚΚΩΜΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

Εθελοντικές Αιμοδοσίες

 στην Τ∆/41 ΣΠ

Στις 20 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο Στρατόπεδο «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ» και συ-

γκεντρώθηκαν 32 μονάδες αίματος από προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ. 

Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για το Έπος του 40

Στις 27 Οκτωβρίου 2018, ο Διοικητής και αντιπροσωπεία στελεχών του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ συμμετείχαν στην εκδήλωση 

μνήμης και τιμής για το έπος του '40 με τίτλο: «Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξι-

ωματικών Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Την επιμέλεια της όλης εκδήλωσης είχαν τρεις 

Εφ. Αξιωματικοί δυνάμεως ΑΣ της Μονάδας, οι οποίοι είχαν και τον ρόλο του παρουσιαστή-ομιλητή εκ περιτροπής. Επίσης 

η Μονάδα μερίμνησε για την προσωρινή διάθεση πιστού αντιγράφου στολής και εξάρτυσης του 1940, εντυπωσιάζοντας τους 

καλεσμένους και αποσπώντας θερμότατο χειροκρότημα.

 στο ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Στις 2 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προφοράς του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, πραγματοποιήθη-

κε εθελοντική αιμοδοσία από τους εθνοφύλακες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έκθεση Φωτογραφικού Υλικού με Θέμα «ΦΥΛΑΚΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΛΟΥΝΑΣ, 
ΛΑΡΙΣΑ 1881-1912, 31 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΠΟΛΗ»

Από 10 έως 21 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού αλλά και της εξωστρέφειας που διατηρεί η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ 

στην πόλη που εδρεύει, πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Έκθεση Φωτογραφικού Υλικού με 

θέμα «ΦΥΛΑΚΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΛΟΥΝΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ 1881-1912, 31 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΠΟΛΗ».

Τα εγκαίνια της συγκεκριμένης έκθεσης, στα οποία παρέστησαν οι Θρησκευτικές, Στρατιωτικές, Πολιτικές και Τοπικές Αρ-

χές της πόλης της Λάρισας, πραγματοποιήθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00.

Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στις 12 Νοεμβρίου 2018, με τη συμμετοχή διακεκριμέ-

νων ομιλητών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις παρακάτω εισηγήσεις:

 «Από το 1881 έως τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο» από τον Διδάκτορα Ιστορίας του Παν/μίου Παρισίων κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο.

 «Χαρτογράφηση των Φυλακίων» από τη Διδάκτορα Τοπογράφο του ΕΜΠ στη Γεωγραφία κ. Ελένη Γκαδόγλου.

 «Εικόνες των Φυλακίων της Εποχής» από τον Συνταξιούχο Ιατρό και μέλος του ομίλου φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας 

κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου.

 «1987 Αφετηρία του Μακεδονικού Αγώνα και του Νικόφορου Βαλκανικού Πολέμου» από τον Επίτιμο Δικηγόρο κ. Αρι-

στείδη Παπαχατζόπουλο.

 «Η συμφωνία προσάρτησης της Θεσσαλίας» από τον εκδότη του Θεσσαλικού Ημερολογίου κ. Κωνσταντίνο Σπανό.

 «Η Λάρισα μετά την Απελευθέρωση του 1881. από την Παράδοση στην Αστικοποίηση» από τη Διευθύντρια του Λαογρα-

φικού Ιστορικού Μουσείου κ. Φανή Καλοκαιρινού.

 «Σύνορα στη Μέση της Χώρας» από τον φωτογράφο κ. Ιωάννη Σκουλά.

Με το πέρας των υπόψη ομιλιών πραγματοποιήθηκε η απονομή αναμνηστικών στους ομιλητές, από τον Διοικητή της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Την υπόψη ημερίδα παρακολούθησε το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και του ΑΤΑ, των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων-Υπηρεσιών και Καταστημάτων Φρουράς Λάρισας, καθώς 

και πολίτες της πόλης της Λάρισας.

Δράσεις 404 ΓΣΝ

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

κτων περιστατικών πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ΒLS (Basic Life Support) υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-

ου Αναζωογόνησης στο 404 ΓΣΝ. Διενεργήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου, 6 Οκτωβρίου 2018 (2 σεμινάρια ) και 3 Νοεμβρίου 

2018 (2 σεμινάρια) και εκπαιδεύτηκαν 210 πολίτες από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας στην παροχή 

καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή.

 Στο πλαίσιο επιμόρφωσης των Επιστημόνων Υγείας, διεξήχθη στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2018 στο 404 ΓΣΝ σεμινάριο ALS 

(Advanced Life Support) υπό την αιγίδα του Ευρω-

παϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Στο σεμι-

νάριο εκπαιδεύτηκαν 24 ιατροί και νοσηλευτές 

από την περιφέρεια Θεσσαλίας στην προσέγγιση 

του βαρέως πάσχοντος ασθενούς αλλά και 

στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακο-

πής σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
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Αγώνες Πρωταθλήματος Ξιφασκίας ΕΔ και ΣΑ

Οι αγώνες Πρωταθλήματος Ξιφασκίας των ΕΔ και ΣΑ διεξήχθησαν από 13 έως 14 Νοεμβρίου 2018, στη Στρατιωτική Σχολή 

Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Την πρώτη θέση κατέλαβε ο ΣΞ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνες Πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης ΕΔ και ΣΑ

Οι αγώνες Πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης των ΕΔ και ΣΑ, διεξήχθησαν από 2 

έως 4 Οκτωβρίου 2018, στο Κλειστό Γυμναστήριο Βύρωνα. Την πρώτη θέση κατέ-

λαβε η ΕΛ.ΑΣ. και τη δεύτερη θέση ο ΣΞ.

Αγώνες Πρωταθλήματος Ποδηλασίας ΕΔ και ΣΑ

Οι αγώνες Πρωταθλήματος Ποδηλασίας των ΕΔ και ΣΑ διεξήχθησαν στις 14 Οκτωβρίου 2018 στο Ολυ-

μπιακό Κωπηλατοδρόμιο στον Σχοινιά. Την πρώτη θέση κατέλαβε το ΠΣ και τη δεύτερη θέση ο ΣΞ.

Αγώνες Πρωταθλήματος Σκάκι ΕΔ και ΣΑ

Οι αγώνες Πρωταθλήματος Σκάκι των ΕΔ και ΣΑ διεξήχθησαν από 3 έως 5 Δεκεμβρίου 2018, στην 

Αεροπορική Βάση Δεκελείας, στη Λέσχη Δοκίμων ΣΜΥΑ. Την πρώτη θέση κατέλαβε η ΠΑ, τη δεύτερη 

θέση η ΕΛ.ΑΣ. και την τρίτη θέση ο ΣΞ.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνες Πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΕΔ και ΣΑ

Οι αγώνες Πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης των ΕΔ και ΣΑ διεξήχθησαν στις 10 Δεκεμβρίου 2018, στην Αίθουσα 

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Την πρώτη θέση κατέλαβε το ΠΣ και τη δεύτερη θέση ο ΣΞ.

Αγώνες Πρωταθλήματος Τοξοβολίας ΕΔ και ΣΑ

Οι αγώνες Πρωταθλήματος Τοξοβολίας των ΕΔ και ΣΑ διεξήχθησαν στις 14 Δεκεμβρίου 2018, στην Αεροπορική Βάση Δεκελεί-

ας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Δαίδαλος της Σχολής Ικάρων. Την πρώτη θέση, στην ομαδική κατάταξη, κατέλαβε ο ΣΞ.

20ός Αγώνας Δρόμου «Εμμανουήλ 
Παπάς» (17.000 μ.)

Στις 2 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε ο 20ός 

Αγώνας Δρόμου «Εμμανουήλ Παπάς» (17.000 μ.), στο 

πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης του αγωνιστή της Ελληνι-

κής Επανάστασης, υπό την αιγίδα του Δήμου «Εμμανουήλ 

Παπά», με συμμετοχή και δρομέων από την 1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ 

(Δ΄-Ε΄ΜΚ/Δ, 14 ΛΔΒ).

Ανεπίσημος Αγώνας Ελεύθερης Κολύμβησης

Στις 22 Οκτωβρίου2018, πραγματοποιήθηκε ανεπίσημος αγώνας ελεύθερης κολύμβησης (200 μ.), στο πλαίσιο των εγκαινί-

ων του κολυμβητηρίου Καρλοβασίου Σάμου, με συμμετοχή προσωπικού της 13ης ΔΕΕ (4ου ΕΤΕΘ).
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Οδοντικό νήμα:

Είναι συνήθως μεταξωτό και η χρήση του έχει σκοπό την απομάκρυνση της ΟΜΠ που εναποτίθεται στις επιφάνειες ανάμεσα στα 
δόντια, τόσο υπερουλικά, όσο και 2-3 χιλιοστά υποουλικά. Ένα κομμάτι 40 εκατοστών είναι αρκετό ώστε να συγκρατηθεί με τους 
μέσους δακτύλους, ενώ ο χειρισμός του γίνεται με τον δείκτη και τον αντίχειρα. Ένα μικρό κομμάτι νήματος πρέπει να βρίσκεται 
ανάμεσα στα χέρια, το οποίο περνάει προσεκτικάμε ελαφρά ώθηση και πίεση από τις μασητικές-κοπτικές επιφάνειες προς τα ούλα 
ξεπερνώντας το σημείο επαφής. Στη συνέχεια γίνονται 2-3 κινήσεις από την ουλοδοντική σχισμή προς την κοπτική-μασητική επιφά-
νεια και στις δύο πλευρές των όμορων δοντιών αγκαλιάζοντας τις επιφάνειές τους.

Μεσοδόντια βουρτσάκια:

Είναι μικρά βουρτσάκια (κυλινδρικά ή κωνικά), διαφόρων με-
γεθών, με ειδική λαβή. Δεν εισέρχονται στην ουλοδοντική σχισμή, 
είναι ωστόσο ιδιαίτερα χρήσιμα, για τον καθαρισμό μεγάλων μεσοδο-
ντίων διαστημάτων και σε αποκαλύψεις τμήματος της ρίζας του δοντιού.

Βασικοί
κανόνες για αποτελεσμα-
τική στοματική υγιεινή:

 Βουρτσίζουμε με σωστό τρόπο, 
μετά από κάθε γεύμα και τουλάχιστον 

μία φορά το βράδυ εφαρμόζουμε και μεσο-
δόντιο καθαρισμό.

 Σημασία έχει η σωστή χρήση των μηχα-
νικών μέσων. Η επιλογή της οδοντόκρεμας 

είναι δευτερευούσης σημασίας, που ωστόσο 
θα πρέπει να επιλέγεται υπό τη συμβουλή του 

οδοντιάτρου.
 Η στοματική υγιεινή είναι απαραίτητη, ακό-

μα και αν δεν λάβουμε τροφή για μία μέρα. 
Απαραίτητος θεωρείται και ο καθαρι-

σμός της γλώσσας με την οδο-
ντόβουρτσα ή με ειδικούς 

καθαριστές.

Οδηγίες
Στοματικής Υγιεινής
Η οδοντική μικροβιακή πλάκα (ΟΜΠ) αποτελεί τον λόγο των κυριότερων οδοντιατρικών παθήσεων οι οποί-
ες είναι η τερηδόνα και οι νόσοι του περιοδοντίου (ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα). Η ΟΜΠ είναι η μαλακή 
εναπόθεση μικροβίων στις οδοντικές επιφάνειες. Η στοματική υγιεινή η οποία πρέπει να είναι καθημερινή 
στοχεύει στην αποτελεσματική απομάκρυνση της ΟΜΠ. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι:

Tεχνική
Bass

Tεχνική
Charter

Προσοχή: Η υπερβολική δύναμη στο βούρτσισμα προκαλεί τραυματισμούς 
και αλλοιώσεις στα δόντια και τους περιοδοντικούς ιστούς (κυρίως αποτριβές και 
υφιζήσεις των ούλων).

Περιστροφική
Tεχνική

Περισσότερο αποτελεσματική τεχνική 
θεωρείται η τεχνική Bass, κατά την οποία 
τοποθετείται την οδοντόβουρτσα με κλίση 
45ο προς τον επιμήκη άξονα του δοντιού. 
Έτσι, ένα τμήμα των θυσάνων καθαρίζει την 
οδοντική επιφάνεια, ενώ ένα άλλο τμήμα 
αυτών καθαρίζει την ουλοδοντική σχισμή 
κάνοντας ταυτόχρονα μαλάξεις στα ούλα.Η 
πίεση πρέπει να είναι ελαφρά, ενώ 8-10 
παλινδρομικές και ελεγχόμενες κινήσεις εί-
ναι αρκετές για τον καθαρισμό μιας ομάδας 
δοντιών. Σημαντικό είναι να καθαρίζονται 
όλες οι επιφάνειες των δοντιών (παρειακές, 
γλωσσικές-υπερώιες και μασητικές).

Άλλη τεχνική βουρτσίσματος είναι η 
τεχνική Charter στην οποία ο θύσανος 
των τριχών της οδοντόβουρτσας είναι 
κάθετος (90ο) στον επιμήκη άξονα του δο-
ντιού και οι κινήσεις είναι κυκλικές.

Επίσης αποτελεσματική θεωρείται 
και η περιστροφική τεχνική όπου ο θύ-
σανος τοποθετείται στα ούλα και κάνει 
ημιπεριστροφικές (180ο) επαναλαμβανό-
μενες κινήσεις προς την μασητική επι-
φάνεια του δοντιού.

Β. Χημικά μέσα

Θα πρέπει να συστήνονται από τον 
οδοντίατρο και να χρησιμοποιούνται 
υπό τις οδηγίες του. Ενδείκνυνται ως 
συμπλήρωμα της καθημερινής στομα-
τικής υγιεινής σε οδοντικά υγιείς ασθε-
νείς, αλλά κυρίως σε ασθενείς με ειδικά 
προβλήματα, οξέα περιστατικά, μετά 
από χειρουργικές επεμβάσεις κ.ά. 

Προσοχή στην χρήση χημικών μέσων:
 Δεν αντικαθιστούν την στοματική 

υγιεινή που εξασφαλίζεται από την χρήση 

Α. Μηχανικά Mέσα:

Οδοντόβουρτσες:

των μηχανικών μέσων.
 Τα χημικά μέσα δεν μπορούν από 

μόνα τους να εξαλείψουν την ΟΜΠ.
 Χρησιμοποιούνται σαν υποβοήθη-

ση των μηχανικών μέσων και συνδυάζο-
νται πάντα με αυτά.

Οδοντιατρείο Φρουράς Θεσσαλονίκης
424 ΓΣΝΕ 

Ανχης (ΥΟ) Αθανάσιος Τσιμπιρής DDS, MSc
Τχης (ΥΟ) Ανδρέας Γρηγοριάδης DDS, MSc

Κατά 
κανόνα προτεί-

νονται οδοντόβουρτσες 
μαλακής ή μέτριας σκληρό-

τητας, με νάυλον θυσάνους στο 
ίδιο οριζόντιο επίπεδο, διατε-

ταγμένοι πυκνά και ομοιό-
μορφα και με αποστρογ-

γυλεμένα άκρα.
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Την περίοδο εκείνη, σχεδόν δύο 
μήνες μετά την έναρξη του Ελληνοϊ-
ταλικού Πολέμου, τα ελληνικά στρα-
τεύματα, όχι μόνο είχαν εκδιώξει τον 
Ιταλό εισβολέα από την Ήπειρο και τη 
Βορειοδυτική Μακεδονία, αλλά, ανα-
λαμβάνοντας γενική αντεπίθεση για την 
πλήρη αποκατάσταση της ακεραιότητας 
του εθνικού εδάφους, είχαν απωθήσει 
τις ιταλικές δυνάμεις σε βάθος 30 έως 
80 χιλιομέτρων μέσα στο βορειοηπει-
ρωτικό έδαφος και κατήγαγαν λαμπρές 
τακτικές νίκες, απελευθερώνοντας ελ-
ληνικές περιοχές, όπως Κορυτσά, Άγιοι 
Σαράντα, Αργυρόκαστρο, Χειμάρρα. 

Τις άγιες μέρες του Δεκεμβρίου του 
1940, η ιδέα της προάσπισης των αξι-
ών της Πατρίδας, της Θρησκείας και 
της Οικογένειας μοιραία αναζωπυρώ-
θηκε στις καρδιές και τις συνειδήσεις 
των πολεμιστών, που νοσταλγούσαν 
την οικογενειακή θαλπωρή, αλλά και τα 
έθιμα και τις παραδόσεις των Χριστου-
γέννων.

Την παραμονή της γέννησης του 
Ιησού, η Άνω Επισκοπή, «το Αλβανικό 
αλλά με Έλληνας κατοίκους χωριου-
δάκι διατηρεί τα γιορτινά ήθη και έθιμα 
ακόμη και την διατήρησιν και σφαγήν 
του γουρουνιού. Οι Χωρικοί με την 
διπλήν των χαρά του γιορτασμού της 
γεννήσεως του θεανθρώπου και την 

απελευθέρωσίν των ύστερα από 26 
ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς κυκλοφο-
ρούν χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι».

Αλλά και οι στρατιώτες του 42ου 
Συντάγματος Ευζώνων, που στάθμευε 
στην περιοχή, μετά τη λειτουργία των 
Χριστουγέννων, «μαζεύτηκαν στις τρό-
γλες των» και φρόντισαν για … το επι-
δόρπιο της γιορτής. Χαρακτηριστική 
είναι η αφήγηση του Έφεδρου Επιλοχία 
Ηλία Κωστή: «Βλέπω ένα ξεγάνωτο με-
γάλο χαλκοματένιο τέντζερι να μπαίνη 
στη φωτιά με νερό. Μόλις ζεστάθηκε 
ρίχνουν μέσα χοντροκομμένο μπου-
μποτάλευρο ζάχαρι και με ένα κέδρινο 
παλούκι άρχισαν να το ανακατεύουν. Σε 
λίγο το γλυκό έτοιμο. Για μας είναι πλού-
σιο γλυκό…».

Αλλού πάλι, σε κάποιο σημείο του 
Βορειοηπειρωτικού Μετώπου, «κάτω 
στη ρεματιά, ένας στρατιώτης, γέμιζε και 
ξαναγέμιζε το καζάνι με χιόνι και με τη 
φωτιά από κάτω, προσπαθούσε να το 
λυώση, να γίνει νερό, να ψήση τσάι για 
Χριστουγεννιάτικο ρόφημα. Με τα πολλά 
τα κατάφερε».

Στο Πιτσάρι Θεσπρωτίας, όπου βρι-
σκόταν το 39ο Σύνταγμα Ευζώνων της II 
Μεραρχίας, «εξακολουθεί να ρίχνη χα-
λάζι και να πέφτουν άφθονες κανονιές». 
Παρ' όλα αυτά, η χριστουγεννιάτικη 
νότα δεν λείπει. Ο στρατιώτης Στέλιος 

Τζιρόπουλος περιγράφει: «Σήμερα μετά 
μεγάλης μου χαράς για δώρο Χριστου-
γέννων επήρα τα πρώτα γράμματα, 28 
τον αριθμόν, όλα δηλαδή τα καθυστε-
ρούμενα. Εκάθισα και τα εδιάβασα όλα 
και αμέσως σας έγραψα. Από τον λόχο 
μας έδωσαν μισή κουραμάνα και ολίγον 
τυρί. Εις την καλύβα όμως εβράσαμε το 
άλλο αρνί και εφάγαμε όλοι μαζί. Έτσι 
πάνε και τα Χριστούγεννα».

Βορειότερα, στη Βεύη Φλωρίνας 
βρισκόταν μια άλλη μονάδα της Μεραρ-
χίας, το αθηναϊκό 1ο Σύνταγμα Πεζικού, 
στον 1o Λόχο του οποίου υπηρετούσε 
ο στρατιώτης Αλέξανδρος Λαγκαδάς: 
«Στη Βεύη μείναμε για μέρες και ξεκου-
ραστήκαμε. Εκεί περάσαμε τα Χριστού-
γεννα και φάγαμε ζεστό φαγητό. Έπρε-
πε να συνέλθουμε από τις εξαντλητικές 
πορείες που μας είχαν καταπονήσει. Το 
κρύο ήταν πάντα τσουχτερό. Το πρωί, 
για να πλυθούμε στη στέρνα που βρι-
σκόταν στο μέσο της πλατείας, σπάζαμε 
την παγωμένη επιφάνειά της, με την ξι-
φολόγχη μας».

Αναμφίβολα, ο πρόωρος, δριμύ-
τατος χειμώνας του 1940 δοκίμασε 
σκληρά τους Έλληνες στρατιώτες. Οι 
σφοδρές χιονοθύελλες προκαλούσαν 
απώλεια προσανατολισμού, όπλων και 
υλικών, ενώ οι μονάδες αποδεκατί-
ζονταν από τα αθρόα περιστατικά πα-

γοπληξίας. Στις 25 Δεκεμβρίου 1940, 
δαιμονιώδεις χιονοθύελλες έπλητταν 
και το 11ο Σύνταγμα Πεζικού. Το ηθι-
κό «ελαφρώς κλονισθέν εκ της εξαι-
ρετικής επιδράσεως των πρωτοφανών 
δυσμενεστάτων καιρικών συνθηκών», 
αλλά η διατροφή καλή, καθώς «επετεύ-
χθη διανομή εις τους άνδρας συσσιτί-
ου εκ κρέατος παρασκευασθέντος εις 
ΚΟΛΙΟΝΙΟΝ και μεταφερθέντος εντός 
σακιδίων δι’ ανδρών εις την γραμμήν 
Μάχης. Επίσης εχορηγήθη κονιάκ και 
γλύκισμα αγορασθέν εξ Ιωαννίνων». 
Αν και το Σύνταγμα είχε λάβει διατα-
γές «διά την εκκαθάρισιν της περιοχής 
ΛΕΚΤΟΥΣΙ – ύψωμα 1410, […] η συ-
νεχιζόμενη χιονοθύελλα διαρκείας 36 
περίπου ωρών και η διαρκώς πίπτου-
σα χιών ήτις είχε υπερβή το 1. 1/2 μ. 
και η έλλειψις παντελώς ορατότητος 
[εις απόστασιν μέτρου] δεν επέτρεψαν 
την εκτέλεσιν της διαταχθείσης επιθέ-
σεως», ενώ τα κρυοπαγήματα διαρκώς 
αυξάνονταν.

Τα Χριστούγεννα του 1940, στα 
ελεύθερα από τον ξένο ζυγό ελληνικά 
εδάφη, η Θεία Λειτουργία και η ιαχή 
της νίκης γίνονται ένα: «τον ήσυχο ύπνο 
[…] διακόπτει η καμπάνα της Εκκλη-
σούλας του χωριού. […] Οι χριστιανοί 
προσέρχονται καλοντυμένοι και ευλα-

βείς να παρακολουθήσουν την Θείαν 
λειτουργίαν. Η Εκκλησούλα έχει γεμί-
σει από χωρικούς και στρατιώτες προ-
σκηνιτάς. Ο γέρο παππάς ευλογεί τον 
εκκλησιασμό του. Μετά το πέρας της 
λειτουργίας εξεφώνησε εμπνευσμένον 
και πατριωτικόν λόγον ο παππάς ευλό-
γησε τα Ελληνικά όπλα διά την ΝΙΚΗΝ 
των και ευχαρίστησε τους στρατιώτας 
διά την απελευθέρωσίν των».

Στο μέτωπο, αυτοσχέδιοι «ναοί» στε-
γάζουν τις ιερές στιγμές της πίστης, της 

«Η γέννησις του Χριστού, σύμβολον του υπερτέρου επί της γης πολιτισμού, προσλαμβάνει ιδιαιτέραν
 σημασίαν σήμερον, οπότε η νικητήριος πολεμική ιαχή συγκλονίζει την Ελληνικήν γην».

Με τα λόγια αυτά, ο Διοικητής του Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας Αντιστράτηγος 
Μάρκος Δράκος θέλησε να ενισχύσει το θρησκευτικό αίσθημα και συνάμα το αγωνιστικό φρόνημα 

των Ελλήνων πολεμιστών, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1940. 
κατάνυξης, της ευλάβειας: «Η εκκλησία 
ήτο ένας σταύλος και η θεία λειτουργία 
εγένετο σαν παραμονή Χριστουγέννων 
εντός του σταύλου. Η Αγία Τράπεζα, απο-
τελείτο από μίαν κάσσαν, τα δε κηροπή-
για, ήσαν μία λάμπα εκστρατείας, δύο 
κηρία και ένα λυχνάρι. Η δε πρόθεσις 
από ένα τραπεζάκι και ένα κερί. Η θεία 
λειτουργία ήτο σύντομος, καλλίφωνοι δε 
ψάλται (στρατιώται) έψαλον».

Ακόμη κι όταν οι ναοί ελλείπουν, 
η ανάγκη για προσευχή δεν γνωρίζει 

Τα Χριστούγεννα του
στο Μέτωπο
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εμπόδια. Όπως στο ηρωικό Μάλι Σπατ, 
όπου «οι στρατιώτες θαμένοι κάτω από 
τα χιονισμένα αντίσκηνα, αρχίζουν να 
ψέλνουν ομαδικά και η φωνή τους, η 
τραγική αυτή επίκλησις προς τον Ουρά-
νιο Πατέρα, ανακατεύεται με τον αέρα 
και τη βροχή και διασκορπίζεται ανάμεσα 
στα άξενα και άγονα Αλβανικά βουνά…».

Πράγματι, η ιερότητα της ημέρας 
των Χριστουγέννων δύναται να ξεπε-
ράσει κάθε άλλο βίωμα στο πεδίο της 
μάχης. Τρανή απόδειξη η αφήγηση του 
υπαξιωματικού Κωνσταντίνου Τσέλεκα: 
«Αλησμόνητη θα μας μείνη σ’ όλη, ίσως, 
τη ζωή η ψυχική μας ανάταση κατά τα 
Χριστούγεννα. Καθισμένοι σκυφτοί μέσα 
σ’ έναν αχυρώνα σκοτεινό –ενώ έξω 
το σκοτάδι με την χιονοθύελλα αγριεύ-
ουν περισσότερο τη νύχτα– μια σκέψη 
κυριαρχεί στις χριστουγεννιάτικες ανα-
μνήσεις μας. Αχ νάχαμε ένα Ευαγγέλιο 
μια συνέκδημο σήμερα. Ξάφνου ένας 
συνάδελφος μπαίνει με μια Νεολαία στα 
χέρια, που στο εξώφυλλό της έχει την ει-

κόνα της θεομήτορος. Για πότε δημιουρ-
γήθηκε το εικόνισμα του αχυρώνα μας 
σε μια γωνιά του! Μπροστά στην εικόνα 
ένα καντήλι, από άδειο κουτί κονσέρβας 
με λίγο λάδι και με φυτίλι από μπαμπάκι 
ατομικού επιδέσμου σκορπά το απαλό 
φως του στο σκοτεινό αχυρώνα μας και 
ημερεύει το περιβάλλον του. Γαλήνεψε 
κ’ η ψυχή μας και μια βαθειά ικανοποίη-
ση ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό μας, που 
πάντα είναι στραμμένο προς το εικόνι-
σμα, για την επιτυχία μας. Η ψυχή βρήκε 
την κατάλληλη στιγμή κείνο που ποθούσε 
–τη θρησκευτική ανάταση– απ’ το Σύμ-
βολο. Με μιας άρχισαν τα χείλη μας να 
ψάλλουν τους γνωστούς μας θρησκευτι-
κούς ύμνους […] μπροστά στο εικόνισμά 
μας, τ’ ωραιότερο του κόσμου, κάτω απ’ 
το φως του καντηλιού. Αφίνουμε τις ψυ-
χές μας να ψάλλουν τη Γέννηση του Χρι-
στού. Ουδέποτε στη ζωή μας νοιώσαμε 
τέτοια θρησκευτική κατάνυξη όση κείνη 
τη βραδυά μέσα στον αχυρώνα, τέτοια 
ψυχική αγαλλίαση. Το Δόξα εν υψίστοις, 

το Επεσκέψατο ημάς έβγαιναν από ψυ-
χές, που διψούσαν για τέτοιες στιγμές ιε-
ρές. Με μια χειραψία και με μια ευχή στα 
χείλη "Και του χρόνου με τη Νίκη, παιδιά, 
στα σπίτια μας", τελειώσαμε την προσευ-
χή μας, βωβοί μέσα στις κουβέρτες, ενώ 
κυλούσε απ’ τα μάτια ένα δάκρυ αναμνή-
σεων, ορκιζόμαστε ακόμα μια φορά να 
θυσιαστούμε για την πίστη του Χριστού 
και ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 
Τι ωραία που ήταν η χθεσινή βραδυά. 
Αξέχαστη θα μας μείνη […] Αλήθεια, 
αξέχαστα θα μείνουν τα Χριστούγεννα 
του 1940».

Θεοφάνη Κοπανιτσάνου, Φιλόλογος, 
ΜΔΕ Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής 
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