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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...

•  ΠΑΡΟΥΣ ΙΑΣΗ 404  ΓΣΝΛ •  ΥΓΕ ΙΟΝΟΜΙΚΟ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ   Το  Υγε ιονομ ικό  Σώμα  σ τη  

Μεσολυμπιάδα του  1906 • ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η Μάχη των Φαρσάλων (23  Απριλ ίου  1897) 
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Χαιρετισμός Διοικητή
404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Επικαιρότητα

Δραστηριότητες

Παρουσίαση
404 ΓΣΝΛ

Κοινωνική Προσφορά

Μέριμνα Προσωπικού

Υγειονομικό & Αθλητισμός
Το Υγειονομικό Σώμα 

στη Μεσολυμπιάδα  του 1906

Ιστορία & Παράδοση
Η Μάχη των Φαρσάλων

(23 Απριλίου 1897)

Ηθικές Αμοιβές

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ 404 ΓΣΝΛ

Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το 404 ΓΣΝ Λάρισας είναι από τα κυριότερα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της πατρίδας μας και η επιλογή της παρουσίασής του στο 

παρόν Περιοδικό συνιστά ιδιαίτερη τιμή για το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό, διότι μας δίνεται η ευκαιρία να προβάλουμε 
το έργο που επιτελείται και τις δυνατότητες υγειονομικής υποστήριξης που παρέχονται με αγάπη για τον άνθρωπο και περισσή 
φροντίδα για τον ασθενή.

Το συγκρότημα του Νοσοκομείου καταλαμβάνει μία έκταση 9.269 τ.μ. και επιλέχτηκε από το 1910 να εδρεύει στο Στρατόπεδο 
«ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ», πλησίον του Στρατοπέδου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, στη Λάρισα.

Από την ημερομηνία των εγκαινίων του, το 1936, αποστολή του είναι να νοσηλεύει και να θεραπεύει κάθε φύσης απώλειες 
υγείας (Α.Υ) στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στους Σχηματισμούς και τις Μονάδες που έχουν την έδρα τους στη Θεσ-
σαλία και τον Ν. Φθιώτιδος.

Η υγειονομική υποστήριξη ενός στρατεύματος είναι σημαντικός παράγοντας στον Τομέα Διοικητικής Μέριμνας και ενισχύει 
το αξιόμαχο των δυνάμεών του· γι' αυτό απαιτείται το Νοσοκομείο να διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο και 
έμπειρο προσωπικό.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του και με σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο, κατορθώνει 
να ξεπερνά τις δυσχέρειες που προκύπτουν και να παρεμβαίνει άμεσα σε επείγουσες και μη καταστάσεις, διατηρώντας ή βελτι-
ώνοντας την ποιότητα ζωής τού ασθενή.

Το Νοσοκομείο αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό στην κοινωνία της Λάρισας, που προσφέρει τις υπηρεσίες του όχι μόνο στα 
στελέχη του Στρατού Ξηράς, αλλά επεκτείνει τη δραστηριότητά του τόσο στους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και 
στους πολίτες της περιοχής. Η κοινωνική προσφορά του επιδεικνύεται μέσω δράσεων όπως αιμοδοσία, προσφορά τροφίμων, 
διάθεση προσωπικού και μέσων για περίθαλψη ευπαθών ομάδων, αλλά κυρίως με τη δυναμική παρουσία του σε περιόδους 
υγειονομικών κρίσεων, όπως με τον τρέχοντα μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού.

          
         Σχης (ΥΙ) Χρήστος Αντωνίου   

               Διευθυντής 404 ΓΣΝ 

Ταξίαρχος Γεώργιος Μπακόλας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Τελετή Ανάστασης στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλείου της Λάρισας
 Την 1η Μαΐου 2021, στο πλαίσιο του θρησκευτικού τελετουργικού της Μεγάλης Εβδομάδας και του Αγίου Πάσχα, ο Διοικητής 

της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, παρέστη στην τελετή της Ανάστασης στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλείου, παρου-

σία θρησκευτικών και πολιτικών Αρχών της Λάρισας.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

 Εορτασμός προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, Προστάτη του Στρατού Ξηράς
 Στις 10 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε εορτασμός προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, Προστάτη του Στρατού 

Ξηράς στο Στρατόπεδο «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».
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 Εορτασμός της Μάχης των 
Οχυρών
 Στις 11 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθη-

κε ο εορτασμός της Μάχης των Οχυρών στα 

Οχυρά «ΡΟΥΠΕΛ», «ΟΧΥΡΟ» (πρώην ΙΣΤΙ-

ΜΠΕΗ) και «ΛΙΣΣΕ».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη του LANDCMOM στο 
Στρατηγείο του Γ΄ ΣΣ
 Στις 11 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε επί-

σκεψη του LANDCMOM στο Στρατηγείο του Γ΄ ΣΣ.

Γ΄
 Σ

Σ 
«Μ

ΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 Εορτασμός της Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου
 Στις 23 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου.

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

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ 
στην ΠΕ του Γ΄ ΣΣ και στην ΣΠΣΞ
 Στις 25 Μαΐου 2021, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, πραγμα-

τοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης του Γ΄ Σώμα-

τος Στρατού (Γ΄ ΣΣ/NRDC-GR «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»), 

στο Στρατηγείο της Μεραρχίας Υποστηρίξεως (ΜΕΡΥΠ) 

και στη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ). Ειδι-

κότερα, στην Περιοχή Ευθύνης του Γ΄ Σώματος Στρατού, 

ο Αρχηγός επισκέφθηκε τις έδρες της ΙΙ Μηχανοκίνητης 

Μεραρχίας Πεζικού (ΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΛΑΣΣΩΝ»), της 33ης 

Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού (33 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ«ΣΥ-

ΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ») και της 34ης Μηχανοκίνητης Τα-

ξιαρχίας Πεζικού (34 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΟΥ 

ΔΙΑΛΕΤΗ»).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο Αρχηγός επισκέ-

φθηκε Μονάδες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαπί-

στωσε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των 

Σχηματισμών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης της Σχο-

λής και έδωσε κατευθύνσεις για την εκτέλεση της απο-

στολής τους.

7
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου
 Στις 23 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε Ημέρα Μνήμης της 

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με επίσημη Δοξολογία 

στον Ι. Ν. της Του Θεού Σοφίας και κατάθεση στεφάνων στο 

Ηρώο της πόλης της Ξάνθης. Στην εκδήλωση παρέστη ο Διοι-

κητής του Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης και οι 

θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές της Ξάνθης.

8 I A N Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 2 1

Δ΄
 Σ

Σ 
«Θ

ΡΑΚΗ»

 Εορτασμός απελευθέρωσης & ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό
 Στις 14 Μαΐου 2021, η Α.Ε. η ΠτΔ κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον ΥΕΘΑ κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο και 

τον Α/ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, παρέστη στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης και της 

ενσωμάτωσης της πόλης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»
 ΠΕ/95 ΑΔΤΕ
Στις 23 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Σμηναγού Κων/νου Ηλιάκη, στη ν. Κάρπαθο, 

παρουσία του κ. ΥΦΕΘΑ.

11

 ΠΕ/98 ΑΔΤΕ 
 Στις 7 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΕΘΑ στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ.

 ΠΕ/5η ΤΑΞΠΖ 
Από 21 έως 23 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 80ής Επετείου της Μάχης της Κρήτης.

 Από 18-20 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Γε-

νικού Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ) - Διοιηκητή Δόγματος και 

Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ.

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 2 110
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 2 112

 Eπισκέψεις από τον ΓΕΠΣ - ΔΙΔΟΕ
 Κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκαν από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ) - Διοιηκητή 

Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) 22 επισκέψεις στις παραγωγικές σχολές του ΣΞ, στις σχολές εφαρμογής των όπλων καθώς 

και σε Σχηματισμούς - Μονάδες και Υπηρεσίες.

 Κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκαν από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ) - Διοιηκητή 

Δόγματος και Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) 7 επιθεωρήσεις σε Σχηματισμούς - Μονάδες καθώς και Υπηρεσίες του ΣΞ, και ειδικότερα 

στις 96-98 ΑΔΤΕ, 72-75 ΜΕ, Τ/ΓΕΣ, στην 651 ΑΒΥΠ και 3ο ΤΥΠ καθώς και 301 ΕΒ.

 Παράλληλα πραγματοποιήθηκε αριθμός επιθεωρήσεων ανυψωτικών μηχα-

νημάτων Μονάδων του ΣΞ από το ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΑΠΕ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΠΕ/ΤΔ 41 ΣΠ 
Στις 4 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε τελετή ορκωμοσίας Ν/Σ Οπλιτών 2021 Β΄ ΕΣΣΟ.

 ΠΕ/88 ΣΔΙ 
Στις 21 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση «Τιμής και Μνήμης για τους πεσόντες στην Εκστρατεία της ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ» 

(ANZAC), παρουσία του κ. ΥΦΕΘΑ.

 ΠΕ/79 ΑΔΤΕ
Την 1η Μαΐου 2021, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του εορτασμού των Αγίων Ημερών του Πάσχα, πραγμα-

τοποίησε επίσκεψη στο ΕΦ ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό του Φυλακίου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»
 ΜΕΡΥΠ
Στις 2 και 3 Ιουνίου 2021, ο Στρατηγός Διοικητής της ΑΣΔΥΣ, πραγματοποίησε επισκέψεις στο Στρατηγείο της Μεραρχίας, 

καθώς και σε Μονάδες της ΜΕΡΥΠ Φρουράς Θεσσαλονίκης.

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

 IV ΤΑΞΥΠ
Στις 6 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας στελεχών της 21st Theatre Sustainment Command (TSC) 

(υποστηρικτική διοίκηση) στο Στρατηγείο της IV ΤΑΞΥΠ, στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασίας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος 

μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

 ΚΕΕΔ
Στις 30 Μαΐου 2021, τελέσθηκε το Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως των ψυχών των Πεσόντων υπέρ Πίστεως 

και Πατρίδος Ιερολοχιτών και Καταδρομέων στο Ηρώο 

των ΛΟΚ στο Καβούρι Αττικής, παρουσία του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, του 

Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, του 

κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κων/νου Φλώρου, του Δημάρχου 

Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, του 

κ. Α/ΓΕΣ Χαράλαμπου Λαλούση, εκπροσώπων κομμάτων 

και της Εκκλησίας, καθώς και αποστράτων και Εφέδρων 

Καταδρομέων. Παρών και ο υπερεκατονταετής Στρατηγός 

Ιερολοχίτης κ. Κωνσταντίνος Κόρκας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Eτήσια σύσκεψη Διοικητών και Επι-
τελών
Στις 18 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε στην έδρα 

της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης 

Στρατού (ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»), η ετήσια σύσκεψη των 

Διοικητών και Επιτελών των Μειζόνων Διοικήσεων 

(ΜΔ)- Μειζόνων Σχηματισμών (ΜΣ) και Σχηματισμών 

Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ), καθώς και Επιτελών των 

αρμόδιων Διευθύνσεων του ΓΕΣ. Κατά την έναρξη της 

σύσκεψης απηύθυνε χαιρετισμό ο Αρχηγός του Γενι-

κού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος 

Λαλούσης, δίδοντας κατευθυντήριες οδηγίες σε θέ-

ματα Διοικητικής Μέριμνας.

Στη συνέχεια της σύσκεψης, της οποίας προήδρευσε 

ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ, Αντιστράτηγος Λεωνίδας Κα-

καβάς, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το σύστημα 

και τη λειτουργία της Διοικητικής Μέριμνας για την 

υποστήριξη του συνόλου των Μονάδων του Στρατού 

Ξηράς.

I A N Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 2 1

 Συμμετοχή κ. Α/ΓΕΣ στο 28ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών
Το διάστημα από 15 έως 17 Ιουνίου 2021, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λα-

λούσης, συμμετείχε στο 28ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Στρατών που διεξήχθη στο Wiesbaden της Γερμανίας, με μέριμνα 

της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης-Αφρικής (USAREUR-AF). Στο Συνέδριο, το οποίο αποτελεί μια από τις 

κορυφαίες δραστηριότητες που αφορούν στη συνεργασία για την άμυνα στην Ευρώπη, συμμετείχε ο Διοικητής της Διοί-

κησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης-Αφρικής (USAREUR-AF), Αρχηγοί Στρατών Κρατών της Ευρώπης, των ΗΠΑ, 

του Καναδά και εκπρόσωπος του Ισραήλ. Κύριο θέμα του Συνεδρίου ήταν ο εκσυγχρονισμός των Χερσαίων Δυνάμεων. 

Κατά τις ομιλίες που έλαβαν χώρα, έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, 

General James C. McConville. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για 

την ακόμη μεγαλύτερη ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ι ΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ»
 71 Α/Μ ΤΑΞ
Στις 2 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των Ν/Σ Οπλιτών της 2021 Β΄ ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΔΑΜΙΑ-

ΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» στην Αργυρούπολη Κιλκίς και στο Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» στο Κιλκίς.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ
 Στις 22 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Στρατηγού Διοικητού της Ι ΜΠ, στο 575 ΤΠΖΝ.

21

 Στις 10 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της μνήμης του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου, στο Στρατόπεδο 

«ΣΧΗ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

 1η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ
Στις 23 Μαΐου 2021,πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης των εορτασμών για τη Μάχη της Κρήτης με τη συμμετοχή Τμημάτων 

της 1ης ΜΑΛ (Εκτέλεση άλματος με αλεξίπτωτο ΣΙ), παρουσία του ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου και αντιπροσωπειών 

ξένων κρατών, καθώς και των πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών του νησιού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

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

 Τελετή Αποφοίτησης και Ορκωμοσίας
Στις 23 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, η τελετή αποφοίτησης 

και ορκωμοσίας των νέων Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2021 «Επίλαρχος Κωνσταντίνος Τζαβέλας», παρουσία της Αυτού 

Εξοχότητος της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία και επέδωσε τα ξίφη στους ορκι-

σθέντες.

Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατη-

γός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος 

Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ 

Καραμαλάκης, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης και ο Αρχηγός ΠΣ Αντιστράτηγος Στέφανος 

Κολοκούρης. Παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι των κομμάτων, της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα-

θώς και συγγενείς των νέων Ανθυπολοχαγών.

Συνολικά ορκίστηκαν 230 Ανθυπολοχαγοί, εκ των οποίων 189 από την Ελλάδα, 35 από την Κύπρο, ένας από την Αρμενία, 

δύο από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ένας από το Μαυροβούνιο και δύο από τη Μολδαβία.

ΣΣΕ

22



24 25Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
 TAMΣ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-21»
Από 17 έως 24 Μαΐου 2021, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-21» στο ΠΒ-ΠΑ Πετροχωρίου, με τη συμμετοχή τμημάτων της 1ης ΣΤΡΑ-

ΤΙΑΣ/ΕU-OHQ και αμερικανικών δυνάμεων του 1-167 ΙΝ ΒΝ, 104 LOG BDE USAREUR επί τακτικού σεναρίου με πραγματικά πυρά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

 Στις 14 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε Πυρ και Κί-

νηση στο πλαίσιο του ΣΠΕΝ της 2021 Β΄ ΕΣΣΟ από την 33 

Μ/Κ ΤΑΞ.

 33 Μ/Κ ΤΑΞ
 Στις 5 Απριλίου και 18 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν 

έλεγχοι κινητικότητας των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της 

33 Μ/Κ ΤΑΞ.

 34 Μ/Κ ΤΑΞ
 Από 17 έως 20 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε 4ήμερο βολών από Μονάδες-Ανεξ.Υπομονάδες της 34 Μ/Κ ΤΑΞ.

 34 Μ/Κ ΤΑΞ
 Από 28 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός ΟΥΜΑ στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 
Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
 ΤΑΜΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - 21
Από τις 11 έως τις 18 Ιουνίου 2021, διεξήχθη στην περιοχή της Ξάνθης η 

Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2021», επι-

πέδου Τακτικού Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού, με τη 

συμμετοχή Ανθυπολοχαγών όλων των Όπλων και Σωμάτων Τάξεως 2020, 

καθώς και τμημάτων και μέσων της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ 

ΤΘΤ «ΠΙΝΔΟΣ») και της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXV ΤΘΤ «2ο 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΕΦΕΣΟΣ»).

Κατά την άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Διεύθυν-

σης Πεζικού (ΔΠΖ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού και σχεδιάστηκε και 

οργανώθηκε από τη Σχολή Πεζικού (ΣΠΖ), σε συνεργασία με τις αντίστοι-

χες Σχολές των λοιπών Όπλων και Σωμάτων, εκτελέστηκαν βολές Πυρο-

βολικού, Όλμων και Αντιαρματικών ενώ έγινε και χρήση Τεθωρακισμένων 

Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ), Αρμάτων Μάχης, Αυτοκινού-

μενων (Α/Κ) Πυροβόλων, καθώς και Επιθετικών και Μεταφορικών Ελικο-

πτέρων.

Παράλληλα με την ΤΑΜΣ, οι Ανθυπολοχαγοί εκπαιδεύτηκαν επί του πεδί-

ου σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ), ενώ εκτελέστηκε από την ΧΧΙ 

Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧΙ ΤΘΤ «ΠΙΝΔΟΣ») η υποδειγματική ΤΑΜΣ 

«Τακτικό Συγκρότημα Επιλαρχίας Μέσων Αρμάτων κατά την εκτέλεση 

πλευρικής αντεπίθεσης, στο πλαίσιο ενεργητικής άμυνας», καθώς και πε-

ρισυλλογή βαρέως τεχνικού υλικού. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση Μηχανικού 

του Δ΄ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ» εκτέλεσε υποδειγματική ΤΑΜΣ « Διά-

βαση Υδάτινου Κωλύματος με κατασκευή πλωτής γέφυρας και γέφυρας 

BELLEY».

H άσκηση, την οποία παρακολούθησε ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρα-

τού «ΘΡΑΚΗ», Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ως εκπρόσωπος του 

Αρχηγού ΓΕΣ, συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής 

εκπαίδευσης, της μαχητικής ικανότητας και της συναντίληψης των συμ-

μετεχόντων εκπαιδευομένων Ανθυπολοχαγών, προάγοντας ταυτόχρονα τη 

συνεργασία των Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς στο σύγχρονο 

πεδίο μάχης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Συνεκπαίδευση ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΣ» - 16th SUST BDE - 
104th LOG BDE σε θέματα ΔΜ στο ΠΑ-ΠΒ «ΑΕΤΟΥ»
Στις 2 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο του πλέγματος των διεθνών συνεργασιών με 

φίλιες και σύμμαχες χώρες που σχεδιάζονται από το ΓΕΕΘΑ, πραγματοποι-

ήθηκε υπό τις οδηγίες του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ«ΘΡΑΚΗ») συνεκπαί-

δευση της 12ης Mηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΈΒΡΟΣ») 

με τμήματα της 16th Sustainment Brigade (16th SUST BDE) και της 104th 

Logistics Support Brigade (104th LOG BDE) σε θέματα ΔΜ στο ΠΑ-ΠΒ «ΑΕ-

ΤΟΥ» στην Αλεξανδρούπολη. Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 3 ομάδες των 

12 ατόμων (μία από κάθε χώρα), οι οποίες διαγωνίστηκαν στα παρακάτω 

αντικείμενα:

-Πορεία απόστασης 3 χλμ και εκτέλεση Βολής (15 φυσιγγίων) σε αναδιπλού-

μενους στόχους

-Αναγνώριση οπλισμού και οχημάτων

-Δεξιότητα οδήγησης φάλαγγας 3 οχημάτων σε απόσταση 6 χλμ.

Μετά το πέρας της Άσκησης, πραγματοποιήθηκε απονομή Μεταλλίων, Ανα-

μνηστικών, Διπλωμάτων και Πλακετών. Με τη συνεκπαίδευση επιτεύχθηκε η 

ανάπτυξη σχέσεων και η άψογη συνεργασία με τα αμερικανικά και βρετανικά 

τμήματα, που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιχειρησιακής εκπαίδευ-

σης, της διαλειτουργικότητας και τυποποίησης των ενεργειών Μονάδων-Α-

νεξ. Υπομονάδων της Μεραρχίας, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των επιχει-

ρησιακών επιδιώξεων των Ελληνικών ΕΔ και την αποκόμιση εκπαιδευτικού 

οφέλους, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών. Η Άσκηση πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις που έχουν καθοριστεί, για την αντι-

μετώπιση της διασποράς του Covid-19.

 Πολυεθνική Άσκηση “STRIKE BACK - 21” στο Κορέν της 
Βουλγαρίας
Στις 4 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ημέρας Διακεκριμένων Επι-

σκεπτών (Distinguished Visitors Day –DV DAY) της πολυεθνικής άσκησης “STRIKE 

BACK-21” στο Κορέν (Korin Training Area-KTA) της Βουλγαρίας.

Η άσκηση διεξήχθη από 24 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2021, με τη συμμετοχή από ελληνι-

κής πλευράς τμημάτων της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXV ΤΘΤ «2ο ΣΥΝΤΑΓ-

ΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΕΦΕΣΣΟΣ» ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1ης ΤΑΞΑΣ 

«ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ»), από βουλγαρικής πλευράς της 31 MECH BDE και από Ρουμα-

νικής πλευράς μιας Διμοιρίας Ελαφρού Πεζικού. Η “STRIKE BACK-21” είναι μέρος 

της Άσκησης “SABER GUARDIAN 21”, περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θέματα επιθετι-

κών επιχειρήσεων και είναι Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων ΤΑΜΣ (LIVEX) με 

πραγματικά πυρά (LFX), επιπέδου Τακτικού Συγκροτήματος Μηχανοκίνητου Τάγμα-

τος Πεζικού. Την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρακολούθησαν από ελληνι-

κής πλευράς ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Βουλγαρία κ. Δημήτριος Χρονόπουλος, ο 

Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 

ΓΕΕΘΑ, και ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ», Αντιστράτηγος Άγγελος 

Χουδελούδης, από αμερικανικής πλευράς ο Διοικητής της Διοίκησης Αμερικανικών 

Δυνάμεων Ευρώπης-Αφρικής (USAREUR-AF) General Christopher G. Cavoli, από 

βουλγαρικής πλευράς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Rumen Radev, 

ο Υπηρεσιακός Υπουργός Άμυνας, Georgi Panayotov, ο Αρχηγός Άμυνας, Ναύαρ-

χος Emil Eftimov, ο Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Δυνάμεων, Αντιστράτηγος 

Lyubcho Todorov, ο Διοικητής του Στρατού Ξηράς, Υποστράτηγος Mihail Dimitrov 

Popov, και από Ρουμανικής πλευράς ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ρουμανίας, Αντιστράτηγος 

Daniel Petrescu. Διαπιστώθηκε η άρτια οργάνωση, εκπαίδευση και επιχειρησι-

ακή ετοιμότητα των τμημάτων που έλαβαν μέρος, καθώς και το εξαίρετο επίπεδο 

συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων των συμμετεχουσών χωρών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΕΝ

 95 ΑΔΤΕ 

Στις 19 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21» στην περιοχή Κρητηνία και μ/ν Αλιμιά.

 98 ΑΔΤΕ 
 Στις 20 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ΔΑΕ στη δοκιμή σχεδίου φορτώσεως συνεκπαίδευση με ΠΝ, στον 

Εμπορικό Λιμένα Μυτιλήνης.

 Στις 25 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21» - «ΧΕΙΡΩΝ».

 79 ΑΔΤΕ 
Στις 18 και 19 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η άσκηση μικρής κλίμακας ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στη β/ν Άγιος Μη-

νάς, με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Δυνάμεων Αμέσου Αντίδρασης της ΑΔΤΕ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 80 ΑΔΤΕ 

Στις 31 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν βολές Εθνοφυλάκων.

 96 ΑΔΤΕ 
Από 19 έως 22 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του κ. ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ στην ΠΕ/96 ΑΔΤΕ.

 ΠΕ/88 ΣΔΙ 
Στις 17 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε βολή πολυβόλων (MG3, 0,50΄) από πλωτά Ταχεία Σκάφη (MΑGNA – VTR) του 88 ΤΜΧ , 

στην περιοχή Ακρωτηρίου Φακού.

 Στις 19 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν Βολές Βαρέων Όπλων ΠΖ, με μέσα του 289 ΤΠ και Α/Α όπλων της 172 ΠΕΑ/ΑΠ, με 

συμμετοχή Εθνοφυλάκων.

 ΠΕ/ΤΔ 41 ΣΠ 
 Έλαβε χώρα έκτακτη ενίσχυση Επιτηρητικού Φυλακίου με συστήματα επιτήρησης θαλασσίου χώρου για τον εντοπισμό 

πλοίων της/ΝΔ κατά την άσκηση DENIZ KURDU-21.

Στις 23 και 30 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες από τα ΤΕΘ Χίου και Βροντάδου, αντίστοιχα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ

 865 ΤΕΝΕΦ
Από 11 έως 21 Μαΐου 2021, η Μονάδα συμμετείχε στην Άσκηση “STOLEN CERBERUS VII” με την USAF με ρίψεις ελαφρών, 

μέσων, βαρέων φορτίων και Αλεξιπτωτιστών Σ.Ι. με Α/Φ C-130 σε ξηρά και θάλασσα.

 ΜΕΡΥΠ
Από 26 έως 28 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση των κτηνιάτρων του Γ΄ ΚΝΟ με ομάδα Αμερικανών κτηνι-

άτρων, της 64st Medical Detachment.

 ΣΜΧ
Στις 4 Ιουνίου 2021, 15 Ανθυπολοχαγοί (ΜΧ) Τάξεως 2020 συμμετείχαν στην κατασκευή γέφυρας Μπέλλεϋ, διπλής/απλής, μή-

κους 120 ποδιών, στο Χειμωνικό ν. Κεφαλληνίας, σε ρεαλιστικές συνθήκες πεδίου και με χρήση σύγχρονων μέσων (αερόκλει-

δων, γερανών, φωτιστικού πύργου κ.λπ.), για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
 71η Α/Μ ΤΑΞ 
Από 25 έως 27 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε 3ήμερο Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης στο ΠΒ-ΠΑ «ΑΣΚΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ», στο οποίο 

συμμετείχαν Μονάδες της Ταξιαρχίας.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
 Από 26 έως 29 Απριλίου 2021, διεξήχθη Εκπαίδευση προσωπικού των Μονάδων της Ταξιαρχίας στις Α΄ βοήθειες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1η ΤΑΞΚ/Δ-ΑΛ 
Από 26 έως 29 Απριλίου 2021, οι Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της Ταξιαρχίας διεξήγαγαν εκπαίδευση σε αντικείμενα διαβιβάσεων.

 Από 24 έως 27 Μαΐου 2021, διεξήχθη 4ημέρο ΕΕ από Μονάδες- Ανεξ. Υπομονάδες της Ταξιαρχίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 13η ΔΕΕ 
 Στις 12 και 13 Απριλίου 2021, διεξήχθησαν Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (ΒΜΤΑ), από τις Μονάδες της Διοικήσεως.

 Στις 18 Μαΐου 2021, προσωπικό του 6ου ΕΤΕΘ συμμετείχε στην ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ», που πραγματοποιήθηκε από την 

95 ΑΔΤΕ.

 1η ΤΑΞΑΣ 
 Στις 18 Μαΐου 2021,πραγματοποιήθηκε μετακίνηση Ε/Π της Ταξιαρχίας στη ν. Κρήτη στο πλαίσιο της Επαύξησης των Επι-

χειρησιακών Δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

 Από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021, διεξήχθη η ΤΑΜΣ “STRIKE BACK”, με τη συμμετοχή αεροπορικών μέσων της Ταξιαρχίας.
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Θερινή Εκπαίδευση Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
Από 31 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021, διεξήχθη η θερινή εκπαίδευση των Σπουδα-

στών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), στην περιοχή της Καναπίτσας Λι-

τοχώρου και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα 

Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Σπουδαστών περιέλαβε αντικείμε-

να επιχειρησιακής και ειδικής εκπαίδευσης, με τη συνδρομή πλωτών, μηχανοκί-

νητων και εναέριων μέσων.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες ΣΜΥ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

404 ΓΣΝΛ

Ιστορικά Στοιχεία 
Το 1886 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 
του πρώτου, μετά την ένωση της Θεσσα-

λίας με το ελεύθερο Ελληνικό Κράτος, 
Στρατιωτικού Νοσοκομείου της Λάρι-

σας. Το κτίσμα, όμως αυτό υπέστη ση-
μαντικές καταστροφές από ισχυρό σεισμό, 

στις 28 Δεκεμβρίου 1891. 
Η προσπάθεια για ανέγερση νέου Στρατιω-

τικού Νοσοκομείου στην περιοχή της Λάρισας, 
είχε αρχίσει το 1910, πριν την έναρξη των Βαλκα-

νικών Πολέμων 1912/13. Τελικά, οι εργασίες απο-
περάτωσης ολοκληρώθηκαν το 1934, με έτος, όμως, 

εγκαινίων το 1936. Αρχικά ονομάστηκε Β΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Η σύνθεση του Νοσοκομείου περιλάμβανε Τμήμα Παθολογικό, Χειρουργικό, Πνευμονο-

λογικό, Οφθαλμολογικό, ΩΡΛ, Δερματολογικό, Αφροδισιολογικό, καθώς και Τμήμα Λοιμωδών 
Νοσημάτων. Διέθετε ακόμα, Φαρμακείο και Σταθμό Α΄ Βοηθειών. Ανέπτυσσε 170 κλίνες και δι-

έθετε επαρκές ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Πρώτος διευθυντής του Νοσοκομείου διετέλεσε ο 
Γενικός Αρχίατρος Ιωάννης Μοστράκης, ο οποίος έπαιξε σημαντικότατο ρόλο σε συνεργασία με τον 

τησε ο Αρχίατρος Δημήτριος Παλιούρας, 
που ανέλαβε και τη διεύθυνσή του το 
1953. Η προσφορά του επεκτάθηκε και 
πέραν των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
με την πρωτοβουλία διαμόρφωσης πάρ-
κου αναψυχής ασθενών παραπλεύρως 
του Νοσοκομείου, το οποίο ονομάζεται 
πάρκο Αγίου Αντωνίου. Στον ίδιο χώρο 
ανεγέρθηκε και Μνημείο για τους Πεσό-
ντες Θεσσαλούς Στρατιωτικούς του Υγει-
ονομικού Σώματος.

Στις 4 Ιανουαρίου 1954, το νοσοκομείο 
μετονομάστηκε σε 404 Γενικό Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο Λάρισας, ονομασία που δια-
τηρεί μέχρι και σήμερα.

Αποστολή 
Το 404 ΓΣΝ ανήκει οργανικά στην ΑΣ-

ΔΥΣ και έχει σαν αποστολή να νοσηλεύει 
και να θεραπεύει τις κάθε φύσης απώλει-
ες υγείας (Α.Υ). Η Περιοχή Ευθύνης (ΠΕ) 
του περιλαμβάνει τους Σχηματισμούς και 
τις Μονάδες που έχουν την έδρα τους 
στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας και 
στον Ν. Φθιώτιδος. Ειδικά:

Στην ειρήνη αποστολή του είναι:

1 Η εκπαίδευση ανώτερου και κατώτε-
ρου υγειονομικού προσωπικού και η 

παροχή οδοντιατρικής και ιατρονοσηλευ-
τικής περίθαλψης στις Μονάδες της ΠΕ.

2Η παροχή περίθαλψης σε μέλη οικο-
γενειών ε.ε. στρατιωτικών, στρατιω-

τικών ε.α. και μέλη οικογενειών αυτών και 
σε δικαιούχους διάφορων ασφαλιστικών 
φορέων.

3 Η παροχή περίθαλψης στο τοπο-
θετημένο στρατιωτικό και πολιτικό 

προσωπικό του ΝΑΤΟ και σε μέλη των 

Υποστράτηγο Υγειονομικού Εμμανουήλ 
Μανουσάκη στην καταπολέμηση και τελι-
κά εξάλειψη της ελονοσίας αλλά και των 
τραχωμάτων των οφθαλμών στην περιο-
χή. Το έργο του υπήρξε αξιόλογο και για 
αυτό δέχτηκε και συγχαρητήρια από τον 
Ιωάννη Μεταξά,.

Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πο-
λέμου το Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λά-
ρισας δημιούργησε Παραρτήματα στον 
Βόλο, προκειμένου να καλύψει τις αυξη-
μένες ανάγκες περίθαλψης των απωλειών 
υγείας του μετώπου. Τον Μάρτιο του 1941, 
η Λάρισα βομβαρδίστηκε σφοδρότατα από 
ιταλικά μαχητικά. Μια βόμβα έπληξε τον 
προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, χωρίς 
σοβαρές υλικές ζημιές αλλά με ανθρώπι-
να θύματα.

Εκείνη την εποχή υπηρέτησε στο Νοσο-
κομείο ο χειρουργός και μαιευτήρας Επία-
τρος Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, ο οποίος 
υπήρξε ένα από το θύματα της καταβύθισης 
του πλωτού Νοσοκομείου «Αττική», ύστερα 
από εχθρικό βομβαρδισμό, την 12η Απριλίου 
1941. Προς τιμή του μέχρι σήμερα το Στρατό-
πεδο στο οποίο εδρεύει το Στρατιωτικό Νο-
σοκομείο Λάρισας φέρει το όνομά του.

Με την αποχώρηση των στρατευμάτων 
κατοχής, το νοσοκομείο επαναλειτούργη-
σε το 1945 με την ονομασία 403 Στρατιωτι-
κό Νοσοκομείο Λάρισας με Διευθυντή τον 
Γενικό Αρχίατρο Κωνσταντίνο Ρωμαντζή. 

Μετά το τέλος του εμφυλίου το Νοσο-
κομείο επανήλθε σε λιγότερο εντατικούς 
ρυθμούς λειτουργίας. Παράλληλα, έγιναν 
σημαντικές προσπάθειες αναδιάρθρω-
σης της λειτουργίας και βελτίωσης της 
οργάνωσής του, στις οποίες πρωτοστά-

οικογενειών τους.

4 Ο ανεφοδιασμός με υγειονομικό υλι-
κό των Μονάδων που εδρεύουν στο 

γεωγραφικό Διαμέρισμα της Θεσσαλίας, 
Ν. Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

5 Η τήρηση των προβλεπόμενων, από τα 
Σχέδια ΔΜ, Πολεμικών Αποθεμάτων.

6 Η παροχή φαρμακευτικής υποστή-
ριξης στους εν ενεργεία Στρ/κούς 

-Σωμάτων Ασφαλείας, συνταξιούχους 
των Ενόπλων Δυνάμεων, στελέχη Σω-
μάτων Ασφαλείας, Μόνιμους Υπάλλη-
λους ΥΠΕΘΑ, και τα προστατευόμενα 
μέλη αυτών, μέσω παραρτήματος του 
Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών 
(ΣΦΑ), που εδρεύει στο Στρατόπεδο 
«ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ».

Στον πόλεμο αποστολή του είναι:

1 Η συγκρότηση υγειονομικών κλιμα-
κίων παρακολούθησης δεσμευμένων 

κλινών στα νοσοκομεία του Υπουργείου 
Υγείας.

2 Η οργάνωση των Σταθμών Υποδοχής 
Διακομιζομένων (ΣΥΔ) και μέσω αυτών 

η υποδοχή και νοσηλεία απωλειών υγείας.

3 Η οργάνωση Ομάδων Συνοδείας (ΟΣ) 
και η παροχή συνοδείας στους δια-

κομιζόμενους προς την περιοχή βάσεως.

4 Η εκτέλεση επιδημιολογικών και βι-
ολογικών ερευνών σε συνεργασία με 

το ΚΕΝΟΚ και ο έλεγχος της καταλληλότη-
τας των τροφίμων.

Εκπαίδευση 
Το Νοσοκομείο διεξάγει Εκπαίδευση 

Συντήρησης, που αφορά στους Υγειονο-
μικούς Αξκούς και Οπλίτες (μόνιμους και 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

εφέδρους), σύμφωνα με τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και 
τις Συντονιστικές Οδηγίες Εκπαίδευσης 

των Προϊσταμένων Κλιμακίων.
Επιπλέον, διενεργούνται σεμινάρια 
με στελέχη πιστοποιημένα από δι-

εθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς. 
Εκπαιδεύονται στελέχη όλων των 

κλάδων των ΕΔ, καθώς επίσης 
Μόνιμοι Υπάλληλοι του Δημο-
σίου και ΥΠΕΘΑ και επιστήμο-

νες Υγείας από άλλα νοσηλευτικά 
ιδρύματα του Εθνικού Συ-

στήματος Υγείας.
Επίσης, στο πλαίσιο 
προγράμματος μαθη-

τείας επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, 
εκπαιδεύει μαθη-

τές από Επαγγελμα-
τικές Σχολές (ΕΠΑΣ) 

του ΟΑΕΔ και Επαγγελ-
ματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ).

Δραστηριότητες 
Το 404 ΓΣΝ με συνέπεια στην 
αποστολή του, διαδραματί-
ζει κομβικής σημασίας ρόλο 

στην παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών τόσο στην Περιφέ-

ρεια Θεσσαλίας, όσο και σε όμορες 
Περιφέρειες της Κεντρικής Ελλάδας. 

Επιπρόσθετα, δρα επικουρικά στο έργο 
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων Αθή-

νας και Θεσσαλονίκης, αποφορτίζοντάς 
τα, καθώς παρακολουθούν μεγάλο αριθμό 
στρατιωτικού προσωπικού.

Το προσωπικό του εργάζεται συστημα-
τικά και έχει επιτύχει να παρέχει υψηλού 

επιπέδου υγειονομικές υπηρεσίες σε 
όλο και μεγαλύτερο αριθμό δικαιού-

χων τα τελευταία χρόνια. 
Ιδιαίτερα, κατά την τελευταία 
5ετία, παρουσιάζεται σημαντική 

εξέλιξη στην αναβάθμιση της 
παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

προς όφελος των ΕΔ αλλά και 
του ευρύτερου κοινωνικού συνό-

λου, με σύνολο παρεμβάσεων τόσο 
στην κτηριακή και οργανωτική δομή 

του Νοσοκομείου όσο και στη λειτουρ-
γική εξυπηρέτηση των ασθενών, με την 

αγορά νέου ηλεκτροϋγειονομικού εξοπλι-
σμού για τα τμήματα και τις κλινικές του.

Υπάρχει η δυνατότητα εξειδικευμένης 
φροντίδας ασθενών με:

 Την ενίσχυση του Οδοντιατρείου 
Φρουράς Λάρισας με ακτινολογικό πανο-
ραμικό μηχάνημα, νέα οδοντιατρική έδρα 
και κλίβανο αποστείρωσης 

 Το μηχάνημα φακοθρυψίας και 
οφθαλμολογικού υπέρηχου Β SCAN στο 
Οφθαλμολογικό Ε.Ι.

 Τον ανοσολογικό και ποσοτικό ανα-
λυτή ανοσοφθορισμού στο Μικροβιολογι-
κό εργαστήριο

 Τη χρήση ψηφιακών έγχρωμων υπε-
ρηχοτομογράφων στο Ακτινολογικό εργα-
στήριο και το Γυναικολογικό Ε.Ι.

 Τον σύγχρονο ηλεκτρομυογράφο και 
ηλεκτροεγκεφαλογράφο στο Νευρολογικό Ε.Ι.

 Τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Με-
λέτης Ύπνου με συσκευή πολυκαταγραφι-
κής μελέτης ύπνου 

 Τη δυνατότητα κυστεοσκοπήσεων, 
τοποθετήσεων pick tails, διουρηθρικών 
χειρουργείων και εξειδικευμένων επεμ-
βάσεων με το υπερηχοκαταγραφικό μη-
χάνημα του Ουρολογικού τμήματος 

 Τη διενέργεια διοισοφάγειων υπερη-
χογραφημάτων στο Καρδιολογικό Ε.Ι.

 Την πραγματοποίηση βασικών χει-
ρουργικών επεμβάσεων με σύγχρονο 
εξοπλισμό Χειρουργείου (διαθερμίες, 
νευροδιεγέρτες, monitor, αντλίες έγχυσης 
φαρμάκων, θερμοθαλάμους, χειρουργικά 
εργαλεία, κ.ά.)

 Τη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου 
φυσιοθεραπευτηρίου.

Πρόσφατα, το 404 ΓΣΝ έχει αναπροσαρ-
μόσει τη λειτουργία του για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας COVID-19, με την :

 Εγκατάσταση δύο οικίσκων για την 
αναμονή και εξέταση πιθανών κρουσμάτων

 Διαμόρφωση χώρου για την απομό-
νωση και νοσηλεία ασθενών

 Προμήθεια επιπλέον υγειονομικού 
υλικού (είδη ατομικής προστασίας, δια-
γνωστικής και ιατρικού εξοπλισμού, κα-
θώς και φαρμακευτικού υλικού)

 Ανακατανομή των χώρων λειτουργίας 
του για την ανάπτυξη Μεγάλου Εμβολιαστι-
κού Κέντρου, υπό την αιγίδα της Πολιτικής 
Προστασίας, με 8 εμβολιαστικές γραμμές.

Επιπρόσθετα, το 404 ΓΣΝ ενισχύει με 
το προσωπικό και την τεχνογνωσία του 
πλείστες υγειονομικές δραστηριότητες της 
περιοχής, όπως:

 Τη λειτουργία του Σημείου Υποδοχής 
Νεοσυλλέκτων (ΣΥ.ΠΟ) στο 485 ΤΔΒ ανά 
δίμηνο, από την έναρξη λειτουργίας του 
θεσμού το 2018

 Τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης αντι-
γόνου κατά του SARS-CoV-2 (Rapid test) 
σε στρατιωτικούς και πολίτες της ευρύτε-
ρης περιοχής

 Την όλο και συχνότερα υγειονομι-
κή κάλυψη σε διεθνείς και διακλαδικές 
ασκήσεις που διενεργούνται σε Σχημα-
τισμούς του ΣΞ (32 ΤΑΞ ΠΖΝ) και άλλων 
κλάδων των ΕΔ (110 και 111 ΠΜ)

 Τη σταθερή κάλυψη μεγάλου εύρους 
δικαιούχων νοσηλείας της Κεντρικής Ελ-
λάδας (εν ενεργεία στελεχών του ΣΞ και 
της ΠΑ, αποστράτων, μελών οικογενειών, 
καθώς και άλλων ιδιωτών, κατόπιν εγκρί-
σεως νοσηλείας).

Πρωταρχικό μέλημα όλων των κλιμακί-
ων διοίκησης είναι η διασφάλιση της κα-
λής υγείας των ασθενών, αλλά ταυτόχρονα 
και η ασφάλεια του προσωπικού, που ερ-
γάζεται σε ένα υγειονομικά επιβαρυμένο 
περιβάλλον. Η θέσπιση επίκαιρων υγειο-
νομικών πρωτοκόλλων από τη Νοσοκο-
μειακή Επιτροπή Λοιμώξεων και το Τμήμα 
Υγιεινής και Ασφάλειας έχει επιτύχει μέχρι 
σήμερα την αποφυγή ατυχημάτων και την 
προστασία της υγείας όλων των ευπαθών 
ομάδων εργαζομένων.

Διεθνείς Συνεργασίες 
Κατά διαστήματα παρέχει 

υγειονομική κάλυψη σε δι-
ακλαδικές ασκήσεις με 
συμμετοχή στρατευμάτων 
άλλων χωρών και νοση-
λεύει αλλοδαπά στελέχη που 
υπηρετούν σε πολυεθνικές δο-
μές, καθώς και τις οικογένειές 
τους. [Ευρωστρατηγείο (EU-OHQ 
-Λάρισα), SEEBRIG-Τύρναβος].

Κοινωνική Προσφορά 
Η κοινωνική προσφορά του 404 ΓΣΝ εί-

ναι πολυδιάστατη, τόσο στην αντιμετώπιση 
νοσούντων συμπολιτών μας όσο και στην 
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και του 
«ευ ζην» των κοινωνικά ασθενέστερων 
πολιτών, μέσω οικονομικής βοήθειας ή 
προσφοράς τροφίμων και της διοργάνω-
σης τακτικών αιμοδοσιών.

Το εργαστήριο Μελέτης Ύπνου λειτουρ-

γεί ενίοτε υποβοηθητικά, ως 2ο εξειδικευ-
μένο Κέντρο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
σε ιδιώτες του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου, ενώ στο Καρδιολογικό Τμήμα εξυ-
πηρετούνται και περιστατικά του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου που χρήζουν 
διοισοφάγιας προσπέλασης. 

Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συνδρά-
μουν εθελοντικά συμπολίτες μας, όπως 
στην τελευταία σεισμική δραστηριότητα 
και θεομηνία που έπληξε τους Δήμους 
Ελασσόνας και Φαρκαδόνας.

Αντίστοιχη παροχή ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού υπήρξε στη Δομή Φιλοξε-
νίας Προσφύγων στο Κουτσόχερο, μέχρι 
την πλήρη στελέχωση του ιατρείου της με 
προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Πρόσφατα, έγινε έναρξη της λειτουργίας 
του ως εμβολιαστικό κέντρο, ενισχύοντας 
το Πρόγραμμα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Υπουρ-
γείου Υγείας.

Στο Νοσοκομείο διοργανώνονται θρη-
σκευτικές τελετές με τη λειτουργία του 
εσωτερικού Ιε-
ρού Ναού του 
Αγίου Αντω-
νίου, ενώ το 
Σ ά β β α τ ο 
του Λα-
ζάρου 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

πραγματοποιείται στο παρακείμενο του 
κτηρίου Μνημείο, το ετήσιο Μνημόσυνο για 
τους Πεσόντες Θεσσαλούς Υγειονομικούς, 
με προσέλευση πλήθους κόσμου.

Λοιπά Θέματα 
Το 404 ΓΣΝ αναζητά συνεχώς τρόπους για 

τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στο 
ένστολο προσωπικό και στον τοπικό πληθυ-
σμό και για τον σκοπό αυτό φροντίζει για την 
εξέλιξη των κτηριακών του δομών και την 
διεύρυνση του επιστημονικού του έργου.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και περι-
ορισμού των λειτουργικών του δαπανών, 
ολοκληρώνει σύντομα την ανακαίνιση 
και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτη-
ριακών εγκαταστάσεών του με κονδύλια 
ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα της Περιφέρει-
ας Θεσσαλίας (2014-2020). Στο έργο αυτό 
προβλέφτηκαν:

 Αντικατάσταση εξωτερικών ξύλινων 
κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα με νέα 
από αλουμίνιο διπλού υαλοπίνακα

 Αντικατάσταση 3 λεβήτων φυσικού αε-
ρίου κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων οροφής

 Θερμική μόνωση στέγης
 Τοποθέτηση νέων κλιματιστικών 

μονάδων υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης.
Το αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής αποτυπώνεται στη 

θεαματική μείωση του λειτουργικού κόστους του κτηρίου 
και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εκμεταλλεύεται 
στον μέγιστο βαθμό τον τεχνολογικό εξο-
πλισμό, και με την επαγγελματική του 
επάρκεια πρωτοπορεί στη φροντί-
δα του ασθενούς. 

Για το έργο του 404 ΓΣΝ, το 
προσωπικό του έχει διαχρονικά 
τιμηθεί:

 Στις 27 Δεκεμβρίου 1956, 
και για το σύνολο των ενεργειών 
τού Γενικού Αρχίατρου Δημητρίου 
Παλιούρα με έπαινο από την Ακαδημία 
Αθηνών, και 

 Τον Ιούνιο του 2000, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με 
το «ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ» μετά Τιμητικού Διπλώματος για την προσφορά 
του στην εκπαίδευση των εθελοντριών αδελφών.

Είναι βέβαιο ότι το 404 ΓΣΝ, στηριζόμενο στην τεχνολογική και κτηριακή 
του αρτιότητα και στην υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και ευσυνειδησία 
του δυναμικού του, θα συνεχίσει να παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες 
υπηρεσίες υγείας προς όφελος του στρατεύματος και του γενικότερου Εθνικού Συστήματος 
Υγείας της χώρας, ενισχύοντας το υψηλό ηθικό και την περηφάνια του λαού μας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΔΕΝ
 95 ΑΔΤΕ
Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/Β2, διατέθηκαν δύο (2) Αξκοί και δέκα οκτώ (18) Οπλίτες της δυνάμεως της 95 ΑΔΤΕ στο Μέγα 

Εμβολιαστικό Κέντρο στο χ. Καλυθιές, για στελέχωση συνεργείου εμβολιασμού.

 98 ΑΔΤΕ
Στις 27 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε τακτική αιμοδοσία.

 79 ΑΔΤΕ
 Στις 17 Απριλίου 2021, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Δημητρίου στο χ. Κοντακαίικα Σάμου.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», η 79 ΑΔΤΕ συνέδραμε τις τοπικές Αρχές, για την κατά-

σβεσή της, με προσωπικό και μέσα του 79 ΤΜΧΕΘ, όπως παρακάτω:

 1 Προωθητή Γαιών

 1 Ρυμουλκό Όχημα

 1 Όχημα M/S 240GD και 1 όχημα 290GD.

 Η 79 ΑΔΤΕ συνδράμει σε εβδομαδιαία βάση στην παραλαβή των εμβολίων κατά του COVID-19 από το Α/Δ

«ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» και τη μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου καθώς και στο Κ.Υ. Καρλοβάσου.

 96 ΑΔΤΕ
Στις 28 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αι-

μοδοσία.



52 53Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 2 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΜΠ
 71η Α/Μ ΤΑΞ
Στις 26 Απριλίου 2021, διανεμήθηκαν 35 δέματα τροφίμων (ΔΕΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ) στην Ι.Μ. Πολυανής και Κιλκισίου, στην Ι.Μ. Γου-

μενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου και στην ενορία Αργυρούπολης Κιλκίς.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ
 Στις 20 και 21 Μαΐου 2021, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», διατέθηκε μία ομάδα του 575 ΤΠΖΝ για την κατά-

σβεση πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ
 Από 12 έως 15 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε επάνδρωση των Διαπόντιων Νήσων και παροχή ΥΓ και ΤΧ Υποστήριξης στους 

κατοίκους των νήσων, από προσωπικό του 575 ΤΠΖΝ.

 1η ΤΑΞΑΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Τριμήνου Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 

2021, η Ταξιαρχία συνέβαλε στην Πολιτική Προστασία, εκτελώ-

ντας αεροπυροσβέσεις.

Συνδρομή στην αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Ο Στρατός Ξηράς κατόπιν εντολής του ΓΕΕΘΑ και έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συνέδραμε στην αποκατάσταση 

περιοχών οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, διαθέτοντας προσωπικό και μέσα όπως παρακάτω:

• 8 Αξκοί και 34 Οπλίτες του ΜΧ

• 2 Προωθητές Γαιών

• 1 Φορτωτής Γαιών

• 2 Εκσκαφείς Τάφρων

• 1 Οδοστρωτήρας

• 1 Ισοπεδωτής Γαιών

• 1 Ανατρεπόμενο

• 2 Ρυμουλκά

• 1 Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχάνημα

• 1 Όχημα Περισυλλογής

• 3 Oχημάτων Γενικής Χρήσης 30 τόνων.

Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκε γέφυρα τύπου ΜΠΕΛΕΫ στην περιοχή «Καραϊσκάκη» του Δήμου Μουζακίου, ενώ σε εξέλιξη 

βρίσκεται η κατασκευή γέφυρας τύπου ΜΠΕΛΕΫ στο Ανθοχώρι του ιδίου Δήμου.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΣΔΥΣ
 414 ΣΝΕΝ
Στις 27 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας της Ψυχιατρικής Κλινικής του 414 ΣΝΕΝ, με την 

παρουσία των κ. ΥΦΕΘΑ, Αλκιβιάδη Στεφανή, κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Φλώρου, κ. Α/ΓΕΣ, Αντιστρα-

τήγου Χαράλαμπου Λαλούση, και του Διοικητού ΑΣΔΥΣ, Αντιστρατήγου Λεωνίδα Κακαβά.

 IV ΤΑΞΥΠ
Στις 17-18 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός και ταχύς έλεγχος ανίχνευσης COVID-19 σε νεοσύλλεκτους 

οπλίτες θητείας (2021 Γ΄ ΕΣΣΟ), με μέριμνα του 212 ΚΙΧΝΕ.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προμήθεια Ασθενοφόρων
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, συνεχίζοντας το πρόγραμμα προμήθειας οχημάτων, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσω-

πικού του Στρατού Ξηράς και της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών, προμη-

θεύτηκε δέκα (10) καινούργια ειδικοποιημένα οχήματα υγειονομικής υποστήριξης (ασθενοφόρα). Τα νέα οχήματα θα κατανε-

μηθούν σε Μονάδες του Υγειονομικού ανά την επικράτεια.

Προμήθεια Νέων Οχημάτων
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού του Στρατού Ξηράς και του προσωπικού και των 

τριών Κλάδων των ΕΔ που υπηρετεί στο ΓΕΕΘΑ και της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης της παρεχόμενης ασφάλειας κατά τις 

μετακινήσεις του, προμηθεύθηκε για την κάλυψη των δικών του αναγκών αλλά και επ’ ωφελεία του ΓΕΕΘΑ, τα ακόλουθα οχήματα:

• Δεκαεννέα (19) λεωφορεία 50-55 θέσεων

• Είκοσι (20) μικρά λεωφορεία

• Σαράντα πέντε (45) οχήματα επιτήρησης παντός εδάφους (διπλής καμπίνας).

Το πρόγραμμα προμήθειας οχημάτων θα συνεχιστεί και το 2021.

Συνδρομή στα εμβολιαστικά κέντρα



58 59Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  2 0 2 1

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Tελετή Εγκαινίων πτέρυγας «Ιακώβου Τσούνη» στο 401 ΓΣΝΑ
Στις 25 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) η τελετή εγκαινίων των 

νέων θαλάμων της Νοσηλευτικής Μονάδας 6Β, η οποία μετονομάστηκε σε Πτέρυγα «Ιάκωβου Τσούνη».

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκι-

βιάδης Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης 

και η κόρη του δωρητή Υποστρατήγου ε.τ. Ιακώβου Τσούνη κ. Αθηνά Τσούνη.

Το έργο το οποίο ολοκληρώθηκε με αποκλειστική δωρεά του Υποστρατήγου ε.τ. Ιάκωβου Τσούνη συμπεριλαμβάνει:

• Την πραγματοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού των υποδομών

• Τη διαμόρφωση ενός θαλάμου για ΑΜΕΑ

• Τη διαμόρφωση τεσσάρων δίκλινων θαλάμων

• Τη διαμόρφωση δεκαέξι μονόκλινων θαλάμων

• Τη διαμόρφωση δύο σουιτών

• Τον εξοπλισμό των θαλάμων με χώρο υγιεινής και σύγχρονο σύστημα κλιματισμού

• Την ανακαίνιση χώρων υγιεινής επισκεπτών και προσωπικού

• Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Πύλης του Νοσοκομείου.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Στοιχεία δράσεων που υλοποιήθηκαν (ανακατασκευή/κατασκευή/αναβάθμιση)
 Ανακατασκευή ξενώνων ΛΑΦΘ & Στρδου «ΚΩΤΤΑ» (πρώην 424 ΓΣΝΕ), επ’ ωφελεία μετακινούμενων στελεχών.

 Κατασκευή 8 διαμερισμάτων στο Στρδο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ» 

στην Αλεξανδρούπολη. 

 Ανακατασκευή ανενεργού κτηρίου και διαμόρφωση 8 

διαμερισμάτων στο Στρδο «ΔΗΜΟΥΛΑ» στη ν. Λήμνο.

 Ανακαίνιση 

περιβάλλοντα χώρου 

του ΒΝΣ στο Στρδο 

«ΠΑΠΑΓΟΥ».
 Κατασκευή 8 διαμερισμάτων στο Στρδο «ΠΑΡΑΣΧΟΥ» 

στην Κομοτηνή.

 Κατασκευή δικτύου 

φυσικού αερίου στις 

εγκαταστάσεις του Στρδου 

«ΠΑΠΑΓΟΥ», για τη 

λειτουργία των κεντρικών 

θερμάνσεων στο κυρίως 

κτήριο των Γενικών 

Επιτελείων.

 Κατασκευή Χώρου Διοικητικής Μέριμνας στην ε/ν του 

Αγίου Ευστρατίου επ’ ωφελεία της δημοτικής αρχής 

(Εγκατάσταση οικίσκου 70 τ.μ.).

 Διαμόρφωση πρώην ιματιοθήκης σε Τμήμα υπερήχων 

(Λήψη μέτρων προστασίας από την πανδημία COVID-19).

 Εργαστήριο μοριακού ελέγχου (Βιοασφάλεια ΙΙΙ) 

(Λήψη μέτρων προστασίας από την πανδημία COVID-19).

 Ανακαίνιση Παλαιάς Κλινικής 6 σε 6Β (Δωρεά του κ. 

Ιάκωβου Τσούνη).

 Ανακαίνιση Α΄ και Β΄ Ορθοπεδικής Κλινικής.

 401 ΓΣΝΑ - Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

 Ανακαίνιση - ανακατασκευή ΣΤΕΠ - 98 ΤΥΕΘ
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Η Μεσολυμπιάδα του 1906
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1906, γνωστοί ως Ενδιάμεσοι 

Αγώνες του 1906 ή Μεσολυμπιάδα του 1906, ήταν μία διε-
θνής αθλητική διοργάνωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα, 
τον Απρίλιο του 1906. Οι Αγώνες αυτοί δεν είχαν τον επίση-
μο τίτλο της Ολυμπιάδας, αφού το 1906 δεν ήταν Ολυμπια-
κή χρονιά. Ωστόσο στον Τύπο της εποχής αναφέρονται ως 
Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιάδες το 1900 έγιναν στο Πα-
ρίσι και το 1904 στο Σεντ Λούις. Οι αγώνες αυτοί δεν αντα-
ποκρίνονταν στις προσδοκίες της κοινής γνώμης αλλά και 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ειδικά στην Αμερική 
υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες ως προς το πνεύμα των διορ-
γανωτών που απομακρύνθηκαν από το Ολυμπιακό ιδεώ-
δες. Οι Έλληνες μετά την επιτυχία των πρώτων αγώνων του 
1896 προέβαλλαν το αίτημα της μόνιμης τέλεσης των αγώ-
νων στην Αθήνα, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τη Διεθνή 
Ολυμπιακή Επιτροπή. Το 1906 που συμπληρωνόταν δεκα-
ετία από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες 
διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οι 
«Β΄ Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες» στην Αθήνα το 1906, στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο. Η διοργάνωση στέφθηκε από επιτυ-
χία, καθώς το φίλαθλο κοινό κατέκλυσε το Καλλιμάρμαρο, 
ενώ είχαν προβλεφθεί σχεδόν όλες οι λεπτομέρειες από 
πλευράς οργάνωσης. Χαρακτηριστικό ήταν πως για πρώτη 
φορά οι διαγωνιζόμενοι φιλοξενήθηκαν σε κοινό χώρο, στο 
Ζάππειο Μέγαρο, το πρώτο άτυπο Ολυμπιακό χωριό. Στην 
τελετή έναρξης, η είσοδος των αθλητών έγινε υπό τη σημαία 
κάθε χώρας, ενώ στην τελετή λήξης έγινε για πρώτη φορά 
έπαρση της σημαίας για τους νικητές. Οι αγώνες του 1906 
ήταν αυτοί που έδωσαν νέα ώθηση στο Ολυμπιακό κίνημα 
και προετοίμασαν το έδαφος για την τέλεση των αγώνων το 
1908 στο Λονδίνο και τη γνωστή επιτυχημένη συνέχεια.

Το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώθηκε, ύστερα από 
πολλές προτάσεις, και τελικά περιλάμβανε τα ακόλουθα αγω-
νίσματα:
• Στίβος
• Ποδηλασία
• Καταδύσεις
• Ξιφασκία
• Ποδόσφαιρο
• Γυμναστική
• Κωπηλασία
• Σκοποβολή
• Κολύμβηση
• Αντισφαίριση
• Διελκυστίνδα
• Άρση βαρών
• Πάλη.

Ορισμένα αγωνί-
σματα, όπως ο ακοντι-
σμός, ο δρόμος των 5 
μιλίων, το βάδην 1.500 
και 3.000 μέτρων, η 
λιθοβολία και το πέ-
νταθλο, διεξήχθησαν 
για πρώτη φορά. Το 
πένταθλο περιλάμ-
βανε άλμα, αναρρί-
χηση, σκοποβολή, 
δρόμο (αντοχής και 
ταχύτητας) και πάλη. 
Συγκεντρώθηκαν 877 
αθλητές και 7 αθλή-
τριες από 21 χώρες, 
ενώ οι ξένοι που επι-
σκέφτηκαν την Αθήνα, 
της οποίας ο πληθυσμός την εποχή εκείνη υπερέβαινε τους 
150.000 κατοίκους, υπολογίζονται περίπου στους 30.000.

Η Συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων 
Στην ουσιαστική οργάνωση των αγώνων η συμβολή των 

Ενόπλων Δυνάμεων ήταν καθοριστική. Ο λόγος ήταν πως οι 
Ένοπλες Δυνάμεις παρ' όλο που βρίσκονταν στην αρχή μίας 
φάσης αναδιοργάνωσης από την Κυβέρνηση Θεοτόκη, αποτε-
λούσαν ένα από τα πλέον οργανωμένα σύνολα της ελληνικής 
κοινωνίας. Στις τάξεις τους συγκαταλέγονταν άνθρωποι μορ-
φωμένοι, με ιδιαίτερες ικανότητες και προσόντα. Πολλά στελέ-
χη του Στρατού είχαν συμμετάσχει στις οργανωτικές επιτροπές 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 ή των Εθνικών Ολυμπια-
κών Αγώνων.

Η συμμετοχή των στρατιωτικών στις αθλητικές επιτροπές 
δεν ήταν ελληνικό φαινόμενο. Η Σουηδία, η Δανία, η Γερ-
μανία και άλλες χώρες είχαν Αξιωματικούς επικεφαλής των 
Ολυμπιακών Επιτροπών τους. Η Επιτροπή των Αγώνων του 
1906 είχε Πρόεδρο το Διάδοχο Κωνσταντίνο, τον μετέπειτα 
στρατηλάτη των Βαλκανικών Πολέμων και μέλος τον Επίλαρ-
χο Κωνσταντίνο 
Μηλιώτη-Κομνη-
νό. Ο εν λόγω 
Αξιωματικός είχε 
συμμετάσχει ως 
αθλητής ξιφομα-
χίας στους Ολυ-
μπιακούς Αγώ-
νες του 1896, ενώ 
υπήρξε μέλος επί 

Το 2020 οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκυο αναβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ 
αποφασίστηκε η απαγόρευση παρουσίας αλλοδαπών θεατών. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσι-
σε οι Αγώνες να διεξαχθούν το 2021, μια χρονιά που κανονικά δεν θα ήταν επίσημη Ολυμπιακή χρονιά 
(ως γνωστόν οι Ολυμπιάδες τελούνται κάθε 4 χρόνια). Ανατρέχοντας στο παρελθόν, καταγράφεται άλλη 
μία περίπτωση Αγώνων σε μη επίσημη ολυμπιακή χρονιά. Είναι πιθανότατα λιγότερο γνωστή, αλλά κρί-
νεται άκρως ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα: πρόκειται για τη «Μεσολυμπιάδα» του 1906 στην Αθήνα. 

Το Υγειονομικό Σώμα 

στη Μεσολυμπιάδα 

του 1906
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15ετία της Ελληνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και 
Ελλανοδίκης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Στίβου Αν-
δρών του 1904 και του 1905.

Ο Φρούραρχος του Σταδίου ήταν Αντισυνταγματάρχης. Κα-
τώτεροι Αξιωματικοί λειτουργούσαν ως «επόπται» και τρια-
νταπέντε συνολικά Υπολοχαγοί, Ανθυποπλοίαρχοι και Ανθυπο-
λοχαγοί ήταν οι «κοσμήτορες», επικουρούμενοι με πάνω από 
εκατό Υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και του Βασιλικού 
Ναυτικού. Εκατοντάδες στρατιώτες περιφρούρησαν το Στάδιο, 
κυρίως για να μην εισέλθει άτακτα πλήθος από τους περικεί-
μενους λόφους. Οι Εύζωνες της Ανακτορικής Φρουράς ήταν 
το άγημα που εντυπωσίασε Έλληνες και ξένους κατά την τελε-
τή έναρξης. Ο «Φρούραρχος του Μαραθωνίου» ήταν Ίλαρχος, 
ο Γραμματέας της Ελλανοδίκου Επιτροπής ήταν Υπολοχαγός 
Μηχανικού, οι περισσότεροι κριτές ήταν Αξιωματικοί στη σκο-
ποβολή και την ξιφασκία. Το Βασιλικό Ναυτικό είχε κύριο ρόλο 
στα διαδραματιζόμενα στην κολύμβηση και την κωπηλασία.

Η Προεδρία της Επιτροπής από τον Διάδοχο Κωνσταντίνο, 
ο οποίος θα ήταν Αρχιστράτηγος σε περίπτωση πολέμου, σή-
μαινε συνολική εμπλοκή του στρατιωτικού προσωπικού. Οι 
Αξιωματικοί είχαν να αποδείξουν στον εαυτό τους αλλά και στο 
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας την ικανότητά τους να προε-
τοιμάσουν και να διοργανώσουν εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας 
με μία επιτυχημένη αθλητική Ολυμπιάδα την ίδια την χώρα. 
Ήταν ένα στοίχημα εθνικού φιλότιμου με έντονη συναισθημα-
τική φόρτιση. Εκεί που στις Ολυμπιάδες του 1900 ή του 1904 
οι Γάλλοι ή περισσότερο οι Αμερικανοί δεν πέτυχαν τα προσ-
δοκώμενα, η «πτωχή πλην τίμια Ελλάς» όφειλε να διαπρέψει. 
Συνεπώς χρειαζόταν να φανεί το ενθουσιώδες του φρονήμα-
τος των στρατιωτικών, η ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, η 
φιλόξενη διάθεση προς τους ξένους επισκέπτες. Ήταν επίσης 
ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή Ελλήνων από την «Οθωμα-

νική Αυτοκρατορία». Οι αποστολές της Κωνσταντινούπολης, 
της Σμύρνης, της Θεσσαλονίκης (με τον Σύλλογο Φιλόμουσων, 
πρόγονο του Ηρακλή) ζούσαν ένα εθνικό αναβαπτισμό. Η υπε-
ρηφάνεια από τους Αγώνες ήταν μία μικρή, αλλά καλή ευκαι-
ρία να ξεπλυθεί η ντροπή του 1897, που τόσο κόστιζε ψυχικά 
σε όλους τους Έλληνες, στρατιωτικούς και μη. Η νωπή ακόμη 
θυσία στη Μακεδονία ενός Ανθυπολοχαγού που είχε εμπλακεί 
στην Ολυμπιάδα του 1896 (του Παύλου Μελά) ήδη είχε δείξει τι 
θα επακολουθούσε. Ουσιαστικά οι Έλληνες στρατιωτικοί απο-
δείκνυαν ότι έφεραν σε πέρας όποια αποστολή τους δινόταν, 
άρα θα αποδείκνυαν, όταν θα χρειαζόταν, και το αξιόμαχό τους, 
όπως και έγινε λίγα χρόνια αργότερα.

Φυσικά υπήρξαν και διαγωνιζόμενοι στρατιωτικοί σε διάφο-
ρα αθλήματα. Μάλιστα άρθρα εφημερίδων με τίτλο «Ο Στρατός 
και το Πένταθλον» και «Ο Στρατός και ο Μαραθώνιος» απαι-
τούσαν την εφαρμογή των συγκεκριμένων αγωνισμάτων κατά 
τη στρατιωτική εκπαίδευση για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
φυσική κατάσταση των στρατιωτών μας που πολύ σύντομα 
θα χρειαζόταν να επιδειχθεί. Οι Αξιωματικοί φιλοτιμούμενοι 
συμμετείχαν ως αθλητές σε δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό στην 
ελληνική αποστολή. Ενδεικτική η συμμετοχή και ο τραυματι-
σμός στο γόνατο, του Ανθυποπλοιάρχου Ιωάννη Δεμέστιχα, ο 
οποίος είναι σε όλους μας γνωστός ως καπετάν Νικηφόρος, το 
ψευδώνυμο που δόξασε ο ίδιος στον Μακεδονικό Αγώνα στον 
Βάλτο των Γιαννιτσών. Μετά τον προκριματικό των 400 μέτρων 
ο Τύπος διαβεβαίωνε πως οι ιατροί δεν ανησυχούσαν για την 
«θλάση στην επιγονατίδα» του Αξιωματικού του Πολεμικού 
Ναυτικού. Σύμφωνα με τη Χειρουργική της εποχής, στις θλά-
σεις απλώς ο τραυματίας αναπαυόταν. Λίγους μήνες αργότερα 
ο Δεμέστιχας θα συμμετάσχει στον Μακεδονικό Αγώνα. Ο Αν-
θυπίλαρχος Χρήστος Πραντούνας που δρούσε ως ιατρός (είχε 
όντως αποκτήσει και πτυχίο ιατρικής) και ως καπετάνιος στην 

Κεντρική Μακεδονία, μάταια ζητούσε εγγράφως άδεια από το 
Προξενείο Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχει και αυτός στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Τον ίδιο όμως εκείνο Απρίλιο του 1906 
βρήκε ηρωικό θάνατο σε ένοπλη συμπλοκή με Βουλγάρους 
στη Λίμνη των Γιαννιτσών. 

Υγειονομική Κάλυψη Αθλητών, 
Επισκεπτών, Θεατών

Η υγειονομική κάλυψη των αγώνων βασίστηκε στην εμπει-
ρία του 1896, αν και συγκριτικά οι αθλητές ήταν πολλαπλάσιοι, οι 
ξένοι επισκέπτες περισσότεροι και οι θεατές πολύ περισσότεροι 
(αναφέρονται πάνω από 50.000 ημερησίως). Αποφασίστηκε να 
στηθούν «κινητά θεραπευτήρια» στις πλατείες της πόλης και στο 
Ζάππειο Μέγαρο, με δυνατότητα παροχής «ιατρικής και χειρουρ-
γικής θεραπείας». Η Επιτροπή απευθύνθηκε στο Υπουργείο Στρα-
τιωτικών για να εξασφαλίσει σκηνές από τον Λόχο Νοσοκόμων, 
στις οποίες θα λειτουργούσαν τα κινητά θεραπευτήρια. 

Στα πλαίσια της αναμονής μεγάλου αριθμού επισκεπτών από 
το Εξωτερικό, και καθώς αναμένονταν Άγγλοι και Αμερικα-
νοί τουρίστες, το Ιατροσυνέδριο καθόρισε τα μέτρα κάθαρσης 
(απολύμανση και επιτήρηση για εκδήλωση λοιμώδους νοσή-
ματος) που εφαρμόζονταν σε όλους όσους κατέφθαναν από το 
Εξωτερικό, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Το Ιατροσυνέ-
δριον ήταν το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του κράτους, 
στο οποίο συμμετείχαν και στρατιωτικοί ιατροί (όπως ο μετέ-
πειτα Καθηγητής της Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου των Αθηνών Κωνσταντίνος Σάββας).

Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο των Αθηνών φρόντισε να λει-
τουργήσει θεραπευτήριο στο Καλλιμάρμαρο για τραυματι-
σμούς αθλητών. Την Υγειονομική Υπηρεσία εκτελούσαν ένας 
Ιατρός, ένας Υπίατρος και ένας Ανθυπίατρος. Ο κάθε ένας Υγει-
ονομικός Αξιωματικός συνοδευόταν από έναν νοσοκόμο. Οι 
νοσοκόμοι ήταν στρατιώτες μορφωμένοι σύμφωνα με τα δεδο-
μένα της εποχής, δηλαδή γνώριζαν γραφή και ανάγνωση, ενώ 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή τους ήταν η άμεμπτη 
διαγωγή. Αποφοιτούσαν από το Σχολείο Νοσοκόμων που λει-
τουργούσε από το 1861 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 
και ανήκαν στον 1ο Λόχο Νοσοκόμων που έδρευε στην Αθήνα. 

Υγειονομική Κάλυψη Μαραθωνίου
Ο Μαραθώνιος δρόμος ήταν το αγώνισμα που όπως φάνη-

κε και από τους προκριματικούς αγώνες απαιτούσε ιδιαίτερη, 
συνεχή και συντονισμένη παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. 
Είναι απαραίτητο να τονιστεί πως ο Γάλλος Michell Breal όταν 
πρότεινε την αθλοθέτηση του αγωνίσματος, αγνοούσε την από-
σταση των 40 χιλιομέτρων που χωρίζει τον Μαραθώνα από 
την Αθήνα, τις υψομετρικές κλίσεις της διαδρομής καθώς και 
την κακή κατάσταση του δρόμου. Το 1896 ήταν η πρώτη ου-
σιαστικά δοκιμασία των δρομέων σε τόσο σκληρές συνθήκες. 
Την υγειονομική κάλυψη του αγωνίσματος στη Μεσολυμπι-
άδα ανέλαβαν πάλι Υγειονομικοί Αξιωματικοί. Όμως το 1906 
έπρεπε να ληφθούν ειδικά υγειονομικά μέτρα. Και αυτό γιατί 
από τον Μαραθώνιο της Ολυμπιάδας του 1904 στο Σεντ Λούις 
των ΗΠΑ είχε δημιουργηθεί ένα νοσηρό κλίμα. Συγκεκριμέ-
να, ο νικητής Τόμας Χικς, όπως έγινε αργότερα γνωστό, είχε 
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κάνει χρήση στρυχνίνης, με αποτέλεσμα να πέσει 
σε κώμα μετά τον τερματισμό και παρά τις προ-
σπάθειες τεσσάρων ιατρών, μπόρεσε να συνέλθει 
μόλις μετά από μιάμιση μέρα. Την υγειονομική κά-
λυψη μάς περιγράφει με ακρίβεια ο Δημοσιογρά-
φος Π. Σαββίδης, Ανταποκριτής του Πρακτορείου 
Ειδήσεων Ρώυτερς. Ο Σαββίδης αναγκάστηκε με 
το ποδήλατό του να συνοδεύσει κάποιον δρομέα, 
γιατί εκτός από έναν ποδηλάτη ανά αθλητή, μόνο 
σε δύο άμαξες επετράπη να ακολουθήσουν τους 
διαγωνιζόμενους.

 Σε μία από αυτές τις άμαξες επέβαινε ο Ανθυπί-
ατρος Ιωάννης Δημόπουλος. Η άμαξα χρησίμευσε ως «νοσο-
κομείον κινητόν». Κατά μήκος της διαδρομής είχαν στηθεί πέ-
ντε μεγάλες στρατιωτικές σκηνές στις οποίες είχαν οργανωθεί 
σταθμοί Πρώτων Βοηθειών. Σε κάθε σκηνή ήταν υπεύθυνος 
ένας Υγειονομικός Αξιωματικός ο οποίος είχε στη διάθεσή του 
τρεις νοσοκόμους και το απαραίτητο φαρμακοεπιδεσμικό υλι-
κό, αλλά και κονιάκ, πορτοκάλια, λεμόνια κ.λπ. Ο πρώτος υγει-
ονομικός σταθμός είχε στηθεί δεκατέσσερα χιλιόμετρα από το 
σημείο εκκίνησης στον Μαραθώνα με υπεύθυνο τον Υπίατρο 
Χρήστο Σχορτσανίτη. Στο Πικέρμι, είκοσι χιλιόμετρα μακριά 
από το Καλλιμάρμαρο ήταν επικεφαλής ο Ανθυπίατρος Διονύ-
σιος Παπαγιάννης. Στον τρίτο σταθμό, στην Παλλήνη, που απεί-
χε δεκατέσσερα χιλιόμετρα από την Αθήνα, έδρευε ο Ανθυπί-
ατρος Πέτρος Ροζάκης. Στον τέταρτο υγειονομικό σταθμό στην 
Αγία Παρασκευή, εννέα χιλιόμετρα από το Στάδιο, υπεύθυνος 
ήταν ο Ανθυπίατρος Σπυρίδων Τούμπλας, ενώ στον τελευταίο 
σταθμό που βρισκόταν πέντε χιλιόμετρα από την Αθήνα, ο Αν-
θυπίατρος Βασίλειος Καζινιέρης. Όπως περιγράφει ο Σαββί-
δης, με τις μεγάλες σκηνές νόμιζε κανείς πως ήταν σε εξέλιξη 
κάποια στρατιωτική επιχείρηση. 

Μετά την εκκίνηση, η υγειονομική άμαξα ακολουθούσε τους 
τελευταίους δρομείς. Ο ρυθμός του αγώνα ήταν ταχύτατος. 
Οι πρώτοι δρομείς, μεταξύ των οποίων και ο τελικός νικητής 
Καναδός Σέρινγκ, διήνυσαν τα 20 χιλιόμετρα σε 1 ώρα και 10 
λεπτά. Όταν ο κύριος όγκος των αθλητών έφτασε στο Πικέρμι, 
πολλοί αντί να εξακολουθήσουν τον δρόμο τους, στράφηκαν 
προς τον υγειονομικό σταθμό. Το φαβορί του αγώνα Ιταλός Πέ-
τρι, σταμάτησε λόγω στομαχικών διαταραχών. Κάποιοι συνέχι-
σαν τον αγώνα. Μετά από το Πικέρμι κάθε σαράντα μέτρα ένας 
στρατιώτης-φρουρός παρακολουθούσε τους δρομείς. Στο 26ο 
χιλιόμετρο της διαδρομής ο Έλληνας Κουτουλάκης, η μεγαλύ-
τερη ελπίδα των Ελλήνων για ένα μετάλλιο, έπεσε στη μέση 
του δρόμου αναίσθητος, ενώ έβγαζε αφρούς από το στόμα. Ο 
στρατιώτης-φρουρός μερίμνησε να μεταφερθεί ο αναίσθητος 
δρομέας στον πλησιέστερο υγειονομικό σταθμό. Εκεί έγιναν 
«ενέσεις, εισπνοές, εντριβές», αλλά με δυσκολία ανέπνεε. Μό-

λις βελτιώθηκε η κατάστασή του, ο Δημόπουλος τον διακόμισε 
με την υγειονομική άμαξα στην Αθήνα. Τα γενικά νοσοκομεία 
που λειτουργούσαν τότε στην Αθήνα εκτός από το Στρατιωτικό 
ήταν το Δημοτικό και ο Ευαγγελισμός. 

Στην Αγία Παρασκευή, ο Ανθυπίατρος Τούμπλας δέχθηκε 
ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό αθλητών που ήταν έτοιμοι να κα-
ταρρεύσουν. Και όπως περιγράφει ο Σαββίδης, ο Τούμπλας 
παρείχε ταυτόχρονα τις φροντίδες του σε πολλούς δρομείς χω-
ρίς απώλειες.

Ο Ανθυπίατρος Δημόπουλος που επέβαινε στην υγειονομι-
κή άμαξα, στο 36ο χιλιόμετρο της διαδρομής, αναγκάστηκε να 
επέμβει όταν είδε ένα Κρητικό δρομέα να συνεχίζει περπατώ-
ντας. Σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής, ο Δημόπουλος έπεισε 
τον Μαραθωνοδρόμο να παραιτηθεί, γιατί ντρόπιαζε τα εθνικά 
χρώματα με τον περίπατό του.

Παράλληλες Πολιτιστικές και Επιστημονι-
κές εκδηλώσεις

Κατά το χρονικό διάστημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 
1906, έγιναν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο στρατιωτι-
κός ιατρός του Ναυτικού Πέτρος Αποστολίδης, ο γνωστός με το 
λογοτεχνικό του ψευδώνυμο Παύλος Νιρβάνας, σε άρθρο του 
στο Περιοδικό Παναθήναια θεωρεί απαράδεκτο το ότι χρησι-
μοποιήθηκε ο Παρθενώνας σαν αίθουσα δεξιώσεων. Κατά τον 
ιατρό του Ναυτικού, ο καμπανίτης που έρευσε άφθονος στον 
αρχαίο ναό, ήταν καταστροφικότερος και από τις σφαίρες των 
Ενετών του Μοροζίνη. Από την άλλη πλευρά, συμφωνούσε με 
την Επιτροπή στην απόρριψη ακραίων προτάσεων, όπως της 
οργάνωσης Βακχικών πομπών, στο πλαίσιο των Αγώνων. 

Βέβαια ο Νιρβάνας εκτός από διάθεση για κριτική είχε και 
δημιουργικές προτάσεις. Το 1896, σε συνεδρίαση της Επιτροπής 
Αγώνων του Δήμου Πειραιώς είχε προτείνει να συμπεριληφθεί 
στο πρόγραμμα των αγώνων μία πολιτιστική εκδήλωση που θα 
λάμβανε χώρα στον Πειραιά. Η πρόταση του Αποστολίδη ήταν να 
διοργανωθεί μία «Ενετική εορτή». Η επιτροπή δέχθηκε την εισή-
γηση του Νιρβάνα και η Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Δήμος Πει-

ραιώς οργάνωσαν την Ενετική γιορτή που επαναλήφθηκε το 1906. 
Σύμφωνα με τις περιγραφές από τον Τύπο του 1896, χιλιάδες 

άνθρωποι μεταφέρθηκαν με τον σιδηρόδρομο από την Αθή-
να στον Πειραιά. Τα κτήρια του λιμανιού φωταγωγήθηκαν. Τα 
πλοία και οι βάρκες στο λιμάνι της Ζέας άστραφταν από το φως, 
χιλιάδες ενετικοί φανοί είχαν ανάψει στα κατάρτια των πλοί-
ων. Τα πολεμικά έδιναν ένα άλλο τόνο με τον πλούσιο φωτισμό 
τους. Η παρέλαση των σωματείων με τα λάβαρά τους και των 
ναυτών που κρατούσαν πυρσούς στα χέρια, καθρεφτιζόταν στη 
γαλήνια επιφάνεια της θάλασσας. Το θέαμα ήταν επιβλητικό. Οι 
φιλαρμονικές έπαιζαν ναυτικά εμβατήρια και κλασική μουσι-
κή ενώ τα πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό. Η ατμόσφαιρα 
ήταν παραμυθένια. Η επιτυχία της εκδήλωσης θεωρήθηκε με-
γάλη από όσους την παρακολούθησαν και σχολιάστηκε ευμε-
νώς από τον Τύπο της εποχής.

Εκτός από τον Νιρβάνα εκείνη την περίοδο σημαντικός λογο-
τέχνης ήταν και ο Στρατιωτικός Ιατρός Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο 
οποίος ενώ έχει ήδη δημοσιεύσει τα γνωστά και σήμερα έργα 
του, το 1906 έχει πλέον παύσει να γράφει και είχε αφοσιωθεί 
στην κίνηση του δημοτικισμού. 

Ταυτόχρονα σχεδόν με τους αγώνες του 1906, στις 10-18 
Απριλίου, τελέστηκε στην Αθήνα το Ε΄ Πανελλήνιο Ιατρικό 
Συνέδριο. Ο Υπουργός Εκπαιδεύσεως Α. Στεφανόπουλος 

κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, παραλλήλισε το 
πνευματικό αγώνισμα του Ιατρικού Συνεδρίου με τους Ολυ-
μπιακούς που ασκούν το σώμα. Η επιλογή της ημερομηνίας 
διεξαγωγής του Συνεδρίου δεν ήταν τυχαία. Πολλοί, εκτός 
Ελληνικού κράτους ιατροί, συνδύασαν τις δύο δραστηριό-
τητες και επισκέφτηκαν την Αθήνα· πολλοί άλλωστε έφοροι 
ή συνοδοί και στις αποστολές των Ελλήνων ομογενών ήταν 
γνωστοί ιατροί, όπως π.χ. ο Απόστολος Ψαλτώφ από τη 
Σμύρνη. Ο Υγειονομικός Αξιωματικός, ιατρός τότε στον βαθ-
μό, Σόλων Χωματιανός, Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας 
Αθηνών, έγραφε από τον Ιανουάριο του 1897 στο Περιοδικό 
Ιατρική Εφημερίς του Στρατού πως η Εταιρεία «θα τελεί συνέ-
δριον κατά την εποχήν των Ολυμπιακών αγώνων». Τόσο στην 
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών όσο και στο Ε΄ Πανελλήνιο Συνέ-
δριο (στην Ολυμπιάδα του πνεύματος και παλαίστρα των επι-
στημών, κατά τον υπουργό) συμμετείχαν ενεργά στρατιωτικοί 
ιατροί. Αντιπρόεδρος της επιτροπής του Συνεδρίου ήταν ο 
γνωστός Καθηγητής της Μικροβιολογίας, ιατρός της βασιλι-
κής οικογενείας, στρατιωτικός ιατρός Κωνσταντίνος Σάββας. 
Συγκεκριμένα παρουσίασαν εισηγήσεις ο Υπίατρος Κωνστα-
ντίνος Μέρμηγκας, Υφηγητής της Χειρουργικής στην Ιατρική 
σχολή των Αθηνών και ο Επίατρος Ιωάννης Παπαθεοδώρου 
Υποδιευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου των Αθηνών. 
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Σημαντικότερη ίσως όλων ήταν η ανακοίνωση του Ανθυπία-
τρου του Πολεμικού Ναυτικού Σπυρίδωνος Λειβαδά ο οποίος 
παρατήρησε και περιέγραψε πρώιμα στην παγκόσμια ιατρική 
βιβλιογραφία, το κλινικό σύνδρομο που πολύ αργότερα, το 
1942 ονομάστηκε Σύνδρομο Klineferter. 

Η επιστημονική κοινότητα είχε και μία ακόμη αξιοσημείω-
τη δραστηριότητα. Ο Γερμανός Καθηγητής Edinger (γνωστός 
σήμερα από τον πυρήνα του εγκεφάλου με την ονομασία 
Edinger-Westphal), είχε διατυπώσει μία θεωρία για τις νόσους 
του νωτιαίου μυελού. Συγκεκριμένα ο Edinger υποστήριζε 
πως η νωτιάδα φθίση, η προϊούσα παράλυση και οι νευρίτι-
δες συσχετίζονταν με υπερβολική κόπωση. Μπορεί σήμερα να 
γνωρίζουμε τη λοιμώδη αιτιολογία των νόσων, αλλά εκείνη την 
εποχή η έρευνα ήταν σε διαρκή εξέλιξη. Ο Μαραθώνιος ήταν 
μία καλή ευκαιρία για να διενεργηθεί έρευνα σε υγιείς που θα 
είχαν καταβάλει υπέρμετρη προσπάθεια. Ο Edinger ήρθε στην 
Αθήνα λίγο πριν από τους αγώνες και εξέτασε νευρολογικά 43 
δρομείς του Μαραθωνίου. Συνεργάστηκε με τον Καθηγητή της 
Ανατομικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σκλαβούνο, τον Υφηγητή στην έδρα της Χειρουργικής, στρα-
τιωτικό ιατρό, Κωνσταντίνο Μέρμηγκα και τον επιμελητή του 
αρτισυσταθέντος Αιγινητείου Νοσοκομείου Οικονομάκη. Τα 

αποτελέσματα της εξέτασης των Μαραθωνοδρόμων μετά τη 
διαδρομή δεν ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικά για τον Edinger, 
αφού οι τενόντιες αντανακλάσεις πριν και μετά τον αγώνα δεν 
φάνηκε να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κανόνα. Είναι χα-
ρακτηριστικό πάντως πως ο διάσημος Καθηγητής στην ομάδα 
ιατρών που επέλεξε στην χώρα μας για συνεργασία, συμπερι-
έλαβε και ένα Υγειονομικό Αξιωματικό. 

Αποτίμηση της Παρουσίας του Υγειονομικού
Διάφορα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα και καταγρά-

φονται σχετικά με την προσφορά του Υγειονομικού Σώματος 
στη Μεσολυμπιάδα των Αθηνών:

• Ο Υπουργός των Στρατιωτικών, τον Ιούλιο του 1895, αναφέρει 
στη Βουλή των Ελλήνων πως οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί έδει-
ξαν ιδιαίτερο ζήλο σε εκτέλεση καθηκόντων που δεν ήταν καθα-
ρά στρατιωτικά, όπως στην αστυϊατρική και αστυχημική υπηρεσία, 
στην περίθαλψη των σεισμοπαθών, στην υπηρεσία των φυλακών, 
στην υπηρεσία σε λοιμοκαθαρτήρια σε καιρό επιδημιών και στην 
παρασκευή και χορήγηση φαρμάκων σε απόρους. Ήταν επόμενο, 
λοιπόν, η υγειονομικής κάλυψη των Ολυμπιάδων και ας μην ήταν 
αυστηρά στρατιωτικό καθήκον, να ανατεθεί στο Υγειονομικό Σώμα. 

• Το επιστημονικό επίπεδο των στρατιωτικών ιατρών της 
εποχής φαίνεται υψηλό τόσο από την παρουσία τους στους 
αγώνες, όσο και στο Ιατρικό Συνέδριο, στις δημοσιεύσεις 
τους, στις μεταφράσεις τους, στις εκπαιδεύσεις τους. Η 
γλωσσομάθειά τους μάλιστα θεωρείται σημαντικό προσόν. 
Ο Υπίατρος Σχορτσανίτης στον Μαραθώνιο του 1906 ήταν 
γνώστης της Γαλλικής, της διεθνούς γλώσσας της εποχής, 
καθώς είχε μεταβεί «εις Παρισίους επί διετίαν προς εκπαί-
δευσιν». Ο Ανθυπίατρος τότε, Αντωνόπουλος, μετέφραζε 
στην Ιατρική Εφημερίδα του Στρατού, άρθρα Γάλλου κα-
θηγητή Χειρουργικής, όπως και ο Επίατρος Μανούσος, 
Διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου το 1906, ενώ 
ο Υπίατρος Μέρμηγκας συνεννοείτο στα Γερμανικά με τον 
καθηγητή Edinger. 

• Η υγειονομική κάλυψη του Μαραθωνίου ήταν πλήρης, 
βελτιωμένη σε σχέση με το 1896. Στον Μαραθώνιο του 
1906, με βάση την εμπειρία του πρώτου αγώνα, αναπτύ-
χθηκαν 5 υγειονομικοί σταθμοί, ενώ υπήρχε υγειονομική 
άμαξα και ετοιμότητα του ιατρείου στα αποδυτήρια του 
Παναθηναϊκού Σταδίου. Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση 
με τα σύγχρονα δεδομένα. Στον Κλασικό Μαραθώνιο των 
Αθηνών προβλέπονται 4 υγειονομικοί σταθμοί με ιατρό, 4 
με φυσιοθεραπευτή και δύο ασθενοφόρα οχήματα. Οπωσ-
δήποτε η κάλυψη του 1906 ήταν ολοκληρωμένη, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες των αρχών του προ-
ηγούμενου αιώνα. 

• Τόσο από τις εκτενείς αναφορές των εφημερίδων της 
εποχής, όσο και από τη συμμετοχή του Νιρβάνα στις πολιτι-
στικές εκδηλώσεις, ή του Καρκαβίτσα στα λογοτεχνικά δρώ-
μενα συμπεραίνει κανείς πως οι Αξιωματικοί του Υγειονομι-
κού είχαν συμμετοχή σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής 
ζωής. 

• Κρίνεται πως η συνολική λειτουργία του Υγειονομικού 
ήταν επιτυχής στους Ενδιάμεσους Αγώνες του 1906. Δεν 
υπήρξε αρνητικό συμβάν κατά τη διάρκεια των Αγώνων. 
Οι Υγειονομικοί Αξιωματικοί εκείνης της χρονικής περιό-
δου έδωσαν μία καλή εικόνα της χώρας μας διεθνώς. Δη-
μιούργησαν μάλιστα μία παράδοση άριστης ιατρικής κα-
τάρτισης και πρωτοπορίας σε στρατιωτική, επιστημονική 
αλλά και κοινωνική προσφορά. 
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Δρ. Ιστορίας της Ιατρικής
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο πόλεμος του 1897 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για τη 

νεοελληνική ιστορία και κοινωνία. Αν και χρονικά οι επιχειρή-
σεις διήρκεσαν λίγο (6 Απριλίου-8 Μαΐου 1897), η εικόνα της 
ελληνικής πλευράς, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε πολιτικό 
επίπεδο, ήταν αποκαρδιωτική, στοιχείο που τελικά αφύπνισε 
την ελληνική κοινωνία. Οι στρατιωτικές επιτυχίες των Οθω-
μανών στο πεδίο της μάχης (πλήρης κατάληψη της Θεσσαλίας) 
δεν κεφαλαιοποιήθηκαν στο διπλωματικό πεδίο (με επέμβαση 
των Μεγάλων Δυνάμεων), με αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
συνεπειών της ήττας, κυρίως σε οικονομικές επανορθώσεις 
και μικρή τροποποίηση των συνόρων του 1881. 

Στις 22 Απριλίου 1897, ο Τούρκος Αρχιστράτηγος Ετέμ πα-
σάς, Διοικητής της Τουρκικής Στρατιάς, έχοντας πλέον δια-
πιστώσει πως ο όγκος των Ελληνικών Δυνάμεων βρισκόταν 
στην περιοχή των Φαρσάλων, αποφάσισε να τις προσβάλει 
κατά μέτωπο, απασχολώντας παράλληλα της ελληνικές δυνά-
μεις που ήταν στο Βελεστίνο (3η Ελληνική Ταξιαρχία). Η διάτα-
ξη των αντιπάλων απεικονίζεται αναλυτικά στο σχεδιάγραμμα. 

Η Τουρκική Στρατιά διέθετε συνολικά 89 τάγματα Πεζικού, 
25 ίλες Ιππικού και 30 Πυροβολαρχίες. Επιπρόσθετα, για την 
εξασφάλιση του δικτύου συγκοινωνιών οι Τούρκοι είχαν δι-
αθέσει 12 τάγματα στην περιοχή Τρικάλων-Λάρισας, 1 τάγμα 
στη διάβαση Μελούνας, 10 τάγματα στην περιοχή Δεσκά-
της-Γρεβενών και 8 τάγματα στον Πλαταμώνα. 

Το πρωί της 23ης Απριλίου, ο Ελληνικός Στρατός αριθμούσε 
19 τάγματα Πεζικού (εκ των οποίων τα 4 ήταν Ευζώνων), 5 λό-
χους Μηχανικού, 2 λόχους Πεζοπόρων Ιλών, τη Λεγεώνα των 
Φιλελλήνων, 11 πυροβολαρχίες (7 πεδινές και 4 ορειβατικές) 
και 2 ίλες Ιππικού. 

Την 23η Απριλίου 1897, η Τουρκική Στρατιά κινήθηκε προς 

τα Φάρσαλα. Στις 0800 τα προωθημένα φυλάκια των προφυ-
λακών σημείωσαν την εμφάνιση 5 τουρκικών φαλάγγων. Στις 
0900 ο διοικητής των προφυλακών ανέφερε στο Αρχηγείο 
την εχθρική προέλαση. Στο μεταξύ, από τις 0800 μέχρι 0900 
η Τουρκική Μεραρχία Ιππικού προσπέρασε τη 2η Τουρκική 
Μεραρχία και προσέγγισε τις προφυλακές του ΧΙ τάγματος 
Ευζώνων στο χωριό Κρήνη, ενώ οι ακολουθούσες τουρκικές 
δυνάμεις άρχισαν να αναπτύσσονται, ιδίως μετά τα πυρά που 
εξαπέλυσε η μοίρα πεδινού πυροβολικού, που ήταν ενταγμέ-
νη στις προφυλακές. 

 Το Ελληνικό Στρατηγείο, θέλοντας να εκμεταλλευθεί την 
πρόωρη ανάπτυξη των τουρκικών δυνάμεων, αποφάσισε να 
τροποποιήσει την αποστολή των προφυλακών για να παρατεί-
νουν αυτές την αντίστασή τους, αλλά αυτό δεν επιτεύχθηκε. 

Στις 1300 τα επιτιθέμενα εχθρικά τμήματα των τριών 
Τουρκικών Μεραρχιών (3ης, 6ης, 2ης) είχαν φτάσει προ 
των Υψωμάτων του Τεκέ, σε απόσταση 400 μέτρων. Η κί-
νηση αυτή προκάλεσε την οργανωμένη σύμπτυξη των ελ-
ληνικών τμημάτων (ΙΧ Τάγμα Ευζώνων, ΙΙ και VII Τάγμα 
Ευζώνων). 

Το Αρχηγείο, βλέποντας ότι είναι αδύνατη η κατάληψη του 
χωριού Κρήνη, διέταξε την 1η Ταξιαρχία να συμπτυχθεί και 
να εγκατασταθεί αμυντικά νότια του Ενιπέα, στο χ. Βασιλή. 
Παράλληλα, διέταξε την Ι Μεραρχία, της οποίας οι δυνάμεις 
δεν είχαν εμπλακεί στον αγώνα, να αναπτύξει το 4ο Σύνταγ-
μα Πεζικού ανατολικά της Οδού Φάρσαλα-Σιδηροδρομικός 
Σταθμός. Η I Μεραρχία προώθησε το Σύνταγμα αυτό, το οποίο 
στις 1400 κατέλαβε τις νέες θέσεις του, στέλνοντας έναν λόχο 
μπροστά στο ανάχωμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Στις 1600 οι Τούρκοι κατείχαν τη νότια σειρά των αντε-
ρεισμάτων στο χ. Ζωοδόχος Πηγή και με 6 πυροβολαρχίες 

Η Μάχη των Φαρσάλων 
(23 Απριλίου 1897)

έβαλλαν εναντίον των ελληνικών ταγμάτων Ευζώνων που 
συμπτύσσονταν. Στη συνέχεια, οι 3η και 6η Μεραρχίες κινή-
θηκαν εναντίον της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας στο χ. Βασιλή. 
Στις 1800 οι Τούρκοι είχαν καταφέρει να καταλάβουν τον Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων, αποκρούοντας παράλληλα την 
αντεπίθεση από μία ελληνική διλοχία, η οποία στη συνέχεια 
συμπτύχθηκε. Η μάχη ολοκληρώθηκε στις 1830, όταν οι Τούρ-
κοι, έχοντας αρκετά εδαφικά οφέλη, διέκοψαν τον αγώνα και 
συμπτύχθηκαν από την περιοχή του δάσους Αμπελικής, ενώ 
σταμάτησαν και τα πυρά σε ολόκληρο το μέτωπο.

Οι απώλειες στη Μάχη των Φαρσάλων ανήλθαν για τους Έλ-
ληνες σε 22 νεκρούς και 93 τραυματίες και για τους Τούρκους 
σε 24 και 104 αντίστοιχα. Από το μέγεθος των απωλειών που 
ήταν μικρές, αλλά και από την εξέλιξη της μάχης, διαπιστώνε-
ται ότι δεν έγινε μια κανονική μάχη και τα αποτελέσματά της 
είναι ασαφή. Ωστόσο, το κέρδος για τους Τούρκους ήταν ότι 
στις 23 Απριλίου κατέκτησαν έδαφος, το οποίο τους προσέδω-

σε σημαντικά οφέλη, ενώ για τους Έλληνες είχε δυσάρεστες 
επιπτώσεις, κυρίως στο ηθικό των αντρών. 

Επιπλέον, η προχώρηση των τουρκικών τμημάτων δημιούρ-
γησε τον κίνδυνο να αποκοπεί ο δρόμος που οδηγούσε στον Δο-
μοκό, στοιχείο που θα ήταν καταστροφικό για την ελληνική πλευ-
ρά. Παράλληλα, η συντριπτική υπεροχή σε δύναμη και υλικό δεν 
άφηναν πολλές επιλογές στον Διάδοχο Κωνσταντίνο (Αρχηγό του 
Στρατού Θεσσαλίας), από το να υποχωρήσει σε αναζήτηση μίας 
νέας αμυντικής τοποθεσίας στην περιοχή του Δομοκού. 

Ανχης (ΤΘ-ΕΥ) Γεώργιος Νίκας, 
ΓΕΣ/Δ4 (ΔΙΣ)/Τμηματάρχης Προφορικής Ιστορίας  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Νερούτσος Κωνσταντίνος – Νικόλαος Γεωργακάκης – 

Γεώργιος Ράγγος – Τσιμπουξή-Τασσοπούλου, Ο Ελληνοτουρ-
κικός Πόλεμος του 1897, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 
Αθήνα 1993.
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

Α Π Ο Ν Ε Μ Ω
Ε ύ φ ημ η  Μ ν ε ί α

στον
Ανθλχό Σιδηρόπουλο Γεώργιο-Θησέα του Σωκράτη

της δύναμης της 24 ΕΜΑ, διότι, ως εκπαιδευόμενος 
από 27 Ιουλίου 2020 έως 29 Ιανουαρίου 2021 

στο Βασικό Σχολείο Τεθωρακισμένων των ΗΠΑ (ABOLC: Armor Basic Officer Leader Course) 
με το Τμήμα 20-007, κατάφερε με τον επαγγελματισμό, 

τη μεθοδικότητα, τον ιδιαίτερο ζήλο, την αφοσίωσή του στο καθήκον 
και τη συνολική εν γένει στάση, συνεισφορά και απόδοσή του, 

να επιλεχθεί ως Διακεκριμένος Επίτιμος Απόφοιτος του κύκλου του ABOLC, 
αποφοιτώντας 1ος μεταξύ 76 εκπαιδευομένων, με συνολική βαθμολογία 964/1000. 

Για την απόδοσή του αυτή τού απονεμήθηκε μεταξύ άλλων και 
το Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Τα παραπάνω Συγχαρητήρια απονέμονται συγκεκριμένα στους:

• Επχος Ραβανός Ιωάννης ΣΤΡ 1 ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU - OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» • Λγός (ΕΜ) Καλυβιώτης Ιωάννης ΔΑΚ 
• Λγός (ΤΧ) Μιχαλάκη Παναγιώτα 2ο ΣΕΣΑΥ • Λγός (Ο) Κατερτζής Νικόλαος ΚΤΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

• Λγός (ΥΙ) Ζηκίδης Ηρακλής 80 ΤΥΕΘ • Ίλχος Πρεβεζιάνος Γεώργιος ΣΤΘ 
• Υπλγός (ΤΧ) Στρατάκης Γεώργιος 326 ΛΕ Κ/Β ΧΩΚ • Υπλχος Στεργιόπουλος Γεώργιος Α ΕΑΝ 

• Υπλχος Τσόντος Ανδρέας 23 ΕΜΑ • Υπλγός (ΕΜ) Παυλίδης Νικόλαος 782 ΛΓΜ ΤΑ 
• Υπλγός (ΕΜ) Φλούδα Κασσιανή-Ιωάννα 25 ΕΥΠ • Υπλγός (ΥΨ) Τομπούλογλου Γεώργιος-Παναγιώτης 33 ΤΥΠ 

• Υπλγός (ΔΒ) Καζαντζάκης Γεώργιος 3/1/471 ΤΗΠ • Υπλγός (ΜΧ) Χαλβατζής Ραφαήλ 32 ΛΜΧ 
• Υπλγός (ΕΜ) Παπαδόπουλος Γεράσιμος 7 ΤΥΠ • Υπλγός (Ο) Τσιάχτα Μαριάννα ΓΕΣ/ΔΟΙ 

• Ανθλχος Λουμπάκης Σπυρίδων 211 ΕΜΑ • Ανθλγός (ΥΝ) Πεσκελίδου Εμμανουέλα 424 ΓΣΝΕ 
• Ανθλγός (ΕΜ) Ντζάθας Ιωάννης ΚΕΕΜ • Ανθστής (ΤΧ) Κατσούγρη Αιμιλία-Δέσποινα 308 ΠΕΒ 

• Ανθστής (ΤΧ) Τέγου Φίλιππος 308 ΠΕΒ• Ανθστής (ΔΒ) Γιαννούλης Δημήτριος 486 ΤΔΒ
• Ανθστής (ΤΧ) Καια Σταυρούλα ΓΕΣ/Β2 (ΔΙΜΜΟΠ) • Ανθστής (ΤΘ) Μανιφάβα Ευαγγελία 21 ΕΜΑ 

• Ανθστής (ΜΧ) Κοντογεωργάκης Δημήτριος 79 ΤΜΧΕΘ • ΕΜΘ Ανθστής (ΥΓ) Στάθης Βάιος ΚΕΝΟΚ 
• ΕΜΘ Ανθστής (ΤΧ) Διαμαντίδης Νικόλαος 308 ΠΕΒ • ΕΜΘ Ανθστής (ΤΧ) Λουκάς Μάριος 308 ΠΕΒ 

• ΕΜΘ Ανθστής (ΤΧ) Τσιουράκης Αργύριος 308 ΠΕΒ • Μ. Λχίας (ΤΧ) Παπατσάνη Ραφαηλία 316 ΣΠΤΧ 
• Μ. Λχίας (ΤΑΣ) Φωτάκη Θεοδώρα ΣΕΤΑΥ

το στρατιωτικό προσωπικό του Παραρτήματος «Α», διότι με τον ζήλο και το αυξημένο 
ενδιαφέρον που επέδειξε, πρώτευσε στα υποχρεωτικά Σχολεία.

Σ Υ Γ Χ Α Ι Ρ Ω

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος
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