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Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής ΥγείαςΔιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Ενόπλ ν Δυνάμεων

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

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

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

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

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

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

Τώρα έχεις
επιλογή...

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 691 ΒΕΒ - 951 ΤΣΝ • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Στράτευση & Σύνδρομο Asperger. Πρόβλημα VS Όραμα

• ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Οι ιταλικές προκλήσεις το καλοκαίρι του 1940 και ο Τορπιλισμός της «Έλλης»
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Προληπτική Ιατρική
Στράτευση και Σύνδρομο Asperger. 

Πρόβλημα VS Όραμα 

Ιστορία & Παράδοση
Οι ιταλικές προκλήσεις το καλοκαίρι του 1940

και ο Τορπιλισμός της «Έλλης»
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691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης 
Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί αναγνώστες,

Δεν θα μπορούσαμε παρά να αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τη φι-
λοξενία του Εργοστασίου μας στις σελίδες του Περιοδικού ΣΤΡΑΤΟΣ και Ενηµέ-
ρωση, προκειμένου να γίνει γνωστή η αποστολή και το έργο του.

Το 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης έχει έδρα τον Αυλώνα Αττικής και 
αποτελεί τη βιομηχανία του ΕΣ παραγωγής ιατρικών και βιομηχανικών αερίων, 
πλαστικών ειδών, βερνικιού υποδημάτων και χρωμάτων όλων των τύπων. Τα 
προϊόντα του, αρκετά από τα οποία είναι μοναδικά στην ελληνική αγορά, όπως 
τα χρώματα ANTI– IR, περνούν από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, και χρησιμοποι-
ούνται από Μονάδες και των 3 Κλάδων των ΕΔ. αλλά και του ΓΕΕΦ.

Ασφαλώς το Εργοστάσιο στο πέρασμα των χρόνων εξελίσσεται, αναζητώντας 
νέες προκλήσεις σε κάθε τομέα ενδιαφέροντός του. Αναπτύσσει και διευρύ-
νει διαρκώς τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα 
και υπογράφει μνημόνια συνεργασίας για την απόκτηση νέων δυνατοτήτων. 
Το εξειδικευμένο προσωπικό του μελετά νέα προϊόντα, που περνούν στην παραγωγή, όπως π.χ. τα πολυουρεθανικά 
χρώματα βαφής αρμάτων, αεροπορικού υλικού και μέσων, δείχνοντας πάντα ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος. 

Η παραγωγή ιατρικού οξυγόνου πραγματοποιείται με αδειοδότηση από τον ΕΟΦ. Ο υδροστατικός έλεγχος και η πλή-
ρωση των φιαλών από το 691 ΒΕΒ γίνεται κατόπιν αδειοδότησης-πιστοποίησης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε και καλύπτει πλή-
ρως τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ ενώ δίνει μεγάλο πλεονέκτημα αλλά και εμπνέει τη σιγουριά της αυτάρκειας κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες, σε ένα τόσο ζωτικό αγαθό. 

Με γνώμονα την οικονομία, την ευκαμψία, την απλότητα, τη συνεργασία, την προτεραιοποίηση και με απόλυτη προ-
σήλωση και πίστη στο όραμα της ηγεσίας, το 691 ΒΕΒ, στοχεύει στην επαύξηση της αποδοτικότητας των παραγωγικών 
του τμημάτων, της ποιότητας και της ποικιλίας των προϊόντων του, ώστε να αποτελέσει την παραγωγική μονάδα που θα 
καλύπτει το σύνολο των αναγκών και των 3 Κλάδων των ΕΔ σε συγκεκριμένα προϊόντα αρμοδιότητάς του, συμβάλλοντας 
στην εξοικονόμηση πόρων για την Υπηρεσία.

Εμείς καθημερινά βλέπουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας καθώς συσκευάζουμε προϊόντα, ενώ είμαι σίγουρος πως 
όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με αυτά, είτε παρατηρώντας ένα ιδιαίτερο χρώμα σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό είτε βάφοντας τα 
υποδήματά μας είτε ακόμα πίνοντας νερό από ένα υδροδοχείο της Υπηρεσίας.

Συνταγματάρχης (ΥΠ) Αθανάσιος Χιώτης
Διοικητής
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951 ΤΑΓΜΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ
Χαιρετισμός Διοικητή

Aντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Σωτήριος Τριανταφύλλου
Διοικητής

Αγαπητοί αναγνώστες,

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και το προ-
σωπικό του 951 Τάγματος Στρατονομίας η απόφαση του 
Περιοδικού ΣΤΡΑΤΟΣ και Ενημέρωση να μας επιλέξει, 
ώστε μέσα από τις σελίδες του η Μονάδα να παρουσι-
άσει την ιστορία, την αποστολή, το έργο και τις δραστη-
ριότητές της.

Με αποστολή την εκτός των Μονάδων τήρηση τάξης, 
πειθαρχίας και ασφάλειας, το 951 ΤΣΝ αποτελεί σημα-
ντικό εργαλείο του συστήματος διοικήσεως και ελέγχου, καθώς η ανεξαρτήτως χρονικού περιορισμού, ημέρα και νύχτα, 
ανάθεση αποστολών στο προσωπικό της ΣΝ έχει ως μοναδικό αντικειμενικό σκοπό την παρακολούθηση, έλεγχο και 
διασφάλιση της ασφάλειας, τήρησης της υπηρεσιακής τάξης, έλεγχο πειθαρχικότητας και παράστασης-εμφάνισης του 
στρατιωτικού προσωπικού που κινείται εκτός των Στρατοπέδων.

Το προσωπικό του 951 ΤΣΝ, συναισθανόμενο το βάρος της ευθύνης του, εργάζεται με επαγγελματισμό, ήθος, ηθικό και 
φιλότιμο και εκπαιδεύεται σε 24ωρη βάση, προκειμένου οι δυνατότητες για εκπλήρωση της αποστολής του να μπορούν 
να εφαρμοσθούν άμεσα και αποτελεσματικά, ενώ το υψηλό φρόνημα, η πίστη στις στρατιωτικές αρετές, οι άριστες αν-
θρώπινες σχέσεις, ο επαγγελματισμός και η συναδελφικότητα που επιδεικνύει το προσωπικό της Μονάδας στην καθημε-
ρινότητα θέτουν τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία της.

Ως Διοικητής του 951 Τάγματος Στρατονομίας, συναισθανόμενος με το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού της Μο-
νάδας, του οποίου το συναίσθημα και τον πατριωτισμό εκφράζω με απόλυτη πεποίθηση, το βάρος της ευθύνης που μας 
αναλογεί, διαβεβαιώνουμε τους αγαπητούς αναγνώστες ότι το 951 Τάγμα Στρατονομίας θα επαγρυπνεί, δίνοντας καθημε-
ρινά τον αγώνα για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής του.

1η Στρατιά

 Στις 19 Ιουνίου 2019 υποδέχθηκε τον Διοικητή της ΑΣΔΥΣ, 

Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαδόπουλο, στην έδρα της 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, στο πλαίσιο επισκέψεών του σε Μονά-

δες-Υπηρεσίες στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας. 

 Δραστηριότητες Διοικητού 1ης Στρατιάς
 Στις 4 Ιουνίου 2019 ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος κ. 

Κωνσταντίνος Φλώρος, υποδέχθηκε τον Διοικητή και την IV Τάξη της Στρατι-

ωτικής Σχολής Ευελπίδων, στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ στο Στρα-

τόπεδο « ΣΤΓΟΥ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ».

 Την 1η Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε υποδοχή 

της IV Τάξης της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, 

στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ Στρατόπεδο 

«ΣΤΓΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ». 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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 Στις 8 Αυγούστου 2019 ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/

EU-OHQ υποδέχθηκε τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομι-

κό Διευθυντή Θεσσαλίας, Ταξίαρχο κ. Αστέριο Μαντζιώ-

κα και τον Διευθυντή Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Λάρισας, Αστυνομικό 

Διευθυντή κ .  Χρήστο Σιμούλη, 

στο Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑ-

ΤΙΑΣ/EU- OHQ στο Στρατόπεδο 

«ΣΤΓΟΥ NIK. ΠΛΑΣΤΗΡΑ», στο 

πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψής 

του, επ’ ευκαιρία της πρόσφατης 

ανάληψης των καθηκόντων τους. 

 Στις 16 Ιουλίου 2019 ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ επισκέφθηκε τη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς. Κατά τη διάρκεια 

της εν λόγω επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν: 

• Παρουσίαση του έργου και των δραστηριοτήτων της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ και του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Στρατηγείου 

Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ).

• Ομιλία του Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκε ο ρόλος της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στον επιχει-

ρησιακό σχεδιασμό του ΣΞ και των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, γενικότερα.

• Υποβολή ερωτήσεων, ανταλλαγή απόψεων και τέλος παροχή κατευθύνσεων στους σπουδαστές. Γ΄
 Σ

ώμα Στρατού
 Εορτασμός στα ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας 

Στις 5 και 6 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώ-

σεις στο πλαίσιο του εορτασμού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 

στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας. 

 Εορτασμός στην έδρα του ΝRDC-GR
Στις 15 Ιουλίου 2019 έλαβε χώρα ο εορτασμός της Εθνικής 

Ημέρας της Γαλλίας και η έπαρση της γαλλικής σημαίας, στην έδρα 

του NRDC-GR. 

 ΕΣΕΕΕ
Στις 7 Αυγούστου 

2019 ο Υπουργός 

Εθνικής Άμυνας 

κ. Νικόλαος Πα-

ναγιωτόπουλος, 

στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑ-

ΤΙΑΣ/ΕU-OHQ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Στρατη-

γείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Δ΄
 Σ

ώμα Στρατού

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ
Στις 2 Αυγούστου 2019 ο κ. Α/ΓΕΣ, Αντιστρά-

τηγος κ. Γεώργιος Καμπάς, πραγματοποίησε 

επίσκεψη στην έδρα του Δ΄ ΣΣ, καθώς και 

στους ανακαινισμένους χώρους της θερινής 

ΛΑΦ Ξάνθης και Αίθουσας Τιμών 

του Στρατηγείου. 

 Επίσκεψη IV τάξης ΣΣΑΣ
Από 15 έως 19 Ιουλίου 2019 η IV τάξη της Στρατιωτικής 

Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων επισκέφθηκε την ΠΕ του 

Δ΄ ΣΣ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ταξιδιού της.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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 Εορτασμός της Κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου
 88 ΣΔΙ: Στις 14 Αυγούστου 2 0 19, στο πλαίσιο του εορτασμού της Κοιμήσεως της Παναγίας Θεοτόκου, πραγματοποιήθηκε στον 

αντίστοιχο Ιερό Nαό Παναγίτσας Μύρινας Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με περιφορά της Ιεράς Εικόνας. 

 96 ΑΔΤΕ: Στις 14 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο χ. Χαλκειός Χίου. 

 80 ΑΔΤΕ: Στις 15 Αυγούστου 2019 πραγματοπήθηκε στη ν. Νίσυρο ο εορτασμός της Παναγίας Σπηλιανής. 

ΑΣΔΕΝ

 Αγιασμός στην έδρα της 95 ΑΔΤΕ 
Την 1η Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε ο 

καθιερωμένος μηνιαίος Αγιασμός στην έδρα 

του Στρατηγείου της 95 ΑΔΤΕ στο Στρδο «ΣΤΓΟΥ 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ».

 Βράβευση της 88 ΕΜΑ 
Στις 14 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Στρατηγείο της 88 ΣΔΙ η βράβευση 

της 88 ΕΜΑ σε επίπεδο ΑΣΔΕΝ, ως «Μονάδα Φίλος του Περιβάλλοντος», από τον 

Διοικητή της ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Δημητρόπουλο. 

 Εορταστική εκδήλωση στην 88 ΣΔΙ
Στις 3 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην ΛΑΦ 

Μύρινας, εκδήλωση για τα στελέχη του Σχηματισμού 

που μετατίθενται.

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ
Στις 2 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ στην ΠΕ/ ΤΔ 41 ΣΠ.

 Επέτειος απελευθέρωσης στην 79 ΑΔΤΕ
Στις 17 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις εορτασμού της 107ης 

επετείου απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό στη ν. Ικαρία. 

 Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Οπλιτών Μηχανικού 
στην 98 AΔΤΕ
Στις 13 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε τελετή επιμνημόσυνης δέη-

σης στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ» στη μνήμη των 3 οπλιτών 

ΜΧ που απεβίωσαν στις 13 Αυγούστου 1993, λόγω ατυχήματος στη Δρία 

συντηρήσεως του 98 ΤΜΧΕΘ. 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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 Ονομασία 30 ΔΕΑ
Στις 12 Ιουλίου 2019 δόθηκε η ονομασία 30 ΔΕΑ της 2019 Α΄ ΕΣΣΟ στην ΣΠΒ (Νέα Πέραμο Αττικής).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

I MΠ

 Εορτασμός του Αγίου Προφήτη Ηλία
Στις 19 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε εορτασμός 

του Αγίου Προφήτη Ηλία στην Ιερά Μονή Προ-

φήτη Ηλία στη Ζάχολη Δερβενίου. Στον εορτασμό 

συμμετείχαν 4 ΥΕΑ και αντιπροσωπεία στελεχών 

για τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. 

 Ορκωμοσία Ν/Σ Οπλιτών της 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ
Στις 2 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Σημείο Υποδοχής Οπλιτών Θήβας 

(ΚΕΠΒ) η ορκωμοσία των Ν/Σ οπλιτών της 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ. Στην ορκωμοσία παρέ-

στη ο Ταξχος Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Υδντής ΔΠΒ/ΓΕΣ ως 

εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Θηβών κ.κ. Γεώργιος και ο Αντιδήμαρχος Θήβας κ. Ανδρέας 

Χατζησταμάτης.

ΑΣΔΥΣ

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ
Στις 22 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ, στην έδρα της Μεραρχίας. 

 Κατάταξη Ν/Σ Οπλιτών της 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ
Από 15 έως 19 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε κατάταξη Ν/Σ Οπλιτών της 2019 Γ΄ ΕΣΣΟ στο σημείο υποδοχής (ΣΥΠΟ) στο Στρα-

τόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ», στη Νέα Σάντα Κιλκίς. 

 Εορτασμός της Αγίας Παρασκευής
Στις 25 και 26 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΑΥ Μαλάκι εορτασμός της μνήμης της Αγ. Παρασκευής στον ομώ-

νυμο Ιερό Ναό. 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ

ΕΣΕΕΕ
Στις 8 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση 

Αξιωματικού στην έδρα τού ΕΣΕΕΕ, στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για τη συμμετοχή του στην EUTM MALI. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Δ΄ Σώματος Στρατού

31 Μ/Κ ΤΑΞ
Από 15 έως 19 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της επαύξησης της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας των Ταξιαρχιών και της ικανότητάς τους για διεξαγωγή επιχειρήσε-

ων σε υδάτινα κωλύματα, σε συνθήκες σύγχρονου πεδίου μάχης, πραγματοποι-

ήθηκε εκπαίδευση σε Πλωτά Μέσα από Μονάδες της 31 Μ/Κ ΤΑΞ στο «ΚΕΠΜ Ν. 

ΈΒΡΟΥ», και από Μονάδες της ΧΧV ΤΘΤ στο Στρατόπεδο «ΒΟΓΔΟΥ». 

ΣΜΗΕΑ ΚΕΤΕΣ
Από 1 έως 2 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επι-

χειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας των στελεχών του Δ΄ ΣΣ, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση χειριστών παρεμβολέα 

ΣΜΗΕΑ ΚΕΤΕΣ στο Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ». 
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88 ΣΔΙ
 Στις 23 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 88 ΣΔΙ, πραγματοποιήθηκε πρόσκληση με ΦΑΠ 

τοπικά διαμενόντων εφέδρων, στην 88 ΕΜΑ, για ενημέρωση μίας (1) ημέρας.

 Στις 30 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 88 ΣΔΙ, οι εθνοφύλακες του ΤΕΘ Λήμνου πραγματο-

ποίησαν Ενημέρωση αποστολής και Απολογισμό του Α΄ Εκπαιδευτικού Εξαμήνου και προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηρι-

οτήτων του Β΄ Εξαμήνου Εκπαιδευτικού έτους 2019, στο Στρατόπεδο «ΓΟΥΔΗ». 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΕΝ

171-173 ΜΕΑ/ΑΠ & 50 ΠΕΑ/ΑΠ
Στις 31 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση ΣΞ-

ΠΑ με συμμετοχή των Α/Α Μονάδων του Σ. Στρατού (171-173 

ΜΕΑ/AΠ και 50 ΠΕΑ/AΠ), με 2 Α/Φ F-16 της 330 ΜΟΙΡΑΣ της 

111 ΠΜ. 

549 ΤΕ
Από 9 έως 19 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε Σχολείο Κυβερνητών Τ/Χ Σκάφους VTR και Χειριστών ελαστικής Λέμβου στην 

έδρα του 549 ΤΕ στο Στρατόπεδο «ΤΑΞΧΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΛΑΔΑΚΗ». 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

1η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ
Την 1η Αυγούστου 2019 η Ε΄ ΜΚ/Δ, με διάθεση 1 Ε/Π του 3ου ΤΕΑΣ, πραγματοποίησε φόρτωση της ΔΑΕ επί Ε/Π UH-1H και ΑΚ/Ν 

ενέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας. 

ΚΕΕΔ 
Στις 25 Ιουλίου 2019 εκτελέστηκε στο ΚΕΕΔ 

θαλάσσιο άλμα συντήρησης ικανότητας αλε-

ξιπτωτιστού.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ

872 ΑΚ 
Στις 16 Ιουλίου 2019 πραγματοποίηθηκε ανεφοδιασμός πυροσβεστικών Ε/Π Mi-8 MTV-1 στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης από 

την 872 ΑΚ.

13η ΔΕΕ
 Από 3 έως 7 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή εκπαίδευση Υποβρυχίων Καταστροφέων του 2ου ΕΤΕΘ.

 Στις 9 και 10 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των ΕΤΕΘ, επιχειρησιακές Αξιολογήσεις από Αξκούς του Επιτελείου της Διοίκησης.

 Στις 25 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση προσωπικού του 2ου ΕΤΕΘ με Ε/Π της 1 ΤΑΞΑΣ, στη μέθοδο 

Ταχείας Καταρρίχησης (RAPEL), στην ΠΕ 98 ΑΔΤΕ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

691 ΒΕΒ 
μέγιστη αξιοποίηση του καλύτερου «μη-
χανήματός» του που είναι το ανθρώπινο 
δυναμικό του.

Επιπλέον το Εργοστάσιο συμμετέχει σε 
προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών ΑΕΙ οι οποίοι προσφέρουν αλλά και 
λαμβάνουν πολύτιμες γνώσεις για τη με- 
τέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Στελέχη του Εργοστασίου εκπαιδεύτη-
καν σε θεωρητικά και πρακτικά αντικεί-
μενα όπως:

 Οδηγοί και χειριστές πυροσβεστικού 
οχήματος 

 Χειριστές και οδηγοί ανυψωτικών 
μηχανημάτων

 Οδηγοί λεωφορείων
 Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων.
Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προ-

σωπικού του Εργοστασίου σε Σύστημα Δια-
χείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει την 
Κοινοτική (Οδηγία 2003/94) και Εθνική 
Νομοθεσία [Αρ. Απ. 0-833/18η/6.10.2008/
ΕΟΦ (ΦΕΚ 135Β/2009)] και καταρτίσθηκε 
από το 691 ΒΕΒ.

Συνεργασίες 691 ΒΕΒ
Τα Μνημόνια Συνεργασίας του Εργοστα-

σίου με διάφορους φορείς που βρίσκονται 
σε ισχύ είναι τα κάτωθι:

 Ερευνητικά, τεχνολογικά και εκπαιδευ-
τικά προγράμματα αμοιβαίου επιστημονικού 
ενδιαφέροντος με αντισυμβαλλόμενους το 
Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημό-
κριτος» (ΕΚΕΦΕ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

 Έρευνα για ανάπτυξη προϊόντων 
αρμοδιότητας Εργοστασίου. Συμπαραγω-
γή φωτοκαταλυτικού χρώματος με αντι-
συμβαλλόμενους το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
Έρευνας (ΙΤΕ).

 Προετοιμασία και υποβολή για 
χρηματοδότηση προτάσεων έρευνας οι 
οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για 
τους δύο συμβαλλόμενους.

Δραστηριότητες έρευνας και μελέτες 
τεχνολογικών εφαρμογών στα πλαίσια 
κοινών θεματικών και ερευνητικών περι-
οχών. Προετοιμασία και εφαρμογή εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων για μηχανικούς/
τεχνικούς στις προαναφερθείσες περιοχές 

κοινού ενδιαφέροντος. Εφαρμογή θεω-
ρητικών και πειραματικών μελετών προς 
τρίτα μέλη, σύμφωνα με την υφιστάμενη 
υποδομή και δυνατότητα των συμβαλ-
λομένων.

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙΣΕ)

2 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
(ΣΤΕΦ)

3 Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας 
Υλικών (ΕΧΤΥ)

Λοιπά θέματα 691 ΒΕΒ
Εκτός από την υλοποίηση του ετήσιου 

προγράμματος, το Εργοστάσιο καλύπτει 
σε χρώματα όλων των τύπων, Σχηματι-
σμούς-Μονάδες κατόπιν παραγγελίας, με 
Α΄ύλες που εξασφαλίζονται από αυτές, 
με τμηματικές παραγωγές μικρότερων 
βιομηχανικής κλίμακας ποσοτήτων.

Μάλιστα με γνώμονα και στόχο την ικα-
νοποίηση των σημερινών αναγκών των 
ΕΔ, έχει προχωρήσει και σε ένα βήμα 
ακόμη πιο πέρα από το παραπάνω, κα-
θώς έχει εγκριθεί από την Ιεραρχία με-
λέτη, η οποία θα επιτρέπει την παραγωγή 
χρώματος κατά παραγγελία, στην επιθυ-
μητή απόχρωση σε ακόμη πιο μικρές πο-
σότητες, μη βιομηχανικής κλίμακας, εξοι-
κονομώντας πόρους για την Υπηρεσία .

Εκτός βέβαια από Μονάδα του ΕΣ, το 
Εργοστάσιο δεν παύει να αποτελεί μια 
βιομηχανία που παρακολουθεί και είναι 
εναρμονισμένη πλήρως με τους νόμους 
του Ελληνικού κράτους και της ΕΕ. Έτσι 
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε 
θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, 
πρωτοπορώντας πολλές φορές σε τομείς 
αρμοδιότητάς του. Εδώ και χρόνια εξελίσ-
σει και παράγει χρώματα με σύνθεση φι-
λικότερη προς το περιβάλλον, μειώνει το 
ενεργειακό του αποτύπωμα και επιπλέον 
μελέτησε και κατασκεύασε δεξαμενή δι-
αχείρισης-μείωσης των αποβλήτων του.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να 
τιμηθεί, στις 25 Ιουλίου 2019, από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Πα-
ναγιωτόπουλο, σε εκδήλωση που έγινε 
στο ΓΕΕΘΑ, ως η πρώτη Μονάδα μεταξύ 

όλων των Μονάδων και των 3 Κλάδων 
των ΕΔ που παίρνει το βραβείο «Φίλος 
του Περιβάλλοντος».

Σχης (ΠΖ) Νικηφόρος Παπάζογλου

το οποίο θα λειτουργούσε σε λίγο καιρό, 
στη συνέχεια προγραμματίσθηκε η λει-
τουργία του εργοστασίου κουμπιών που 
θα παρήγαγε κουμπιά για τις ανάγκες του 
700 ΣΕ το οποίο κατασκεύαζε τον ιματισμό 
του ΕΣ.

Τον Αύγουστο του 1952 άρχισε η λει-
τουργία του εργοστασίου χρωμάτων ελαι-
οχρωμάτων για τις ανάγκες βαφής των 
οχημάτων-αρμάτων-πυροβόλων, καθώς 
και άλλων χρωμάτων για τις ανάγκες συ-
ντήρησης των εγκαταστάσεων.

Στο τέλος του 1952 άρχισε η ομαλή και 
ασφαλής λειτουργία του εργοστασίου ασετι-
λίνης το οποίο παρήγαγε αέριο για τις ανά-
γκες των στρατιωτικών εργοστασίων και 
των ομάδων συντήρησης του στρατού.

Η πρώτη φάση λειτουργίας του 691 ΒΕΒ 
ολοκληρώθηκε το 1957, μετά την κατα-
σκευή των υποστηρικτικών εγκαταστά-
σεων της Μονάδας (Αποθήκες-Θάλαμος 
οπλιτών-ΚΨΜ ) στο Γουδί. Η παραγωγική 
επέκταση των τμημάτων-εργοστασίων της 
μονάδας δεν σταμάτησε όμως εκεί.

Στα τέλη του 1970 τέθηκε σε λειτουρ-
γία ένα νέο παραγωγικό εργοστάσιο πα-
ρασκευής βερνικιού υποδημάτων για τις 
ανάγκες του ΕΣ.

Το 1974 πάρθηκε η απόφαση για τη δι-
ατήρηση, τον εκσυγχρονισμό και τη με-
ταστάθμευση του 691 ΒΕΒ στον Αυλώνα 
Αττικής, σύμφωνα με το πρόγραμμα απο-
συμφορήσεως της πόλης των Αθηνών από 
τα Στρατόπεδα, στην έκταση των οποίων 
περιλαμβανόταν και το Στρατόπεδο «Φα-
κίνου» όπου έδρευε έως τότε το 691 ΒΕΒ, 
συνδυαζόμενο με τη μεταστάθμευση στον 
ίδιο χώρο του 2ου Συγκροτήματος της 651 
ΑΒΥΠ (μετέπειτα 2ο ΤΥΛ), στο οποίο προ-
ωθούνται τα προϊόντα του εργοστασίου.

Αποστολή
Αποστολή του Εργοστασίου είναι:

1 Η παραγωγή για κάλυψη αναγκών συ-
ντηρήσεως και άλλων αναγκών του 

Στρατού Ξηράς και των λοιπών κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων των προϊόντων:

 Ιατρικού-βιομηχανικού οξυγόνου και 
αζώτου

 Χρωμάτων διαφόρων τύπων (ελαιο-
χρωμάτων, πλαστικών, κ.λπ.) 

 Πλαστικών ειδών
 Μεταλλικών κουτιών συσκευασίας 

χρωμάτων
 Βερνικιού υποδημάτων.

2 Η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμέ-
νης έρευνας σχετικά με:

 Την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση 
των προϊόντων που παράγονται ή θα πα-
ραχθούν

 Τα μέσα παραλλαγής του κύριου 
υλικού και εγκαταστάσεων.

Εκπαίδευση 
Το προσωπικό του Εργοστασίου εκπαι-

δεύεται στον Γ΄ κύκλο εκπαίδευσης, σύμ-
φωνα με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και τις ειδικές οδη-
γίες της ΔΥΠ/ΓΕΣ.

Έχοντας ως στόχο τη διαρκή ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας για παραγωγή νέων προϊό-
ντων που θα καλύπτουν ανάγκες και ειδι-
κές απαιτήσεις των ΕΔ., μεγάλος αριθμός 
στελεχών του Εργοστασίου συνεχίζει την 
επιμόρφωσή του με τη φοίτηση σε μετα-
πτυχιακά προγράμματα και τη συμμετοχή 
σε σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις. Απο-
τέλεσμα όλων αυτών είναι το Εργοστάσιο 
να διαθέτει προσωπικό ικανό να παρακο-
λουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις, σε τομείς 
δραστηριότητάς του, την αύξηση της από-
δοσης στις διαδικασίες παραγωγής και τη 

Ιστορικά Στοιχεία 
Η ιστορία του Εργοστασίου ξεκινά μετά 

τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν 
οι Ιταλικές Στρατιωτικές Αρχές Κατοχής 
Δωδεκανήσου εγκατέλειψαν στη Ρόδο ένα 
πλήρες συγκρότημα πετρελαιοκίνητου ερ-
γοστασίου οξυγόνου.

Το εργοστάσιο αυτό παραχωρήθηκε 
στην Ελλάδα, σαν λάφυρο πολέμου, δι-
ατέθηκε για τις ανάγκες των Ενόπλων 
Δυνάμεων και μεταφέρθηκε με διαταγή 
του ΓΕΣ από τη Ρόδο στο Στρατόπεδο της 
651 ΑΒΥΠ στο Γουδί.

Το εργοστάσιο οξυγόνου λειτούργησε 
αρχικά σαν παράρτημα της 651 ΑΒΥΠ, με 
τίτλο 691 ΑΒΑΒ (Αποθήκη Βιομηχανικών 
Αερίων Βάσεως). Στη συνέχεια μετονομά-
σθηκε σε 691 ΜΒΑΒ (Μονάς Βιομηχανι-
κών Αερίων Βάσεως) υπαγόμενη και πάλι 
στην 651 ΑΒΥΠ.

Από την 1η Οκτωβρίου 1951 το εργο-
στάσιο άρχισε να λειτουργεί σαν Μονάδα 
διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη, 
υπαγόμενη στο ΓΕΣ (ΔΥΠ/ΓΕΣ) με τον τίτλο 
691 Βιομηχανικά Εργοστάσια Βάσεως και 
παράλληλα άρχισε και η πλαισίωση του 
εργοστασίου οξυγόνου και με άλλα παρα-
γωγικά εργοστάσια-τμήματα.

Τον Ιούλιο του 1951 άρχισε να λειτουρ-
γεί το εργοστάσιο σάπωνος του οποίου η 
δυναμικότητα ήταν από τις μεγαλύτερες 
στη χώρα για την εποχή του και ίσως στα 
Βαλκάνια. Αυτή η μεγάλη δυνατότητα πα-
ραγωγής συνοδευόταν από την παραγωγή 
ενός σαπουνιού υψηλής ποιότητας.

Στα μέσα του 1952 ξεκίνησε η λειτουρ-
γία δύο ακόμη εργοστασίων· πρώτα του 
τμήματος κουτιών για προϊόντα του ερ-
γοστασίου που θα παράγονταν, όπως των 
ελαιοχρωμάτων του τμήματος χρωμάτων 

691 ΒΕΒ 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Επιτελείο
 Δύο (2) Λόχους Στρατονομίας
 Ειδικό Τμήμα
 Λόχο Διοικήσεως.

Αποστολή
Αποστολή του 951 ΤΣΝ είναι:

1 Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η 
εξασφάλιση της εκτός των Μονάδων 

ασφάλειας, τάξης, πειθαρχίας και παρά-
στασης του στρατιωτικού προσωπικού

2 Η επίβλεψη της τήρησης των νόμων, 
κανονισμών και διαταγών, στο μέτρο 

που αφορά την τάξη και πειθαρχία

3 Η προστασία του στρατιωτικού υλι-
κού

4 Ο χειρισμός λιποτακτών, λοιπών 
υποδίκων, καθώς και των αιχμαλώ-

των πολέμου.
Ειδικότερά στο πλαίσιο εκπλήρωσης 

της αποστολής της Μονάδος:

1 Στους δύο (2) λόχους Στρατονομίας 
ανατίθενται αποστολές που αφορούν 

στη λήψη μέτρων ρύθμίσεως Στρατιωτι-
κής Τροχαίας Κινήσεως αλλά και την εξα-
σφάλιση του Στρατιωτικού υλικού μέσω 
της συνοδείας φαλάγγων. Αναλυτικότερα 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους με-
ριμνούν για:

 Την επιβολή των νόμων, των κανο-
νισμών και διαταγών 

  Την πρόληψη και διερεύνηση του 
εγκλήματος

 Τον έλεγχο της κυκλοφορίας προ-
σωπικού και την εξακρίβωση της ταυτό-
τητάς του

 Την κράτηση, φροντίδα, περίθαλψη, 
εκπαίδευση και τον επαναπατρισμό των 
αιχμαλώτων πολέμου, των υπηκόων του 
εχθρού και των προσφύγων

 Την προστασία της ιδιοκτησίας και 
την παρεμπόδιση της κλοπής Στρατιωτι-
κών εφοδίων και υλικών

 Τη λήψη μέτρων ρυθμίσεως Στρα-
τιωτικής Τροχαίας Κινήσεως, τον έλεγχο 
και τη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων

 Την προαγωγή της ασφάλειας του 
Στρατεύματος    

 Την παροχή βοήθειας στις πολιτικές 
και Αστυνομικές Αρχές σε περίπτωση κα-
ταστροφών, θεομηνιών και απεργιών.

2 Στο Ειδικό Τμήμα, το οποίο σγκροτείται 
από τα τμήματα Δίωξης, Αμέσου Δρά-

σης και Τροχαίων Ατυχημάτων, ανατίθε-
νται αποστολές που αφορούν στη διενέρ-
γεια ένορκων προανακρίσεων για τροχαία 
ατυχήματα στα οποία ενέχονται στρατιωτι-
κά οχήματα ή αδικήματα που σχετίζονται 
με έκνομες ενέργειες του στρατιωτικού 
προσωπικού. Επίσης, κατόπιν διαταγής 
του Στρατιωτικού Εισαγγελέα μπορεί να 
προβεί σε σύλληψη, μεταγωγή ή ακόμα 
και προσωρινή κράτηση στρατιωτικού. 
Αναλυτικότερα στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους μεριμνούν για:

 Τη διενέργεια Ένορκης Προανάκρι-
σης περί επ' αυτοφώρω αδικημάτων είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν Διαταγής από 
αυτόν που ασκεί την ποινική δίωξη.

 Τη σύλληψη λιποτακτών, κρατουμέ-
νων που έχουν διαφύγει από τους χώρους 
κράτησής τους, αδικαιολογήτως απόντων 
στρατιωτικών, καθώς και τη μεταγωγή 
τους στον αρμόδιο εισαγγελέα ή εφόσον 
απαιτηθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

 Τη διενέργεια ελέγχων προσωπικού 
ή οχημάτων, σε επίκαιρα σημεία εντός της 
περιοχής ευθύνης, με σκοπό την εξακρί-
βωση της τήρησης των κανονισμών σε ό,τι 
αφορά το κανονικό της στολής αλλά και 

της εφαρμογής των διαταγών που ρυθμί-
ζουν την κίνηση των οχημάτων.

Εκπαίδευση
Το 951 ΤΣΝ είναι Μονάδα συντήρησης 

εκπαίδευσης και η εκπαίδευση διεξάγε-
ται σύμφωνα με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ, τις ΕΟΕ του 
ΓΕΣ/Β7 και τις ΣΟΕ της ΑΣΔΥΣ.

ΑΝΣΚ και διαρκής επιδίωξη είναι η 
απόκτηση από τους εκπαιδευομένους 
γνώσεων επί των στρατονομικών καθηκό-
ντων, συντήρησης 1ου κλιμακίου και από-
κτησης γνώσεων επί των δυνατοτήτων και 
περιορισμών των οχημάτων-δικύκλων. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης διαταγών της Ιε-
ραρχίας, λειτουργούν τα Σχολεία:

1Ταχύρρυθμης εκπαίδευσης νεοτοπο-
θετημένων οπλιτών ΣΝ με την παρου-

σίασή τους στη Μονάδα

2 Επέκτασης άδειας ικανότητας οδήγη-
σης δικυκλιστή, 2 φορές ετησίως με το 

σύνολο του προσωπικού από ΑΣΔΥΣ

3 Τ/Φ Ασφαλείας-Πληροφοριών-Ειδι-
κής Εκπαίδευσης σε θέματα ΣΝ.

Δραστηριότητες
Η Μονάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες 

τις δραστηριότητες που της ανατίθενται, 
με σκοπό την αύξηση της μαχητικής 
ικανότητάς της αλλά και την εκπαίδευ- 
σή της στην αντιμετώπιση των θεμάτων 
αρμοδιότητάς της. Κύρια επιδίωξη είναι 
η απόκτηση εμπειρίας από το σύνολο του 
προσωπικού της. Με γνώμονα τα παρα- 
πάνω αναφέρονται οι κύριες δραστηρι-
ότες στις οποίες συμμετέχει η Μονάδα, 
όπως παρακάτω:

 Εκτέλεση αποστολών για τη δια-
σφάλιση της προστασίας του ανθρώπινου 
δυναμικού και του υλικού με τη διάθεση 
προσωπικού και μέσων για τη συνοδεία 
φαλάγγων, κατά την εκτέλεση κινήσεων 
στην ΠΕ/ΑΣΔΥΣ, ανεξαρτήτως χρονικού 
περιορισμού, προσωπικού και μέσων.

 Παροχή ασφάλειας και μέτρα τάξε-
ως, όπου το 951 ΤΣΝ συμμετέχει με προ-
σωπικό και μέσα στη:

• Διάθεση φρουράς στο ΔΣΑ, καθώς 
και διάθεση επιπλέον προσωπικού για 

Ιστορικά Στοιχεία
Το 951 Τάγμα Στρατονομίας δημιουρ-

γήθηκε την 1η Νοεμβρίου 1979, κατόπιν 
διαταγής του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
(ΓΕΣ), στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης 
της τότε Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών 
(ΣΔΑ), με σκοπό να συνδράμει τη Διοίκηση 
στο να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει την 
εκτός των Μονάδων τάξη, ασφάλεια, πει-
θαρχεία, αλλά και την άψογη παράσταση του 
Στρατεύματος. Συγκροτήθηκε με προσωπι-
κό και μέσα των 951 και 952 Λόχων Στρα-
τονομίας (ΛΣΝ), και είχε αρχικά ως έδρα 
το Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΥ Μ» στον 
Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενώ παράλληλα μέρος 
αυτής στρατοπέδευε και στο Στρατόπεδο 
«ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ» στην περιοχή του Ρουφ. 
Στις 15 Οκτωβρίου 1982 μεταστάθμευσε στο 
Στρατόπεδο «ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ», στην πρώην 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). Στις 
10 Απριλίου 1984 μεταστάθμευσε στο Στρα-
τόπεδο «ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥΔΗ» στην 
Αγ. Παρασκευή. Από τα τέλη του 1999 έως 
τις αρχές του 2000 μεταστάθμευσε στην 
περιοχή Παπάγου στο Στρατόπεδο «ΑΝΧΗ 
(ΠΖ) ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», όπου βρί-
σκεται μέχρι και σήμερα.

Το 951 ΤΣΝ έχει συμμετάσχει σε τρείς 
επιχειρήσεις και συγκεκριμένα: 

1 Στη Βοσνία (Αρχική ανάπτυξη 16 Ια-
νουαρίου 2003).

2 Στο Κoσσυφοπέδιο (αρχική ανάπτυξη 
30 Νοεμβρίου 2007). 

3Στο Αφγανιστάν (Αρχική ανάπτυξη 31 
Μαρτίου 2009).

Οργάνωση
Η Μονάδα, με έδρα στο Στρατόπεδο «ΑΝΧΗ 

(ΠΖ) ΦΑΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», οργανώνεται 
για να εκπληρώσει την αποστολή της σε: 

την επαύξηση των μέτρων ασφαλείας στο 
Στρατοδικείο Αθηνών

• Διάθεση προσωπικού κατά την κατάτα-
ξη Ν/Σ Οπλιτών σε ΚΕΠΒ, 414 ΣΝΕΝ, 401 
ΓΣΝΑ/ΕΑ, και ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

 Διενέργεια, εντός της περιοχής ευθύνης:
• Συλλήψεων-Μεταγωγών Στρατιωτι-

κού Προσωπικού 
• Καταγραφής Τροχαίων Ατυχημάτων
• Ελέγχων τάξης και πειθαρχίας με την 

υλοποίηση σημείων Ελέγχου Προσωπι-
κού-Οχημάτων.

Κοινωνική προσφορά 
Το 951 ΤΣΝ λόγω της συγκρότησής του 

και της μεγάλης περιοχής Ευθύνης εντός 
της οποίας αναλαμβάνει αποστολές, δρα-
στηριοποιείται και στο πλαίσιο της ευρύ-
τερης κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ. 
Συνεισφέρει στο μέτρο των δυνατοτήτων 
του, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
των προϊσταμένων κλιμακίων του, στη 
στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων εμ-
πιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ του Ελ-
ληνικού Στρατού και των πολιτών, μέσω 
της διάθεσης προσωπικού και μέσων για 
την πραγματοποίηση:

 Εορτασμού της επετείου της 25ης 
Μαρτίου με τη διάθεση:

• Εποχούμενου Λόχου ΣΝ ως πρώτο από 
τα μηχανοκίνητα τμήματα που παρελαύνουν

• Προσωπικού για την κάλυψη των 
απαιτήσεων ασφαλείας στον ΙΜΝΑ, στην 
εξέδρα των επισήμων ως ασφάλεια

• Προσωπικού για συγκρότηση της 
Ομάδας Διαχείρισης Ατυχημάτων (ΟΔΑ) 
με επικεφαλής τον Υδκτή της Μονάδας 
και την υλοποίηση σημείων ελέγχου από 
την έναρξη έως και το πέρας επιστροφής 
των συμμετεχόντων μέσων στις έδρες των 
Μονάδων τους.

 Συμμετοχής σε τελετές, δραστηριότη-
τες και διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις 
που συμβάλλουν στην εμπέδωση του αι-
σθήματος της υπερηφάνειας στο προσω-
πικό και ενισχύουν την ανάπτυξη δεσμών 
με τους πολίτες.

 Καθημερινής έπαρσης και υποστο-

λής της σημαίας στο Υψ. Λυκαβηττού από 
προσωπικό της Μονάδος.

 Συνδρομής στην ανακούφιση των πλη-
γέντων από φυσικές καταστροφές-πυρκα-
γιές, με τη διάθεση προσωπικού και μέσων 
για τη μετακίνηση των τμημάτων παροχής 
αρωγής στις περιοχές που έχουν πληγεί 
(Νέα Πέραμος, Μάνδρα Αττικής, Κάλαμος, 
Μάτι-Ν. Βουτζάς).

Σχης (ΠΖ) Νικηφόρος Παπάζογλου
Ακριβές Αντίγραφο ΔΝΤΗΣ ΔΙΔΣΕ

(Για τον απουσιάζοντα ΔΑ΄Κ)
Λοχαγός (ΠΖ) Έλενα Τραυλού

ΔΙΔΣΕ/Ι

951 ΤΣΝ951 ΤΣΝ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δράσεις ΒΝΣ Λάρισας
 Tην 1η Ιουλίου 2019 τα νήπια δημιούργησαν και διένειμαν στο Στρα-

τηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ φυλλάδιο για την οδική ασφάλεια.

 Στις 12 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε μέσα από παιχνίδια αυτοσχεδι-

ασμού και εικαστικών η παρουσίαση του βιβλίου της Λαρισαίας εκπαιδευτι-

κού και συγγραφέως, κυρίας Εύης Γίτσα, «Σαν …το παραμύθι της γιαγιάς».

Διάθεση παιδιάτρου από την 95 ΑΔΤΕ
 Στις 26 και 27 Ιουλίου 2019 έλαβε χώρα παροχή 

υγειονομικών υπηρεσιών στα μέλη των οικογενειών 

του προσωπικού της ΔΑΝ Μεγίστης, καθώς και στον 

τοπικό πληθυσμό 

από αξιωματικό 

Υγειονομικού, ει-

δικότητας παιδιά-

τρου, της δυνάμε-

ως του 401 ΓΣΝΑ, 

με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας.

 Στις 29 Ιουλίου 2019 παρήχθησαν υγειονομικές υπηρεσίες στα μέλη των οικογενειών του 

προσωπικού της ΔΑΝ Τήλου, καθώς και στον τοπικό πληθυσμό από αξιωματικό Υγειονο-

μικού,  ειδικότητας παιδιάτρου,  της δυνάμεως του 424 ΓΣΝΕ, με σκοπό την ενίσχυση της 

πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας.

 Τον Ιούλιο 2019 τα νήπια πραγματοποίησαν τη δράση «Κατασκήνωση στο Στρατόπεδο» και επισκέφθηκαν Μονάδες και λοι-

πούς χώρους του Στρατοπέδου «Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα»: 950 ΛΣΝ, ΛΣΜΣ, Τ/Σ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και Τυπογραφείο 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ, όπου τα στελέχη υποδέχθηκαν με χαρά τα νήπια, τα ενημέρωσαν για την αποστολή τους και πρόσφεραν απλόχερα 

«κεράσματα» στα παιδιά.

Ανάπτυξη σκηνικού υλικού από την 96 ΑΔΤΕ
 Στις 31 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη σκηνικού υλικού στις θερινές κατασκηνώσεις της Πνευματικής Εστίας 

«Ο Αλέξανδρος Γκιάλας» στον Προφήτη Ηλία Θυμιανών.

 Στις 21 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη σκηνικού υλικού στις θερινές κατασκηνώσεις του Παγχιακού Συλλόγου 

ΑΜΕΑ στο Μάναγρο Χίου. 
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Εθελοντικές Αιμοδοσίες 
71 Α/Μ ΤΑΞ 
Την 1η Ιουλίου 2 0 19 πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 

εθελοντική αιμοδοσία στη ΛΑΦ Κιλκίς. Συγκεντρώθηκαν 15 φιάλες αίμα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παράθεση Δείπνου στο Χαμόγελο του Παιδιού από την 98 ΑΔΤΕ
Στις  25 Ιουλίου 2019 παρατέθηκε δείπνο σε 12 παιδιά και 4 συνοδούς του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη ΛΕΘ 

Μυτιλήνης.

88 ΣΔΙ
Στις 3 και 4 Ιουλίου 2019 στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς της 88 ΣΔΙ, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία σε Στρατό-

πεδα της Ταξιαρχίας.

Διάθεση ασθενοφόρου από την 88 ΣΔΙ
Στις 17 και 18 Ιουλίου 2019 διατέθηκε ένα ασθενοφόρο όχημα με 

νοσηλευτή στο πλαίσιο της διεξαγωγής της διοργάνωσης «Αρ-

χαίο Πένταθλο Λήμνος 2019».

Ιατρική εξέταση από την ΤΔ/41 ΣΠ
Εξετάστηκαν από στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό της ΤΔ/41 ΣΠ, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής των απομακρυσμένων χω-

ριών της ν. Σαμοθράκης, 78 κάτοικοι των χωριών Αλώνια-Λάκκωμα-Προφήτης Ηλίας.
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Συντήρηση οδικού δικτύου από την 747 ΕΤΜΧ
Από 15 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2019 διατέθηκε 1 Φ/Τ – Ε/Τα για συντήρηση οδικού δικτύου στη ν. Κέα. 

Μεταφορά από τη ΣΕΤΤΗΛ
Στις 17 Ιουλίου 2019 η ΣΕΤΤΗΛ μετέφερε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι με υδραυ-

λικό γερανό και δύο αναπηρικά αμαξίδια επ' ωφελεία Συλλόγου «Παραπληγι-

κών Κινητικά Αναπήρων ΠΕ Ηλείας».

Διάθεση πυροτεχνουργού από την 658 ΠΑΠ
Στις 3 Ιουλίου 2019 διατέθηκε ένας  πυροτεχνουργός από την  658 ΠΑΠ για αναγνώριση-περισυλλογή-καταστροφή ανευρεθέντων 

πυρομαχικών, 1 βλήματος 155 χιλ. στο χωριό ΄Αργυλος Κοζάνης και 1 βλήματος 2 λιβρών στο χωριό Μαυροπηγή Πτολεμαίδας στις 

4 Ιουλίου 2019.

Συνδρομή στις πυρκαγίες και τις φυσικές καταστροφές
ΣΜΧ
Στις 10 και 11 Ιουλίου 2019 δια-

τέθηκε 1 χωματουργικό μηχά-

νημα (ΠΘ), κατόπιν αιτήματος 

της Πυροσβεστικής Υπηρε-

σίας και εγκρίσεως του ΓΕΣ, 

για συνδρομή στη κατάσβεση 

πυρκαγιάς στην περιοχή Αγ. 

Θεοδώρων Κορινθίας .

MEΡΥΠ
Από 11 έως 13 Ιουλίου 2019 η ΜΕΡΥΠ συ-

νέδραμε με προσωπικό, υλικό και μέσα στις 

φυσικές καταστροφές της Χαλκιδικής.

747 ΕΤΜΧ
 Από 11 έως 12 Ιουλίου 2019 διατέθηκαν 1 Ρ/Μ και 1 Π/Θ 

για συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων στη δασική 

πυρκαγιά στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

 Από 20 έως 22 Ιουλίου 2019 διατέθη-

καν 1 Ρ/Μ και 1 Π/Θ για συνδρομή των 

πυροσβεστικών δυνάμεων στη δασική 

πυρκαγιά στην περιοχή Βίλια Ελευσίνας.

 Από 24 έως 26 Ιουλίου 2019 διατέ-

θηκαν 1 Ρ/Μ και 1 Π/Θ για συνδρομή 

των πυροσβεστικών δυνάμεων στη 

δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ασω-

πία Τανάγρας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέματα Προσωπικού
 Με κύριο μέλημα τη στήριξη του προσωπικού και των οικογενειών του, το ΓΕΣ συνεχίζει να 

αφουγκράζεται τις ανησυχίες του και να υλοποιεί ενέργειες προς διευκόλυνση της καθημερινό-

τητάς του.

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίθηκε μειωμένο ωράριο εργασίας καθώς και ειδική 

άδεια 30 ημερών, πέραν της κανονικής, σε στελέχη προστάτες ΑΜΕΑ.

 Προκειμένου να σχηματισθεί μία σαφής εικόνα σχετικά με τα προβλήματα συνυπηρέτησης, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία των 

στελεχών των οποίων δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των συζύγων τους που ανήκουν σε έτερα Υπουργεία πλην ΥΠΕΘΑ, με σκοπό 

να αποφασισθούν οι ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση ενέργειες.

 Προκειμένου να ενημερωθούν τα στελέχη για θέματα που τους αφορούν και να διευκολυνθεί το έργο των Διοικητών στην 

ενάσκηση της διοίκησης σε όλα τα κλιμάκια, εκδόθηκε η ΠαΔ 3-49/2019/ΓΕΣ/Β1/4γ (Χειρισμός Στρατιωτικού Προσωπικού) η 

οποία κωδικοποιεί διαταγές που αφορούν το προσωπικό και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες θεμάτων:

• Ενημέρωση του Νεοτοποθετημένου Στρατιωτικού Προσωπικού.

• Λήψη Συνεντεύξεων από το Στρατιωτικό Προσωπικό.

• Συμπεριφορά Στρατιωτικού Προσωπικού.

• Καλλιέργεια της Ψυχικής Επαφής, της Συνειδητής Πειθαρχίας και Τόνωσης του Ηθικού.

• Χειρισμός Κοινωνικών Ομάδων με Θρησκευτικές, Γλωσσικές και Πολιτισμικές Διαφορές.

• Υπηρεσίες Στρατιωτικού Προσωπικού - Έλεγχος Οργάνων Υπηρεσίας.

• Άδειες - Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού.

• Απομακρύνσεις Στρατιωτικού Προσωπικού από τη Φρουρά Υπηρέτησης.

• Καθορισμός Μέγιστης Απόστασης Τόπου Διαμονής των Στελεχών από τον Τόπο Υπηρεσίας - Έδρα Μονάδας.

• Επιβράβευση Προσπαθειών - Κίνητρα - Επιβολή Ποινών.

• Μέριμνα υπέρ Οικογενειών Στρατιωτικού Προσωπικού.

• Ενημέρωση - Πρόληψη Ατυχημάτων.

• Ενημέρωση - Πρόληψη Ναρκωτικών Ουσιών.

95 ΑΔΤΕ
 Στις 30 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της μέριμνας του προσω-

πικού για την πρόληψη-ενημέρωση κατά της πιθανής χρήσης 

ουσιών, πραγματοποιήθηκε ομιλία από εξειδικευμένο προσωπι-

κό του Κέντρου Πρόληψης ψυχοτρόπων ουσιών «ΔΙΟΔΟΣ» στο 

προσωπικό της Μονάδας του 542 Μ/Κ ΤΕ .

 Στις 9 Αυγούστου 2019 παραδό-

θηκαν έξι (6) διαμερίσματα ΣΟΑ προς 

χρήση στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΩ-

ΤΗΡΙΟΥ ΤΣΙΩΝΟΥ».

 Στις 31 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε ομιλία από 

την Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχη-

μάτων Ρόδου στους Ν/Σ οπλίτες 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ.

 Στις 5 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε έναρξη εργασιών 

συντήρησης (βαφή, συντήρηση ηλεκτρολογικού δικτύου και κλι-

ματιστικών) του ΒΝΣ ΡΟΔΟΥ.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνες Τοξοβολίας ΕΔ & ΣΑ 
Στις 3 Ιουλίου 2019 διεξήχθησαν οι Αγώνες Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Ανδρών και Γυναικών ΕΔ & ΣΑ  Έτους 2019, στο Ολυ-

μπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) στο Μαρούσι, με υπεύθυνο οργάνωσης την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ). Στη γενική 

κατάταξη, ο ΣΞ κατέλαβε την 2η θέση στους άνδρες και στις γυναίκες .

1ος Αγώνας Δρόμου Μνήμης Ηρώων Διδυμοτείχου
Στις 21 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκαν στο Διδυμότειχο, επιμνημόσυνη δέηση και ο 1ος Αγώνας Δρόμου Μνήμης Ηρώων Διδυ-

μοτείχου, στο πλαίσιο της μνήμης της θυσίας των Ανθστών (ΚΔ) Χριστόδουλου Δοϊτσίδη και Χρήστου Χατζόπουλου, που κατάγονταν 

από χωριά του Δήμου Διδυμοτείχου και έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη ν. Κύπρο την 21η Ιουλίου 1974. Ο αγώ-

νας διεξήχθη στο Στρατόπεδο «ΔΟΪΤΣΙΔΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ» (Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Διδυμοτείχου) και περιλάμβανε αγώ-

να δρόμου 5.000 μ., Σκυταλοδρομία 2.500 μ., Δυναμικό 

περπάτημα 2.500 μ. και δρόμο παιδιών 800 μ. Μετά τον 

αγώνα ο Διοικητής του Δ΄ ΣΣ, Αντγος κ. Χαράλαμπος 

Λαλούσης, απένειμε αναμνηστικές πλακέτες και μετάλ-

λια στις αδελφές των πεσόντων ηρώων, κυρίες Λεμονιά 

Χατζοπούλου και Χρυσάνθη Γκιντίδου.

1ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου Αρκοχωρίου Ημαθίας 
Στις 28 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσμών με την τοπική κοι-

νωνία, η Β΄ Μοίρα Καταδρομών συμμετείχε με δύο στελέχη της στον 1ο Ορεινό 

αγώνα δρόμου Αρκοχωρίου Ημαθίας απόστασης 22 χιλ.
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Έχει τύχει ποτέ να δεις την ταινία 
Accoutant ή την ταινία Forrest Gump; 
Έχει τύχει ποτέ να ακούσεις κάποιον να 
μιλάει σαν ρομπότ ή να γνωρίσεις άτομα 
που να ξέρουν όλες τις πρωτεύουσες ή 
όλους τους πρώτους αριθμούς μέχρι το 
7507; Έχει τύχει ποτέ να ακούσεις για 
Asperger; Σκηνοθέτες, επιστήμονες, 
κάτοχοι βραβείων Νόμπελ, ο Αϊνστάιν, 
ο Μπιλ Γκέιτς έχουν διαγνωστεί με σύν-
δρομο Asperger. Όμως τι είναι ακριβώς 
το σύνδρομο Asperger;

Το σύνδρομο Asperger χρωστάει το 
όνομά του στον παιδίατρο Hans Asperger 
που το περιέγραψε το 1944. Είναι μια νευ-
ροαναπτυξιακή διαταραχή. Συχνά αποκα-
λείται και αυτισμός υψηλής λειτουργικό-
τητας. Διαφέρει όμως από τον αυτισμό, 
καθώς τα άτομα με Asperger διαθέτουν 
λόγο και έχουν φυσιολογική έως ανώ-
τερη νοημοσύνη. Τα άτομα με Asperger 
έχουν τρεις βασικές δυσκολίες:

1 κοινωνικά ελλείμματα. Δυσκολεύονται 
να μπουν στη θέση του άλλου και να κα-

τανοήσουν τους κοινωνικούς κανόνες. 

2 περιορισμένα ενδιαφέροντα και επανα-
λαμβανόμενες συμπεριφορές. Μπορεί 

π.χ. να τρώνε το ίδιο πρωινό ή να βαδίζουν 
πάντα από τον ίδιο δρόμο.

3 ποιοτικές δυσκολίες στην επικοινωνία, 
λεκτική και μη. Π.χ. Μιλάνε μονότονα 

σαν ρομπότ, δυσκολεύονται να ξεκινή-
σουν, να κρατήσουν και να τερματίσουν 
μια συζήτηση.

(DiCicco-Bloometal, 2006).
Παρ' όλα αυτά, εμφανίζουν εντυπωσι-

ακές ικανότητες στην οπτική επεξεργασία 
και ιδιαίτερες δεξιότητες σε ορισμένους 
τομείς όπως στην μουσική, στα μαθη-
ματικά, στη φυσική, στις ξένες γλώσσες 
κ.λπ. Το σύνδρομο Asperger είναι μια δι-
αταραχή «φάσματος». Αυτό σημαίνει ότι τα 
άτομα με Asperger ποικίλουν ως προς τις 
ικανότητες και ανάγκες τους. Κάποια μπο-
ρεί να εμφανίζονται αδέξια στις κοινωνι-
κές συναναστροφές και κάποια να μιλάνε 
πολύ και μονότονα. Συχνά τους αποδίδεται 
ο χαρακτηρισμός του παράξενου ατόμου.

Η αιτιολογία του συνδρόμου παραμένει 
άγνωστη. Μία από τις πιο επικρατούσες 
θεωρίες αιτιοπαθογένειας είναι η εξήγηση 
σχετικά με την «Θεωρία του Νου». Αυτή 
η εμπειρικά αποδεδειγμένη θεωρία υπο-

στηρίζει ότι οι κοινωνικές δυσκολίες οφεί-
λονται σε έλλειψη κατανόησης των προθέ-
σεων, συναισθημάτων και σκέψεων των 
άλλων (Baron-Cohen, 1997; Beaumont & 
Newcombe, 2006).

Ενώ οι προκλήσεις που συναντάνε τα 
άτομα με Asperger είναι πολλές, η πρό-
γνωση είναι γενικά καλή. Πολλά εισέρχο-
νται στην αγορά εργασίας με πτυχία πα-
νεπιστημίων και διαπρέπουν σε δουλειές 
που σχετίζονται με υπολογιστές, γραφιστι-
κή, γεωγραφία, τεχνολογία, ιστορία, μου-
σική, λογιστική, αναλύσεις, αρχειοθέτηση 
και καταγραφή. 

Τι γίνεται όμως με τον στρατό; Μπορούν 
να υπηρετήσουν; Μπορούν. Με λίγη βοή-
θεια. Ήδη από το 2016 στην Μονάδα 9900 
του Ισραηλινού Στρατού στρατολογούν 
άτομα με Asperger, που μετά από τρίμηνη 
εκπαίδευση, συμμετέχουν στην ανάλυση 
περίπλοκων εικόνων που προέρχονται από 
στρατιωτικούς δορυφόρους παγκοσμίως!

Τελευταία, στην χώρα μας, οι στρα-
τεύσιμοι με σύνδρομο Asperger πλη-
θαίνουν. Η στράτευση δεν είναι υποχρε-
ωτική. Οι περισσότεροι στρατεύσιμοι με 
αυτό το σύνδρομο λαμβάνουν απαλλαγή 
στράτευσης. Όπως φαίνεται, η θητεία 
μπορεί να είναι δύσκολη για τα άτομα με 
σύνδρομο Asperger. Αισθήματα απόρ-
ριψης, θυμού και ανησυχίας μπορούν να 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

μεγεθυνθούν. Το νέο πρόγραμμα ζωής, 
η πίεση του χρόνου και η ανάρμοστη 
συμπεριφορά μεμονωμένων στελεχών 
ή άλλων στρατιωτών μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα ενοχλητικά. Αντί όμως να τους 
αποκλείσουμε την δυνατότητα στράτευ-
σης εξαρχής, γιατί να μην τους βοηθή-
σουμε; Γιατί να μην τους δώσουμε την 
ευκαιρία σε ένα κομμάτι της ελληνικής 
κοινωνίας που ειδάλλως θα μπορούσε 
να είναι κλειστό για αυτά και να επωφε-
ληθούν από αυτό;

Με αφορμή αυτή την σκέψη σχεδιά-
στηκε και εφαρμόζεται στην Ψυχιατρική 
Κλινική του 424 ΓΣΝΕ από τον Δεκέμβριο 
του 2017 το «Πρόγραμμα Επιλογής-Προ-
ετοιμασίας-Υποστήριξης Νεοσυλλέκτων 

Στράτευση 
& Σύνδρομο Asperger: 
Πρόβλημα vs Όραμα 
Πρόγραμμα Επιλογής-Ένταξης-Προετοιμασίας-
Υποστήριξης Νεοσυλλέκτου

Το Πρόγραμμα επιμένει στην 
εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων 
επικοινωνίας και στην 
αναγνώριση-έκφραση 
συναισθημάτων, στηριζόμενο 
στις θεραπευτικές αρχές των 
Klin&Volkmar
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

με σύνδρομο Asperger». Στόχος του 
προγράμματος είναι να βοηθήσει τους 
στρατεύσιμους με Asperger να ολοκλη-
ρώσουν ομαλά την θητεία τους, αποκο-
μίζοντας παράλληλα εφόδια χρήσιμα και 
για την ζωή μετά τον στρατό. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέ-
χουν νεοσύλλεκτοι που έχουν:

• Διάγνωση συνδρόμου Asperger επι-
βεβαιωμένη από ψυχίατρο ή από κατάλ-
ληλες ψυχομετρικές δοκιμασίες

• Καλή λειτουργικότητα
• Ισχυρό κίνητρο ολοκλήρωσης θητείας
• Αποδοχή κρίσης ως Ι3-Ι4 (σύμφωνη 

γνώμη για άοπλη θητεία)
• Θετική στάση οικογένειας.
Για την καλύτερη εφαρμογή και συμ-

μετοχή προτείνεται μετάθεση σε Μονάδα 
πλησίον του νοσοκομείου μετά την κατά-
ταξη σε ΣΥΠΟ.

Εκτός των παραπάνω, βασική μέριμνα 
του Προγράμματος είναι ο εντοπισμός των 
ιδιαίτερων ικανοτήτων-ενδιαφερόντων του 
στρατεύσιμου με Asperger, ώστε να προ-
σφέρει σε κατάλληλο πόστο στη Μονάδα.

Η δομή του προγράμματος είναι απλή 
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Όπως είπε και ένας στρατιώτης μας
με σύνδρομο Asperger 

«Το ότι είμαι διαφορετικός δεν σημαίνει 
ότι δεν μπορώ να υπηρετήσω»

Το Πρόγραμμα επιμένει στην εκμάθη-
ση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και 
στην αναγνώριση-έκφραση συναισθημά-
των, στηριζόμενο στις θεραπευτικές αρχές 
των Klin&Volkmar (2000) για τους ασθε-
νείς με σύνδρομο Asperger. Χρησιμοποι-
ούνται τέσσερις στρατηγικές παρέμβασης: 
παίξιμο ρόλων, κοινωνικές ιστορίες, κοι-
νωνική αυτοψία, και επιτραπέζιο παιχνίδι 
καρτών (Οteroetal, 2015).

Στο παίξιμο ρόλων στήνεται μια σκηνή 
όπου οι δύο θεραπευτές του Προγράμματος 
δείχνουν μια δεξιότητα-μια συμπεριφορά, 
ώστε ο συμμετέχων να την μιμηθεί. Ο συμ-
μετέχων μαθαίνει να κάνει βλεμματική επα-
φή, να ξεκινά, να διατηρεί και να τερματίζει 
μια συζήτηση. Να προσαρμόζει τον τόνο της 
φωνής του και τις εκφράσεις του προσώπου 
ανάλογα με τον συνομιλητή του. Να εκφρά-
ζει με τρόπο προβλεπόμενο τα αιτήματα και 

τις δυσκολίες του μέσα στον στρατό. Να εκ-
φράζει και να αναγνωρίζει συναισθήματα. 
Η στρατηγική αυτή συνδυάζεται με επανά-
ληψη, έπαινο και ενίσχυση. Με την χρήση 
των κοινωνικών ιστοριών (Gray, 2004), 
αντλημένων από τον στρατιωτικό βίο, βάζει 
τον εαυτό του σε υποθετικά σενάρια που 
μπορεί να προκύψουν όσο βρίσκεται στον 
στρατό, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται 
σε μελλοντικές καταστάσεις. Φέρνει όμως 
και ο ίδιος μέσα στη θεραπεία πραγματικά 
γεγονότα που βίωσε στη Μονάδα, κάνοντάς 
τα μια «κοινωνική αυτοψία» μαζί με τους 
θεραπευτές, εντοπίζοντας σωστά και λάθη 
που έγιναν και λαμβάνοντας καθοδήγηση 
(Lavoie, 2005). Τέλος, με το επιτραπέζιο παι-
χνίδι καρτών εξασκείται στην ενσυναίσθηση. 
Μαθαίνει να μπαίνει στη θέση του άλλου, να 
κατανοεί τις σκέψεις, προθέσεις και συναι-
σθήματά του. 

Εάν έχεις δει ή σκέφτεσαι κάποιον που έχει σύνδρομο Asperger και θέλει να δοκιμάσει να υπηρετήσει μπο-
ρείς να του πεις για το Πρόγραμμα. Αν πάλι είσαι στέλεχος ή Διοικητής και θέλεις να δεις πώς μπορείς να 
χειριστείς ένα άτομο με Asperger στη Μονάδα σου, διανέμεται με έγκριση της Ιεραρχίας του Νοσοκομείου 
προωθητικό φυλλάδιο με πρακτικές οδηγίες διαχείρισης των ατόμων με Αsperger μέσα στη Μονάδα. 
Σημαντική είναι η ενημέρωση και συνεργασία της Διοίκησης, των στελεχών, των γονέων και των στρατευ-
σίμων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ψυχιατρική κλινική του 424 ΓΣΝΕ! 

Π. Νταφούλης, Αρχίατρος, Ψυχίατρος Ψυχιατρική Κλινική 424 ΓΣΝΕ 
Ε. Τσαλκιτζή, Υπλγός (ΥΨ) Ψυχιατρική Κλινική 424 ΓΣΝΕ

και μπορεί εύκολα να το παρακολουθήσει 
κανείς. Οι στρατεύσιμοι που συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα παρακολουθούνται αρχι-
κά με πενθήμερη νοσηλεία κατά την κα-
τάταξη και δεκαήμερη νοσηλεία μετά από 
ένα μήνα. Οι δύο αυτές νοσηλείες αποτε-

λούν και την βασική φάση του προγράμ-
ματος. Ακολουθούν προγραμματισμένες 
ανά 15νθήμερο συναντήσεις στην Ψυχι-
ατρική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ. Υπάρχει 
συνεχής επαφή με την οικογένεια και την 
Μονάδα του στρατευσίμου.
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λάδας και προς όφελος της ιταλοκρατούμενης 
Αλβανίας. Το πρακτορείο Στέφανι, αναφερόμε-
νο σε άρθρο της εφημερίδας των Τιράνων Το-
µόρι που έκανε γνωστό «ένα τρομερό πολιτικό 
έγκλημα», εξέδωσε κατ’ εντολή του Μουσσο-
λίνι ανακοίνωση με την οποία κατήγγελλε διε-
θνώς ότι ο Αλβανός «πατριώτης» Χότζα (στην 
πραγματικότητα ήταν ληστής και εγκληματίας, 
καταδικασμένος σε θάνατο από τα ελληνικά 
δικαστήρια) «εφονεύθη αγρίως από Έλληνες 
επί αλβανικού εδάφους». Συγχρόνως, 
μια συντονισμένη εκστρατεία 
του ιταλικού Τύπου και Ραδι-
οφώνου ενοχοποιούσε τις ελ-
ληνικές Aρχές για τη δολοφονία 
του Χότζα, που, σύμφωνα με τους 
Ιταλούς, άφησε την τελευταία του 
πνοή στην υπηρεσία της πατρίδας, 
θέτοντας ζήτημα απελευθέρωσης 
της «Ματωμένης Τσαμουριάς» από 
τον ελληνικό ζυγό.

Η διαταγή για τον τορπιλισμό της 
«Έλλης» δόθηκε από τον Ιταλό Διοικητή 
των Δωδεκανήσων Τσέζαρε Μαρία Ντε 
Βέκκι (Cesare Maria de Vecchi), ηγετι-
κό στέλεχος του Φασιστικού Κόμματος 
της Ιταλίας και πρέπει να ήταν σε γνώση 
του Ιταλού δικτάτορα Μουσσολίνι. Το ιτα-
λικό υποβρύχιο «Ντελφίνο» με Διοικητή τον 
Υποπλοίαρχο Τζιουζέπε Αϊκάρντι (Giuseppe 
Aicardi) ξεκίνησε από τη ναυτική βάση στο 
Παρθένι της Λέρου το βράδυ της 14ης Αυγού-
στου, με αποστολή να πλήξει πλοία σε Τήνο και 

Οι ιταλικές προκλήσεις 

το καλοκαίρι του 1940 και 

ο Tορπιλισμός 

της «Έλλης»
Η Ιταλία οραματιζόταν την άνοιξη του 1939 την κατάκτηση της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ο σύμμαχός της 
Χίτλερ απέβλεπε και αυτός στην κατάκτηση της Ευρώπης, δεχόμενος τις απόψεις του Ιταλού δικτάτορα και 

αναγνώριζε τη Μεσόγειο ως σφαίρα ιταλικής επιρροής. 

Το Εύδρομο «Έλλη»

Στις αρχές Απριλίου του 1940, πλη-
ροφορίες από διάφορες πηγές ανέ-
φεραν ενδεχόμενη ιταλική επέμβαση 
κατά της Ελλάδας και ειδικότερα κατά 
της Κέρκυρας. O δικτάτορας Μπενίτο 
Μουσσολίνι (Benito Mussolini) επιθυ-
μούσε την αναβίωση του μεγαλείου της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ύστερα από 
την κατάκτηση της Λιβύης, της Αιθιοπί-
ας και της Αλβανίας, ο επόμενος στόχος 
ήταν η Ελλάδα. Η μετακίνηση στα μέσα 
Αυγούστου του 1940 ισχυρών ιταλικών 
δυνάμεων προς τα ελληνικά σύνορα 
φανέρωνε τις προθέσεις του, τις οποί-
ες άρχισε να πραγματοποιεί με τη διε-
ξαγωγή μικρής κλίμακας επιθέσεων σε 
ελληνικά λιμάνια και πλοία, με αποκο-
ρύφωμα τον τορπιλισμό της «Έλλης».

Στις 0630 της 12ης Ιουλίου, τρία ιτα-
λικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα προσέ-
βαλαν με βόμβες και πολυβόλα το βο-
ηθητικό πλοίο του Ελληνικού Ναυτικού 
«Ωρίων», της υπηρεσίας των φάρων, 

κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του 
Φάρου της Γραμβούσας στον κόλπο του 
Κισσάμου στη δυτική Κρήτη. Τα ίδια 
αεροπλάνα επιτέθηκαν στη συνέχεια 
και κατά του αντιτορπιλικού «Ύδρα», το 
οποίο είχε πάρει διαταγή να σπεύσει σε 
βοήθεια του παραπάνω σκάφους.

Στις 0650 της 30ής Ιουλίου, ιταλικό 
αεροπλάνο, προερχόμενο από τα Δω-
δεκάνησα και ιπτάμενο πάνω από τον 
κόλπο της Κορίνθου, έριξε τέσσερις 
βόμβες κατά των ελληνικών αντιτορπι-
λικών «Βασιλεύς Γεώργιος» και «Βασί-
λισσα Όλγα», καθώς και κατά δύο ελ-
ληνικών υποβρυχίων, που βρίσκονταν 
μέσα στον λιμένα της Ναυπάκτου. Η χη-
μική ανάλυση θραυσμάτων των παρα-
πάνω βομβών απέδειξε ότι αυτές ανή-
καν στο ίδιο είδος βομβών με τις οποίες 
προσβλήθηκε στις 12 Ιουλίου 1940 και 
το αντιτορπιλικό «Ύδρα». 

Τον Αύγουστο του 1940 ο Β΄ Παγκό-
σμιος Πόλεμος συμπλήρωνε περίπου 

έναν χρόνο από την έναρξή του. Η Ελ-
λάδα, την οποία κυβερνούσε ο Ιωάννης 
Μεταξάς, μπορεί να τηρούσε τυπική 
στάση, αλλά ήταν ευμενώς προσκεί-
μενη στην Αγγλία, η οποία εκείνη την 
περίοδο δοκιμαζόταν σκληρά από τις 
αεροπορικές επιθέσεις της «Λουφτβά-
φε». H φασιστική Ιταλία, σύμμαχος της 
ναζιστικής Γερμανίας, με τον ισχυρό 
στόλο της διεκδικούσε την πρωτοκαθε-
δρία στις θάλασσες της Μεσογείου από 
τη Μεγάλη Βρετανία.

Στις 2 Αυγούστου, ιταλικό αεροπλά-
νο έριξε έξι βόμβες κατά του καταδι-
ωκτικού λαθρεμπορίου της αστυνομί-
ας Α6, μεταξύ των νήσων Αίγινας και 
Σαλαμίνας. Οι πιο σημαντικές ωστόσο 
προκλήσεις και η πολεμική του ιταλι-
κού Τύπου κατά της Ελλάδας αφορού-
σαν τη διαβόητη υπόθεση του Νταούτ 
Χότζα (Daut Hodja), που άρχισε στις 
11 Αυγούστου, θέτοντας απερίφραστα 
αλυτρωτικό ζήτημα σε βάρος της Ελ-

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σύρο και στη συνέχεια να αποκλείσει 
τη Διώρυγα της Κορίνθου. Τις πρώτες 
πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου το 
ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε έξω από 
το λιμάνι της Τήνου «εν καταδύσει», με 
σκοπό να τορπιλίσει τα επιβατικά πλοία 
«Έλσα» και «Έσπερος», που μετέφεραν 
προσκυνητές, τα οποία όμως οι Ιταλοί 
θεωρούσαν οπλιταγωγά. Τότε εμφανί-
στηκε το καταδρομικό «Έλλη», που κα-
τέπλεε στην Τήνο για τον εορτασμό της 
Μεγαλόχαρης.

Ήταν πολεμικό πλοίο που ανήκε στον 
στόλο του Ελληνικού Ναυτικού. Πήρε 
το όνομά του από τη ναυμαχία της Έλ-
λης που είχε λάβει χώρα στη διάρκεια 
του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Τα κατα-
δρομικά ήταν πολεμικά πλοία διαφό-
ρων μεγεθών, μεγάλης ταχύτητας και 
ελαφρύτερου οπλισμού σε σχέση με τα 
θωρηκτά, τα οποία σταδιακά εκτόπισαν.

Τη 15η Αυγούστου το «Έλλη», εκτοπί-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Γενικόν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ/Διεύθυνσις Ἱστορίας Στρατοῦ, Αἴτιαι καί ἀφορμαί Ἑλληνο-ἰταλικοῦ Πολέμου 1940-

1941, Ἀθῆναι 1959.
 Πετράκη,Μαρίνα, 1940 – Ο άγνωστος πόλεµος. Η ελληνική πολεµική προσπάθεια στα µετόπισθεν, Πατάκης, Αθήνα 2014.

σματος 2.115 τόνων και με πλήρωμα 232 
ανδρών, ενώ βρισκόταν στον όρμο της νή-
σου Τήνου, δέχτηκε αιφνιδιαστικό πλήγμα 
με τορπίλες και στις 0945 της ίδιας ημέρας 
καταβυθίστηκε, με απώλειες 8 νεκρούς 
και 26 τραυματίες από το πλήρωμά του. 
«Πρός διατήρησιν ἀκμαίου τοῦ ἑλληνικοῦ 
φρονήματος καί τῆς θρησκευτικῆς πίστε-
ως, ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός διέταξε, 
παρά τήν βύθισιν τοῦ εὔδρομου, νά μή 
ματαιωθῇ ἡ λιτανεία, ἤτις πράγματι ἐτελέ-
σθη πάνδημος καί κατανυκτική». 

Η εγκληματική αυτή ιταλική ενέργεια 
βύθισε σε θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα 
και διέγειρε τα αισθήματα του πατριω-
τισμού, της τιμής και της αξιοπρέπειας 
όλων των Ελλήνων, ενώ ταυτόχρονα 
μεγάλωσε το μίσος κατά των εγκλημα-
τιών, οι οποίοι επέλεξαν την ημέρα της 
μεγάλης γιορτής του Χριστιανισμού για 
το ανόσιο αυτό έργο τους. Παράλληλα, 
ο τορπιλισμός εξέγειρε τον παγκόσμιο 

Τύπο, ο οποίος στιγμάτισε την πράξη 
αυτή. Ακόμη και οι γερμανικές εφη-
μερίδες εκφράστηκαν με συμπάθεια 
προς την Ελλάδα. Η ιταλική κυβέρνηση 
θορυβήθηκε και αυτή από τον δυσμενή 
αντίκτυπο στην παγκόσμια κοινή γνώμη 
και προσπάθησε να ελαφρύνει τη θέση 
της, παρουσιάζοντας τον τορπιλισμό του 
«Έλλη» ως έργο της Αγγλίας, η οποία 
δήθεν αποσκοπούσε να αναστατώσει τα 
Βαλκάνια και να δηλητηριάσει τις ελλη-
νοϊταλικές σχέσεις.

Η σταδιακά αυξανόμενη επιθετική 
στάση της Ιταλίας ανησύχησε την ελληνι-
κή πολιτική ηγεσία, η οποία προχώρησε 
άμεσα στη μετεκπαίδευση εφέδρων αξι-
ωματικών και οπλιτών, στην ενίσχυση 
με επιπρόσθετες μονάδες των σχηματι-
σμών που βρίσκονταν προς την Αλβανία, 
καθώς και στην επιστράτευση και τη συ-
γκρότηση, κυρίως, μονάδων πεζικού και 
πυροβολικού στο εσωτερικό της χώρας, 
με σκοπό να προωθηθούν στην Ήπειρο 
και τη Δυτική Μακεδονία.

Τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά, 
των οποίων η λήψη άρχισε από τις 23 
Αυγούστου, ήταν:

• Η ενίσχυση της αμυντικής διάταξης 
προς την Αλβανία. Έτσι συμπληρώθηκε 
η δύναμη του προσωπικού στα Στρα-
τηγεία του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής 
Μακεδονίας και του Β΄ Σώματος Στρα-
τού, συμπληρώθηκαν σε προσωπικό 
και ενισχύθηκαν, με επιπρόσθετες από 
τις οργανικές τους μονάδες, η VII και η 
ΙX Μεραρχία, καθώς και η IV Ταξιαρχία 
Πεζικού. Συγκροτήθηκε το Απόσπασμα 
Πίνδου υπό τον έφεδρο εκ μονίμων Συ-
νταγματάρχη Πεζικού Κωνσταντίνο Δα-
βάκη και έγινε μερική επιστράτευση της I 
Μεραρχίας και της V Ταξιαρχίας Πεζικού.

• Η συμπλήρωση στην εμπόλεμη 
σύνθεση της ΧΙΙ Μεραρχίας και η με-
ταφορά της στην περιοχή της Αλεξαν-
δρούπολης. 

• Η επιστράτευση και η συγκρότηση 
σημαντικού αριθμού μονάδων, κυρίως 
πεζικού και πυροβολικού, στο εσωτε-
ρικό της χώρας και η προώθησή τους 
στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία 
για ενίσχυση των εκεί Σχηματισμών.

• Η έκδοση οδηγιών από το Αρχηγείο 
Στρατού και τις Μεγάλες Μονάδες για την 
εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων.

Παράλληλα με τα προαναφερόμενα 
μέτρα προεπιστράτευσης, συνεχίστηκε 
στο ίδιο χρονικό διάστημα και η εκ-
παίδευση των εφέδρων αξιωματικών 
και οπλιτών. Έτσι στις 16 Αυγούστου 
κλήθηκαν για μηνιαία εκπαίδευση οι 
κλάσεις 1919 και 1934 εφέδρων αξιω-
ματικών, που εξαιτίας της κρίσιμης κα-
τάστασης δεν απολύθηκαν μετά το τέλος 
της εκπαίδευσης, αλλά παρέμειναν υπό 
τα όπλα. Στις 25 Αυγούστου προσκλή-
θηκε η κλάση γυμνασμένων οπλιτών 
1932 όλων των Όπλων, που επίσης πα-
ρέμεινε υπό τα όπλα για τους προανα-
φερόμενους λόγους. Στις 11 Σεπτεμβρί-
ου παρουσιάστηκε για εκπαίδευση άλλη 
σειρά έφεδρων αξιωματικών, όλων των 
Όπλων, των κλάσεων 1924 και 1928 και 
στις 5 Οκτωβρίου παρουσιάστηκαν οι 
γυμνασμένοι οπλίτες όλων των Όπλων 
της κλάσεως 1932.

Αριστερά: Θραύσμα τορπίλης πληξάσης 
το Εύδρομο «Έλλη». Αύγουστος 1940.

Κάτω: Παραστατικό σχεδιάγραμμα 
του τορπιλισμού της «Έλλης».

Το Εύδρομο «Έλλη» μετά τον τορπιλισμό.

Στο πλαίσιο της συνοπτικά αναφερό-
μενης στρατιωτικής προπαρασκευής 
της χώρας, κρίνεται απαραίτητο να μνη-
μονευτεί η στάση του Ελληνικού Λαού, 
ο οποίος έναντι των ιταλικών προκλή-
σεων, και παρά τη θερμή ιδιοσυγκρασία 
του, διατήρησε ήρεμη και αξιοπρεπή 
στάση. Ωστόσο, η λαϊκή ψυχή φλογιζό-
ταν από την επιθυμία να αποπλύνει τις 
προσβολές των Ιταλών προς τα ιερά και 
όσια. Οι αχαρακτήριστες πράξεις της 
ιταλικής Ηγεσίας, αντί να πτοήσουν και 
να καταβάλουν το ηθικό, αποτέλεσαν 
τον ισχυρότερο μοχλό για τη χαλύβδω-
ση της θέλησης των Ελλήνων και συνα-
κόλουθα τη νικηφόρα αντιμετώπιση της 
επικείμενης ιταλικής εισβολής.

Βάσω Αλεξίου, MY Ιστορικός


