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& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής ΥγείαςΔιακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας
Ενόπλ ν Δυνάμεων

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

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
• Λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρέμβασης σε Κρίση, σε 24ωρη βάση 
• Συμβουλευτική Διοικήσεων για χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων • Προγράμματα πρόληψης και 
διαχείρισης εργασιακού στρες, επιχειρησιακού στρες ειρηνευτικών αποστολών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων • 
Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των ΕΔ • Ψυχοθεραπεία 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...
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Χαιρετισμός Διοικητή
971 Tάγματος Στρατονομίας

Επικαιρότητα

Δραστηριότητες

Παρουσίαση
971 Tάγμα Στρατονομίας 

Κοινωνική Προσφορά

Μέριμνα Προσωπικού

Προληπτική Ιατρική
Ούλα που αιμορραγούν

Ιστορία & Παράδοση
Το Συνέδριο της Βιέννης

Ηθικές Αμοιβές

Μέτρα Προστασίας κατά του COVID-19

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ 971 ΤΑΓΜΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ

Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και το προσωπικό του 971 Τάγματος Στρατονομίας η απόφαση του Περιοδικού Στρατός 

και Ενημέρωση να επιλέξει και να παρουσιάσει την ιστορία, την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες της Μονάδας μας.
Η αποστολή του 971 Τάγματος Στρατονομίας είναι να παρακολουθεί, να ελέγχει και να εξασφαλίζει την εκτός των Μονάδων 

ασφάλεια, τάξη, πειθαρχία και παράσταση του Στρατεύματος, εντός της ΠΕ που ενεργεί, έχοντας την υποχρέωση να επιβλέπει 
την τήρηση των νόμων, των κανονισμών και των διαταγών, να προστατεύει το στρατιωτικό υλικό, να ενισχύει και να δίνει καθη-
μερινά τη διαβεβαίωση ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποστολή μας.

Το προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα είναι έτοιμο και σωστά προετοιμασμένο σωματικά, πνευματικά και ψυχολογικά 
για οτιδήποτε και οποτεδήποτε χρειαστεί στην ειρήνη και τον πόλεμο, οπλισμένο με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση που 
απορρέει από αυτή, υψηλό ηθικό, υπομονή και υπερηφάνεια. Η σωστή, συστηματική και συνεχής επιχειρησιακή προετοιμασία 
της Μονάδας, η ετοιμότητα, η λειτουργικότητα και το παράστημα των Στρατονόμων, ανεξαρτήτως βαθμού, αποτελούν τα κύρια 
στοιχεία της ποιοτικής διαφοράς της Μονάδας.

Ως Διοικητής του 971 Τάγματος Στρατονομίας, με απόλυτη πεποίθηση ότι εκφράζω τα συναισθήματα και τον πατριωτισμό του 
συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού της Μονάδας μου και συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης που μου αναλογεί, δια-
βεβαιώνω τους αγαπητούς αναγνώστες του Περιοδικού Στρατός και Ενημέρωση ότι επαγρυπνούμε και δίνουμε καθημερινά τον 
αγώνα, προκειμένου να συνδράμουμε στη διατήρηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής κυριαρχίας.

Ανχης (ΤΘ) Θεόδωρος Τσομπάνογλου
          Διοικητής 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΔΔΒ-Π
 Από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ στο ΣΥΠΟ της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

Γ΄
 Σ

Σ 
«Μ

ΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 Επίσκεψη του Υπουργού Εξω-
τερικών στην ΕΛΔΥΚΟ-3, στο 
Κοσσυφοπέδιο
Στις 9 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επί-

σκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Δέν-

δια, στην ΕΛΔΥΚΟ-3, στο Κοσσυφοπέδιο.

 Στις 27 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ορκωμοσία των Νεοσύλλεκτων Οπλιτών της 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ στο 485 ΤΔΒ.

 Επίσκεψη του Στρατηγού Διοι-
κητή Γ΄ΣΣ/NRDC-GR και του Δκτή 
της LANDCOM στην 34 ΕΜΑ
Στις 15 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επί-

σκεψη του Στρατηγού Διοικητή Γ΄ΣΣ/NRDC-GR 

και του Δκτή της LANDCOM στην 34 ΕΜΑ (34 Μ/Κ 

ΤΑΞ).
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 Εορτασμός της απελευθέ-
ρωσης της Θάσου
Στις 18 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθη-

κε ο εορτασμός της απελευθέρωσης της 

Θάσου, παρουσία του κ. ΥΕΘΑ και του Στρα-

τηγού Διοικητή Γ΄ΣΣ/NRDC-GR.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ΄
 Σ

Σ 
«Μ

ΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 Εκδηλώσεις επετείου Μακεδονικού Αγώνα
Στις 19 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την επέτειο 

του Μακεδονικού Αγώνα, στη Θεσσαλονίκη.

 Εκδηλώσεις επετείου του ΟΧΙ
Στις 28 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ ΣΣ για τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ με 

την παρουσία της Α.Ε.της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου.
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Δ΄
 Σ

Σ 
«Θ

ΡΑΚΗ»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΕΘΑ και του Στγού 
Διοικητή του Δ΄ ΣΣ σε Σχηματισμούς, Μονάδες 
και Φυλάκια της ΠΕ/Δ΄ ΣΣ.
Στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στγός κ. 

Κωνσταντίνος Φλώρος, συνοδευόμενος από τον Διοικητή του 

Δ΄ ΣΣ, Αντγο κ. Άγγελο Ιλαρίδη, πραγματοποίησε επίσκεψη 

σε Σχηματισμούς, Μονάδες και Φυλάκια της ΠΕ/Δ΄ ΣΣ. Κατά 

τη διάρκεια της επίσκεψής του, έλεγξε τα σχέδια, την επιχει-

ρησιακή ετοιμότητα των τμημάτων Άμεσης Αντίδρασης και 

ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό έργο του Σώματος και των 

Σχηματισμών του, διαπιστώνοντας τον υψηλό βαθμό ετοιμό-

τητας και λειτουργικότητας των μέσων και το εξαιρετικό ηθικό 

του προσωπικού που υπηρετεί στις Μονάδες του Δ΄ ΣΣ.

 Επίσκεψη στην ΠΕ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ αντιπροσωπείας του Κολλεγίου Άμυνας του Ισραήλ, συνοδευο-
μένης από τους ΑΚΑΜ και ΒΑΚΑΜ του Ισραήλ
Στις 4 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην ΠΕ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ επίσκεψη 17μελούς Αντιπροσωπείας του Κολλεγίου Άμυνας του 

Ισραήλ, συνοδευομένης από τους ΑΚΑΜ και ΒΑΚΑΜ του Ισραήλ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ταξιδιών που πρα-

γματοποιεί ετησίως η εν λόγω Σχολή.  Συγκεκριμένα, η Αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον λιμένα Αλεξανδρούπολης και αξιοθέατα 

της πόλης. Στη συνέχεια, μετέβη στην έδρα της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, όπου παρακολούθησε τη βασική ενημέρωση της Μεραρχίας. Έπειτα, 

επισκέφθηκε το Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ), όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία του. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»
 ΠΕ/95 ΑΔΤΕ
Στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 76ης Επετείου Ίδρυσης του Επαναστατικού Κινήματος 

Καρπάθου, παρουσία της Α.Ε. της ΠτΔ, κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου.

9

 ΠΕ/98 ΑΔΤΕ 
Στις 8 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός της Απελευθέρωσης της νήσου Λέσβου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΠΕ/5ης ΤΑΞΠΖ 
Στις 5 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ.

 ΠΕ/88 ΣΔΙ
Στις 23 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

κ. ΥΦΕΘΑ.

 ΠΕ/79 ΑΔΤΕ
Στις 28 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός της Εθνικής Επετείου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»
 ΣΣΕ
Στις 13 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή 

αποκατάστασης της οικίας του Παύλου Μελά. Την τε-

λετή τίμησαν με την παρουσία τους η Α.Ε. η κ. Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Ελλήνων, Υπουργοί, Βουλευτές και εκπρόσωποι της 

Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας των ΕΔ. Λόγω 

των υγειονομικών περιορισμών και των οδηγιών του 

ΕΟΔΥ, η εκδήλωση μεταδόθηκε διαδικτυακά από την 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του ΥΠΕΘΑ, από το δι-

αδικτυακό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ και από το 

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

 ΔΥΒ
Στις 20 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΜΙΛΤΙΑΔΗ» (ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα) η τελετή βράβευσης 

του καλύτερου μάγειρα και μαγειρείου-εστιατορίου της ΔΥΒ. Στην εν λόγω τελετή παραβρέθηκαν ο Στρατηγός Διοι-

κητής της ΑΣΔΥΣ, ο Διοικητής της ΔΥΒ, καθώς και ο διεθνούς φήμης Chef, κ. Ελευθέριος Λαζάρου, ο οποίος μέσω 

μαγειρικής δοκιμασίας μεταξύ των τριών καλύτερων μαγείρων, ανέδειξε τον ποιοτικότερο μάγειρα της ΔΥΒ.

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 0
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ι ΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ»
 71 Α/Μ ΤΑΞ
Στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν οι τελετές Ορκωμοσίας Ν/Σ Οπλιτών της 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ
 Στις 16 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αμερικανού Υποστράτηγου, Terry Μc Κenrick (Υποδιοικητή V Corps), 

στην έδρα της Ταξιαρχίας.

 1η ΤΑΞΑΣ
Στις 28 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιή-

θηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου 

με Παρέλαση Αεροπορικών Μέσων της 

Ταξιαρχίας.

15

 13η ΔΕΕ
Στις 3 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση για τον Ιερό Λόχο Μέσης Ανατολής, στην έδρα της 13ης ΔΕΕ στο 

Στρατόπεδο «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΑΚΙΝΟΥ», παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ
 Στις 26 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αμερικανού Συνταγματάρχη, Andrew Conant (Διοικητή ASL Black 

Sea), στην έδρα της Ταξιαρχίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

 104-108 Α/Κ ΜΜΠ - 162 Α/Κ ΜΒΠ
Την 1η Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής του Στρατοπέδου «ΕΠΧΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ», άσκηση «Βάλω 

και Μετακινούμαι», των 104–108 Α/Κ ΜΜΠ και 162 Α/Κ ΜΒΠ. 

 33 Μ/Κ ΤΑΞ
 Την 1η Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «Ο ΟΥΜΑ κατά την Επίθεση» της 33 ΕΜΑ.

 625 Μ/Π ΤΠ
 Στις 7 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε έλεγχος Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων (ΤΧΕ) του 625 Μ/Π ΤΠ.

Στις 9 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο ΠΒ του Στρατοπέδου «Επχου Θωμά Προκοπίδη», άσκηση «Πυρ και κίνηση 2 

ανδρών με πραγματικά πυρά», στο πλαίσιο του ΣΠΕΝ 2020 Ε΄ ΕΣΣΟ. 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Στις 11 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Υποδιοικητή του Δ΄ ΣΣ, Υποστρατήγου Γεώργιου Κωστίδη, η Γ΄ φάση της 

διαγωνιστικής βολής του προσωπικού των ΤΕΘ Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Νέστου. Το ΤΕΘ Αλεξανδρούπολης 

κατέλαβε την πρώτη θέση στον σκοπευτικό αγώνα βολής τυφεκίου G3A3 στα 300 μ., που είχε σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης σκο-

πευτικής ομάδας, αποτελούμενης από 10 Εθνοφύλακες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στις 18 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας και ικανότητας των Ταγμάτων Εθνοφυλακής, του Δ΄ ΣΣ, το ΤΕΘ Τραϊανούπολης πραγματοποίησε την Άσκηση ΤΑΜΣ 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ» (Ασφάλεια Αεροδρομίου) στο Α/Δ Αλεξανδρούπολης. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΕΝ

 5η ΤΑΞΠΖ 

Στις 11 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΘ Ηρακλείου πορεία 15 χλμ. και βολές ελαφρών όπλων Πεζικού στο ΠΒ 

«ΓΟΥΒΩΝ» Ηρακλείου.

 79 ΑΔΤΕ 
Από 2 έως 7 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επιχειρησιακή 

αξιολόγηση της 79 ΜΕΘ, με εκτέλεση Α/Α βολών από εκτοξευτή 

ΟΣΑ-ΑΚ και Κ/Β STINGER στο ΠΒΚ.

 96 ΑΔΤΕ 
Από 13 έως 15 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν βολές όλμων ΠΒ Α/Α και Α/Β οπλικών συστημάτων σε θαλάσσιους 

στόχους. 

 88 ΣΔΙ 
Στις 22 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν βολές ΠΒ και Α/Α όπλων (Π/Μ οβιδοβόλα Μ101 105 χιλ και RH-202-ZU-23), στην 

ε/ν Αγίου Ευστρατίου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ

 ΚΕΤΘ
Στις 19 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε κατάταξη και έναρξη 

εκπαίδευσης, 23 Δοκίμων Ανθυποπυραγών και 93 Δοκίμων πυρο-

σβεστών, στο Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ ΜΕΛΙΔΗ».

 ΚΕΕΔ
Την 1η Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο ΠΒ Κανδηλίου, βολή τυφεκίου Μ16Α2 από το ΤΠΕΝ της 2020 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ.

 ΣΠΒ
 Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν στο ΠΒ Μεγάρων εκπαιδευτικές βολές ΠΒ με Ρ/Μ Οβιδοβόλα Μ101Α1 

(105 χιλ.) από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ (Τάξης ΣΣΕ/20) και υποψηφίων ΥΕΑ της 2020 Γ΄ ΕΣΣΟ, 

παρουσία του Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΠΒ.

 747 ΕΤΜΧ
Στις 14 Οκτωβρίου 2020, συμμετείχε η 

Διμοιρία ΕΤΑΚ στην άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 

2020» που διεξήχθη στην Κύπρο.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
 71η Α/Μ ΤΑΞ 
Από 12 έως 15 Οκτωβρίου 2020, διεξήχθη «4ήμερο Βολών» από τις Μονάδες της Ταξιαρχίας.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
 Στις 8 Οκτωβρίου 2020, υλοποιήθηκε σύζευξη των Τμημά-

των Χρονικών Ετοιμοτήτων από προσωπικό του 505 ΤΠΖΝ.

 13 ΔΕΕ 
Από 9 έως 12 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε συνεργασία των Μονάδων της Διοίκησης με την ΠΑ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
Στις 5 και 21 Οκτωβρίου 2020, εκτελέστηκε «Συντήρηση Αλεξιπτωτιστού» από Ε/Π CH-47D, στη ΖΡ Ανθόφυτου και Μεγάρων, από 

προσωπικό της Ταξιαρχίας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εισαγωγή
Το 971 ΤΣΝ αποτελεί οργανική Μονάδα 

της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.
Το έμβλημα της Στρατονομίας φέρει 

ως φόντο μία από τις αρχικές μορφές της 
Ελληνικής Σημαίας, που υποδηλώνει την 
αρχαιότητα της Υπηρεσίας, μία αρχαιο-
ελληνική περικεφαλαία χρώματος καφέ, 
που εκφράζει τη σωματική ρώμη και 
ανδρεία –αρετές που πρέπει να διαθέτει 
ο κάθε Στρατονόμος– και ένα σύμπλεγ-
μα «ζυγού δικαιοσύνης»  του οποίου το 
στέλεχος απεικονίζεται με ερυθρό ξίφος 
που παραπέμπει στην ισχύ και την απο-
φασιστικότητα του προσωπικού της Στρα-
τονομίας για την επιβολή του Νόμου. Το 
απόφθεγμα «ΝΟΜΟΙΣ ΠΕΙΘΟΥ» σημαίνει 
«Υπάκουε ενσυνείδητα στους Νόμους» 
και αποδίδεται στον Χίλωνα, έναν από 
τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας (6ος 
π.Χ. αιώνας).

971 ΤΣΝ

Ιστορικά στοιχεία
Την 1η Απριλίου 1976, συγκροτήθηκε με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού ο 971 Λόχος Στρατονομίας, με σκοπό να συνδράμει τη Διοίκηση στο να παρα-
κολουθεί και να εξασφαλίζει την εκτός των Μονάδων τάξη, ασφάλεια, πειθαρχία, 
αλλά και την άψογη παράσταση του Στρατεύματος. Συγκροτήθηκε στην Κοζάνη με 
προσωπικό και μέσα του 954 Λόχου Στρατονομίας της ΙΧ ΜΠ. Στις 3 Ιουνίου 1976, 
μεταστάθμευσε στην Ξάνθη, στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΕΜΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», 
όπου βρίσκεται μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνοντας επιπλέον των παραπάνω απο-
στολών και τον έλεγχο κυκλοφορίας στην ΠΕ της Ξάνθης με οργανική υπαγωγή 
στο Δ΄ ΣΣ και από 1ης Ιανουαρίου 1979 υπήχθη οργανικά στην IV ΤΑΞΥΠ μέχρι 19 
Φεβρουαρίου 2004.

Την 31η Μαρτίου 1983, λόγω μεταπτώσεως της 21ης Διμοιρίας ΣΝ σε ετοιμότητα «Γ», 
η Μονάδα διέθεσε στην ΧΧΙ ΤΘΤ τμήμα στρατονομίας για την υποβοήθηση του έργου του 
Φρουραρχείου Κομοτηνής σε θέματα τάξεως-πειθαρχίας και τον έλεγχο της κυκλοφο-
ρίας στην ΠΕ της ΧΧΙ ΤΘΤ (ΠΕ Ροδόπης).

Την 31η Οκτωβρίου 1991, με διαταγή του ΥΕΘΑ, ανασυγκροτείται, μεταπίπτει σε 
Τάγμα Στρατονομίας και ονομάζεται 971 ΤΑΓΜΑ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ με ενεργό μόνο 
τον 1ο Λόχο.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2004, με διαταγή του ΓΕΣ/ΔΟΡ/1α, το Τάγμα υπάγεται οργανικά 
στην 29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ και αναλαμβάνει τα θέματα τάξεως και πειθαρχίας της Φρουράς 
Κομοτηνής με Ομάδα Στρατονομίας (ΟΣΝ).
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αποστολή του 971 ΤΣΝ είναι:

1 Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εξα-
σφάλιση τής εκτός των Μονάδων ασφά-

λειας, τάξης, πειθαρχίας και παράστασης 
του στρατιωτικού προσωπικού.

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

που αφορά την τάξη και την πειθαρχία του 
στρατεύματος.

3Η προστασία 
του στρατιωτικού υλικού.

4 Ο χειρισμός λιποτακτών, λοιπών υπό-
δικων, καθώς και των αιχμαλώτων 

πολέμου.

5Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκπλήρωσης 
της αποστολής της Μονάδας:
 Ανατίθενται αποστολές που αφορούν 

στη λήψη μέτρων ρυθμίσεως Στρατιωτι-
κής Τροχαίας Κινήσεως αλλά και την εξα-
σφάλιση του στρατιωτικού υλικού μέσω 
της συνοδείας φαλαγγών. 

Αναλυτικότερα, μεριμνά για:
• Την επιβολή των νόμων, των κανονι-

σμών και των διαταγών
• 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

• Την προστασία της ιδιοκτησίας και την 
παρεμπόδιση της κλοπής στρατιωτικών 
εφοδίων και υλικών.

• Την προαγωγή της ασφάλειας του 
Στρατεύματος.

• Την κράτηση, τη φροντίδα, την περί-
θαλψη και τον επαναπατρισμό των αιχμα-
λώτων πολέμου, των υπηκόων του εχθρού 
και των προσφύγων σε περίοδο πολέμου.

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

 Διενεργούνται ένορκες προανακρί-
σεις για τροχαία ατυχήματα, στα οποία 
εμπλέκονται στρατιωτικά οχήματα ή αφο-
ρούν αδικήματα που σχετίζονται με έκνο-
μες ενέργειες του στρατιωτικού προσωπι-
κού. Επίσης, κατόπιν διαταγής του Στρατι-
ωτικού Εισαγγελέα, μπορεί να προβεί σε 
σύλληψη, μεταγωγή ή ακόμα και προσω-
ρινή κράτηση στρατιωτικού. 

Αναλυτικότερα, μεριμνά για:
• Τη διενέργεια Ένορκης Προανάκρισης 

για αυτόφωρα αδικήματα είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν διαταγής από αυτόν που ασκεί 
την ποινική δίωξη.

• Τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εισαγγελί-
ας του Διαρκούς Στρατοδικείου Ξάνθης.

• Τη σύλληψη λιποτακτών, κρατουμένων που έχουν διαφύγει από τους χώρους κρά-
τησής τους, αδικαιολογήτως απόντων στρατιωτικών, καθώς και τη μεταγωγή τους στον 
αρμόδιο εισαγγελέα ή εφόσον απαιτηθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εκπαίδευση
 Το 971 ΤΣΝ είναι Μονάδα επιχειρη-

σιακής εκπαίδευσης, η οποία διεξάγεται 
σύμφωνα με το Π.Ω.Υ.Ε, τις ΓΟΕ/ΓΕΣ, τις 
ΕΟΕ του ΓΕΣ/Β7 και τις ΣΟΕ των προϊστά-
μενων Σχηματισμών.

 ΑΝΣΚ και διαρκής επιδίωξη είναι 
η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους 
γνώσεων επί των στρατονομικών καθη-
κόντων, συντήρησης 1ου κλιμακίου και 
επί των δυνατοτήτων και περιορισμών 
των οχημάτων-δικύκλων. Στο πλαίσιο 
υλοποίησης των διαταγών της Ιεραρχίας, 
ή Μονάδα διεξάγει τα παρακάτω σχολεία:

• Ταχύρρυθμης εκπαίδευσης νεοτοπο-
θετημένων οπλιτών ΣΝ με την παρουσία-
σή τους στη Μονάδα.

• Επέκτασης άδειας ικανότητας οδήγη-
σης δικυκλιστή, όποτε αυτό απαιτηθεί για 
τα νεοτοποθετημένα στελέχη με τις τακτι-
κές-έκτακτες μεταθέσεις εκάστου έτους.

 Τα αντικείμενα εκπαίδευσης του προ-
σωπικού έχουν όπως παρακάτω:

• Ατομική Τακτική
• Βολές Οπλομηχανημάτων
• Κανονισμοί Στρατονομίας
• Κανονισμός Ελέγχου Κυκλοφορίας
• Τροχαία Κίνηση
• Μηχανοδήγηση Οχημάτων και Δικύκλων
• Ενημερώσεις-Αναγνωρίσεις επί των 

Σχεδίων που εφαρμόζει η Μονάδα
• Αυτοπροστασία Μονάδας.

Δραστηριότητες
Η Μονάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες 

τις δραστηριότητες που της ανατίθενται, με 
σκοπό την επαύξηση της μαχητικής ικα-
νότητάς της, αλλά και την εκπαίδευσή της 
στην αντιμετώπιση των θεμάτων αρμοδιό-
τητάς της. Κύρια επιδίωξη είναι η απόκτηση 
εμπειρίας από το σύνολο του προσωπικού 
της. Με γνώμονα τα παραπάνω αναφέρο-
νται οι κύριες δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχει η Μονάδα, όπως παρακάτω:

 Εκτέλεση αποστολών για τη διασφάλι-
ση της προστασίας του ανθρώπινου δυνα-
μικού και του υλικού με τη διάθεση προ-
σωπικού και μέσων για τη συνοδεία φα-
λαγγών, κατά την εκτέλεση κινήσεων στη 
ΠΕ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, ανεξαρτήτως χρονικού 
περιορισμού, προσωπικού και μέσων

 Παροχή ασφάλειας και τήρηση μέ-
τρων τάξεως, όπου συμμετέχει προσωπι-
κό και μέσα, όπως:

• Διάθεση συνήθους φρουράς στο Διαρκές Στρατοδικείο Ξάνθης, καθώς και επιπλέον 
προσωπικού για την επαύξηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των δικασίμων

• Διάθεση προσωπικού κατά την κατάταξη Ν/Σ Οπλιτών στα ΣΥΠΟ της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 
και της XXV ΤΘΤ, σε Ροδόπη και Ξάνθη αντίστοιχα.

 Διενέργεια, εντός της περιοχής ευθύνης:
• Συλλήψεων-Μεταγωγών Στρατιωτικού Προσωπικού
• Καταγραφής Τροχαίων Ατυχημάτων
• Ελέγχων τάξης και πειθαρχίας με την υλοποίηση σημείων ελέγχου προσωπικού-ο-

χημάτων.

Διεθνείς συνεργασίες
Η Μονάδα συμμετέχει με τη διάθεση προσωπικού και μέ-

σων στη συνοδεία φαλαγγών οχημάτων, στο πλαίσιο των δια-
κρατικών συμφωνιών εντός της ΠΕ της.

Κοινωνική Προσφορά
Το 971 ΤΣΝ αναλαμβάνει αποστολές στο πλαίσιο της ευ-

ρύτερης κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, συνεισφέροντας 
στο μέτρο των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με τις κα-
τευθύνσεις των προϊσταμένων κλιμακίων στη στήριξη των 
τοπικών κοινοτήτων, επιδιώκοντας τη συμβολή και την 
ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους 
πολίτες, μέσω της διάθεσης προσωπικού και μέσων για 
την πραγματοποίηση:

 Εορτασμών εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου στην 
Αθήνα και της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς 
και  στις ΠΕ Ροδόπης και Ξάνθης με τη διάθεση εποχούμε-
νου τμήματος δικυκλιστών

 Εορτασμών εθνικών επετείων της 14ης Μαΐου για την 
απελευθέρωση της Κομοτηνής και της 4ης Οκτωβρίου για 
την απελευθέρωση της Ξάνθης

 Διαφόρων θρησκευτικών και τοπικού ενδιαφέροντος 
εορταστικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην εμπέδω-
ση του αισθήματος της υπερηφάνειας στο προσωπικό και 
ενισχύουν την ανάπτυξη δεσμών με τους πολίτες 

 Έπαρσης και υποστολής της σημαίας στις κεντρικές 
πλατείες τόσο της Κομοτηνής όσο και της Ξάνθης, εκάστη 
επίσημη αργία και όλες τις Κυριακές του έτους.
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 Στις 21 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα ΤΕΝΞ εκκαθάριση σε οικόπεδο ιδιώτη στο χωριό Ριζάρι.

 Στις 13 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αι-

μοδοσία στο ΣΤΕΠ/ 34 Μ/Κ ΤΑΞ, με συμμετοχή προσωπικού 

της Ταξιαρχίας. 

Γ΄ ΣΣ
 Πραγματοποιήθηκε προσφορά προστατευτικών μασκών σε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο χωριό 

Προμάχοι.

Δ΄ ΣΣ
Από 18 Νοεμβρίου 2020, διατέθηκαν 2 σκηνές Νο 2 στο «Σισμανόγλειο» ΓΝ Κομοτηνής, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανά-

γκες του νοσοκομείου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19. Οι σκηνές θα παραμείνουν στη διάθεση του νοσοκομείου 

μέχρι 30 Απριλίου 2021. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΔΕΝ
 98 ΑΔΤΕ
Συνδρομή προσωπικού στην τοποθέτηση σκηνών στο νέο ΚΥΤ 

Μαυροβουνίου.

 Πραγματοποίηση αιμοδοσίας στο 588 ΤΕ, στη νήσο Λέρο, στις 5 Νοεμβρίου 2020. Συγκεντρώθηκαν 31 φιάλες αίματος.

 80 ΑΔΤΕ
 Πραγματοποίηση κτηνιατρικής εξέτασης των αμνοεριφίων της μοναδικής κατοίκου της νησίδας Κίναρος των Δωδε-

κανήσων, στις 27 Οκτωβρίου 2020.

 79 ΑΔΤΕ
Συνδρομή με προσωπικό και μέσα, καθώς και παρο-

χή ειδών σίτισης, στην Περιφερειακή Ενότητα και τους 

Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, μετά τον κατα-

στροφικό σεισμό που έπληξε τη νήσο, στις 30 Οκτωβρί-

ου 2020.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΔΥΣ
 IV ΤΑΞΥΠ
Από 5 έως 14 Νοεμβρίου 2020, έλαβε χώρα πρόγραμ-

μα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΒΝΣ Ξάνθης με τη 

συμμετοχή 53 φιλοξενούμενων νηπίων ηλικίας 2,5 έως 4 

ετών, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους και τη δημιουρ-

γία επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα αναδει-

κνύεται και η προσφορά του Στρατού στην προστασία του 

περιβάλλοντος.

ΙΜΠ
 1η ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ
Στις 14 Οκτωβρίου 2020, έγινε δωρεά τριών tablet στους πρωτεύσαντες μαθητές του σχολικού έτους 2019-2020, των Γυμνασίων 

- ΕΠΑΛ - ΓΕΛ Γλαύκης, από προσωπικό του 2ου Λ/ΒΕΚΕΕΔ.

 ΔΥΒ
Στις 10 Νοεμβρίου 2020, και στο πλαίσιο του «Έτους 

Προστασίας Περιβάλλοντος» τα νήπια της Α΄ Τάξης του 

Β΄ ΒΝΣΑ κατασκεύασαν μακέτα του σταθμού από ανα-

κλυκλώσιμα υλικά.

 1η ΤΑΞΑΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Γ΄ Τριμήνου 2020, η Ταξιαρχία υποστήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκτελώντας αεροδιακομιδές.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συνδρομή του ΕΣ στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν 
στην ΠΕ Θεσσαλίας και Κεφαλλονιάς απο τον κυκλώνα «ΙΑΝΟ». 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διάθεση υλικών σε Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση του COVID-19.
Στο πλαίσιο υποστήριξης των Νοσοκομείων κατά της πανδημίας του COVID-19, διατέθηκαν τα παρακάτω υλικά:

                                                                     48 Σκηνές

                                                                     52 Κρεβάτια

                                                                     17 Τραπέζια

                                                                     30 Καρέκλες

 35 Μαξιλάρια

 35 Στρώματα

 16 Σάκους με άμμο

 6 Πάγκους
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γ΄ ΣΣ
 Διαμόρφωση κτηρίου πρώην Γραφείου Ενημέρωσης 

Κοινού, σε Βρεφονηπιακό Σταθμό.

 Από 16 Δεκεμβρίου 2019, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή και ο εξοπλισμός 12 ξενώνων στο Στρατόπεδο «Κώττα». 
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΣΔΕΝ
 98 ΑΔΤΕ
Ανακαίνιση  των ξενώνων Φρουράς Μυτιλήνης.

 80 ΑΔΤΕ
Ολοκλήρωση ανακαίνισης ξενώνων Φρουράς Κω.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

      Ούλα που
αιμορραγούν
Αιτιολογία, παράγοντες κινδύνου, 
συμπτώματα, πρόληψη και θεραπεία
Τα υγιή ούλα δεν αιμορραγούν, επομένως αν παρατηρήσετε αιμορραγία κατά το βούρτσισμα των δοντιών, 
αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ασθένειας των ούλων. Η ουλίτιδα είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα της στομα-
τικής κοιλότητας. Είναι η φλεγμονώδης αντίδραση των ούλων, από τον μικροβιακό παράγοντα.

Η πιο κοινή αιτία της ουλίτιδας είναι η ανεπαρκής στομα-
τική υγιεινή, η οποία οδηγεί στον σχηματισμό μικροβιακής 
πλάκας, μιας κολλώδους μεμβράνης από τροφή και βα-
κτήρια. Εφόσον αυτή δεν αφαιρεθεί με το βούρτσισμα, με-
τατρέπεται σε τρυγία (πέτρα). Η πέτρα στη συνέχεια, προ-
σελκύει επιπλέον μικρόβια που οδηγούν στην ανάπτυξη 
φλεγμονής (μόλυνσης) στα ούλα και μπορεί να αφαιρεθεί 
μόνο από τον οδοντίατρο με τη χρήση υπέρηχου.
Επιπλέον παράγοντες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με αυ-

ξημένο κίνδυνο εμφάνισης της ουλίτιδας είναι: κάπνισμα, 
κακή διατροφή, έλλειψη βιταμίνης C, ξηροστομία, ορμονι-
κές αλλαγές, εγκυμοσύνη, ελαττωματικές αποκαταστάσεις/
σφραγίσματα, μειωμένη άμυνα και ορισμένα φάρμακα.
Τα υγιή ούλα είναι ροζ και προσκολλημένα γύρω από 

κάθε δόντι. Οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα 
θεωρείται ένδειξη πιθανής ουλίτιδας: ερυθρό χρώμα ού-
λων, πρήξιμο ούλων, ούλα που αιμορραγούν εύκολα είτε 
κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος είτε αυτόματα, υπε-
ρευαισθησία, υποχώρηση ούλων και κακοσμία στόματος.
Η συχνότητα με την οποία πρέπει να επισκεπτόμαστε τον 

οδοντίατρο για καθαρισμό δεν είναι ίδια για όλους και 
καθορίζεται από τον γιατρό μας. Ο οδοντικός καθαρισμός 

(αποτρύγωση) είναι απαραίτητος, προκειμένου να προλά-
βουμε περιοδοντικές νόσους, όπως η ουλίτιδα ή ακόμα 
και περιοδοντίτιδα, σε αρχικά στάδια, πριν δηλαδή προκα-
λέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στους ιστούς που στηρίζουν 
τα δόντια (ούλα και οστά γνάθων).
Συνολικά, η ουλίτιδα είναι μια αντιστρεπτή νόσος. Για 

να προστατεύσουμε την υγεία των ούλων, θα πρέπει να 
υιοθετηθούν συγκεκριμένες καθημερινές πρακτικές. Η 
σωστή στοματική υγιεινή παίζει τον κυρίαρχο ρόλο για 
την πρόληψη αλλά και θεραπεία της ουλίτιδας. Αυτή, πε-
ριλαμβάνει το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών με 
μια μαλακή/μέτρια οδοντόβουρτσα, τουλάχιστον δύο φο-
ρές την ημέρα, με τον κατάλληλο τρόπο βουρτσίσματος 
που σας έχει επιδείξει ο οδοντίατρός σας. Η χρήση του 
οδοντικού νήματος είναι εξίσου σημαντική, καθώς βοηθά 
στην αφαίρεση συσσωρευμένης πλάκας που βρίσκεται 
ανάμεσα στα δόντια, σημεία που δεν μπορεί να φτάσει 
η οδοντόβουρτσά μας. Ο τακτικός καθαρισμός από τον 
οδοντίατρο, καθώς και η χρήση στοματικού διαλύματος 
όπου αυτό συστήνεται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 
την υγεία των ούλων.

Λγός (ΥΟ) Θωμάς Παπαδόπουλος, 424 ΓΣΝΕ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το 1802, η Ευρώπη αποτελείτο από αρκετές εκατοντάδες κρά-
τη υπό την κατοχή της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Ρωσίας, της 
Πρωσίας και της πιο ισχυρής για την εποχή χώρας, της Γαλλίας. 
Tα στρατιωτικά κατορθώματα του Ναπολέοντα οδήγησαν στον 
ολοκληρωτικό έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της Ευρώπης. Αξίζει να 
αναφέρουμε μόνο το παράδειγμα του γεωγραφικού χώρου που 
καταλάμβαναν τα γερμανικά κράτη για να αντιληφθούμε την επί-
δραση του Γάλλου στρατηλάτη. Τα περισσότερα κράτη της Αγί-
ας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αναδιοργανώθηκαν (mediatized),1 
αλλάζοντας υπαγωγή μεταξύ των ετών 1803 και 1806. Αυτά τα 
κράτη έχασαν την άμεση υπαγωγή τους στον αυτοκράτορα και 
ενσωματώθηκαν σε άλλες κρατικές οντότητες. Με τη συνθήκη 
συνομοσπονδίας του Ρήνου ο αριθμός των γερμανικών κρατών 
–βασίλεια, αρχιδουκάτα, δουκάτα, βαρωνίες και ελεύθερες πό-
λεις– που υπήρχαν πριν τη Γαλλική Επανάσταση, μειώθηκε από 
περίπου 360 σε 39 κράτη από τα οποία το ένα θα παραμείνει αυ-

Το Συνέδριο της Βιέννης

1Ο όρος “mediatization” χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την αναδιοργάνωση κυρίως των γερμανικών κρατών αλλά σε μικρότερο βαθμό και αυτών της Ιταλίας 
(Orsini, Doria, Pallavicini), της Ρωσίας (Sibirsky, Vorotynsky) και Γαλλίας (Rohan, de Bouilon, Lorraine), που συνέβη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.

2Με το σύμφωνο αυτό επικυρωνόταν η οριστική λήξη των εχθροπραξιών. Η σύνταξη του προέβλεπε την αποκατάσταση της μοναρχίας στη Γαλλία με την ενθρόνιση 
ενός εκ των Βουρβόνων Μοναρχών (αλλά και όλων των κατακτημένων περιοχών) και την επαναφορά των συνόρων της Γαλλίας που είχε το έτος 1792, αναγνωρίζο-
ντας της κάποια εδάφη που είχε προσαρτήσει την 1η περίοδο των πολέμων της επανάστασης. Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον πόλεμον 1918, τόμος δεύτερος, 
Αθήναι 1961, 128-138.

τοκρατορία (Αυστρία), τα πέντε θα είναι 
βασίλεια και τα υπόλοιπα αρχιδουκάτα, 
δουκάτα και ελεύθερες πόλεις.

 Το 1812, όταν ο Γάλλος ηγέτης επι-
τέθηκε εναντίον της Ρωσίας, η Αγγλία, 
η Ισπανία και η Πορτογαλία βρίσκονταν 
ήδη σε πολεμικές συγκρούσεις με τη 
Γαλλία.  Στον συνασπισμό δυνάμεων 
που δημιουργήθηκε για να αντιμετω-
πίσει τη Γαλλία προστέθηκαν αργότερα 
η Σουηδία και η Αυστρία, ενώ το 1813, 
η συμμετοχή της Πρωσίας σε αυτήν θα 
συντελέσει στη λύση της πολιορκίας της 
Ευρώπης από τον Γάλλο κατακτητή. Το 
1814, τα συμμαχικά στρατεύματα συ-
νέτριψαν τη Γαλλία και τον Μάρτιο του 
ίδιου έτους προέλασαν μέσα στο Παρίσι. 

Μετά τη στρατιωτική ήττα των Γάλ-
λων και την επακόλουθη πτώση της 
Γαλλικής Αυτοκρατορίας, οι νικήτρι-
ες δυνάμεις, Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία 
και Αγγλία, εντάχθηκαν σε ένα πλαίσιο 
έναρξης διαδικασιών επαναφοράς, με 

σκοπό την επίλυση των διαφόρων προ-
βλημάτων, όπως αυτά προέκυψαν μετά τη 

μακροχρόνια περίοδο των πολεμικών συρράξεων. Η έναρξη 
των εργασιών ανάγεται στο πρώτο σύμφωνο των Παρισίων,2 το 
οποίο υπογράφηκε στις 30 Μαΐου 1814 ανάμεσα στη γαλλική με-
ταβατική κυβέρνηση και τις νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις. Στο 
σύμφωνο των Παρισίων και βάσει του καταστατικού του χάρτη 
προβλέπονταν πως οι νικήτριες δυνάμεις θα προσέρχονταν στην 
πρωτεύουσα της Αυστρίας, τη Βιέννη, και θα συμμετείχαν σε ένα 
συνέδριο με σκοπό την επαναφορά της  κοινωνικής και πολιτικής 
κατάστασης που υπήρχε πριν τη Γαλλική Επανάσταση.

Από τον Σεπτέμβριο του 1814 μέχρι και τον Ιούνιο του 1815, 
οι τέσσερις νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις των Ναπολεόντει-
ων Πολέμων και μεγάλος αριθμός κυβερνώντων, αξιωματού-
χων, εκπροσώπων άλλων μικρότερων κρατών, έδιναν το πα-
ρόν στις συσκέψεις του Συνεδρίου της Βιέννης. Επρόκειτο για 
τη μεγαλύτερη πολιτική συνάντηση στην ευρωπαϊκή ιστορία. 
Ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό του Συνεδρίου της Βιέννης 

ήταν ότι δεν ήταν ένα κανονικό συνέ-
δριο με επίσημη σύγκληση ολομέλει-
ας. Οι περισσότερες από τις συζητήσεις 
πραγματοποιούνταν με ανεπίσημο τρό-
πο, πρόσωπο με πρόσωπο, μεταξύ των 
εκπροσώπων των μεγαλύτερων κρα-
τών ή ευρύτερες συζητήσεις με περι-
ορισμένη φυσικά την αντιπροσώπευση 
των λιγότερο σημαντικών κρατών. Από 
την άλλη πλευρά, το Συνέδριο αποτέ-
λεσε την πρώτη περίπτωση σε πανευ-
ρωπαϊκή κλίμακα, στο οποίο άνθρωποι 
από όλα σχεδόν τα κράτη συγκεντρώ-
θηκαν σε ένα μέρος για να καταλήξουν 
σε μια συμφωνία αντί να εφαρμόσουν 
παλαιότερες πρακτικές, σύμφωνα με 
τις οποίες οι συμφωνίες έκλειναν με 
αγγελιαφόρους και μηνύματα μεταξύ 
των εμπλεκόμενων δυνάμεων. 

Το κεντρικό μέλημα του Συνεδρίου 
της Βιέννης ήταν να αναδιανείμει τα 
κατεκτημένα εδάφη, να δημιουργήσει 
ισορροπία δυνάμεων, να αποκατα-
στήσει την προ του Ναπολέοντα τάξη 
πραγμάτων διά της παλινόρθωσης του 
Βασιλιά Λουδοβίκου XVIII, να επιστρέ-
ψει τη δύναμη εξουσίας στις οικογέ-
νειες του 1789 και να αποκαταστήσει 
τη δύναμη της Ρωμαιοκαθολικής Εκ-
κλησίας. Στο τραπέζι των συζητήσε-
ων τέθηκε και το θέμα δημιουργίας 
μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας που θα 
εγκαθίδρυε μια ομάδα ανεξάρτητων 
βασιλείων και που θα συνδέονταν με-
ταξύ τους μέσω ενός ενιαίου διοικητι-
κού οργάνου, το οποίο μεταξύ άλλων 
θα παρείχε στρατιωτική άμυνα. Στο 
ίδιο σχέδιο η νεοδημιουργηθείσα Ελβετία θα αναλάμβανε τον 
ρόλο μιας ουδέτερης χώρας και ως μιας χώρας που θα συ-
γκέντρωνε τις οικονομίες όλων των χωρών. 

Κύριο ρόλο από πλευράς της Μεγάλης Βρετανίας είχε ο 
Κάσλρεϊ (Robert Stewart, Lord Castlereagh), ευέλικτος και 
επιτήδειος διπλωμάτης, με μία ψυχρή εξωτερική εμφάνιση, 
που αδιαφορούσε για το άκαμπτο πρωτόκολλο των διπλω-
ματών του Παλαιού Καθεστώτος. Σπουδαίο ρόλο στο Συνέ-
δριο είχε και ο Αυστριακός Καγκελάριος Μέτερνιχ (Clemens 
Wenzel Lothar von Metternich), επιδέξιος και συνετός δι-
πλωμάτης. Ο Μέτερνιχ αντιλαμβανόταν την ευρωπαϊκή ισορ-
ροπία διαφορετικά από τον Κάσλρεϊ. Πρώτον, ο Μέτερνιχ 
μισούσε τη Γαλλική Επανάσταση και θεωρούσε ότι η ευ-
ρωπαϊκή ισορροπία μπορούσε να στηριχθεί σε μία συντη-
ρητική Ευρώπη, στην οποία οποιαδήποτε διάθεση αλλαγής 
θα καταπνιγόταν, και δεύτερον, ο Μέτερνιχ εκτιμούσε πως 
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μετά την αποκατάστασή του, δεν 

θα μπορούσε να λειτουργήσει, παρά μόνο υπό την εγγύηση 
της Αυστρίας. Επί της αρχής και οι δύο συμφωνούσαν, όχι 
όμως και με τις μεθοδεύσεις. Ωστόσο, κύριος αντίπαλος και 
των δύο ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος Α΄, που, όχι άδικα, θε-
ωρούσε εαυτόν ως πρωτεργάτη της συμμαχίας που διέλυσε 
τον Ναπολέοντα. Η Αυστρία και η Αγγλία ανησυχούσαν για 
το ενδιαφέρον του Τσάρου στον «μεγάλο ασθενή της Ευ-
ρώπης», την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι επιθυμούσε 
να τεθεί επικεφαλής των ορθοδόξων λαών των Βαλκανίων 
– γεγονός, που τον έφερνε σε ανταγωνισμό με την Αυστρία, 
που θεωρούσε τη βαλκανική χερσόνησο ως δικό της χώρο 
επέκτασης. Συγχρόνως, ο Τσάρος, επεδίωκε τον έλεγχο των 
Στενών, δίνοντάς του διέξοδο στην ανατολική Μεσόγειο, που 
βρισκόταν υπό την απόλυτη ηγεμονία των Άγγλων.

Οι αποφάσεις λήφθηκαν από τις πέντε μεγάλες δυνάμεις (Αυ-
στρία, Γαλλία, Πρωσία, Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο) και όχι 
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν μπορούσαν να 

Το Συνέδριο της Βιέννης

Robert Stewart, Viscount Castlereagh (1769-1822)
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους.3 Τα ουσιαστικά αποτελέσμα-
τα του Συνεδρίου αντανακλούσαν τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες 
και προτεραιότητες των νικητών. Όσον αφορά στη Βρετανία, οι 
αξιώσεις της ήταν αποικιοκρατικής μορφής εξασφαλίζοντας 
ναυτικές βάσεις: τη νησίδα της Ελιγολάνδης (ανοικτά της Δανίας), 

τη Μάλτα και τα Ιόνια νησιά. Μαζί με το 
Γιβραλτάρ που κατείχε ήδη, η Βρετα-
νία κατοχύρωσε την κυριαρχία της στη 
θάλασσα. Επιπλέον, για να εμποδίσει 
οποιοδήποτε γαλλικό εγχείρημα προς 
τη φλαμανδική ακτή και την Αμβέρσα 
προώθησε τη σύσταση του Βασιλείου 
της Ολλανδίας, όπου προσαρτήθηκαν το 
Βέλγιο και το βασίλειο των Κάτων Χω-
ρών, αναθέτοντας τον θρόνο στον Οίκο 
της Οράγγης. Τέλος, με βρετανική πα-
ρέμβαση, η Ρηνανία, από γαλλικό προ-
τεκτοράτο, δόθηκε στην Πρωσία, καθώς, 
τότε η Αγγλία θεωρούσε την Γαλλία ως 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ευρω-
παϊκή ισορροπία, κάτι για το οποίο η 
ιστορία τη διέψευσε, καθώς η ενίσχυση 
της Πρωσίας έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στον 
γερμανικό χώρο.

Στο Νότο, η Σαρδηνία προσάρτησε τη 
Γένοβα και τη Σαβοΐα, ενώ η Αυστρία 
ανέκτησε την ηγεμονία της στη Βόρεια 
Ιταλία. Οι Αυστριακοί πήραν τη Λομ-
βαρδία και Βενετία, την Τεργέστη και τις 
δαλματικές ακτές και διόριζαν δικούς 
τους αρχιδούκες στην Πάρμα και τη 
Φλωρεντία.

Η Αυστρία είχε αυξήσει την επιρροή, 
καθώς ήλεγχε –σχεδόν πλήρως– την 
Ιταλία. Ανετέθη στην Αυστρία η προε-
δρία της χαλαρής συνομοσπονδίας των 
39 γερμανικών κρατιδίων. Ήταν ένας εύ-
σχημος τρόπος για τη διάλυση της Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που, εκτός 
από τους Αυστριακούς, κανένας δεν 
ήθελε να ανασυστήσει. Οι Βρετανοί θε-
ωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξι-
σορροπούνταν οι γερμανικές δυνάμεις 
–Πρωσία και Αυστρία– και καμία από τις 
δύο δεν θα μπορούσε να επιβληθεί σε 
ολόκληρο τον γερμανικό χώρο. Η Βρε-

τανία και η Δανία αποκτούσαν δικαίωμα στη συνομοσπονδία, η 
πρώτη, διότι ο βασιλιάς της ήταν και βασιλιάς του Αννόβερου και 
η δεύτερη, λόγω της ύπαρξης δανέζικης κοινότητας στο κρατίδιο 
του Σλέσβιχ (Schlewig), ενισχύοντας την άποψη ότι οι Μεγάλες 
Δυνάμεις επεδίωκαν να ελέγξουν τις εξελίξεις στη Γερμανία. 

Δύο βασικά ζητήματα ήταν η Σαξονία 
και η Πολωνία. Η Πρωσία απαιτούσε 
την προσάρτηση της πρώτης και η Ρω-
σία της δεύτερης. Ωστόσο, η Αυστρία 
αντιδρούσε, καθώς δεν τη συνέφερε η 
περαιτέρω επέκταση της Πρωσίας, και 
η Γαλλία, που είχε εναποθέσει πολλές 
ελπίδες στη δημιουργία ενός ανεξάρ-
τητου πολωνικού κράτους. Μετά από 
έντονες αντιπαραθέσεις, συμφώνησαν 
στην προσάρτηση των 2/3 της Σαξονίας 
στη Ρηνανία, δηλαδή, στην Πρωσία και 
τη δημιουργία ενός πολωνικού κράτους 
ως συνταγματικό βασίλειο, υπαγόμενο 
στον Τσάρο. Η αντιμετώπιση για την Πο-
λωνία κατεδείκνυε τη γενικότερη αντί-
ληψη που επικρατούσε στο Συνέδριο, 
με την πλήρη αδιαφορία για τις επιθυ-
μίες των λαών για την τύχη των οποί-
ων αποφάσιζαν. Οι λαοί της Ευρώπης 
αντιμετωπίστηκαν με τον παλιό τρόπο, 
ως «ψυχές», όπως έλεγαν οι σύνεδροι, 
παρά ως πολίτες με δική τους βούληση.

Η Ρωσία χωρίς να λάβει όσα επιθυ-
μούσε είχε τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς 
είχε υπό την επίβλεψή της την Πολωνία, 
αυξάνοντας έτσι τη διείσδυση στην κε-
ντρική Ευρώπη. Η απόκτηση της Φιν-
λανδίας στον Βορρά και της Βεσσαραβί-
ας –που αφαιρέθηκε από τον σουλτάνο– 
στον Νότο, την έφεραν προς τους δύο 
θαλάσσιους χώρους, που περιβάλλουν 
την ευρωπαϊκή ήπειρο, που ονειρευόταν 
να εξουσιάσει.

Η Πρωσία πήρε την σουηδική Πομερα-
νία και το μεγαλύτερο μέρος της Ρηνανί-
ας. Η Αυστρία ανέκτησε το Τυρόλο και το 
Σάλτζμπουργκ εις βάρος της Βαυαρίας, όπως ήταν προ Γαλλικής 
Επανάστασης. Η Σουηδία, χάνοντας τη σουηδική Πομερανία προς 
όφελος της Πρωσίας και τη Φινλανδία προς όφελος της Ρωσίας, 
πήρε σε αντιστάθμισμα τη Νορβηγία. Και αυτή η διευθέτηση απο-
τέλεσε απόδειξη ότι οι σύνεδροι αντιμετώπιζαν τους λαούς ως 
αντικείμενα, που η αγορά τους διαπραγματευόταν σε ένα παζάρι. 

Συμπερασματικά, το Συνέδριο της Βιέννης αποτελεί ορόσημο 
στη Διπλωματική Ιστορία και στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων. 
Πρόκειται για ένα σύστημα που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά 
το 1815 και εξακολουθεί να αντικατοπτρίζεται συνεχώς, ελάχι-
στα παραλλαγμένο, ακόμα και στις ημέρες μας. Το ερώτημα που 
έρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι αντίστοι-
χο είναι το εξής: Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός και λιγότερο 
δαπανηρός τρόπος επίλυσης μεγάλων διαφορών και διαφωνιών 
που παρουσιάζονται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες δυνάμεις; 
Ελλείψει διεθνούς διαιτησίας, τρεις είναι παραδοσιακά οι τρόποι 
που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν: ο πόλεμος, η ισορρο-

Στη ρωσική αντιπροσωπεία που συνόδευε τον Τσάρο Αλέξανδρο συμμετείχε και ο Ιωάννης Καποδίστριας. 

3Για παράδειγμα η Ιταλία υφίστατο μόνο ως γεωγραφική έννοια, χωρισμένη σε 8 μέρη (κράτη): Λομβαρδία-Βενετία (που βέβαια είχαν καταστεί Αυστριακές κτή-
σεις), το μεγάλο Δουκάτο της Τοσκάνης, τα δουκάτα της Πάρμας και της Μοδένας (και στα 3 Δουκάτα έχουν τοποθετηθεί ηγεμόνες προερχόμενοι από κλάδους της 
δυναστείας των Αψβούργων της Αυστρίας), το κράτος του Πάπα και το βασίλειο της Νεάπολης (Όπως βλέπουμε τα κράτη βρίσκονται υπό τον έλεγχο διαφορετικών 
δυνάμεων). Όσον αφορά την Πολωνία, αυτή βρίσκεται υπό την επιρροή της Ρωσίας. Οι διακανονισμοί και διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 5 δυνάμεις, 
οδήγησαν τελικά σε μελλοντικές διαμάχες. Το Συνέδριο της Βιέννης διατήρησε την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη, αλλά δεν μπόρεσε να ελέγξει την εξάπλωση 
των επαναστατικών κινημάτων.

πία δυνάμεων με την ύπαρξη δύο ισχυρών στρατιωτικών συνα-
σπισμών που αμοιβαία αδρανοποιεί ο ένας τον άλλον υπό τον 
φόβο μιας ανοιχτής καταστροφικής σύγκρουσης, και η διπλωμα-
τία μέσω συνεδρίων.

 Αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Νάκος 
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σ Υ Γ Χ Α Ι Ρ Ω
τον Υπτγο (ΤΘ) Δημήτριο Σιγουλάκη 

 
Δντή ΓΕΣ/ΔΙΤ, διότι στην επιλογική διαδικασία στην οποία συμμετείχε, 

στο πλαίσιο διεκδίκησης της θέσης “Director NSO”, στο Διεθνές 
Στρατιωτικό Επιτελείο –International Military Staff του ΝΑΤΟ, 

πέτυχε να επιλεγεί από την αρμόδια Επιτροπή ως ο καταλληλότερος 
μεταξύ των υπολοίπων συνυποψήφιων Αξιωματικών από άλλα 

Κράτη-Μέλη του ΝΑΤΟ, σε μία ιδιαίτερα σημαντική θέση.

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σ Υ Γ Χ Α Ι Ρ Ω
τον ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) Ανδρέα Μαυρόπουλο 

της Δύναμης του ΛΕ ΕΛΔΥΚΟ 3-17, διότι την 27η Σεπτεμβρίου 2020, 
σε Μαραθώνιο δρόμο που διεξήχθη στο Στρατόπεδο Film City 

στην Πρίστινα (Κόσσοβο), υπό τη διοργάνωση της KFOR,
κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στους συμμετέχοντες. 

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σ Υ Γ Χ Α Ι Ρ Ω
το Στρατιωτικό Προσωπικό της Δύναμης της 211 ΕΜΑ, 

διότι κατέλαβε την 1η θέση στον διαγωνισμό Ουλαμού Αρμάτων 
“ΤΑΝΚ CHALLENGE 2020”, που διεξήχθη στο ΠΒ-ΠΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, 

από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ Ουλαμών Αρμάτων 
LEO2 Α4 και LEO2HEL, των Μονάδων ΤΘ του Δ΄ ΣΣ και ABRAMS M1A2 

του τμήματος του United States Army Europe, 
επιδεικνύοντας πάθος, αποφασιστικότητα για τη νίκη, 

άριστη συνεργασία, αυτοπεποίθηση, αντοχή, 
ευστροφία, πρωτοβουλία και υψηλό βαθμό εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω Συγχαρητήρια απονέμονται συγκεκριμένα στους:

Ίλχο (ΤΘ) Κουρομηνά Νικόλαο, Υπεύθυνο Προετοιμασίας ΟΥΜΑ • Υπλχό (ΤΘ) Κλαυδιανό Κωνσταντίνο, Αξκό 3ου 
Γρ. • Υπλχό (ΤΘ) Αλευρίδη Νικόλαο, Πλήρωμα Άρματος • Ανθλγό (ΤΘ) Πατσατζή Ζαχαρία, Πλήρωμα Άρματος • Αν-
θλγό (ΤΘ) Λιάνα Νικόλαο, Πλήρωμα Άρματος • Ανθλγό (ΤΘ) Αργύρη Κωνσταντίνο, Πλήρωμα Άρματος • Ανθλγό (ΤΘ) 
Λουμπάκη Σπυρίδωνα, Πλήρωμα Άρματος • Ανθλγό (ΤΘ) Αντωνιάδη Χρήστο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) 
Μουριάδη Βασίλειο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) Μαυρίδη Κυριάκο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) 
Μουριάδη Βασίλειο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) Πάσχου Γιάννη, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) 
Στόκα Ευάγγελο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) Χιτάκη Στέφανο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) Πα-
παλάμπρο Βασίλειο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Λχία (ΤΘ) Οικονόμου Ιωάννη, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Λχία (ΤΘ) 
Τουρουνίδη Γεώργιο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Λχία (ΤΘ) Τσελίδη Αθηνόδωρο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Λχία 
(ΤΘ) Μαυρουδή Νικόλαο, Πλήρωμα Άρματος • ΕΠΟΠ Λχία (ΤΘ) Μαυρόπουλο Ιωάννη, Πλήρωμα Άρματος • Ανθλ-
χο (ΤΘ) Χαλατζίδη Θωμά, Τεχνική Υποστήριξη • Ανθστή (ΤΘ) Βαβδινό Αλέξανδρο, Τεχνική Υποστήριξη • ΕΜΘ Αλχία 
(ΤΘ) Μπερετζίκη Δημήτριο, Τεχνική Υποστήριξη • ΕΠΟΠ Επχία (ΤΘ) Τσιλώνη Κωνσταντίνο, Τεχνική Υποστήριξη • ΕΠΟΠ 
Επχία (ΤΘ) Γκαρτσώνη Δημήτριο, Τεχνική Υποστήριξη • ΕΠΟΠ Λχία (ΤΘ) Γουλινάκη Γεώργιο, Τεχνική Υποστήριξη.
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Α Π Ο Ν Ε Μ Ω
στους

Υπλγό (ΑΣ) Βασίλειο Μεϊντάση
Ανθστή (ΑΣ) Γεώργιο Μαράκη

Ανθστή (ΤΧ) Βασίλειο Νίκα
 

διάκριση ασφαλείας πτήσεων – εδάφους της δύναμης του 4ου ΤΕΑΣ, οι οποίοι στις 3 Ιουλίου 2020 ως μέλη 
πληρώματος του Α/Φ C-12 και ενώ κατόπιν συναφούς εξουσιοδότησης από τον πύργο ελέγχου ασφαλεί-
ας (ΠΕΑ), ούτο ευρισκόνταν στη φάση της τελικής προσέγγισης κατά την επιστροφή τους από το Α/Δ της 
Ελευσίνας στο Α/Δ Μεγάρων (100 μέτρα από το κατώφλι του διαδρόμου προσγείωσης 26L και σε ύψος 
150 ποδών), ενήργησαν άμεσα και αποτελεσματικά εκτελώντας επιτυχώς επανακύκλωση αποφεύγοντας 
πιθανή σύγκρουση αεροπορικών μέσων, καθώς το Ε/Π SX-HNT της Μοίρας ελαφρών αεροσκαφών της 
γενικής αεροπορίας (ΜΕΑΓΑΠ) με διακριτικό κλήσης «SUPERIOR 22», κινούμενο από τον βόρειο τροχό-
δρομο διασταύρωσε τον διάδρομο 26L μέσω του συνδετήριου «GOLF» για την πίστα της ΜΕΑΓΑΠ χωρίς 
να έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον ΠΕΑ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποφυγή σοβαρού 
περιστατικού ασφαλείας πτήσεων.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

Α Π Ο Ν Ε Μ Ω
στον Αλχία (ΤΑΣ) Δημήτριο Ξανθό

 
διάκριση ασφαλείας πτήσεων – εδάφους, μηχανοσυνθέτη Ε/Π CH-47D της δύναμης του 4ου ΤΕΑΣ, ο οποίος 
στις 14 Οκτωβρίου 2020 ως μέλος του πληρώματος Ε/Π το οποίο εκτελούσε συνεκπαίδευση με το 575 
ΤΠΝ, κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων αιώρησης στο Ε/Π αντελήφθη έντονη οσμή υδραυλικού υγρού και 
παρότρυνε τον Κ/Β να ακυρώσει την απογείωση και να εισέλθει στην πίστα της Μονάδας για περαιτέ-
ρω επιθεώρηση του Ε/Π, κατά την οποία διαπιστώθηκε διαρροή υδραυλικού υγρού στο Forward Pylon 
Swiveling (Servo-cylinder), προλαμβάνοντας πιθανή δυσλειτουργία αυτού κατά τη διάρκεια της πτήσης και 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποφυγή σοβαρού περιστατικού ασφαλείας πτήσεων.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

Α Π Ο Ν Ε Μ Ω
στον Υπλγό (ΠΖ) Αθανάσιο Ουρανίδη

 
εύφημη μνεία, της δύναμης της ΕΛΔΥΚ/2ου Μ/Κ ΤΠ, διότι στις 3 Δεκεμβρίου 2020, εκτέλεσε άριστα τα 
καθήκοντά του κατά τη διάρκεια βολής πραγματικής χειροβομβίδας (υπ΄αριθμ.«3»), καθώς όταν η χει-
ροβομβίδα γλίστρησε από το χέρι ασκούμενου οπλίτη θητείας, αντέδρασε ακαριαία και με αυταπάρνηση 
απομακρύνοντας τον οπλίτη από το όρυγμα, καλύπτοντας τον παράλληλα με το σώμα του και αποτρέποντας 
με τον τρόπο αυτό πιθανό σοβαρό τραυματισμό και των δύο.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

Σ Υ Γ Χ Α Ι Ρ Ω
τους 

Τχη (ΜΧ) Θωμά Τσούτσα
ΕΠΟΠ Επχία (ΜΧ) Στυλιανό Γουιγούη 
ΕΠΟΠ Λχία (ΜΧ) Φώτιο Παπαγεωργίου 

της δύναμης του 32 ΛΜΧ διότι τη Ν.18/19 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑ-
ΤΗΣ», αντιμετώπισε επιτυχώς επικίνδυνη κατάσταση, που προήλθε από τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, οργανώνοντας και εκτελώντας άμεσα προώθηση Μηχανημάτων – Ειδικών Οχημάτων ΜΧ στην πε-
ριοχή Ευξεινούπολης Αλμυρού και παράλληλα ενήργησε καθοριστικά στον απεγκλωβισμό 3 ιδιωτών, οι οποί-
οι είχαν παγιδευτεί και κινδύνευαν να παρασυρθούν από την ορμητική ροή των υδάτων τοπικού χειμάρρου.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
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ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος
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Τι κάνει ο Ελληνικός Στρατός 
για την προστασία του προσωπικού του

Τι πρέπει να κάνω εγώ 
για την προστασία μου και για την προστασία των άλλων

Θερμομέτρηση στις πύλες εισόδου 
των στρατοπέδων

ΦΕΡΩ τη μάσκα μου

Αραίωση προσωπικού στους χώρους 
εργασίας και απαγόρευση συγκεντρώσεων

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ συχνά αντισηπτικό

2 Ύπαρξη αντισηπτικού στους χώρους 
εργασίας ΠΛΕΝΩ συχνά και σχολαστικά  τα χέρια μου

ΑΠΟΦΕΥΓΩ το συγχρωτισμό

Αραίωση-Απολύμανση Θαλάμων ΤΗΡΩ τις αποστάσεις

   Μέτρα  Προστασίας   κατά  του  COVID-19

Πληρότητα οχημάτων στο 50%
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