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& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

30 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
«ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ»

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 30 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» • ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙ-

ΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1939
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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
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Αγαπητοί αναγνώστες

Αποτελεί ξεχωριστή τιμή για το προσωπικό της 30ής ΜHXANOKINHTHΣ 

ΤΑΞIAΡΧΙΑΣ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» η παρουσίαση της ιστορίας, της διαχρονικής 

πορείας και των δραστηριοτήτων της. Μέσα από τις σελίδες του περιοδι-

κού «Στρατός και Ενημέρωση» του παρόντος τεύχους, μας δίνεται η δυ-

νατότητα να προβάλουμε το έργο που επιτελούμε και να εκθέσουμε την 

αποστολή μας σε μια από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας.

Η ιδιομορφία και η ιδιαιτερότητα της περιοχής όπου είναι ταγμένη 

η Ταξιαρχία επιβάλλει τη συνεχή επαγρύπνηση και τον υψηλό βαθμό 

μαχητικής ικανότητας των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων 

της. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη διαρκή εκπαίδευση και συ-

ντήρηση του υλικού, των μέσων και των εγκαταστάσεων, αντικείμενα 

τα οποία αποτέλεσαν πηγή άντλησης του οράματός μας για τον Σχημα-

τισμό ώστε να διατηρεί το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να εξασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα και 

κυριαρχία στην περιοχή με τελικό σκοπό τη νίκη. 

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

από την πίστη στις στρατιωτικές αρετές και 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 και το οποίο αποτε-

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

αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων του για την εκπλήρωση της ιερής αποστολής μας, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και υπε-

ρηφάνεια που υπηρετούμε στην 30ή Μ/Κ ΤΑΞ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ». Πάνω από όλα όμως, είμαστε υπερήφανοι διότι έχουμε ταχθεί 

στην ακριτική αυτή περιοχή και διαθέτουμε τα μέσα, τη δύναμη και κυρίως τη θέληση να ανταπεξέλθουμε στην αποστολή μας.

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

αναγνώστες ότι η 30ή Μ/Κ ΤΑΞ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» είναι επιχειρησιακά έτοιμη, όποτε απαιτηθεί, να εκτελέσει την αποστολή της.

Ταξχος Νικόλαος Αγγελής

Χαιρετισμός Διοικητή της 
30ής Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη του ΥΠΕΘΑ κ. Πάνου Καμμένου στο ΕΦ Φαρμακονησίου

Την 8 Απριλίου 2018, ημέρα εορτής του Πάσχα,  ο ΥΠΕΘΑ, κ. Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Α/ΓΕΣ, Αντιστράτηγο 

Αλκιβιάδη Στεφανή, επισκέφτηκε το ΕΦ Φαρμακονησίου στο πλαίσιο της ανταλλαγής ευχών με το προσωπικό.

 Επίσκεψη του Αμερικανού Πρέσβη στο NRDC-GR 

Στις 27 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αμερικανού Πρέ-

σβη κ. Geoffrey R. PYATT και της Αμερικανίδας Προξένου στη Θεσ/νίκη κ. 

Rebecca A. FONG στο NRDC-GR.

 Επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στην Έδρα της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ

Στις 17 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στην 

έδρα της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ συνοδευμένου από τον Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΕΔ και τον 

Διοικητή Ι. ΙΜΠ

 Επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού
στο Α/Δ Μεγάρων

Στις 10 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή 

Στρατού, στο Α/Δ Μεγάρων.
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 Επίσκεψη του ΔΣΙ/ΓΕΣ στην ΠΕ/80 ΑΔΤΕ

Ο ΔΣΙ/ΓΕΣ, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κουράκλης, επισκέφτηκε την ΠΕ/80 ΑΔΤΕ από 

16 έως 27 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο ηθικοθρησκευτικής αγωγής Στρατεύματος.

 Επίσκεψη του Διοικητή της ΑΣΔΕΝ στους Λειψούς και στο ΕΦ Φαρμακονησίου

Τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανωλάκος, επισκέφτηκε τους Λει-

ψούς και το ΕΦ Φαρμακονησίου, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ευχών με το προσωπικό, εν’ όψη των εορτών του Πάσχα.

 Εθιμοτυπική Επίσκεψη του Στρατηγού Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ 
στη Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ»

Στις 8 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Στρατηγού 

Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ στη Φ/Γ «ΣΠΕΤΣΑΙ» κατά τον ελλιμενισμό της στο λιμάνι της 

Μυτιλήνης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορτασμός της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Στις 20 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε, στη Λάρισα, ο εορτασμός της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 

Πόντου, με δοξολογία στον Ι. Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (συνοικία Αβέρωφ), επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 

στο μνημείο για τις Αλησμόνητες Πατρίδες (οδός Αμμοχώστου και Λευκίππου).

 Συμμετοχή Προσωπικού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ σε Εκδηλώσεις για την Επέτειο της 
Σφαγής του Διστόμου Βοιωτίας

Στις 3 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της σφαγής του Διστόμου Βοιωτίας από τα γερμανικά, 

ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, την 10 Ιουνίου 1944, πραγματοποιήθηκε ο «34ος Δρόμος Θυσίας Διστόμου», με ελεύθερη 

συμμετοχή. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΘΑ και του 

ΑΣΑΕΔ. Η διαδρομή απόστασης 11,2 χιλ. είχε αφετηρία τον Καρακόλιθο και τερματισμό την Μαρτυρική Πόλη. Στην εν λόγω 

δραστηριότητα, μεταξύ εκατοντάδων δρομέων και περπατητών, συμμετείχε και προσωπικό της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ.  
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 Εορτασμός της Επετείου της Μάχης της Κρήτης

Στις 3 Ιουνίου 2018, εορτάσθηκε στη Λάρισα η Μάχη της Κρήτης, με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και διορ-

γάνωση εκδήλωσης με χορούς της Κρήτης στη ΛΑΦ, από τον Σύλλογο Κρητών Νομού Λάρισας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε 

ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης.

 Εκδηλώσεις στην ΠΕ της 96 ΑΔΤΕ στο Πλαίσιο των Εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας

Στις 9 και 10 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο Εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας «ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ» 

πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

 Υποδοχή της καρδιάς του Κανάρη στη ν. Ψαρά.

 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Καθεδρικό 

Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Βροντάδου, στα Μνημεία πεσόντων Ανθυποπλοί-

αρχου Ρίτσου και Ν. Δοκίμου Παστρικάκη.

 Επίσκεψη στις ΤΠΚ ΣΙΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ στο Λ. 

Χίου και Λ. Οινουσσών αντίστοιχα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 Στις 3 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Ερμούπολης, για την εορτή των απο-

στράτων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εκδήλωση παρέστη ο Διοικητής της Μονάδας.

 Στις 4 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Δημητρίου Σύρου, για την επέτειο της 

εύρεσης της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, καθώς επίσης και την υποδοχή της εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής Άνδρου. 

Στην εκδήλωση παρέστη ο Διοικητής της Μονάδας, άγημα και αντιπροσωπεία στελεχών.

 Εκδηλώσεις για την 77η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης

 Στις 15 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδηλώσεων της 77ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, εκδήλωση στο 

μνημείο πεσόντων στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» στην Αγυιά Χανίων.

 Στις 17, 18, 19 και 20 Μαΐου 2018, αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο Εκδηλώσεων της 77ης Επετείου της 

Μάχης της Κρήτης, τελετές στο μνημείο Ελλήνων και Αυστραλών Πολεμιστών (Σταυρωμένος Ρεθύμνου), στο μνημείο Ευ-

ελπίδων με ομιλία στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, στο μνημείο 

Νεοζηλανδών στο χωριό Γαλατά, και στο Αεροδρόμιο Μάλεμε για τη λήξη της Μάχης της Κρήτης.

 Επίσκεψη της ΣΣΕ στο Γ΄ ΣΣ

Στις 29 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γ΄ 

ΣΣ, της ΣΣΕ, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής των Ευελ-

πίδων της IV Τάξης στη Β. Ελλάδα.
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 Εορταστικές Εκδηλώσεις στην ΠΕ της 88 ΣΔΙ

 Στις 20 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώ-

σεις προς «Τιμή και Μνήμη των Πεσόντων στη Μάχη του Σκρα» στην 

τοπική κοινότητα Ατσικής. Οι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα παρουσία των 

πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών Αρχών.

 Στις 26 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της Διημερί-

δας με θέμα τη Συμπλήρωση 100 Ετών από την Υπογραφή της «Συν-

θήκης του Μούδρου», στο Ξενοδοχείο «Varos Village Hotel» της νή-

σου Λήμνου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 

χρόνια από τη λήξη του Α΄ΠΠ. Στο πλαίσιο της έναρξης του Συνεδρίου, 

πραγματοποιήθηκε τελετή στο Διασυμμαχικό Κοιμητήριο Μούδρου, 

όπου έγινε κατάθεση στεφάνων από την Περιφερειάρχη Βορείου Αι-

γαίου, τον Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Δήμαρχο Λήμνου. Παραβρέθη-

καν επίσης ο Διοικητής του Σχηματισμού, αντιπροσωπείες στελεχών 

και πλήθος επισκεπτών.

 Συναυλία στο Πλαίσιο Εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας Μουσικής

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, πραγ-

ματοποιήθηκε συναυλία-επίδειξη σχηματισμών της ΣΜΣ/Γ΄ΣΣ, στις 21 

Ιουνίου 2018, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορτασμός για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου 
1955/59

Την 1η Απριλίου 2018, εορτάσθηκε από τον Σύλλογο Κυπρίων Ν. Λάρισας η 

Εθνική Επέτειος της 1ης Απριλίου 1955/59, παρουσία του Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑ-

ΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγου Δημόκριτου Ζερβάκη, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι 

στο μνημείο των απαγχονισθέντων Ηρώων της ΕΟΚΑ. 

 Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους Πεσόντες στη Μάχη των Τεμπών

Στις 3 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους πεσόντες στη Μάχη των Τεμπών, στις 10 

Απριλίου 1941, στην περιοχή «Κιόσκι», στα Αμπελάκια της Λάρισας, στην οποία συμμετείχαν Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και 

Κύπριοι στρατιώτες. Τα Τέμπη είναι μία από τις τέσσερις τοποθεσίες στην Ελλάδα, όπου Αυστραλοί πολέμησαν στο πλευ-

ρό των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ. Στο πλαίσιο της δημιουργίας μνημείου από την Κυβέρνηση της Νέας Νότιας 

Ουαλίας για τα 100 χρόνια υπηρεσίας των Αυστραλών στρατιωτικών σε διεθνείς εκστρατείες, αποφασίστηκε η τοποθέτηση 

χώματος από την Κοιλάδα των Τεμπών ως έκθεμα στο παραπάνω μνημείο. Η τελετή περιλάμβανε επίσης επιμνημόσυνη 

δέηση, αποκαλυπτήρια του μνημείου και κατάθεση στεφάνου, παρουσία του Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγου 

Δημόκριτου Ζερβάκη –ως εκπροσώπου του κ. ΥΕΘΑ– της Πρέσβειρας της Αυστραλίας στην Ελλάδα κ. Kate LOGAN, του 

περιφερειάρχη Θεσσαλίας, καθώς και θρησκευτικών, πολιτικών και τοπικών Αρχών της περιοχής.
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 Τελετή Ονομασίας Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών (2018 Α΄ ΕΣΣΟ)

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε, στις 29 Ιουνίου 2018, στο Στρατόπεδο «Δασκαλογιάννη» του Ηρα-

κλείου, την τελετή ονομασίας των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονομάστηκαν 62 Δόκιμοι Έφεδροι 

Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

 Επίσκεψη Πολωνού Ταξίαρχου στην Έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

Στις 22 Μαΐου 2018, επισκέφθηκε την έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ ο Πολωνός Ταξίαρχος Slamovir KOWALSKI, 

Διοικητής του Κέντρου Χερσαίων Επιχειρήσεων (Land Operations Centre-Land Component Command), καθώς και ο 

PL OHQ, συνοδευόμενος από 2 επιτελείς.

Η επίσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Στρατηγείου Επι-

χειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ) και του αντίστοιχου Πολωνικού OHQ ανέδειξε τις δυνατότητες του ΕΣΕΕΕ και των 

Ελληνικών ΕΔ γενικότερα, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των δύο Στρατηγείων.

Η παραπάνω επίσκεψη εντάσσεται στις δράσεις του ΕΣΕΕΕ στο πλαίσιο των στρατιωτικών δομών της κοινής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας και αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν τόσο με τη διοργάνωση του 12ου Συνεδρίου 

Αναπτυξιμότητας Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2018 (20 και 21 Μαρτίου 2018) όσο και με τη διεξαγωγή στην έδρα 

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, της πολυεθνικής άσκησης «ΕU HEX-ΜL 18 (PACE)», τον Νοέμβριο 2018.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορταστικές Εκδηλώσεις στα Δωδεκάνησα

Στις 8 Μαΐου 2018, πραγματοποιηθήκαν στη Σύμη, παρουσία της ΑΕ του Προέ-

δρου της Δημοκρατίας, οι εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση της 

73ης Επετείου υπογραφής του Πρωτοκόλλου παράδοσης των Γερμανικών Στρατευ-

μάτων Κατοχής Δωδεκανήσου.

 Τελετές Εορτασμού του Αγίου Γεωργίου,
Προστάτη του Στρατού Ξηράς

Στις 23 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν τελετές εορτα-

σμού του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του ΣΞ, ως εξής:

 Στις Φρουρές Χανίων στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΣΤΕ-

ΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ», Ρεθύμνου στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» και Ηρακλείου στο Στρατό-

πεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ».

 Στο Στρατόπεδο «Ταγματάρχη (ΠΖ) Αιμιλίου Πούλ-

μαν», παρουσία προσκεκλημένων οι οποίοι παρακολούθησαν 

επίδειξη δεξιοτεχνίας από τη διμοιρία επιδείξεων της 79 ΑΔΤΕ, 

επίδειξη οπλικών συστημάτων και δοκίμασαν αρτοσκευάσμα-

τα από το κινητό αρτοποιείο του 79 ΤΥΠΕΘ.

 Στο ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ όπου 

την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους οι τοπικές πολιτικές 

και θρησκευτικές Αρχές.

 Στο Στρατόπεδο «Π. 

ΑΡΕΩΣ».

 Στο Στρατόπεδο «ΤΡΙ-

ΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», παρουσία του 

Στρατηγού Διοικητή του Δ΄ ΣΣ Αντι-

στράτηγου Γεωργίου Καμπά.

 Στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, στο Στρατόπεδο 

«ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», όπου πραγματοποιήθηκε 

δοξολογία, ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του κ. Α/ΓΕΣ, κατάθεση 

στεφάνου από τον Διοικητή, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, καθώς και επίδειξη οπλικών 

συστημάτων και μέσων, παρουσία θρησκευτικών, πολιτικών, τοπικών Αρχών της Λάρισας.
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 Ετήσιο Μνημόσυνο του 404 ΓΣΝ στο Μνημείο Πεσόντων του Πάρκου του Αγίου Αντωνίου

Στις 31 Μαρτίου 2018 (Σάββατο του Λαζάρου), πραγματοποιήθηκε το Ετήσιο Μνημόσυνο που διοργανώνει το 404 ΓΣΝ στο 

Μνημείο Πεσόντων του πάρκου του Αγίου Αντωνίου. Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους Ήρωες Υγειονομικούς που 

χάθηκαν με το Πλωτό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΗ» μετά τον βομβαρδισμό του από τη γερμανική αεροπορία το 1941, παρευρέθη-

καν θρησκευτικές, στρατιωτικές Αρχές, Φορείς και Σύνδεσμοι Αποστράτων της Πόλης, καθώς και συγγενείς των Πεσόντων. 

Έγινε κατάθεση στεφάνων από τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, τον Διευθυντή 

ΓΕΣ/ΔΥΓ, Υποστράτηγο Παναγιώτη Κοτυλέα. Στην εκδήλωση χοροστάτησε εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρ-

νάβου και ο Ιερέας της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ.

 Κατάθεση Στεφάνου στο Ηρώο Ιερολοχιτών της Ρόδου

Στις 9 Μαΐου 2018, μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Ελ-

λάδος πραγματοποίησαν κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο Ιερολοχιτών (Άγαλμα 

Νίκης) της Ρόδου, με επικεφαλής τον επίτιμο Διοικητή Στρατιάς, Αντιστράτηγο 

ε.α. Κωνσταντίνο Κόρκα.

 Εορτασμός Επετείου Κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στο Καρλόβασι Σάμου

Στις 8 Μαΐου 2018, εορτάσθηκε η Επέτειος Κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στο Καρλόβασι Σάμου. Η Ταξιαρχία συμμετείχε 

με τμήμα απόδοσης τιμών και αντιπροσωπεία Αξιωματικών-Υπαξιωματικών.



12 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8

 Εκδήλωση για τη Μνήμη των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων

Στις 10 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τη μνήμη των πεσόντων Ελλήνων μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια του Β΄ 

ΠΠ στο χ. Ωραίο, παρουσία του Στρατηγό Διοικητή του Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά, και πολιτικών Αρχών.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ομιλία με Θέμα «Απολογισμός έργου 2017 επί Θεμά-
των Εφεδρείας και Εθνοφυλακής»

Στις 6 Μαΐου 2018, διεξήχθη στο Αμφιθέατρο του Δ΄ Σώματος Στρα-

τού, ομιλία με θέμα «Απολογισμός έργου 2017 επί θεμάτων Εφεδρείας και 

Εθνοφυλακής».

 Ομιλία σε Επιχειρησιακά Θέματα στη ΣΔΙΕΠ

Στις 8 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών 

(ΣΔΙΕΠ), ομιλία σε επιχειρησιακά θέματα από τον Στρατηγό Διοικητή του Δ΄ Σώμα-

τος Στρατού, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά.

 Τελετή Ονομασίας Αίθουσας του Κέντρου Εξομοιωτών

Στις 25 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε τελετή ονομασίας αίθουσας 

του Κέντρου Εξομοιωτών (ΚΕΞ) στην Αλεξανδρούπολη σε «Αίθουσα Ενη-

μερώσεων Ταξιάρχου Ανδρέα Σίμου».
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 Βράβευση ΕΜΘ για την 1η θέση στους Αγώνες 
«FROZEN PEAKS»

Στις 19 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε βράβευση του ΕΜΘ Αρχιλο-

χία (ΤΘ) Αθανασίου Δασκαλόπουλου της δύναμης της 25 ΕΜΑ, ο οποίος 

κατέλαβε την 1η θέση στους αγώνες «FROZEN PEAKS» (Διεθνή υπερμα-

ραθώνιο, απόστασης 265 χλμ.) που διεξήχθησαν από 24 έως 27 Μαΐου 

2018 στην περιοχή Νευροκοπίου Δράμας.

 Τελετές Ορκωμοσίας Νεοσύλλεκτων Οπλιτών Θητείας της 2018 Γ΄ ΕΣΣΟ

Στις 8 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν οι τελετές ορκωμοσίας Νεοσύλλεκτων Οπλιτών Θητείας της 2018 Γ΄ ΕΣΣΟ, στα 

Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) του Δ΄ Σώματος Στρατού.

 Επίσκεψη Μαθητών 3ου Έτους της ΣΣΑΣ

Στις 13 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών 3ου έτους της ΣΣΑΣ στην έδρα της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, στο πλαίσιο 

των εκπαιδευτικών επισκέψεων των παραγωγικών σχολών.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψή τους στην έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ.
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 Εκδηλώσεις για την 196η Επέτειο του Ολοκαυτώματος 
της Ηρωικής Πόλης της Νάουσας

Στις 15 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την 196η 

επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ηρωικής πόλης της Νάουσας με συμμετο-

χή προσωπικού της Ι ΜΠ και της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απονομή Πράσινου Μπερέ στους Καταδρομείς
της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ

Στις 11 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκε η απονομή πράσινου μπερέ στους 

καταδρομείς της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ, σε Μονάδες της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ. Παρουσιάστηκαν 

αντικείμενα στρατιωτικής φυσικής αγωγής και αυτοάμυνας.

 Τελετή Θυρανοιξίων Παρεκκλησίου

Στις 12 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε τελετή θυρανοίξιων του παρεκ-

κλησίου του Αγίου Νικολάου, στην έδρα της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ.

 Εορτασμός «Ημέρας Μνήμης και Τιμής της ΑΣ»

Στις 16 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός «Ημέρας μνήμης και τι-

μής της ΑΣ», στο Α/Δ Στεφανοβικείου.

 Τελετή Εγκαινίων ΣΟΑ – ΣΟΕΠΟΠ της ΣΜΧ

Στις 20 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε τελετή εγκαινίων ΣΟΑ – ΣΟΕ-

ΠΟΠ της ΣΜΧ, παρουσία του κ. ΥΕΘΑ, κ. Α/ΓΕΕΘΑ και κ. Α/ΓΕΣ.
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 Eπιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο των 603 πεσόντων 
Αρκάδων κατά τις Επιχειρήσεις 1940/41

Στις 26 Απριλίου 2018, η ΔΙΚΕ  πραγματοποίησε  επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 

αναπαύσεως των ψυχών των 603 πεσόντων Αρκάδων, Αξιωματικών και Οπλι-

τών, κατά τις επιχειρήσεις 1940/41 στο ομώνυμο μνημείο στην Τρίπολη, παρου-

σία του κ. Α/ΓΕΣ.

 Επίσκεψη του Αρχηγού Χερσαίων Δυνάμεων της 
Βουλγαρίας

Στις 17 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός Χερσαίων Δυνάμεων (Α/ΧΔ) της Βουλ-

γαρίας πραγματοποίησε επίσκεψη στο Στρατόπεδο «ΣΕΕΜΑΝ», συνοδευ-

όμενος από αντιπροσωπεία  ανώτατων και ανώτερων Αξιωματικών του 

Στρατού Ξηράς.

 Εκδήλωση προς Τιμήν των Βετεράνων του Β΄ΠΠ

Στις 23 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΔΙΚΕ (Τρίπολη), προς τιμήν των 

Βετεράνων (Ι-ΤΘ) του Β΄ΠΠ, και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξι-

ωματικών Ιππικού-Τεθωρακισμένων (ΣΑΑΙΤΘ), εκδήλωση όπου τιμήθηκαν για την 

προσφορά τους στους Αγώνες του Έθνους οι Έφεδροι, Λοχίας (Ι-ΤΘ) Ηλίας Αγγελό-

πουλος (ετών 104) και  Δεκανέας Γεώργιος Κολλιόπουλος (ετών 103), που πολέμη-

σαν στο Αλβανικό μέτωπο και στη γραμμή Μεταξά, κατά τις επιχειρήσεις 1940/41.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επισκέψεις του Στρατηγού Διευθυντή της ΑΣΔΥΣ

Από 5 μέχρι 7 Ιουνίου 2018, ο Στρατηγός Διοικητής της ΑΣΔΥΣ επισκέφθηκε αρχικά το Στρατηγείο της ΜΕΡΥΠ στο Στρατόπεδο 

«ΝΤΑΛΙΠΗ» και στη συνέχεια συνοδευόμενος από τον Διοικητή της επισκέφτηκε Μονάδες της Μεραρχίας που εδρεύουν στη Φρου-

ρά Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε για το έργο - τις δράσεις τους και εξέδωσε τις κατευθύνσεις του στο προσωπικό.

 Ονομασία ΥΕΑ 2017 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ

Στις 11 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε η ονομασία ΥΕΑ 2017 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, παρουσία του Διευθυντή του ΓΕΣ/ΔΙΤ.

 Επίσκεψη του Αρχηγού Χερσαίων Δυνάμεων (Α/ΧΔ) της 
Ρουμανίας στο ΚΕΤΘ

Στις 22 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αρχηγού Χερσαίων 

Δυνάμεων (Α/ΧΔ) της Ρουμανίας στον Αυλώνα Αττικής, στο ΓΕΣ/ΔΙΤ, στο Κέ-

ντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, στη Σχολή ΤΘ και στην 3η ΙΛΗ /ΚΕΞ, 

με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, στο 

Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ Γ. ΜΕΛΙΔΗ».
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 Παραλαβή των Πρώτων Ανταλλακτικών Ελικοπτέρων OH-58D KIOWA WARRIOR

Στις 24 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε από το 1ο ΤΥΛ, η παραλαβή των πρώτων ανταλλακτικών ελικοπτέρων OH-58D 

KIOWA WARRIOR, προερχόμενα από FMS.

 Εκφόρτωση του Φ/Γ «ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.» στη ΣΔΛΠ

Στις 22 Μαΐου 2018, προσωπικό και μέσα του ΛΔ/651 ΑΒΥΠ συμμετείχαν στην εκφόρτωση του Φ/Γ «ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.» στη 

ΣΔΛΠ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γ΄ Σώμα Στρατού

 Στο χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως 18 Μαΐου 2018, πραγμα-

τοποιήθηκε το ΣΠΕΝ από Μονάδες της 33 Μ/Κ ΤΑΞ.

 Στις 10 Ιουνίου, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δράσεων των ΤΕΘ 

του Γ’ΣΣ, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής της 

8 Μ/Π ΤΑΞ.

NRDC-GR

 Στο χρονικό διάστημα από 28 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Άσκηση-Αξιολόγηση «TRIDENT 

JAGUAR 18» για τη μετάπτωση του Στρατηγείου από Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων, σε Διακλαδικό.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
της Ι ΜΠ

 Στις 24 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε νυχτε-

ρινή εκπαίδευση, στον αγώνα σε αστικό περιβάλλον, 

στο Στρατόπεδο «ΚΟΡΟΜΗΛΑ» (ΕΠΚΕΑΠ), με συμμετο-

χή προσωπικού της 71 Α/Μ ΤΑΞ.

 Στις 25 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε συντή-

ρηση ικανότητας αλεξιπτωτιστή, στη ΖΡ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, με 

συμμετοχή προσωπικού της 13ης ΔΕΕ (2ο Ε-ΤΕΘ).

 Στις 26 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ 

«ΠΕ-ΛΕΚΥΣ» στο 1ο ΤΥΑΔ.

 Από 23 Απριλίου έως 16 Μαΐου 2018, πραγμα-

τοποιήθηκε εκπαίδευση του Τμήματος Προχωρημένης 

Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΤΠΕΝ) της 2018 Β΄ ΕΣΣΟ, 

από προσωπικό της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ (Ε’ΜΚ/Δ).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Στις 4 και 5 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν οι ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», στο πλαίσιο της Επιχειρησιακής 

Εκπαίδευσης των Μονάδων.

 Από 4 έως 8 Ιουνίου 2018, η 96 ΑΔΤΕ συμμετείχε στην ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – 18», όπως παρακάτω:

 Με Διμοιρία του Λόχου Αμέσου Επεμβάσεως του 643 ΤΕ (ΛΑΕ/643 ΤΕ), ως απεικόνιση σε ενέργεια της Ζ΄ΜΑΚ στην ΠΕ/96 ΑΔΤΕ.

 Με τα απαραίτητα τμήματα για την υποδοχή ενισχύσεων της 32 ΤΑΞΠΖΝ.

 Από 11 έως 14 Ιουνίου 2018, διεξήχθησαν επιχειρησιακές αναγνωρίσεις στελεχών της 1ης ΤΑΞΑΣ στην ΠΕ/96 ΑΔΤΕ με 2 ΑΗ-

64 D, 2 UH-1H και 1 CH-47D. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση του Λόχου Αμέσου Επεμβάσεως του 643 ΤΕ (ΛΑΕ/643 

ΤΕ) και Μονάδων της ΑΔΤΕ την 1η ΤΑΞΑΣ (πληρώματα και Ε/Π). 

 Στις 5 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν βολές από τα νεοπαραληφθέντα σκάφη του 80 ΤΜΧΕΘ BARRACUDA, στο πλαίσιο 

της επιχειρησιακής τους αξιοπιστίας.

 Πραγματοποιήθηκε σχολείο τακτικής φροντίδας στο πεδίο της Μάχης (TCCC), στο 80 ΤΥΕΘ, από Δευτέρα 11 Ιουνίου έως Πα-

ρασκευή 15 Ιουνίου 2018, με τη συμμετοχή προσωπικού της ΠΕ/80 ΑΔΤΕ. 

 Στις 11 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε βολή τυφεκίου G3A3/A4, ΗΚ-11 στη Θήρα, με συμμετοχή των Εθνοφυλάκων 

της νήσου Θήρας.

 Στις 12 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων (ΤΧΕ) και της δο-

κιμής των ειδικών σχεδίων, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2018» στη β/ν «Σαμιοπούλα». Στην άσκηση 

συμμετείχαν η Δύναμη Αμέσου Επεμβάσεως (ΔΑΕ), τμήματα του 79 ΤΜΧΕΘ, Τμήμα Αμέσου Επεμβάσεως του 

4ου ΕΤΕΘ με τα αντίστοιχα Τ/Χ σκάφη, τα προβλεπόμενα από τα σχέδια Τμήματα Υποστηρίξεως, καθώς και το 

Τακτικό Στρατηγείο του Σχηματισμού. 

 Το χρονικό διάστημα από 18-22 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΑΣ –CAX «ΑΡΓΩ-18» με τη χρήση του 

Πολεμικού Παιγνίου JTLS με ασκούμενους Σχηματισμούς την 79 ΑΔΤΕ και την ΙΜΠ και ως ΔΙΕΥΘΕΠ την ΑΣΔΕΝ. Η υπόψη 

άσκηση ήταν ιδιαίτερα επωφελής για το επιτελείο της Ταξιαρχίας, διότι δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό να εφαρμόσει τη Δια-

δικασία Λήψης Απόφασης για αντιμετώπιση ταχέως εξελισσόμενων καταστάσεων, αλλά και να εργαστεί κατανεμημένο σε Ομάδες 

Εργασίας, σύμφωνα με τον ΣΚ 30-1.

 Στις 19 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην ΠΕ/79 ΑΔΤΕ έλεγχος-αξιολόγηση από Επιτελή του τμήματος Εθνοφυλακής 

ΑΣΔΕΝ, του νεοσυσταθέντος τμήματος ΚΔ-ΕΘ του ΤΕΘ ΣΑΜΟΥ, σε εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος, με άριστα αποτελέσματα. 

Οι ΚΔ-Εθνοφύλακες αξιολογήθηκαν σε αντικείμενα τοπογραφίας, γνώσης Σ/Α, εκτέλεση βολής μάχης ταχείας αντίδρασης, στην 

οργάνωση ακτής για υποδοχή ενισχύσεων, καθώς και στη ρίψη πραγματικής χειροβομβίδας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του ΤΔ/41 ΣΠ

 Στις 26 και 29 Απριλίου 2018 αντίστοιχα, πραγματοποιή-

θηκαν άσκηση «ΠΕΛΕΚΥΣ-ΕΝΑ», και βολή του 4ου ΛΕΘ /ΤΕΘ 

Αλεξανδρούπολης.

 Από 4 έως 8 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε 5νθή-

μερο ΕΕ, με συμμετοχή του 289 ΤΠ, 

289 ΙΜΑ και 172 ΠΕΑ/ΑΠ.

 Από 4 έως 5 Μαΐου 2018, 

πραγματοποιήθηκαν βολές 

της 289 Α/Κ ΠΜΠ-ΠΕΠ στο 

Πεδίο Βολής Πετρωτών.

 Στις 9 Μαΐου 2018, πραγμα-

τοποιήθηκε εκπαίδευση των τοπικά 

διαμενόντων εφέδρων.

 Στις 15 Μαΐου 2018, πραγ-

ματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΑΝΑ-

ΔΙΑΤΑΞΗ».

 Στις 21 και 22 Μαΐου 

2018, πραγματοποιήθηκε εκπαί-

δευση Αρχιφυλάκων από ΚΕΟ της 

Ε΄ΜΚΔ.

 Από 21 έως 26 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε 5νθήμε-

ρο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης.

 Στις 10 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε συγκρότηση ΤΧΕ 

από τον 4ο ΛΕΘ/ΤΕΘ Αλεξανδρούπολης.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 88 ΣΔΙ

 Από 7 έως 9 Μαΐου 2018, εκτελέστηκαν από το προσωπικό των Μονάδων Πυροβολικού της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ» Βολές 

Πυροβολικού και Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων, καθώς και Βολές όλμων 4,2" και 81 χιλ., ημέρα και νύχτα, στις οποίες 

συμμετείχαν Εθνοφύλακες του ΤΕΘ Λήμνου και αριθμός τοπικά διαμενόντων Εφέδρων της νήσου. 

 Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, από 16-23 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση από ΚΕΟ του 

2ου ΕΤΕΘ σε Αρχιφύλακες ΕΦ και Εθνοφύλακες Φυλακίων της ΠΕ/88 ΣΔΙ, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ.

 Στις 5  και 6 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στην ε/ν Αγ. Ευστρατίου οι παρακάτω δραστηριότητες:

 ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ 18/1» με τη συμμετοχή τμημάτων του Σχηματισμού, της Πολεμικής Αεροπορίας και ελικοπτέρων της 

Αεροπορίας Στρατού.

 Εκπαίδευση και εκτέλεση βολών με πυροβόλα 105 χιλ. και Α/Α όπλα (ZU 23, Rheinmetall).
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της
5ης ΤΑΞ ΠΖ

 Στις 8 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκαν Βολές ΒΟΠ Μονάδων 

και εθνοφυλάκων ΠΕ/5ης ΤΑΞ ΠΖ στο Πεδίο Βολής Κρήτης, παρου-

σία του Διοικητή ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγου Νικόλαου Μανωλάκου. 

 Στις 3, 11 και 18 Ιουνίου 2018 αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν 

εκπαιδεύσεις μίας ημέρας των Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής ΠΕ/5ης ΤΑΞΠΖ, στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

 Στις 7 Ιουνίου 2018, πραγματοποι-

ήθηκε από το ΤΕΘ Ηρακλείου πορεία 22 

χλμ. και βολή 300 μ. πρηνηδόν, 200 μ. γο-

νυπετής και 100 μ. εκ του ορθίου. Συμμε-

τείχαν 51 Εθνοφύλακες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Δ΄ ΣΣ

 Στις 30 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της IV Τά-

ξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στην έδρα του Δ΄ Σώμα-

τος Στρατού, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ταξιδιού της Σχολής.

 Από 4-6 Ιουνίου 2018, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές βολές 

όπλων καμπύλης τροχιάς στο ΠΒ «Πετρωτών» με συνεκπαίδευση 

(ΠΖ-ΤΘ-ΠΒ).

 Στις 21 Ιουνίου 2018, ο κ. Α/ΓΕΣ παρακολούθησε στο ΠΑ-ΠΒ 

«ΑΕΤΟΥ», στο πλαίσιο της τελικής φάσης του 5νθημέρου Επιχειρη-

σιακής Εκπαίδευσης της ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ, την ΤΑΜΣ «Το Σ/ΙΜΑ κατά την 

εσπευσμένη αντεπίθεση», παρουσία αιγυπτιακής αντιπροσωπείας.
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308 ΠΕΒ
Στις 25 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε βολή για τον έλεγχο αντοχής δο-

κιμίων θωράκισης με τυφέκιο G3A3 από απόσταση 50 μ. στο ΠΒ ΠΡΟΚΟ-

ΠΙΔΗ (ΑΣΣΗΡΟΣ).

ΣΤΘ

Στις 26 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν εκπαι-

δευτικές βολές αρμάτων και πολυβόλων από τους 

ΥΕΑ της 2018 Α΄ ΕΣΣΟ, στο πεδίο βολής αρμάτων 

του ΚΕΤΘ.

ΚΕΤΘ

Στις 14 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθη-

κε βολή Στελεχών του ΚΕΤΘ με πυροβόλο 

και τυφέκιο, στο πλαίσιο των μηνιαίων 

Δράσεων Αποτροπής.
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ΣΠΒ

 Στις 3 Μαΐου 2018, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές βολές κατ’ επιγείου στόχου με πυροβόλο RH 202 χιλ. (Rheinmentall) στο 

Πεδίο Βολής Μεγάρων και βολές πυροβολικού με Ρ/Μ Πυροβόλα Μ101Α1 105 χιλ. από τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς 

2017 ΣΤ΄ και 2018 Α΄ ΕΣΣΟ της Σχολής Πυροβολικού.

 Από 11 έως 15 Ιουνίου 2018, οι Ανθυπολοχαγοί (ΠΒ) του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης (ΤΒΕ) της Σχολής, συμμετείχαν στην 

ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - 2018» στο ΠΒ-ΠΑ Ξάνθης, στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης με Ανθυπολοχαγούς Τάξης 2017 όλων των Όπλων 

και Σωμάτων που φοιτούν στα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης των Σχολών Εφαρμογής.

ΔΥΒ

Στις 18 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση πυρασφαλείας στο προσωπικό της 695 ΑΒΠ από την Πυροσβεστική Υπη-

ρεσίας Λαμίας και στις 7 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 651 ΑΒΥΠ ενημέρωση-επίδειξη στην αντιμετώπιση και 

κατάσβεση πυρκαγιών, από προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία 
Η ιστορία της 30ής Μ/Κ ΤΑΞ ξεκινά 

το 1914, όταν συγκροτήθηκε ως 30ό Σύ-
νταγμα Πεζικού στα Γιαννιτσά και είναι 
συνυφασμένη με κομβικές στιγμές της 
νεότερης ιστορίας του Στρατού μας. Το 
30ό Σύνταγμα Πεζικού συμμετείχε στη 
Μικρασιατική Εκστρατεία φθάνοντας 
μέχρι το ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ, όπου ο ηρωισμός 
των ανδρών του αποτέλεσε την αιτία να 
του απονεμηθεί ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ-
ΟΥ ΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Μετά το τέλος της δεκαετίας του ’40 
το 30ό Σύνταγμα Πεζικού μεταστάθμευ-

σε σε διάφορες θέσεις, με τελευταία το 
1992 στο Λαγό Διδυμοτείχου, όπου το 
1996 ανασυγκροτήθηκε σε 30ή ΜHΧΑ-
ΝΟΚΙΝΗΤΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ. Στις 15 Μαΐου 
1993, με διαταγή του ΓΕΣ, το Στρατόπε-
δο στο οποίο έχει έδρα μέχρι και σή-
μερα η Ταξιαρχία, πήρε το όνομα του 
«ΣΧΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ», 
ήρωα του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Το Έμβλημα της Ταξιαρχίας απει-
κονίζει το κάστρο του ΠΥΘΙΟΥ και το 
βασικό όπλο ελιγμού της Ταξιαρχίας, 
συνδυάζοντας την αποτρεπτική/αμυ-
ντική ισχύ της με το επιθετικό πνεύμα. 

Το ρητό «ΑΜΥΝΩ ΔΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ» πε-
ριέχεται στον όρκο των αρχαίων Αθη-
ναίων και υποδηλώνει την απόφαση 
της Ταξιαρχίας να μην επιτρέψει την 
παραβίαση της Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) 
της από οποιονδήποτε επιβολέα και να 
την υπερασπιστεί και μόνη της αν χρει-
αστεί. 

Η τοπωνυμία «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» είναι η 
πρόσθετη ονομασία της Ταξιαρχίας, την 
οποία φέρει σε ανάμνηση της μάχης 
στην οποία έλαβε μέρος στις 29 Δεκεμ-
βρίου 1940, στην κοιλάδα του ομώνυ-
μου ποταμού, στη Βόρεια Ήπειρο.
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Αποστολή
Η αποστολή της Ταξιαρχίας γενικά 

συνίσταται:
 Στη σχεδίαση, δοκιμή και ετοιμό-

τητα εφαρμογής των Σχεδίων Επιχειρή-
σεων στην ΠΕ της για την εξασφάλιση 
της άμυνας σε αυτήν και της εδαφικής 
ακεραιότητας του Βορείου Έβρου.

 Στην επιτήρηση και έλεγχο της 
μεθορίου, η οποία επιτυγχάνεται με 
την επάνδρωση των Φυλακίων Προ-
κάλυψης και άλλων στοιχείων ασφα-
λείας, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και 
τα τμήματα Συνοριοφυλακής, για την 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΑΑΣ «CAX-ΒΑΤΑΤΖΗΣ-18/1»
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αντιμετώπιση της λαθραίας εισόδου πα-
ράνομων μεταναστών στον τομέα της.

Εκπαίδευση
Βασικό πυλώνα εκπλήρωσης της 

αποστολής μας αποτελεί η ρεαλιστική 
εκπαίδευση που είναι προσαρμοσμένη 
στην επιχειρησιακή αποστολή των Μο-
νάδων-Ανεξ. Υπομονάδων, με έμφαση 
στον άριστο χειρισμό από το προσω-
πικό, των πάσης φύσης σύγχρονων 
οπλικών συστημάτων και μέσων που 
διαθέτει, ημέρα και νύχτα.

Η Εκπαίδευση κλιμακώνεται σταδια-
κά από την κατάταξη των νεοσυλλέκτων 
οπλιτών στο Σημείο Υποδοχής (ΣΥΠΟ) της 
Ταξιαρχίας και την πραγματοποίηση της 
βασικής τους εκπαίδευσης, συνεχίζεται 
στα σχολεία ειδικοτήτων και την προκε-
χωρημένη εκπαίδευση και ολοκληρώ-
νεται με τη συμμετοχή του συνόλου του 
προσωπικού στις τακτικές και επιχειρη-
σιακές ασκήσεις όλων των κλιμακίων.

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση αποτε-
λεί τη βασικότερη αποστολή 

των Μονάδων μας 
και το κύριο 

μέλημα 

όλων των Διοικήσεων, αφού η εκπαίδευ-
ση συνιστά για την Ταξιαρχία έναν από 
τους κυριότερους πολλαπλασιαστές ισχύ-
ος της. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλε-
ται ώστε η εκπαίδευση να διεξάγεται κατά 
τρόπο ρεαλιστικό και σε συνθήκες που να 
προσομοιάζουν με αυτές των επιχειρή-
σεων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κα-
τευθύνσεις των προϊσταμένων κλιμακίων 
και της Ιεραρχίας του ΓΕΣ.

Προς τούτο η Ταξιαρχία τηρεί αξιό-
μαχο το ανθρώπινο δυναμικό της και σε 
ετοιμότητα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα:

 Στην εκτέλεση βολών, στελεχών 
και οπλιτών, με όλα τα οπλικά συστή-
ματα που διαθέτει και οι οποίες υλο-
ποιούνται στα 5νθήμερα επιχειρησια-
κής εκπαίδευσης, καθώς και στις βο-
λές ατομικού και ομαδικού οπλισμού.

 Στην εκτέλεση βολών αξιοπιστί-
ας όλων των οπλικών συστημάτων και 
κυρίως Πυροβολικού και Τεθωρακι-
σμένων αλλά και στις μεμακρυσμένες 
βολές αρμάτων, με αποτέλεσμα την αύ-
ξηση της αυτοπεποίθησης και του ηθι-
κού του προσωπικού που τα χειρίζεται.

 Στην οργάνωση και λειτουργία 
σχολείων βασικής-προκεχωρημένης 
εκπαίδευσης και ειδικοτήτων οπλιτών 
θητείας, με στόχο την άριστη γνώση 
τόσο της ατομικής τακτικής όσο και της 

ειδικότητάς τους.
 Στην οργάνωση και εκτέλεση 

Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρα-
τευμάτων (ΤΑΜΣ) μικρών κλι-

μακίων με πραγματικά πυρά, 
με τη συμμετοχή στελεχών 
και οπλιτών θητείας, που 
αποσκοπούν στην απόκτηση 
εμπειριών από το προσω-
πικό, ώστε να καταστούν 
ικανοί να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες του πεδίου 
της μάχης.

 Στην οργάνωση, σχε-
δίαση και εκτέλεση Τακτι-
κών Ασκήσεων Άνευ Στρα-

τευμάτων (ΤΑΑΣ) αλλά και 
ασκήσεων προσομοίωσης με 

τη χρήση Η/Υ, εκμεταλλευό-
μενοι τη σύγχρονη τεχνολογία, 

που στοχεύουν στην εκπαίδευ-
ση των Επιτελείων στις διαδικα-

σίες ελέγχου και διεύθυνσης των 

επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η πρόσφατη διεξαγωγή της διαδραστι-
κής ΤΑΑΣ «CAX ΒΑΤΑΤΖΗΣ-18/1» που 
υποστηρίχτηκε απευθείας από το ΓΕΣ/
ΚΕΠΥΕΣ και έδωσε στα στελέχη τη δυ-
νατότητα να εξοικειωθούν με τις νέες 
συνθήκες του σύγχρονου ψηφιακού 
πεδίου της μάχης. 

 Στην εκτέλεση Εθνικών Δια-
κλαδικών Ασκήσεων με τελευταία την 
ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2017» που στέ-
φθηκε με επιτυχία και έδωσε τη δυ-
νατότητα στα στελέχη, τους οπλίτες και 
τους Εθνοφύλακες που συμμετείχαν 
να διαπιστώσουν τις επιχειρησιακές 
δυνατότητες και την ισχύ πυρός ενός 
Τακτικού Συγκροτήματος Μ/Κ ΤΠ σε 
συνδυασμό με τις δυνατότητες της ΠΑ 
και της ΑΣ.

 Στην εκπαίδευση σε ειδικές επι-
χειρήσεις, όπως βιαία διάβαση υδάτι-
νου κωλύματος και αγώνα εντός κα-
τοικημένων τόπων στο Κέντρο Αστικού 
Αγώνα σε Στρατόπεδο της Ταξιαρχίας.

 Στην επιχειρησιακή εκπαίδευση 
των εθνοφυλάκων με την εκτέλεση βο-
λών και ασκήσεων όλων των κλιμακί-
ων, διατηρώντας έτσι τακτικά και χρονι-
κά, ένα σημαντικό κομμάτι του Στρατού 
μας αξιόμαχο, πλήρως εκπαιδευμένο 
και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο.

 Στην ευρεία χρησιμοποίηση των 
εξομοιωτών βολής για την εξοικείωση του 
προσωπικού και την εξοικονόμηση πόρων. 

Για να εξασφαλιστεί η δυναμική μας 
παρουσία σε όλες τις παραπάνω δρα-
στηριότητες, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η κινητικότητα των μέσων και η 
διαθεσιμότητα των οπλικών συστημά-
των. Η συντήρηση όλων των παραπάνω 
αποτέλεσε μια πρόκληση για εμάς. Το 
προσωπικό των Διμοιριών Συντηρή-
σεως αλλά και οι χειριστές των μέσων 
εργάζονται καθημερινά με φιλότιμο και 
μεράκι, ώστε το υλικό να είναι λειτουρ-
γικό και επιχειρησιακά διαθέσιμο.

Δραστηριότητες
Πέραν των επιχειρησιακών της υπο-

χρεώσεων η Ταξιαρχία προγραμματίζει, 
οργανώνει και συμμετέχει σε ποικίλες 
δραστηριότητες όπως:

 Ημερίδες με θέμα την πρόληψη 
των ατυχημάτων και την αντιμετώπιση 
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των ναρκωτικών.
 Επιμορφωτικές επισκέψεις του 

προσωπικού των Μονάδων της και κυ-
ρίως των νεοσυλλέκτων και νεοτοπο-
θετημένων οπλιτών σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία, με σκοπό την επα-
φή και την απόκτηση γνώσεων για την 
ιστορία της περιοχής.

 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις με στό-
χο την αλληλογνωριμία και την καλλιέρ-
γεια «κλίματος Μονάδας».

 Αθλητικούς αγώνες που προάγουν 
την ευγενή άμιλλα και την αγωγή υγείας 
του προσωπικού μας. 

Κοινωνική Προσφορά
Ο Σχηματισμός, στο πλαίσιο της κοι-

νωνικής προσφοράς, συνεισφέρει στην 
εδραίωση της αίσθησης ασφάλειας και 
σταθερότητας στον τοπικό πληθυσμό με 
τις ακόλουθες δράσεις:

 Παρέχοντας τη δυνατότητα σε κα-
τοίκους των χωριών της ΠΕ μας για προ-
ληπτικές υγειονομικές εξετάσεις από ια-
τρούς της Ταξιαρχίας.

 Παρέχοντας καθημερινά μερίδες 

φαγητού στους απόρους, από το πλεο-
νάζον συσσίτιο των Μονάδων στην Ιερά 
Μητρόπολη Διδυμοτείχου.

 Ενισχύοντας άπορες οικογένειες 
σε χωριά της ΠΕ μας, με διάθεση δεμά-
των τροφίμων.

 Πραγματοποιώντας εθελοντικές 
αιμοδοσίες.

 Διαθέτοντας μηχανήματα Μηχα-
νικού για διευθέτηση δρομολογίων και 
αποχιονισμό του επαρχιακού δικτύου την 
περίοδο των έντονων χιονοπτώσεων.

 Διαθέτοντας τμήματα απόδοσης 
τιμών για την κάλυψη θρησκευτικών και 
επετειακών εκδηλώσεων στους Δήμους 
και τις κοινότητες της περιοχής.

Λοιπά Θέματα
Η Ταξιαρχία, ενεργώντας στο πλαί-

σιο των αρχών διοίκησης του κ. Α/ΓΕΣ 
και των ιεραρχικά προϊσταμένων της 
στο πεδίο δράσης εξωστρέφεια, βρί-
σκεται σε συνεχή επαφή με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, φορείς και συλλόγους 
της περιοχής, οργανώνοντας κοινές 
εκδηλώσεις και συμμετέχοντας στο 
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Εργασίες επισκευής σε
εξωτερικό Αντλιοστάσιο

του Στρατοπέδου.
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σύνολο των πολιτιστικών δρώμενων. 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 
δενδροφυτεύσεις σε Στρατόπεδα, σε 
συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση του Δήμου Διδυμοτείχου, 
επισκέψεις σχολείων στην έδρα της Τα-
ξιαρχίας, με σκοπό την ενημέρωση των 
μαθητών σε θέματα Στρατού και επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, γνωριμία 
με το στρατιωτικό προσωπικό και επα-
φή με τα οπλικά συστήματα και μέσα 
των Μονάδων, καθώς και επισκέψεις 
φορέων και συλλόγων, στα Φυλάκια 
Προκάλυψης. 

Με δεδομένο ότι «το ανθρώπι-
νο δυναμικό υπήρξε και παραμένει το 
καλύτερο οπλικό μας σύστημα» και ο 
ισχυρότερος πολλαπλασιαστής ισχύος, 
η Ταξιαρχία αναπτύσσει δράσεις που 
αφορούν στην προαγωγή των σχέσεων 
του προσωπικού και στην τόνωση του 
ηθικού του, όπως:

 Αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της Λέσχης Αξιωματικών 
Φρουράς Λαγού, σε ένα μοντέρνο, φιλι-
κό, ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον 
υψηλών προδιαγραφών.

 Συνεχής μέριμνα για τη συντήρη-
ση, βελτίωση και λειτουργία των ΣΟΑ – 
ΣΟΜΥ που ανήκουν στην Ταξιαρχία.

 Λειτουργία κουρείου σε καθη-
μερινή βάση για την εξυπηρέτηση του 
προσωπικού.

 Πραγματοποίηση ενημερωτικών 
διαλέξεων για θέματα προληπτικής ια-
τρικής, συμβουλευτικής και ψυχικής 
υγείας όπου διακεκριμένοι ομιλητές, 
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού σε διάφορα θέματα της 
σύγχρονης κοινωνίας.

 Πραγματοποίηση ημερίδων με 
σκοπό το προσωπικό της Ταξιαρχίας να 
γνωρίσει τα τοπικά προϊόντα.

 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για 
την αλληλογνωριμία των οικογενειών 
των στελεχών.

Με το βλέμμα στο Μέλλον
Η Ταξιαρχία αντιμετωπίζει τις συ-

νήθεις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
όλοι οι Σχηματισμοί και δίνει μεγάλη 
βαρύτητα στις καινοτόμες λύσεις. Οι 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
αντιμετωπίζονται από όλο το προσω-

πικό ως ευκαιρία αλλαγής νοοτροπίας, 
επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων 
και ανάπτυξης πρωτοβουλιών, υπερ-
βαίνοντας κάθε πρόσκαιρο εμπόδιο. 
Κινούμενοι σε αυτήν την κατεύθυνση 
αξιοποιούμε τη Διμοιρία Κατασκευ-
ών για την υλοποίηση κατασκευών-ε-
πισκευών, προς όφελος των Μονα-
δων-Ανεξ. Υπομονάδων, περιορίζοντας 
σημαντικά το κόστος μόνο στην αγορά 
των υλικών.

Πλέον του παραπάνω, βασική επι-
δίωξη της Ταξιαρχίας είναι η ρεαλιστι-
κή εκπαίδευση που στηρίζεται στη νέα 
πολιτική εκπαίδευσης και τις ΓΟΕ/ΓΕΣ, 
και είναι προσαρμοσμένη στην επιχει-

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η 30ή Μ/Κ ΤΑΞ «ΤΟΜΟΡΙΤΣΑ» αποτελεί έναν αξιόμαχο 
Σχηματισμό του Ελληνικού Στρατού με σύγχρονα μέσα 
και προσωπικό υψηλής επαγγελματικής κατάρ-
τισης και ετοιμότητας, που εξασφαλίζει την 
εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας σε μία 
από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της 
Ελληνικής επικράτειας.  Έχοντας επί-
γνωση της ιστορίας και της αποστολής 
της Ταξιαρχίας και το γεγονός ότι 
το προσωπικό μας αποτελεί τον 
πολλαπλασιαστή ισχύος και το 
συγκριτικό μας πλεονέκτημα, 
σας διαβεβαιώνουμε ότι αντι-
μετωπίζουμε οποιαδήποτε πρό-
κληση ως μια ευκαιρία για ανάλη-
ψη πρωτοβουλιών και επίτευξη επι-
πρόσθετου έργου, εργαζόμενοι με 
πάθος, ζήλο και επαγγελματισμό, με 
φάρο την αποστολή μας και μοναδικό 
σκοπό τη ΝΙΚΗ σε όλους τους τομείς.

ρησιακή αποστολή των Μονάδων-Ανεξ. 
Υπομονάδων, με έμφαση στον άριστο 
χειρισμό από το προσωπικό των πάσης 
φύσεως οπλικών συστημάτων και μέ-
σων, ημέρα και νύκτα αποσκοπώντας 
στη δημιουργία ικανών μαχητών οι 
οποίοι να μπορούν να επιβιώσουν στο 
πεδίο της μάχης. Για να πετύχουμε το 
παραπάνω, θα συνεχίσουμε την εκτέ-
λεση των βολών από όλα τα στελέχη, 
με τα οπλικά συστήματα των Μονάδων 
τους και ασκήσεων όλων των κλιμακί-
ων, με ταυτόχρονη ευρεία χρησιμοποί-
ηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των 
ψηφιακών μέσων που μας διατίθενται. 

Επίσης, η αναβάθμιση της ρεαλι-
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στικής εκπαίδευσης των Εθνοφυλά-
κων με αντικείμενα επιχειρησιακής 
εκπαίδευσης, εκτέλεση βολών και 
διεξαγωγή ασκήσεων θα δώσουν 
τη δυνατότητα στους Εθνοφύλακες 
όχι μόνο της επιπλέον εξοικείωσης, 
αλλά και της πιο ενεργού συμμετο-
χής τους, με σκοπό την πλήρη επι-
χειρησιακή τους αξιοποίηση.

Στοχεύουμε, τέλος, στην άριστη 
λειτουργία του Σημείου Υποδοχής 
Οπλιτών (ΣΥΠΟ), με σκοπό την ομαλή 
ένταξη του νεοσύλλεκτου οπλίτη στην 
οικογένεια του Στρατού, αφού το προ-
σωπικό αποτελεί για εμάς το κυριότε-
ρο οπλικό σύστημα.

Δεντροφύτευση στη ΛΑΦ Λαγού από το 1ο και 5ο Δημοτικό Σχο-
λείο Διδυμοτείχου στα πλαίσια της εξωστρέφειας.

Προληπτικές υγειονομικές εξετάσεις από ιατρούς της Ταξιαρχίας
σε κατοίκους των χωριών της ΠΕ μας.

Διάθεση μηχανημάτων ΜΧ για διευθέτηση δρομολογίων και αποχιονι-
σμό του επαρχιακού δικτύου την περίοδο των έντονων χιονοπτώσεων.
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«Είσαστε μαζί μας»

Διαμορφώθηκε τραπέζι στις στρατιωτικές Λέσχες-εστιατόρια οπλιτών με την ονομασία «ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ», για τον εορ-

τασμό του Πάσχα προς τιμήν των 2 συναδέλφων του ΣΞ που συνελήφθησαν από τις τουρκικές Αρχές.

Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες

Στις 18 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο προσωπικό του 2ου ΣΕΗΠΠΕΠ από την ιατρό της ΣΑΝ με 

θέμα, «A΄ Βοήθειες - Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση-Τσιγάρο-Θερμοπληξίες».
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Ομιλία Για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης 
Διακίνησής τους»

Η 79 ΑΔΤΕ, στο πλαίσιο των δράσεων για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους», 

πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία, στις 25 Ιουνίου 2018, στο στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ» με ομιλητές στρατιω-

τικό ιατρό, ψυχίατρο, του 79 ΤΥΕΘ και ειδικευμένο προσωπικό του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχο-

κοινωνικής υγείας περιφέρειας Σάμου «Ο Φάρος».

Σεμινάριο για την Παροχή Α΄ Βοηθειών

Στις 18 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό και της κύριας δράσης εξωστρέφειας «Δεν Πε-

ρισσεύει Κανείς», πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στον χώρο της ΛΕΘ Κω, για την παροχή α΄ βοηθειών (ΚΑΡΠΑ, ΠΝΙΓΜΟΣ, 

ΗΛΕΚΤΟΠΛΗΞΙΑ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΩΩΝ κ.λπ.), στο προσωπικό της 80 ΑΔΤΕ και τα μέλη των οικογενειών τους.

Εκδήλωση με θέμα «Γνωρίζοντας το παιδί»

Στις 18 Μαΐου 2018, ο ΒΝΣ της 95 ΑΔΤΕ, στο πλαίσιο του κοινωνικού και παιδαγω-

γικού ενδιαφέροντός του για τα παιδιά και τους γονείς και με αφορμή την ανακήρυξη 

του 2018 ως Έτος «Μέριμνας Προσωπικού», πραγματοποίησε στη ΛΕΘ ΡΟΔΟΥ εκδή-

λωση με θέμα «Γνωρίζοντας το παιδί».
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Ενημέρωση στα Στελέχη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ από τα Μέλη του 
Σωματείου «SAVE Μ.ΟΡ.Α.Σ.»

Στις 16 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στα στελέχη της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ από τα μέλη του 

Σωματείου «SAVE Μ.ΟΡ.Α.Σ.» με θέμα «Προώθηση του Εθελοντισμού Προσφοράς Αιμοποιητικών Κυττάρων (Μυ-

ελού των Οστών). Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, 

από την περιοχή της Ορεστιάδας όπου βρισκόταν, μέσω της εφαρμογής Skype.

Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του προσωπικού της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, με μεγάλο αριθμό εθελοντών δοτών, 

αναδεικνύοντας τη διάθεση για προσφορά στον συνάνθρωπο.

Εγκατάσταση Ράμπας για Πρόσβαση ΑΜΕΑ

Στις 24 Μαΐου 2018, ολοκληρώθηκε στο ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ η εγκατά-

σταση ράμπας για πρόσβαση ΑΜΕΑ (SEATRAC) στη θάλασσα. 
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Διάθεση Επιτελή της Έρευνας Πληροφορικής, ως Εκπαιδευτή

Από 4 έως 7 Ιουνίου 2018, διατέθηκαν από τη ΔΕΠ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ επιτελής της Έρευνας Πληροφορικής, ως εκπαι-

δευτής και μέσα (5 Η/Υ), για εκπαίδευση στο 307 ΤΣΥΑΥ του προσωπικού των Στρατιωτικών Εργοστασίων περιοχής Βόλου, στο 

πλαίσιο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Μαθήματα Πληροφορικής σε Στελέχη της Φρουράς Λάρισας

Από 3 Μαΐου έως 29 Ιουνίου 2018, διεξήχθησαν στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ-EU-OHQ μαθήματα πληροφορικής σε 

στελέχη της Φρουράς Λάρισας, με μεγάλη επιτυχία.

Ημερίδα στο Πλαίσιο της Διαρκούς 
Επιμόρφωσης του Προσωπικού

Στις 22 Μαϊου 2018, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή ημε-

ρίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα 

Εξελίξεις σε Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορι-

κής Σύγχρονες Εφαρμογές,  στο πλαίσιο της διαρκούς επι-

μόρφωσης του προσωπικού.
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Ενημερωτική Ομιλία, με Θέμα «Τροχαία 
Ατυχήματα-Οδική Ασφάλεια»

Στις 25 Μαϊου 2018, στη ΔΙΚΕ, πραγματοποιήθηκε ενημερω-

τική ομιλία, με θέμα «Τροχαία Ατυχήματα-Οδική Ασφάλεια», από 

τον κ. Αναστάσιο Μαρκουΐζο,  («ΙΑΒΕΡΗ»). Την υπόψη ομιλία 

παρακολούθησαν οι Αξιωματικοί-Υπαξιωματικοί και οι  Οπλίτες 

ΣΠΕΝ, η μόνιμη δύναμη της Φρουράς Τρίπολης, καθώς και Αξι-

ωματικοί και  Ν/Σ Οπλίτες της 124 ΠΒΕ.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ενημερωτική Ομιλία, με θέμα «Άθληση 
στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Στις 7 Ιουνίου 2018, στη ΔΙΚΕ, στο πλαίσιο της μέριμνας για 

το προσωπικό, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία, με θέμα 

«Άθληση στις Ένοπλες Δυνάμεις», από τον από τον Διευθυντή 

του ΑΣΑΕΔ, Πλοίαρχο Σπυρίδωνα Ανδριόπουλο. Την εν λόγω 

ομιλία παρακολούθησαν οι Αξιωματικοί-Υπαξιωματικοί και οι  

Οπλίτες ΣΠΕΝ και της μόνιμης δύναμης της Φρουράς Τρίπολης, 

καθώς και αντιπροσωπεία στελεχών από την 124 ΠΒΕ.

Ενημερωτική Ομιλία με θέμα 
«Ουσιοεξάρτηση-Εξαρτήσεις από Τυχερά 
Παιχνίδια και Διαδίκτυο»

Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, στις 31 Μαΐου 2018, 

στη ΔΙΚΕ, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία με θέμα «Ουσιο-

εξάρτηση-εξαρτήσεις από τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο», από την 

κ. Μαρία Βουδούρη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων-Προαγω-

γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Π.Ε Αρκαδίας, «ΑΝΕΛΙΞΗ». Την εν 

λόγω ομιλία παρακολούθησαν οι Αξιωματικοί-Υπαξιωματικοί και οι  

Οπλίτες ΣΠΕΝ και της μόνιμης δύναμης της Φρουράς Τρίπολης
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Συντήρηση Εγκαταστάσεων Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων

Το χρονικό διάστημα από 29 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2018,  πραγματοποιήθηκε από προσωπικό της ΣΜΧ συντήρηση εγκα-

ταστάσεων στις Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις στις Κεχριές.

Συντήρηση Εγκαταστάσεων στα ΚΑΑΥ 
Καραβόμυλου

Το χρονικό διάστημα από  28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2018,  πραγμα-

τοποιήθηκε συντήρηση εγκαταστάσεων στα ΚΑΑΥ Καραβόμυλου από 

προσωπικό του κέντρου.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΝΣΘ

 Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μητέρας, 

επισκέφτηκαν τον 1ο ΒΝΣΘ μητέρες νηπίων, στις οποίες παρου-

σιάστηκαν τραγούδια με θέμα τη μητέρα, καθώς και ατομικές 

κατασκευές και χειροτεχνίες των νηπίων.

 Στις 12 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή 

εορτή του 1ου ΒΝΣΘ με θέμα «Κρουαζιέρα στα Νησιά της Ελλάδας 

με την Οικογένειά μου».

Γ΄ Σώμα Στρατού

 Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση σε διαμερίσματα των ΣΟΑ «Π. ΑΡΕΩΣ».

 Βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Απρίλιο 2018 η αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου σε 

διαμερίσματα των ΣΟΑ «Π. ΑΡΕΩΣ» (Α΄ και Β΄ Πολυκατοικία).

Δ΄ Σώμα Στρατού

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, πραγ-

ματοποιήθηκαν, στις 10 Μαΐου 2018, τα εγκαίνια των νέων οικη-

μάτων ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ στην Ξάνθη, από τον Στρατηγό Διοικητή 

του Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Καμπά.



43

Εκδηλώσεις για την Αναβάθμιση της Ποιότητας 
Ζωής του Στρατιωτικού Προσωπικού και των 
Οικογενειών του

Κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στο πλαίσιο 

του Έτους Μέριμνας Προσωπικού, η 1η ΣΤΡΑ-

ΤΙΑ/EU-OHQ πραγματοποίησε, με σκοπό την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του στρα-

τιωτικού προσωπικού και των οικογενει-

ών του, τις παρακάτω δράσεις.

 11 Μαΐου 2018, εκδήλωση για την Εορτή της 

Μητέρας

 17 Μαΐου 2018, ομιλία για την ημέρα Γενοκτονίας 

των Ελλήνων του Πόντου

 25 Μαΐου 2018, ενημερωτική διάλεξη για τη 

διαχείριση του Stress

 30 Μαΐου 2018, ενημερωτική διάλεξη για 

την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 31 Μαΐου 2018, ενημερωτική διάλεξη για τη 

ζωή χωρίς κάπνισμα

 14 Ιουνίου 2018, ομιλία για την Παγκόσμια Ημέρα 

Εθελοντή Αιμοδότη 

 26 Ιουνίου 2018, ομιλία για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ

Στις 6 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Δ΄ ΣΣ, 

παιδική εκδήλωση από το ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ, για τη λήξη του σχολικού έτους 

2017-2018.
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Γιορτή του «Χαμόγελου του Παιδιού» με Συμμετοχή της 
1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

Στις 19 και 20 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε η 2η Μεγάλη Γιορτή του 

«Χαμόγελου του Παιδιού» με μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοι-

νωνίας σε δράσεις, όπως έκθεση ζωγραφικής, θεατρικά και μουσι-

κά δρώμενα, και από 1 έως 3 Ιουνίου 2018, με το 4ο Πανθεσσαλικό 

Ποδοσφαιρικό Τουρνουά με τίτλο «Σκοράρουμε για το Χαμόγελο του 

Παιδιού» στο Γήπεδο AEL FC ARENA, με συμμετοχή σχολείων και 

αθλητικών σωματείων. Στις παραπάνω δράσεις συμμετείχε και η 1η 

ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, με προσωπικό της 32 ΜΠΠ, του ΒΝΣ και της Στρατι-

ωτικής Μουσικής, αλλά και με την εθελοντική συμμετοχή στελεχών που 

προσήλθαν με τις οικογένειές τους και αγκάλιασαν την παραπάνω πρω-

τοβουλία, αναδεικνύοντας τη διάθεση για προσφορά στον συνάνθρωπο.
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Eθελοντική Aιμοδοσία στο Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΤΑΠΑ»

Στις 11 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΤΑΠΑ», έδρα της 181 Μ Κ/Β «ΧΩΚ», εθελοντική 

αιμοδοσία όπου συμμετείχαν το σύνολο του προσωπικού, καθώς και επίστρατοι της Μοίρας. Η αιμοληψία πραγματοποιήθηκε 

από την κινητή Μονάδα του Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» και συγκεντρώθηκαν 68 φιάλες «ζωής».

Εθελοντική Αιμοδοσία Προσωπικού

Στις 19 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», στο πλαίσιο της κοινω-

νικής προσφοράς, εθελοντική αιμοδοσία προσωπικού. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο 96 

ΤΥΕΘ με τη συνδρομή του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου.



46 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εθελοντικές Αιμοδοσίες

Στις 8 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν 

εθελοντικές αιμοδοσίες στο ιατρείο του ΛΔ/651 ΑΒΥΠ, από 

το προσωπικό της 651 ΑΒΥΠ, κατά τις οποίες συγκε-

ντρώθηκαν  32 φιάλες.

Διάθεση του Αύλειου Χώρου του Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων

Την 1η Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Στρατού Ξηράς και της συνδρομής του στην προβολή των τοπικών 

κοινωνιών διατέθηκε στον Σύλλογο Γέφυρας, ο αύλειος χώρος του Μουσείου Βαλκανικών Πολέμων Πολιτιστικό, για τη λήψη  γυ-

ρισμάτων της εκπομπής «Στον τόπο που γεννήθηκα» του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, μέσω της οποίας προβάλλονται η πολιτιστική και 

πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής.
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Διάθεση Προσωπικού της ΑΣΔΥΣ για Καθαρισμό Χώρου

Στις 5 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ΣΞ και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλ-

λοντος, πραγματοποιήθηκε διάθεση προσωπικού της ΑΣΔΥΣ στον Δήμο Ζωγράφου για καθαρισμό του χώρου έμπροσθεν του 

Στρατοπέδου «ΒΑΡΥΤΗ» και  πλησίον του θεάτρου BADMIΝTON.

Εξέταση Κατοίκων του Χωριού Θεόκτιστου Γορτυνίας 
από Κλιμάκιο Στρατιωτικών Γιατρών

Στις 12 Ιουνίου 2018, κλιμάκιο στρατιωτικών γιατρών του 411 ΓΣΝ και του 11ου 

ΣΠ πραγματοποίησε επίσκεψη στο χωριό Θεόκτιστο Γορτυνίας, προκειμένου να 

εξετάσουν στο Αγροτικό Ιατρείο αλλά και κατ' οίκον τους κατοίκους του χωριού.

Καθαρισμός Υγροβιότοπου

Στις 14 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του υγροβιότοπου «Βουρκάρι» του Δήμου Μεγαρέων, με τη συμμετοχή 

ενός στελέχους και 10 οπλιτών της Σχολής Πυροβολικού.



48 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συμμετοχή σε Δράση για τη Συλλογή Δειγμάτων από Εθελοντές Δότες Μυελού 
των Οστών

Στις 4 και 5 Μαΐου 2018, κλιμάκιο της 88 ΣΔΙ αποτελούμενο από δύο ιατρούς συμμετείχε στη δράση που διοργανώθηκε από το 

Γυμνάσιο Μούδρου με σκοπό τη συλλογή δειγμάτων από εθελοντές δότες μυελού των οστών. Η 88 ΣΔΙ, συναισθανόμενη την ανάγκη 

για αλληλεγγύη, αγκαλιάζει ανάλογες προσπάθειες που κίνητρο έχουν την αγάπη για τον συνάνθρωπο. 

Διάθεση Προσωπικού και Μέσων 
για τη Μετακίνηση Φοιτητών του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Από 16 έως 22 Απριλίου 2018, διατέθηκε στον Δήμο Αγ. 

Ευστρατίου προσωπικό και μέσα για τη μετακίνηση φοιτητών 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο εφαρμογής οι-

κολογικών σκευασμάτων (ψεκασμών) για την καταπολέμηση των ορθοπτέρων της περιοχής.

Συμμετοχή σε Εθελοντική Δράση Καθαρισμού των Ακτών

Στις 29 Απριλίου 2018, η 80 ΑΔΤΕ, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Δημοτικά σχολεία της Κω, 

συμμετείχε σε εθελοντική δράση καθαρισμού των ακτών της περιοχής Λάμπη.
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Βράβευση των Δοκιμίων Μαθητών με θέμα 
«100 χρόνια από τη Μάχη του Σκρα»

Στις 30 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στη ΛΕΘ Μυτιλήνης, βράβευση 

των δοκιμίων των μαθητών με θέμα «100 χρόνια από τη Μάχη του Σκρα».

Ποδοσφαιρικός Αγώνας Φιλανθρωπικού 
Χαρακτήρα από την 98 ΑΔΤΕ

Στις 16 Μαΐου 2018, διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγώνας, φιλανθρωπι-

κού χαρακτήρα, μεταξύ του Α.Ο. Πολιχνύτου και της ομάδας της 98 ΑΔΤΕ, 

με την ονομασία «Ένας αγώνας για τη Βρύσα».

Διάθεση Τμημάτων Απόδοσης Τιμών από 
την ΑΣΔΕΝ

 Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 

των Αγίων Ημερών του Πάσχα 2018 (Περιφορά Επι-

ταφίου, παραλαβή Αγίου Φωτός και δοξολογία Ανα-

στάσεως), η ΑΣΔΕΝ συμμετείχε με τη διάθεση:

 τμήματος απόδοσης τιμών της ΜΣΕΘ/79 ΑΔΤΕ 

και αντιπροσωπεία Αξιωματικών-Υπαξιωματικών.

 με αντιπροσωπεία Αξιωματικών του ΤΔ/41 ΣΠ και 

διάθεση τμήματος απόδοσης τιμών.

 Επίσης, αντιπροσωπεία και τμήμα απόδοσης τιμών 

διατέθηκε στις 15 Απριλίου 2018, για τον εορτασμό των 

Πέντε Νεομαρτύρων εκ Σαμοθράκης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προληπτική Υγειονομική Εξέταση σε 
Μαθητές χωριού της Ορεινής Ροδόπης

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ Σώματος 

Στρατού πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2018, στο χωριό Άνω Δροσί-

νη της ορεινής ΡΟΔΟΠΗΣ του Δήμου Αρριανών, προληπτική υγειονομι-

κή εξέταση στους μαθητές του χωριού, με μέριμνα της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Αεροδιακομιδές από την 1η ΤΑΞΑΣ

Στις 26 και 30 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκαν αεροδιακομιδές ασθενών από προσωπικό και μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Συμμετοχή Τμήματος της ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ σε 
Εκδήλωση Δημοτικού Σχολείου

Στις 27 Απρίλίου 2018, τμήμα της ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ συμμετείχε σε εκδή-

λωση στο 9ου Δημοτικού σχολείου της Αγ. Παρασκευής στην οποία έγινε 

παρουσίαση μουσικών οργάνων.
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Αεροπυρόσβεση από την 1η ΤΑΞΑΣ

Στις 2 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε αεροπυρόσβεση στην περιοχή 

ΠΙΣΣΩΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, από προσωπικό και μέσα της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Προσέλκυση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών

Στις 12 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του προσωπικού της 

1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ (Β΄ΜΚ/Δ), από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Χαρίεσσας 

Ημαθίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και προσέλκυση εθελοντών δοτών 

μυελού των οστών.

Συμμετοχή Προσωπικού της 1ης ΤΑΞΑΣ
σε Εορταστικές Εκδηλώσεις

Στις 16 Μαΐου 2008, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στον Ι. Ν. 

Ανάληψης του Σωτήρος Βόλου, με συμμετοχή προσωπικού της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Δωρεά Αναλώσιμων Βρεφικών Ειδών και Βρεφικού Ρουχισμού από τη
Ζ΄ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών

Στις 24 Μαΐου 2018, η Ζ΄ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών, πραγματοποίησε δωρεά αναλώσιμων βρεφικών ειδών και βρεφικού 

ρουχισμού (750 €) στη Μαιευτική Κλινική «Έλενα Βενιζέλου», τα οποία θα διατεθούν σε άπορες μητέρες.
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Εκδήλωση στη ΛΑΕΔ

Στις 22 Απριλίου 2018, τμήμα της ΣΜΣ.ΑΣΔΥΣ συμμετείχε σε εκ-

δήλωση που πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΕΔ από την  εταιρία «Αρχείο 

Ελληνικού Χορού».

Επίσκεψη της Β΄ Τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Αγ. Αναργύρων στη ΣΠΒ

Στις 25 Απριλίου 2018, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΣΠΒ, η Β΄ Τάξη του 3ου Γενικού Λυκείου Αγ. Αναργύρων (65 μαθητές), 

με αντιπροσωπεία καθηγητών τους, στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τους μαθητές υποδέχτηκε εκ 

μέρους του ΓΕΣ και της Διεύθυνσης ΠΒ, ο Διοικητής της Σχολής, παρουσιάζοντάς τους την αποστολή της ΣΠΒ. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους μαθητές σε βασικά στοιχεία για τον ΕΣ και κυρίως για το πώς μπορούν, μέσω των 

Στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, να ενταχθούν και να σταδιοδρομήσουν στις ΕΔ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Διάθεση Προσωπικού στην Ομάδα Εθελοντισμού «Let’s do it GREECE»

Στις 29 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Σ.Ξ, πραγματοποιήθηκε διάθεση προσωπικού της ΑΣΔΥΣ 

και της ΑΣΔΕΝ στην Ομάδα Εθελοντισμού «Let’s do it GREECE», το οποίο συμμετείχε σε Δράση της Ομάδας που έλαβε χώρα στον 

Υμηττό (θέση Πατητήρι), προκειμένου να αναδείξουν την προστασία και τον καθαρισμό του Υμηττού.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωτάθλημα Σκοποβολής Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας Έτους 2018

Το πρωτάθλημα Σκοποβολής ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας, με υπεύθυνο οργάνωσης την Ελληνική Αστυνομία και τη συν-

δρομή της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε) υπό την εποπτεία της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, διεξήχθη στο Σκοπευτήριο 

Μαλακάσας στις 3 και 4 Μαΐου 2018, για τα αγωνίσματα των πυροβόλων-πιστολίων. Στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα, στις 8, 

9 και 10 Μαίου 18, για τα αγωνίσματα του αεροβόλου τυφεκίου και πιστολίου, του τυφεκίου 0,22 και του ελεύθερου πιστολίου. 

Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ή ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ η αντιπροσωπευτική ομάδα του ΣΞ κατέλαβε την 3η θέση.

Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας Έτους 2018

Το πρωτάθλημα Αντιπτέρισης ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας διεξήχθη την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, στο κλειστό Γυμναστή-

ριο Σιδηροκάστρου, με υπεύθυνο οργάνωσης, την Γραμματεία ΑΣΑΕΔ και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων 

Σωματείων Αντιπτέρισης (ΕΟΦΣΑ) και του Δήμου Σιντικής. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ή ομάδα του του ΣΞ.

Αγώνες Ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Πρωταθλήματος που 
διοργανώνει η ΔΙΚΕ

Στις 13 Ιουνίου 2018, στo Αθλητικό Κέντρο ΕΠΣ Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο του 

εσωτερικού πρωταθλήματος, που διοργανώνει η ΔΙΚΕ μεταξύ των Μονάδων της περιοχής ευθύνης του, για το έτος 2018. 

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν ομάδες από το 2/39 ΣΕ, το ΚΕΤΧ, το 9ο ΣΠ  και το ΚΕΕΜ. Την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα 

ποδοσφαίρου του ΚΕΕΜ.
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Πρωτάθλημα Tae Kwon Do Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας Έτους 2018

Το πρωτάθλημα Tae Kwon Do, ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας διεξήχθη την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, στο Κλειστό Γυμναστήριο 

Δήμου Χαϊδαρίου «Χρήστος Αγγουράκης», με υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) υπό την 

εποπτεία της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ή ομάδα του ΣΞ.

Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ενόπλων 
Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας Έτους 2018

Το πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών, ΕΔ και Σωμάτων Ασφα-

λείας διεξήχθη από 21 έως 25 Μαΐου 2018, στο Κερατσίνι στο Κλειστό 

Γυμναστήριο «Παύλου Μπακογιάννη» Γαληνού 4, με υπεύθυνο οργά-

νωσης το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 

(ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) υπό την εποπτεία της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ. Πρω-

ταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ή ομάδα του ΣΞ.

Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας Έτους 2018

Το πρωτάθλημα JUDO ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλείας διεξήχθη στις 3 Ιουνίου 2018, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανελλη-

νίου Γυμναστικού Συλλόγου, με υπεύθυνο οργάνωσης το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), υπό την εποπτεία της 

Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ή ομάδα του ΣΞ.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εκτεταμένη Παραλλαγμένη
Δερματοφυτία Κορμού

Ο όρος παραλλαγμένη δερματοφυτία 
(tinea incognito) χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει κάθε είδους δερματοφυτία, η 
κλινική εικόνα της οποίας έχει τροποποι-
ηθεί λόγω χρήσης τοπικών κορτικοστε-
ροειδών ή αναστολέων καλσινευρίνης. 
Στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει αντί-
στοιχη μετάφραση που να ικανοποιεί και 
να αποδίδει με ακρίβεια την έννοια του 
“tinea incognito” εκτός, ίσως, από τον όρο 
«παραλλαγμένη δερματοφυτία».

Η νόσος παρότι συναντάται στην κλι-
νική πράξη, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς 
και έτσι οι αναφορές στη διεθνή αλληλο-
γραφία δεν είναι πολλές. Παρουσιάζουμε 
την περίπτωση ασθενούς με εκτεταμένη 
παραλλαγμένη δερματοφυτία κορμού.

Παρουσίαση περιστατικού
Ασθενής, γυναίκα ηλικίας 55 ετών, 

σύζυγος απόστρατου Αξιωματικού του 
Στρατού Ξηράς, προσήλθε για εξέταση 
στο εξωτερικό Δερματολογικό ιατρείο του 
417 ΝΙΜΤΣ, λόγω εμφάνισης κνησμώ-
δους, ερυθηματολεπιδώδους εξανθήμα-
τος στις υπομαζικές και τις μασχαλιαίες 
πτυχές. Οι βλάβες είχαν πολυκυκλικό, 
επηρμένο όριο, με κεντρική ίαση κατά 

περιοχές και ήταν σαφώς αφοριζόμενες.
Σύμφωνα με το ιστορικό, οι πρώτες 

βλάβες εμφανίστηκαν στις υπομαζικές 
πτυχές, 4 μήνες προ της εξέτασης, σε 
μικρότερη έκταση. Από τότε η ασθενής 
άρχισε να χρησιμοποιεί περιστασια-
κά και χωρίς ιατρική σύσταση, τοπικό 
σκεύασμα βηταμεθαζόνης βαλεριανι-
κής 0,1% με φουκιδικό οξύ 2%, με απο-
τέλεσμα οι βλάβες να αρχίσουν να υπο-
χωρούν κεντρικά με προοδευτική όμως 
επέκταση περιφερικά.

Τις τελευταίες εβδομάδες και ενώ 
οι βλάβες είχαν επεκταθεί σε μεγά-
λη επιφάνεια στην πρόσθια κοιλιακή 
χώρα, η ασθενής παρατήρησε την εμ-
φάνιση νέων πλακών στις μασχάλες, 
όπου άρχισε να εφαρμόζει την ίδια το-
πική αγωγή. Το ατομικό της αναμνηστι-
κό ήταν ελεύθερο.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε άμεση 
μικροσκόπηση, κατόπιν κατεργασίας 
με 10% ΚΟΗ και σε καλλιέργεια από τα 
λέπια των βλαβών.

Ο μυκητολογικός έλεγχος ήταν θετι-
κός ενώ από τις βλάβες απομονώθηκε το 
Tr. rubrum. Η ασθενής αντιμετωπίσθηκε 
με συστηματική χορήγηση τερμπιναφίνης 

250 mg 1 φορά ημερησίως για 14 ημέρες 
και τοπική εφαρμογή κρέμας κλοτριμαζό-
λης 2 φορές ημερησίως για 20 ημέρες.

Η ανταπόκριση υπήρξε άριστη με 
πλήρη αποδρομή των βλαβών, εγκα-
ταλείποντας μόνο μεταφλεγμονώδη 
υπερμελάγχρωση.

Συζήτηση
Ο όρος “tinea incognito” χρησι-

μοποιήθηκε αρχικά από τους Ive και 
Marks και έκτοτε καθιερώθηκε στη δι-
εθνή βιβλιογραφία. Στη μελέτη που πα-
ρουσίασαν οι συγγραφείς αυτοί έδειξαν 
ότι, όταν μια οποιαδήποτε δερματοφυτία 
αντιμετωπιστεί εσφαλμένα με τοπικά 
κορτικοστεροειδή, η κλινική εικόνα της 
αλλάζει. Μπορεί να μιμηθεί πολλές, δι-
αφορετικές δερματοπάθειες και γίνεται 
δύσκολη η διάγνωσή της.

Παθογενετικά, τα τοπικά στεροειδή 
καταστέλλουν τη φλεγμονώδη αντίδραση 
έναντι του παθογόνου δερματόφυτου και 
μειώνουν έτσι την τοπική αντίσταση του 
δέρματος στο σημείο εφαρμογής τους, 
δρώντας σε επίπεδο κυτταρικής ανοσίας. 
Με τον τρόπο αυτό, αφενός τροποποιούν 
τη συνήθη κλινική εκδήλωση, αφετέρου 

Ο όρος «παραλλαγμένη δερματοφυτία» (tinea incognito) χρησιμοποιείται για να περιγράψει δερματοφυτίες των 
οποίων η κλινική εικόνα έχει τροποποιηθεί λόγω χρήσης τοπικών κορτικοστεροειδών ή αναστολέων καλσι-
νευρίνης. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς με εκτεταμένη παραλλαγμένη δερματοφυτία στην πρόσθια 
επιφάνεια του κορμού και τις μασχάλες, η οποία εκδηλώθηκε μετά από παρατεταμένη χρήση βηταμεθαζόνης 
βαλεριανικής 0,1% με φουκιδικό οξύ 2%. Μετά από θετικό μυκητολογικό έλεγχο, η ασθενής έλαβε τοπικά και 
συστηματικά αντιμυκητιασικά, με πολύ καλά αποτελέσματα. Με την έναρξη της τοπικής εφαρμογής κορτικοστε-
ροειδών ή αναστολέων καλσινευρίνης σε δερματοφυτικές λοιμώξεις του δέρματος, υποχωρούν το ερύθημα και 
η απολέπιση ενώ ο κνησμός υφίεται. Τη διακοπή των φαρμάκων ακολουθεί η υποτροπή των βλαβών ενώ με την 

επανειλημμένη εφαρμογή οι βλάβες σταδιακά επεκτείνονται, όπως στη δικιά μας περίπτωση.
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επιτρέπουν στον μύκητα να πολλαπλασι-
αστεί και να επεκταθεί ανώμαλα. 

Στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων το ιστορικό των ασθενών είναι τυπι-
κό και οι βλάβες είναι μεμονωμένες. Με 
την έναρξη της τοπικής εφαρμογής των 
κορτικοστεροειδών και ανάλογα με την 
ισχύ δράσης τους, υποχωρούν βαθμιαία 
το ερύθημα και η απολέπιση χωρίς να 
ιώνται πλήρως ενώ ο κνησμός προοδευ-
τικά υφίεται. Τη διακοπή των φαρμάκων 
α κ ο λ ο υ θ ε ί 
η σταδιακή 
υ π ο τ ρ ο π ή 
των βλαβών 
ενώ με την 
επανειλημ-
μένη εφαρ-
μογή οι βλά-
βες επεκτεί-
νονται, όπως 
στη δικιά μας 
περίπτωση.

Η κλι-
νική εικόνα 
τής παραλ-
λ α γ μ έ ν η ς 
μυκητίασης 
είναι ποικίλη και μη-ειδική ενώ δεν είναι 
δυνατό να περιγραφεί ούτε συνήθης θέση 
εντόπισης. Μπορεί να μιμείται μεγάλο 
αριθμό δερματοπαθειών όπως, δακτυ-
λιοειδές κοκκίωμα, δισκοειδής ερυθη-
ματώδης λύκος, ροδόχρους πιτυρίαση, 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, δακτυλιο-
ειδές φυγόκεντρο ερύθημα, ψωρίαση, 
μολυσματικό κηρίο, κ.ά.
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λογία. Εκδ. Παρισιανού. Αθήνα 2012;145-75.

Η διάγνωση της παραλλαγμένης 
δερματοφυτίας επιτυγχάνεται μετά την 
κλινική υποψία της βλάβης, με μυκη-
τολογική εξέταση ή με βιοψία δέρμα-
τος. Θεωρείται γενικά ότι κάθε άτυπη ή 

ύποπτη λεπιδώδης βλάβη του δέρμα-
τος θα πρέπει να υποβάλλεται σε μυκη-
τολογική εξέταση.

Ευστάθιος Ράλλης,
Δερματολογικό Τμήμα, 417 ΝΙΜΤΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Στις 7 Απριλίου 1939, έπειτα από συνεργασία της κυβέρνησης της Ιταλίας με διάφορες αλβανικές οργανώσεις, μικρές ιταλικές 
στρατιωτικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν σε διάφορα αλβανικά λιμάνια, προέλασαν στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να συναντήσουν 
καμία αξιόλογη αντίσταση και την επομένη εισήλθαν στα Τίρανα, υπό τις επευφημίες των κατοίκων. Την ίδια ημέρα ο Αλβανός Βα-
σιλιάς Ζώγου (Zog), με την κυβέρνηση και το περιβάλλον του, κατέφυγε στην Ελλάδα.

Η συντακτική αλβανική εθνοσυνέλευση προσέφερε στις 12 Απριλίου το Στέμμα της Αλβανίας στον βασιλιά της Ιταλίας και τα δύο 
κράτη ενώθηκαν υπό τον ίδιο ανώτατο άρχοντα στις 16 του ίδιου μήνα. Ακολούθησαν διάφορες νομοθετικές διατάξεις που σφρά-
γισαν την ένωση των δύο κρατών και στις 13 Ιουλίου οι αλβανικές ένοπλες δυνάμεις ενσωματώθηκαν στον Ιταλικό Στρατό, έπειτα 
από αίτηση της νέας αλβανικής κυβέρνησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο συσχετισμός δυνάμεων στα δυτικά σύνορα της Ελλάδας άλλαξε 
δραματικά.

Η Ελλάδα, μέχρι τον Μάρτιο του 1939 θεωρούσε ως μοναδικό πιθανό εχθρό τη Βουλγαρία, έχοντας επικεντρώσει την προσοχή 
της στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ιταλική παρουσία στην Αλβανία επέφερε και αλλαγή στην ελληνική 
αμυντική πολιτική, αναγκάζοντας το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) να καταρτίσει νέο Σχέδιο Εκστρατείας, αλλά και να εκδώσει 
οδηγίες για διάφορα ζητήματα που ενδεχομένως να προέκυπταν στη μεθόριο ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες.

Την ημέρα της ιταλικής απόβασης το ελληνικό Υπουργείο Στρατιωτικών, φοβούμενο τη δημιουργία κύματος εξόδου προς την 
Ελλάδα, εξέδωσε διαταγή με την οποία επέτρεπε την είσοδο στο ελληνικό έδαφος, ακόμη και χωρίς διαβατήριο, σε όποιον ήθελε 
να διαφύγει από την Αλβανία. Για την περίπτωση ενόπλων τμημάτων του Αλβανικού Στρατού καθόριζε ότι θα αφοπλίζονταν και θα 
μεταφέρονταν σε περιοχή μακριά από τη συνοριακή γραμμή.1 Στις 7 Απριλίου, μία ομάδα δεκαπέντε περίπου ατόμων με επικεφαλής 
Στρατηγό ήταν οι πρώτοι Αλβανοί αξιωματικοί που κατέφυγαν στην Ελλάδα μαζί με τον Ζώγου.2

Το επόμενο διάστημα, έπειτα από την προώθηση ιταλικών δυνάμεων προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, δόθηκαν οδηγίες από το 
Γενικό Επιτελείο Στρατού προς τις μονάδες της προκάλυψης σχετικά με τη στάση που θα έπρεπε να τηρήσουν απέναντί τους. Καθό-
ριζε ότι η συμπεριφορά θα έπρεπε να είναι φιλική και άμεπτη και τόνιζε ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί κάθε πρόκληση ή επεισόδιο. 
Ακόμη και στην περίπτωση που Ιταλοί ή Αλβανοί στρατιώτες, λόγω άγνοιας ή παραπλάνησης, περνούσαν τη συνοριακή γραμμή κατά 
λάθος, τα ελληνικά τμήματα θα τους αντιμετώπιζαν φιλικά. Βέβαια, δίνονταν και σαφείς διαταγές για τη διατήρηση του απαραβίαστου 
των συνόρων, ενώ οι διοικητές των μεραρχιών θα μπορούσαν να κηρύξουν επιστράτευση στην περιφέρειά τους σε ενδεχόμενη 
αιφνίδια ιταλική εισβολή.3

Παρά την υποστήριξη ή την ανοχή σε γενικές γραμμές των Αλβανών στο νέο καθεστώς, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις βίαιης 
ανατροπής μιας κυβέρνησης, υπήρχαν αντιφρονούντες που διώκονταν και έψαχναν τρόπο να διαφύγουν από τη χώρα. Τον Μάιο του 1939 
μία ομάδα δώδεκα κατώτερων Αλβανών αξιωματικών, πιθανώς οπαδοί του εξόριστου Αλβανού βασιλιά, βολιδοσκόπησαν μέσω τρίτου 
προσώπου τον γραμματέα της ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα, προσπαθώντας να μάθουν ποια θα ήταν η ελληνική στάση σε περίπτωση 
που κατέφευγαν στην Ελλάδα, ιδίως εάν θα τους επέστρεφαν στην Αλβανία, «οπότε η τύχη ήτις θα τους ανέμενε θα ήτο τραγική». Η ελληνική 
Πρεσβεία τήρησε επιφυλακτική στάση και ζήτησε οδηγίες από την Αθήνα, σημειώνοντας ότι υπήρχαν πληροφορίες για κινητοποίηση του 
Αλβανικού Στρατού και εκτός της χώρας,4 κάτι που προφανώς θα ήθελαν να αποφύγουν ορισμένοι Αλβανοί αξιωματικοί.

1Αρχείο Γενικού Επιτελείου Στρατού/Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (στο εξής: ΓΕΣ/ΔΙΣ), Φ.611/Γ/17, Οδηγίες Υπουργείου Στρατιωτικών προς Β΄ Σώμα 
Στρατού και VIII Μεραρχία, 7 Απριλίου 1939, 1.

2Λίγες ημέρες αργότερα, ένας λοχαγός αυτής της ομάδας, βρισκόμενος σε ψυχική διαταραχή, δολοφόνησε τον Γενικό Πρόξενο της Αλβανίας στη Θεσσα-
λονίκη και έναν Έλληνα Ανθυπασπιστή, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει, βλ. Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ.611/Γ/15, Απόρρητη αναφορά Γ΄ Σώμα Στρατού 
προς ΓΕΣ, 19 Απριλίου 1939, 1-2.

3Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ.611/Γ/13, Οδηγίες Υπουργείου Στρατιωτικών προς Γ΄ Σώμα Στρατού, 13 Ιουνίου 1939, 1.
4Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ.611/Γ/12, Απόρρητο τηλεγράφημα Ελληνικής Πρεσβείας Τιράνων προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 20 Μαΐου 1939, 6-7.

Αξιωματικοί και οπλίτες του
Αλβανικού Στρατού επιθυμούντες 

να καταφύγουν στην Ελλάδα.
Απρίλιος 1939
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Για το παραπάνω γεγονός, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απευθύνθηκε στο ΓΕΣ ζητώντας να μάθει την άποψή του. Στην 
απάντησή του, ο Αρχηγός του ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, σημείωνε ότι το ζήτημα ήταν «ακανθώδες», λόγω των 
τότε περιστάσεων, και απαιτούσε λεπτό χειρισμό, ώστε να μη λάβει δυσμενή μορφή για τη χώρα, κάτι που ήταν λογικό αφού θα 
προκαλούσε τη σφοδρή αντίδραση της Ιταλίας, γιατί μετά την ενοποίηση Ιταλικού και Αλβανικού Στρατού, οι Αλβανοί αξιωματικοί 
θεωρούνταν μέλη του ιταλικού στρατεύματος. Συνεπώς, η άποψη του Παπάγου ήταν ότι, σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση 
καταλήξει στην αποδοχή της εισόδου των αξιωματικών, αυτό δεν θα έπρεπε να λάβει χώρα ως απλή διέλευση χωρίς διαβατήριο, 
αφού κάτι τέτοιο απαγορευόταν από τους νόμους, αλλά ως αυτομολία («λάθρα είσοδο») προς τον Ελληνικό Στρατό. Στην περίπτωση 
αυτή θα μπορούσαν να περιοριστούν και να διατελούν υπό αστυνομική επιτήρηση μη εκδιδόμενοι.5

Το νέο καθεστώς στην Αλβανία στράφηκε και εναντίον της ελληνικής μειονότητας, με εκτοπίσεις των οικογενειών όσων Ελλή-
νων ομογενών υπηρετούντων στον Αλβανικό Στρατό λιποτάκτησαν στην Ελλάδα, αλλά και φοιτητών που θεωρήθηκαν ύποπτοι.6 Οι 
περιπτώσεις διαφυγής σε ελληνικό έδαφος τόσο Αλβανών όσο και Ελλήνων αλβανικής υπηκοότητας, με σκοπό να αποφύγουν τη 
στράτευση, αυξήθηκαν το διάστημα πριν την έναρξη της ιταλικής εισβολής. Η ελληνική κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να απο-
φευχθεί κάθε είδος ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρεί ως πρόκληση, διέταξε μέσω του ΓΕΣ τις μονάδες προκάλυψης να παρα-
δίδουν στις αλβανικές Αρχές οποιοδήποτε πολίτη της Αλβανίας εισερχόταν παράνομα στο ελληνικό έδαφος. Υπογράμμιζε, βέβαια, 
ότι ως αιτία της σύλληψης θα ανακοινωνόταν «πάσα άλλη αιτιολογία πλην της πραγματικής, ίνα μη υφίστανται συνέπειας της πράξεώς 
των». Κατ’ εξαίρεση, δεκτοί θα γίνονταν μόνο οι αυτόμολοι Αλβανοί ή Ιταλοί αξιωματικοί και οπλίτες, αφού ενέπιπταν στις διατάξεις 
του Διεθνούς Δικαίου.

Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ακριβής αριθμός Αλβανών αξιωματικών και οπλιτών που κατέφυγαν σε ελληνικό έδαφος πριν 
την 28η Οκτωβρίου 1940· σίγουρα όμως δεν πρόκειται για μεγάλο πλήθος. Οι μονάδες του Αλβανικού Στρατού, ενταγμένες στον Ιτα-
λικό Στρατό, συμμετείχαν στην εισβολή εναντίον της Ελλάδας και πολλοί Αλβανοί αξιωματικοί παρασημοφορήθηκαν από την ιταλική 
ηγεσία για την πολεμική τους δράση.

Ανθυπασπιστής (ΦΠΖ) Θεοφάνης Βλάχος
Ιστορικός ΓΕΣ/Δ4 (ΔΙΣ)

5Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ.611/Γ/12, Απόρρητη Έκθεση του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς το Υπουργείο Εξωτερικών, 26 Ιουνίου 1939, 3.
6Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ.611/Γ/11, Απόρρητη αναφορά Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Ηπείρου, 31 Ιουλίου 1939, 2. Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ.611/Γ/11, Ανα-

φορά Υποπροξενείου Αγίων Σαράντα, 11 Οκτωβρίου 1939, 2.
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