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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 Τυπογραφε ίο  Ελλην ικού  Σ τρα τού  -  Τηλεοπτ ική  Υπηρεσ ία  Σ τρα τού  - 

Υπηρεσ ία  Σ τρα τ ιωτ ικών  Αρχε ίων  •  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡ ΙΚΗ  Πανδημ ία  COVID-19  σ την  

Ελλάδα  • ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Τα γεγονότα  στου Γουδή (Αύγουστος  1909) 
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Ιστορία & Παράδοση
Τα γεγονότα στου Γουδή
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Ηθικές Αμοιβές

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η τυπογραφία είναι οπτική γλώσσα, είναι η τέχνη της αποτύπωσης του γραπτού λόγου και των εικόνων σε χαρτί  κυρίως αλλά 

και σε άλλο υλικό, όπως το ύφασμα και το μέταλλο, με τη βοήθεια διαφόρων τεχνικών μέσων και συνήθως σε μαζική κλίμακα. 
Αποτελεί την αρχιτεκτονική των ιδεών και το μέσο με το οποίο μια ιδέα, άποψη, απόφαση ή εντολή αποκτά οπτική υπόσταση.

Η εξέλιξή της από τον 15ο αι. έως και σήμερα είναι τεράστια, καθώς με την παραγωγή και αναπαραγωγή βιβλίων και τη γοργή 
μετάδοση και ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και πληροφοριών, τη ραγδαία μετάδοση της γνώσης και τη διεύρυνση τις πνευματικής 
καλλιέργειας δημιουργήθηκε μία μηχανή γνώσης και διαχείρισης των γραμμάτων.

Στα τέλη του 15ου αι. τα ελληνικά βιβλία τυπώνονταν στα διάφορα τυπογραφεία της Ευρώπης, με το πρώτο ελληνικό τυπογρα-
φείο να λειτουργεί το 1627 στην Κωνσταντινούπολη, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Κύριλλου Λούκαρι. Την περίοδο της Επα-
νάστασης του 1821, μερικά τυπογραφεία στήθηκαν από Έλληνες επαναστάτες με τη βοήθεια φιλελλήνων. Γρήγορα τα ελληνικά 
τυπογραφεία άρχισαν να αναπτύσσονται πολύ και συν τω χρόνω εξελίχθηκαν σε βιομηχανικές μονάδες με πολυάριθμο προσω-
πικό. Ήταν, λοιπόν, δεδομένο ότι θα αποτελούσε και ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια του Ελληνικού Στρατού, που αποτελεί έναν 
από τους κύριους πυλώνες του ελληνικού κράτους.

          
         Σχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Βλάχος  

        Δκτής του Τυπογραφείου Ελληνικού Στρατού 

Ταξίαρχος Γεώργιος Μπακόλας
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσουμε, με αφορμή τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση της Υπηρεσίας 

μας, την ιστορία και το έργο της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ), να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα του αρχειακού υλικού 
που τηρείται στις εγκαταστάσεις μας και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία του ψηφιακού αρχείου συμβάλλει 
στην ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού πολιτισμικού προϊόντος . 

Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) αποτελεί το μοναδικό φορέα του ΓΕΣ με αποστολή την παραλαβή, ταξινόμηση, 
ταξιθέτηση, ψηφιοποίηση, τήρηση και αξιοποίηση των αρχείων του συνόλου του ΣΞ. Επίσης, η εκμετάλλευση του τηρούμενου 
αρχειακού υλικού συνίσταται στην παροχή εγγράφων και στοιχείων προς Στρατιωτικές Αρχές, Αρχές του Δημοσίου Τομέα και 
τη διεκπεραίωση αιτημάτων Στρατιωτικού, Πολιτικού Προσωπικού και οποιουδήποτε ιδιώτη ο οποίος έχει εύλογο ενδιαφέρον 
ή έννομο συμφέρον. 

Η αποστολή της παραμένει ίδια και συνεχής σε ειρήνη, κρίση και πόλεμο. Έχει εξειδίκευση εργασιών οι οποίες ακολουθούν 
αυστηρή γραμμική ροή παραγωγής εργοστασίου. Τα παραπάνω συντελούν ώστε η ΥΣΑ να είναι μια μοναδική, ιδιότυπη και 
ιδιάζουσα Υπηρεσία του ΣΞ, ως προς την αποστολή, τη λειτουργία, τη σύνθεση, τις ανάγκες, το εργασιακό περιβάλλον και τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες.           

       Σχης (ΤΘ-ΥΓΡ) Αλέξανδρος-Κωνσταντίνος Μπονώτης
                                                                                                                          Δκτής της Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων  

                  

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η παρουσίαση της ιστορίας των δραστηριοτήτων και του έργου που επιτελεί η Τηλεοπτική Υπηρεσία Στρατού στο άρθρο του 

συγκεκριμένου τεύχους συνιστά ιδιαίτερη τιμή.
Ως Τηλεοπτική Υπηρεσία Στρατού ξεκινήσαμε υπό τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού το 1939. Ο πρώτος πυρήνας της υπηρε-

σίας οργανώθηκε και λειτούργησε με τα τμήματα «Κινηματογραφικών Λήψεων και Εμφανίσεων» που απαθανάτισαν τα πολεμι-
κά γεγονότα της ηρωικής εποποιίας του 1940.

Από τότε και μέχρι να φθάσει στη σημερινή της μορφή η Τηλεοπτική Υπηρεσία Στρατού αναδιοργανώθηκε αρκετές φορές με 
διάφορα ονόματα και για 14 χρόνια ήταν ο πυρήνας της Υπηρεσίας Ενημέρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων και υπεύθυνη, έως το 
2012, για την παραγωγή της εβδομαδιαίας εκπομπής «Με Αρετή και Τόλμη».

Στη σύγχρονη αμιγώς τεχνοκρατική εποχή, όπου η «κινούμενη εικόνα» έχει κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης και την ψυχα-
γωγία (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφο) η ΤΥΣ, διαθέτει –μεταξύ άλλων– ένα σύγχρονο τηλεοπτικό στούντιο και εξωτερικά 
συνεργεία λήψεων, με δυνατότητες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, βάσει πάντοτε των οδηγιών και των κατευθύνσεων 
της Ιεραρχίας και σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως το υλικό που καταγρά-
φουν τα στελέχη της Υπηρεσίας μας μπορεί κάλλιστα να προβληθεί σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εφ΄όσον απαιτηθεί.

Η Υπηρεσία καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ, του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ, σε μια προσπάθεια να προβληθεί στην 
κοινή γνώμη το επιχειρησιακό και κοινωνικό έργο των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ ταυτοχρόνως συντελεί στην εκπαίδευση, επι-
μόρφωση, ενημέρωση αλλά και την ψυχαγωγία όλων των στελεχών του Στρατού.

Συμπερασματικά, η ΤΥΣ δύναται να ανταποκριθεί πλήρως σε οποιαδήποτε αποστολή τής ανατεθεί, καθώς το στρατιωτικό και 
πολιτικό προσωπικό της έχει τεράστια και πολυετή εμπειρία και άρτια τεχνική κατάρτιση.

          
         Σχης (ΠΖ) Χαράλαμπος Κανάτας  

                                                                                                                              Δκτής της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας Στρατού 
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 Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά
Στις 15 Αυγούστου 2021, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, παρέστη στον εορτασμό της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

 Tελετή Ορκωμοσίας-Υιοθεσίας των νέων 
Μονίμων Λοχιών Τάξης 2021
Στις 16 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων 

Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, η τελετή Ορκωμοσίας-Υιοθεσί-

ας των νέων Μονίμων Λοχιών Τάξης 2021 «Επχίας (ΠΖ) Δη-

μήτριος Ίτσιος». Παρόντες ήταν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελεί-

ου Στρατού,  Αντγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Διοικητής 1ης 

ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντγος Πέτρος Δεμέστιχας, ο Γενικός 

Επιθεωρητής Στρατού-Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευ-

σης, Αντγος Άγγελος Ιλαρίδης, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και συγγενείς των νέων 

Μονίμων Λοχιών. Παρόντες ήταν, επίσης, ο κ. Αναστάσιος 

Ίτσιος και η κ. Όλγα Ίτσιου, υιός και εγγονή, αντίστοιχα, του 

ήρωα Δημήτριου Ίτσιου, ο οποίος θυσιάστηκε για την Πατρί-

δα στη Μάχη Οχυρών, τον Απρίλιο του 1941.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορτασμός της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας
 Στις 16 Ιουλίου 2021, το NATO Rapid Deployable Corps-Greece (NRDC-GR) πραγματοποίησε επίσημη τελετή στον χώρο 

του για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Ο Διοικητής του NRDC-GR, Αντγος Αναστάσιος Σπανός, καλωσό-

ρισε τη Διευθύντρια του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, κ. Caroline Geoffray, που εκπροσώπησε τις γαλλικές Αρχές 

στην εκδήλωση. Ο Διοικητής εξέφρασε την χαρά του για τον εορτασμό της Ημέρας της Βαστίλης, τόνισε τους ισχυρούς 

δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας 

και τη σημασία της Γαλλικής Επανά-

στασης για τις σύγχρονες Δημοκρατί-

ες, ενώ ευχαρίστησε την εκλεκτή κα-

λεσμένη που τίμησε την εκδήλωση με 

την παρουσία της. Ο Γάλλος Ανώτερος 

Εθνικός Εκπρόσωπος στο NRDC-GR, 

Ανχης Sylvain CUCHE, ευχαρίστησε 

τον Διοικητή για την εκτίμησή του στη 

γαλλική συμβολή στο NRDC-GR. Στην 

ομιλία του αναφέρθηκε στο νόημα της 

Γαλλικής Εθνικής Ημέρας και της Γαλ-

λικής Σημαίας.
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 Επίσημη τελετή για την ένταξη των ΗΠΑ στη σύνθεση του Στρατηγείου NRDC-GR και 
εορτασμός της Επετείου Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
 Στις 2 Ιουλίου 2021, ο Διοικητής του NATO Rapid Deployable Corps-Greece (NRDC-GR), Αντγος Αναστάσιος Σπανός, καλωσόρισε τη 

Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ, κ. Elizabeth K. Lee, στις εγκαταστάσεις του Στρατηγείου, όπου και πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή για την 

ένταξη των ΗΠΑ στη σύνθεση του Στρατηγείου, καθώς και ο εορτασμός της Επετείου Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έγιναν μέλος του 

NRDC-GR από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ολοκληρώνοντας μια πορεία αποφάσεων και ενεργειών που ξεκίνησαν από την 11η Plenary 

Conference το 2015. Ο Διοικητής του NRDC-GR, Αντγος Αναστάσιος Σπανός, εξέφρασε την χαρά του για τον εορτασμό της 225ης επε-

τείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και ευχαρίστησε τη Γενι-

κή Πρόξενο των ΗΠΑ που τίμησε με την παρουσία της την 

εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η κ. Lee τόνισε τη 

σημασία της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και εξέφρασε 

την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη στο ελληνικό, αμερικανι-

κό και συμμαχικό προσωπικό του Στρατηγείου για το έργο 

που επιτελούν. Η κ. Lee τόνισε ότι η ισχυρή παρουσία του 

NRDC-GR καταδεικνύει πως η Συμμαχία ενισχύει την πα-

γκόσμια ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για 

την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην πε-

ριοχή.

Γ΄
 Σ

Σ 
«Μ

ΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη Υπουργών και 
Αρχηγών στην ΠΕ του Δ΄ ΣΣ
Στις 20 Αυγούστου 2021, ο ΥΕΘΑ, κ. Νίκος 

Παναγιωτόπουλος και ο Υπουργός Προστασίας 

του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευ-

όμενοι από τον κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Στγό Κωνσταντίνο 

Φλώρο, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντγο Μιχάλη 

Καραμαλάκη, και τον Δκτή του Δ΄ ΣΣ, Αντγο Άγ-

γελο Χουδελούδη, πραγματοποίησαν επίσκεψη 

στην ΠΕ του Δ΄ ΣΣ, προκειμένου να επιθεωρή-

σουν τα έργα ενίσχυσης και κατασκευής τού 

αποτρεπτικού εμποδίου (φράκτης) και να ενη-

μερωθούν για τα έκτακτα μέτρα που μπορούν 

να υλοποιηθούν στα σύνορα, υπό το ενδεχό-

μενο αύξησης των μεταναστατευτικών ροών, 

μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Οι Υπουργοί 

επιθεώρησαν το ΕΦ «1» και το ΕΦ «ΠΕΤΑΛΟΥ», 

περιηγήθηκαν στο Δάσος των Καστανέων και 

επιθεώρησαν τα υφιστάμενα μέσα φύλαξης και 

επιτήρησης. Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το 

Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας όπου ενημερώθηκαν 

για το Κέντρο Ελέγχου και Παρακολούθησης 

Συνόρων από εκπρόσωπο της εταιρείας των 

προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων 

παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί κατά 

μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων.

Δ΄
 Σ

Σ 
«Θ

ΡΑΚΗ»
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1η ΤΑΞΑΣ
 Εθιμοτυπική επίσκεψη κ. ΓΕΠΣ - ΔΙΔΟΕ
Στις 5 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. ΓΕΠΣ - ΔΙΔΟΕ στο Α/Δ Μεγάρων.

11

 Επίδειξη αεροπορικών μέσων της Ταξιαρχίας 
Από 13 έως 15 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε επίδειξη αεροπορικών μέσων της Ταξιαρχίας (1 ΝΗ90, 1 ΑΗ-64D, 1 OH-58D), στη 

Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας “DEFEA – 21” στο Α/Δ Ελ. Βενιζέλος.

 ATHENS FLYING WEEK 
Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη “ATHENS FLYING WEEK”, στο A/Δ Τανάγρας.
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ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»
 ΠΕ/95 ΑΔΤΕ

13

 ΠΕ/79 ΑΔΤΕ 
 Στις 6 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για την 197η επέτειο της Ναυμαχίας της Μυκάλης.
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Στις 4 και 5 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε τελετή 

ορκωμοσίας των Ν/Σ Οπλιτών της 2021 Δ΄ ΕΣΣΟ.

 ΠΕ/5η ΤΑΞΠΖ 
 Στις 18 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν εορταστι-

κές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της 47ης Επετείου «ΚΥΠΡΟΣ 

1974».

 Στις 13 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν εορτα-

στικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της 77ης Επετείου του 

Ολοκαυτώματος των Ανωγείων.

 Από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε από τον 

Γενικό Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ)-Διοικητή Δόγματος και 

Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) επιθεώρηση στην 79 ΑΔΤΕ και στη ΔΑΝ 

Ικαρίας.

 95 ΕΑΝΕΘ 
Από 6 έως 8 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε από τον Γε-

νικό Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ)-Διοικητή Δόγματος και 

Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) επίσκεψη στην 95 ΑΔΤΕ.

 474 ΤΔΒΕΘ 
Από 6 έως 8 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε από τον Γε-

νικό Επιθεωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ)-Διοικητή Δόγματος και 

Εκπαίδευσης (ΔΙΔΟΕ) επίσκεψη στο 474 ΤΔΒΕΘ.
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ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»
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 ΚΕΕΔ
Στις 13 και 14 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν στη Ν. 

Πέραμο Αττικής οι Διακλαδικοί Στρατιωτικοί Αγώνες Μονά-

δων Ειδικών Επιχειρήσεων της ΔΕΠ. Στους εν λόγω αγώνες 

συμμετείχε και το ΚΕΕΔ.

14

Από 27 Αυγούστου 2021 έως 5 Σεπτεμβρίου 2021, διεξήχθη στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ 

Στρατιωτικών Μουσικών “Spasskaya Tower 2021” με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Μουσικής της Ανώτατης Στρατιω-

τικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) και τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Η ελληνική συμμετοχή, 

η οποία περιλάμβανε εμφανίσεις στην Κόκκινη Πλατεία τις βραδινές ώρες και εμφανίσεις σε διάφορα σημεία της ρωσικής 

πρωτεύουσας τις πρωινές ώρες, αποτελούνταν από 32 στελέχη της Στρατιωτικής Μουσικής της ΑΣΔΥΣ, καθώς και από 

τμήμα 20 Ευελπίδων το οποίο εμφανίστηκε με επετειακές στρατιωτικές στολές από διάφορες περιόδους της ελληνικής 

ιστορίας, τιμώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Το Φεστιβάλ, στο οποίο 

συμμετείχαν 29 στρατιωτικές ορχήστρες από 5 χώρες (Ρωσία, Ελλάδα, Λευκορωσία, Μεξικό και Κατάρ), παρακολούθησαν 

πάνω από 25.000 θεατές ενώ η τελετή λήξης του μεταδόθηκε ζωντανά από το ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό TV Center και το 

ρωσικό κοινωνικό δίκτυο “VKontakte”.

 401 ΓΣΝΑ
Στις 2 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Επιθε-

ωρητή Στρατού (ΓΕΠΣ)-Διοικητή Δόγματος και Εκπαίδευσης 

(ΔΙΔΟΕ) επίσκεψη στο 401 ΓΣΝΑ.

 ΚΕΠΒ
Στις 29 Αυγούστου 2021, έλαβε χώρα στο Δ.Δ. Καπαρελλίου Θηβών τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του Έφεδρου 

Ανθυπασπιστή Αργύριου Σίννη, ήρωα πολέμου που δολοφονήθηκε στις 16 Αυγούστου 1974 στα 1.200 μέτρα βόρεια του 

Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ προς Κιόνελι από τις τουρκικές δυνάμεις που εισέβαλαν στην Κύπρο.



16 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 1

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 1

 ΚΕΤΘ
Από 23 έως 27 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των επιτυχόντων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) από τον 

διαγωνισμό πρόσληψης του Στρατού Ξηράς και του Κοινού Νομικού Σώματος.

16
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 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην ΠΕ του Δ΄ ΣΣ
Στις 26 Αυγούστου 2021, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, συνοδευόμενος 

από τον Διοικητή της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ, Αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης 

του Δ΄ Σώματος Στρατού, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής του Σώματος, Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης. Ο Αρχηγός 

επισκέφθηκε Μονάδες, Επιτηρητικά Φυλάκια (ΕΦ) και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο επιχειρη-

σιακής ετοιμότητας και ηθικού του προσωπικού.

 Εγκαίνια του νέου συγκροτήματος ξενώνων της Φρουράς Θεσσαλονίκης στο Στρατόπεδο 
«ΚΩΤΤΑ» και του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Στρατόπεδο «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΑ»
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση, και του Γε-

νικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ. Αντώνιου Οικονόμου, τα εγκαίνια του νέου συγκροτήματος ξενώνων 

της Φρουράς Θεσσαλονίκης στο Στρατόπεδο «ΚΩΤΤΑ» και του 3ου Βρεφονηπιακού Σταθμού (3ου ΒΝΣ) στο Στρατόπεδο 

«ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΑ». Στα εγκαίνια των έργων, στην υλοποίηση των οποίων συμμετείχε ενεργά η Δρία Κατασκευών του 

Γ΄ Σώματος Στρατού, παρευρέθηκαν επίσης ο Διοικητής της 1ης Στρατιάς/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, ο Δι-

οικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, κ. Χρήστος Μήττας, (στα εγκαίνια του 3ου ΒΝΣ) και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονί-

κης, κ. Χαράλαμπος Αηδονόπουλος, (στα εγκαίνια του 3ου ΒΝΣ).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εγκαίνια Επιτηρητικών Φυλακίων «ΟΘΩΝΩΝ» και «ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ» από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ  
συνοδευόμενο από τον Αρχηγό ΓΕΣ
Στις 3 Αυγούστου 2021, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστρά-

τηγο Χαράλαμπο Λαλούση, παρέστη στην τελετή εγκαινίων:

 Tου νέου Επιτηρητικού Φυλακίου «ΟΘΩΝΩΝ», στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών 

και Διαποντίων Νήσων κ.κ. Νεκτάριος, και παρέστησαν ο Βουλευτής κ. Στέφανος Γκίκας, η Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων, κ. 

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ. Μερόπη Υδραίου, ο Διοικητής της 

1ης Στρατιάς/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, ο Αντιδήμαρχος Οθωνών, κ. Δημήτριος Κατέχης, εκπρόσωπος του 

Διοικητή της 3ης Περιφερειακής Διοίκησης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, καθώς και Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές της περιοχής.

 Του ανακαινισμένου Επιτηρητικού Φυλακίου 1 (ΕΦ 1) στις Καστανιές του Έβρου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνός, και παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, κ. Δη-

μήτριος Πέτροβιτς, ο Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας, κ. Γεώργιος Καραγιάννης, ο Διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος 

Άγγελος Χουδελούδης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγος 

Πασχάλης Συριτούδης, ο κ. Σταύρος Αναστασιάδης Πολιτικός Μηχανικός του έργου, ο κ. Διονύσιος Μακρής Τεχνικός Σύμβου-

λος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και οι Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές της περιοχής.

Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του νέου Επιτηρητικού Φυλακίου «ΟΘΩΝΩΝ», ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε, στον χαιρετισμό 

του, στην ιδιαίτερη σημασία που έχει για το νησί των Οθωνών, τις Διαπόντιους νήσους, την Κέρκυρα και την ευρύτερη Περιφέ-

ρεια των Ιόνιων νήσων, η εγκατάσταση του Φυλακίου η οποία θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του μηχανισμού έγκαιρης 

προειδοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εδραιώνοντας παράλληλα το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά το ΕΦ 1, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε, στον χαιρετισμό του, την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ανακαίνισή του, 

καθόσον το Φυλάκιο αυτό εκτελεί αποστολή ύψιστης εθνικής προτεραιότητας και σημασίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) αλλά 

και για τη Χώρα μας εν γένει, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Όσοι υπηρετούν σε αυτό και σε κάθε φυλάκιο της παρέμβριας 

περιοχής, πραγματικά φυλάσσουν Θερμοπύλες, ελληνικές αλλά και ευρωπαϊκές». Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρε-

τικά σημαντική συνδρομή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που κατέστησε δυνατή την εκ βάθρων ανακαίνιση του ΕΦ 

1, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο της συνέργειας, της αγαστής συνεργασίας και της εμμονής στην επίτευξη του 

κοινού σκοπού, της αναβάθμισης των υποδομών επιτήρησης των συνόρων της Χώρας μας.
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Επισκέψεις κ. Α/ΓΕΣ



20 21Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 1

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 120

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στο Στρατηγείο και σε 
Μονάδες της 71 Α/Μ ΤΑΞ «ΠΟΝΤΟΣ»
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, πραγματοποί-

ησε επίσκεψη στο Στρατηγείο και σε Μονάδες της 71 Αερομε-

ταφερόμενης Ταξιαρχίας (71 Α/Μ ΤΑΞ). Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του, ο Αρχηγός περιηγήθηκε σε στρατιωτικές εγκα-

ταστάσεις, παρακολούθησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και 

ηθικού του προσωπικού.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής Πρωτο-

κόλλου Συνεργασίας του Τάγματος Εθνοφυλακής Καλπακίου και του Τάγματος Εθνοφυλακής Καβάλας με το 32ο Τάγμα Εθνοφυ-

λακής Λεμεσού και το 71ο Τάγμα Εθνοφυλακής Αμμοχώστου, αντίστοιχα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού 

ΓΕΣ, Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση, του εκπροσώπου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), 

Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Πηγάσιου Χατζηνικολάου, του Διοικητή του 71ου Τάγματος Εθνοφυλακής Αμμοχώστου, του Διοικητή 

του Γ΄ Σώματος Στρατού, Αντιστρατήγου Αναστασίου Σπανού, και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εθνοφυλακής του ΓΕΣ, Ταξι-

άρχου Κίμωνα Κωστή.

 Τελετή υπογραφής πρωτοκόλλων
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 Τελετή εγκαινίων των ανακαινισμένων κτηριακών υποδομών του 5ου Λόχου της ΣΣΕ
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων των ανακαινισμένων κτηριακών υποδομών του 5ου Λόχου 

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, κατόπιν αποκλειστικής δωρεάς της Eurobank. Στην τελετή παρέστησαν 

ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος 

Λαλούσης, εκπροσωπώντας και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού-Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης, 

Αντιστράτηγος Άγγελος Ιλαρίδης, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, Αντιστράτηγος Θεμιστοκλής Γρυμπίρης, ο Υπαρχηγός 

του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κέλλης, ο Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων Υποστράτηγος Γεώργιος 

Κωστίδης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γεώργιος Ζανιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, 

κ. Φωκίων Καραβίας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, 

Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, κ.κ. Αντώνιος και ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόριος Κων-

σταντέλλος.
 Τελετή απονομής πτυχίων και διακριτικών πτερύγων Αλεξιπτωτιστή από τον κ. Α/ΓΕΣ 
στη ΣΧΑΛ
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο Αττικής, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονο-

μής πτυχίων και διακριτικών πτερύγων Αλεξιπτωτιστή στατικού ιμάντα σε μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) 

και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), οι οποίοι αποφοίτησαν από το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή 

(ΣΒΕΑ). Τα πτυχία και τις πτέρυγες Αλεξιπτωτιστή απένειμε στους μαθητές ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντι-

στράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

 33 Μ/Κ ΤΑΞ
Στις 7 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων Ορεοβίτσας «Μετακίνηση-Ανάπτυξη ΚΣ-

ΤΣ Ταξχίας και ΣΔ Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων», με συμμετοχή των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της Ταξιαρχίας.

 8 Μ/Π ΤΑΞΠΖ
 ΤΑΜΣ «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ». Η ΙΛΑΝ κατά την εξάλειψη Α/ΠΓ.

 34 Μ/Κ ΤΑΞ
Στις 6 Ιουλίου 2021, στον στίβο κωλυμάτων αρμάτων του Στρατοπέδου «ΕΠΧΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ» (έδρα της 34 Μ/Κ ΤΑΞ), 

πραγματοποιήθηκε από την 34 ΕΜΑ διέλευση εμποδίων αρμάτων.

 71 Α/Μ ΤΑΞ
Στις 22 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «Επίθεση Α/Μ 

Ομάδας» από το 601 Α/Μ ΤΠ, στην περιοχή «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑ-

ΧΟΣ» του Κιλκίς.

 Από 19 έως 24 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΓΕΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ετήσιου προγραμματισμού των αξιολογήσεων, Εθνική Επιχειρησιακή Αξιολόγηση της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από 28 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων (ΚΕΠΜ) Ν. Έβρου 

η ΤΑΜΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ-21» (Το Σ Μ/Κ Λόχου κατά τη διάβαση Ευκαιρίας Υδάτινου Κωλύματος), στο πλαίσιο της συνεχούς 

προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας των Μονάδων 

του Δ΄ ΣΣ. Σκοπός τής άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού στη διεξαγωγή επιχειρήσεων επί ποτάμιων γραμμών 

και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων, όπως είναι η διάβαση ευκαιρίας υδάτινου κω-

λύματος. Την άσκηση παρακολούθησαν ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, και ο 

Διοικητής του Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ  ΣΜΧ
Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 5 Αιγύπτιων Αξιωματικών, στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας 

Ελλάδας-Αιγύπτου έτους 2021, με τίτλο GRC – EGY T05 “Training to provide the ability to operate and perform effectively in 

demining operation procedures, organized by the Mine Warfare Department of the Hellenic Military Engineer School and 

information exchange in the respective field of expertise”. 

 ΣΣΕ
Από 28 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2021, διεξήχθη η θερινή στρατιωτική εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στην 

περιοχή της Καναπίτσας Λιτοχώρου. Η εκπαίδευση περιλάμβανε αντικείμενα ατομικής τακτικής, τεχνικές μαχητή και διε-

ξαγωγή ασκήσεων επίπεδου Ομάδας-Διμοιρίας, ημέρα και νύχτα, ενώ κατά την εκπαίδευση συμμετείχαν προσωπικό και 

μέσα της XXIV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού. Διαθέτει τον κατάλληλο μη-
χανολογικό εξοπλισμό, καθώς και 
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο 
στελεχώνει τα τμήματα της προε-
κτύπωσης (καλλιτεχνική επιμέλεια, 
σχεδιασμός, μακέτα, γραφιστική, 
στοιχειοθεσία και επεξεργασία κει-
μένων, φωτογραφική και ψηφιακή 
αναπαραγωγή, επεξεργασία εικό-
νων, σχεδίων, χρώματος, μοντάζ, 
δοκίμιο και τελική έξοδος των δε-
δομένων σε φιλμ ή σε ψηφιακό μέσο 
εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας), και 
της εκτύπωσης [δεδομένα τα οποία 
εκτυπώνονται με μια από τις κύριες 
μεθόδους βιομηχανικής εκτύπω-
σης, όπως λιθογραφία, τυπογραφία 
(επίπεδη-κυλινδρική), βαθυτυπία, 
φλεξογραφία, μεταξοτυπία, ψηφια-
κή εκτύπωση, ταμπόν-offset], της 
μετεκτύπωσης-περάτωσης [βιβλιο-
δεσία (βιομηχανική-καλλιτεχνική), 
κυτιοποιία, επεξεργασία μαλακής ή 
σκληρής συσκευασίας, επεξεργασία 
χάρτου-χαρτονιού και λοιπών εκτυ-
πωτικών υποστρωμάτων].

Αποστολή
Αποστολή του ΤΥΕΣ είναι η παρα-

γωγή εντύπων και κανονισμών για 
τις ανάγκες του ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ 
και γενικά κάθε μορφής εκτυπωτι-
κή και βιβλιοδετική εργασία για τις 
ανάγκες του Στρατού, καθώς επίσης 
και ο εφοδιασμός των Μονάδων με 
έντυπα, μέσω των ανεφοδιαστικών 
οργάνων. Οι βασικές εκτυπωτικές 
εργασίες αφορούν σε Κανονισμούς, 
Εγχειρίδια, Εκπαιδευτικά Βοηθή-
ματα, Τυποποιημένα Έντυπα, Περι-

οδικά, Συγγράμματα, Έγγραφα και 
λειτουργικά έντυπα, καθώς και διά-
φορες Απόρρητες εργασίες. Επίσης, 
το ΤΥΕΣ ασχολείται με την τήρηση 
αποθεμάτων των παραπάνω εντύ-
πων-κανονισμών ή Στρατιωτικών 
Δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά διαταγές του 
ΓΕΣ και τη συμπλήρωση των εξα-
ντλούμενων αποθεμάτων.

Εκπαίδευση
Το ΤΥΕΣ είναι Μονάδα Εκπαιδεύσε-

ως Γ΄ Κύκλου, στο οποίο εκπαιδεύεται 
το στρατιωτικό και το πολιτικό προ-
σωπικό με ειδικότητα στις γραφικές 
τέχνες, στηριζόμενη σε ένα ευέλικτο 
πλαίσιο σχεδίασης και εφαρμογής, 
(χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος σύν-
θετων και διαφορετικών επεξεργασι-
ών οι οποίες ξεκινούν από την αισθη-
τική και την καλλιτεχνική επιμέλεια 
και σχεδιασμό του εντύπου, συνεχίζο-
νται με φωτογραφικές και ηλεκτρονι-
κές διαδικασίες και ολοκληρώνονται 
με την εκτύπωση και περάτωση του 
εντύπου, σε προεπιλεγμένο αριθμό 
αντιτύπων). Η εκπαίδευση βασίζε-
ται στα πρότυπα μεγάλων εκδοτικών 
οργανισμών, εξασφαλίζοντας, με τη 
μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, την κάλυ-
ψη όλων των εκτυπωτικών εργασιών 
του Ελληνικού Στρατού. Διαθέτοντας 
τον απαραίτητο μηχανολογικό και ηλε-
κτρονικό εξοπλισμό και χάρη στο εξει-
δικευμένο προσωπικό του, αποτελεί 
ένα πλήρες εκτυπωτικό συγκρότημα, 
το οποίο δύναται να πραγματοποιή-
σει οποιαδήποτε εκτυπωτική εργασία 
συνδυάζοντας την κλασική αλλά και τη 
σύγχρονη ψηφιακή τυπογραφία.

Ιστορικά Στοιχεία 
Το 1910, συγκροτείται σε κτήριο της οδού Κριεζώτου η πρώτη Στρατιω-

τική Υπηρεσία για την κάλυψη των τυπογραφικών αναγκών του ελληνικού 
Στρατού, με την ονομασία «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ». 
Αργότερα, το 1936, εκδίδεται ο πρώτος οργανισμός λειτουργίας εσωτερι-
κής υπηρεσίας του Τυπογραφείου Υπουργείου Στρατιωτικών, με διαταγή 
του Υπουργείου Στρατιωτικών. Το 1962 ο εξοπλισμός του εκσυγχρονίζεται 
και μεταφέρεται σε εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν εντός του Στρατο-
πέδου «ΠΑΠΑΓΟΥ» και το 1975 μετονομάζεται σε Τυπογραφείο Ενόπλων 
Δυνάμεων (ΤΥΕΔ), εξυπηρετώντας παράλληλα τις τυπογραφικές ανάγκες 
των ΓΕΝ και ΓΕΑ. Το 1985, μετονομάζεται εκ νέου σε Τυπογραφείο Ελληνι-
κού Στρατού (ΤΥΕΣ), ονομασία την οποία φέρει έως και σήμερα.

Σήμερα το ΤΥΕΣ είναι μία Μονάδα του Γεωγραφικού Σώματος, επιπέδου 
Συγκροτήματος. Αποτελεί οργανική Μονάδα του ΓΕΣ με διοικητική υπαγωγή 
στο ΓΕΣ/Δ3. Αποτελεί μία σύγχρονη καθετοποιημένη Μονάδα, η οποία κα-
λύπτει το σύνολο των εκτυπωτικών αναγκών του Ελληνικού Στρατού και ει-
δικότερα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δραστηριότητες
Ο ετήσιος όγκος εργασιών απεικονίζεται στους περίπου 30 τό-

νους στρατιωτικών δημοσιευμάτων και 500 τόνους εντύπων περι-
οδικών που χορηγούνται στις Μονάδες του Στρατού. Πέραν αυτών, 
διατίθενται στο ευρύ κοινό οι καλαίσθητες ιστορικές εκδόσεις της 
Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, όπως και οι εκδόσεις του ΓΕΣ/Δ3, οι 
αφίσες και τα έντυπα ποικίλων θεμάτων.

Το ΤΥΕΣ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις νέες τεχνολογίες 
στον χώρο των Γραφικών Τεχνών. Εφαρμόζει τις σύγχρονες με-
θόδους και διαδικασίες σε όλα τα στάδια εργασίας αλλά και της 
εκπαίδευσης του προσωπικού του, ώστε να βελτιώνεται η ταχύ-
τητα παραγωγής, η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και να 
αυξάνονται συνεχώς οι δυνατότητές του για την αποτελεσματικό-
τερη υποστήριξη των ΕΔ. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με αντίστοιχες 
υπηρεσίες των κλάδων των ΕΔ, όπως επίσης και με πανεπιστημι-
ακούς φορείς του αντικειμένου, (βλ. το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής, τμήμα Γραφικών Τεχνών). Το προσωπικό του συμμετέχει σε 
διαλέξεις, ανταλλάσει γνώσεις κατά τις συνεχείς συνεργασίες με 
τους φορείς του αντικειμένου του, όπως το Εθνικό Τυπογραφείο, 
την Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ), την Υπηρεσία Αεροπορικών 
Εκδόσεων (ΥΑΕ) και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 
Παράλληλα, δέχεται επισκέψεις από σχολεία, με τη διενέργεια 
πλήρους ξενάγησης στους χώρους του, για προβολή του έργου 
του στην ελληνική κοινωνία. Δέχεται, επίσης, τους μαθητές του 

ΟΑΕΔ για προσωρινή απασχόληση και εργασία στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης προσωπικού από κρατικούς φορείς. Με τον τρόπο 
αυτό, οι μαθητές αποκτούν την απαραίτητη προϋπηρεσία για την 
απορρόφησή τους στον αντίστοιχο εργασιακό χώρο. Την ίδια στιγ-
μή, η υπηρέτηση στο ΤΥΕΣ των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής ειδικότητας Γραφικών Τεχνών έχει ως αποτέλεσμα 
την πρακτική εκπαίδευσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αλλά παράλληλα και τη μετά-
δοση σύγχρονης γνώσης προς το ΤΥΕΣ.

Μία παράπλευρη δραστηριότητα, η οποία καταδεικνύει τη δη-
μιουργικότητα αλλά και την αγάπη του προσωπικού του ΤΥΕΣ για 
το αντικείμενό τους, αποτελεί η σύσταση του Μουσείου της Τυ-
πογραφίας, το οποίο δημιουργήθηκε με την προσωπική εργασία 
των εργαζομένων, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια συγκέ-
ντρωναν, συντηρούσαν και τελικά τοποθέτησαν τα διάφορα εκ-
θέματα σε χώρο του Τυπογραφείου, όταν αποσύρθηκε οριστικά 
η παραδοσιακή τυπογραφία, στις αρχές του 2000.

Ως κατακλείδα, μπορεί να σημειωθεί η διαπίστωση πως κάθε 
μέρα το προσωπικό αντιμετωπίζει και μια νέα πρόκληση για να 
βελτιώνεται συνεχώς, να μαθαίνει νέους τρόπους εκπλήρωσης 
των εργασιών και να καινοτομεί, προσβλέποντας σε καλύτερα 
αποτελέσματα, κάνοντας την ιδέα να παίρνει μορφή πάνω στο 
χαρτί, δίνοντάς του χρώμα και ζωή, και μετατρέποντάς το στο 
μέσον εκείνο το οποίο θα την ζωντανέψει.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ιστορία της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας Στρατού είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των ραδιοτηλε-
οπτικών μέσων στην πατρίδα μας αλλά συνάμα και με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθότι αποτέλεσε τον πυ-
ρήνα της Υπηρεσίας Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΥΕΝΕΔ).

Ιστορικά Στοιχεία
Η κινηματογράφηση και η ανάγκη δημιουργίας μίας –συνυ-

φασμένης με τον σκοπό αυτό– μονάδας παρουσιάστηκε μετά την 
εμφάνιση του κινηματογράφου ως 7ης τέχνης τον 19ο αιώνα. Ο 
Γαλλικός Στρατός ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε άμεσα τα οφέλη 
που θα είχε από τον κινηματογράφο, και το 1932 τον συμπεριέλαβε 
στη σύνθεση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Στρατού της χώρας.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή της ένταξης του κινηματογράφου 
και σε άλλους στρατούς, η χώρα μας λαμβάνει τη σκυτάλη το 
1937. Η λήψη και παραγωγή κινηματογραφικών και μορφωτι-
κών ταινιών αλλά και εκπαιδευτικών ασκήσεων, ούτως ώστε να 
προβληθεί στο στρατιωτικό προσωπικό, συμπεριλαμβάνεται σε 
Ημερήσια Διαταγή, η οποία εκδόθηκε εκείνη την περίοδο.

Ήταν το 1938, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια οργάνωσης της κι-
νηματογραφίας στη Γεωγραφική Υπηρεσία του Στρατού ως προς 
τον εξοπλισμό αλλά και το ανθρώπινο προσωπικό της. Επίσης, 
εκείνη την περίοδο υπήρξαν σκέψεις που έγιναν πράξη για τη 
συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του Ναυτικού και της Αε-
ροπορίας. Εκτός από τη λήψη ταινιών, σκοπό αποτέλεσε και η 
παραγωγή αντιγράφων, η διανομή τους σε μονάδες των ΕΔ αλλά 
και η προβολή τους εντός της Υπηρεσίας.

Ο πρώτος πυρήνας της Τηλεοπτικής Υπηρεσίας οργανώθηκε 
το 1939 ενώ το 1940 εκδόθηκε ειδική διαταγή επιστράτευσης 
εξειδικευμένων τεχνικών για τη συγκρότηση «τμημάτων κινη-
ματογραφικών λήψεων και εμφανίσεων» στη Γεωγραφική Υπη-
ρεσία Στρατού. Σε αυτή την Υπηρεσία και στην πράξη των στε-
λεχών της οφείλουμε όσα πλάνα δεν έχουν καταστραφεί, είναι 
στο αρχείο μας και κοσμούν μερικές μεταπολεμικές ταινίες, κα-
ταδεικνύοντας τον έκδηλο ενθουσιασμό των Ελλήνων κατά την 
επιστράτευση (σ.σ. γνωστή εικόνα του τραμ μπροστά στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη στην Πανεπιστημίου), τις πορείες και μάχες στον Ελ-
ληνοϊταλικό πόλεμο και ούτω καθεξής.

Η κίνηση των «Τμημάτων κινηματογραφικών λήψεων και 
εμφανίσεων» εξασφαλίστηκε από τη Γεωγραφική Υπηρεσία 
Στρατού. Λειτούργησαν ως πολεμικοί ανταποκριτές και φωτορε-
πόρτερς στη ζώνη των επιχειρήσεων. Μετά τη λήξη του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε η ανασυγκρότηση των προειρημέ-
νων Τμημάτων ενώ το τότε Υπουργείο Στρατιωτικών διέταξε τη 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού να εντοπίσει και να προχωρήσει 
άμεσα στην εκπαίδευση μόνιμων υπαλλήλων, κληρωτών αλλά 
και εφέδρων υπηρετούντων οπλιτών με βάση αυτόν τον σκοπό.

Τον Οκτώβριο του 1946, οργανώθηκε ένας κινηματογραφικός 
πυρήνας, ο οποίος υπήχθη στο Γραφείο των Τεχνικών Εργαστηρί-
ων της ΓΥΣ και δήλωνε το «παρόν» με επιτυχία όπου καλείτο, παρά 

τα πενιχρά μέσα που διέθετε. Από το 1949 
και έπειτα, ξεκίνησε ο εμπλουτισμός των 
μέσων με συγκρότημα κινηματογραφικών 
προβολών και μηχανή λήψης ενώ υπήρ-
ξε διάθεση επιπλέον συνεργείου λήψεων, 
προβολών και φωτογραφήσεων.

Το 1958, λειτούργησε ως χρονιά ορόση-
μο, μιας και αποφασίστηκε η αναδιοργά-
νωση του κινηματογραφικού τμήματος, το 
οποίο έφερε πλέον το νέο τίτλο «Διεύθυν-
ση Κινηματογραφίας Γεωγραφικής Υπη-
ρεσίας Στρατού», η οποία μετά το πέρας 
δέκα ετών επρόκειτο να αποτελέσει τον 
πυρήνα της Υπηρεσίας Ενημέρωσης των 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ). Το 1968, η 
Διεύθυνση Κινηματογραφίας με την Τηλε-
όραση των Ενόπλων Δυνάμεων συνέχισε 
το έργο της, κινούμενη στις ίδιες βάσεις. 
Σε αυτή τη συνεργασία αλλά και στη μικρή 
απόσταση των εγκαταστάσεων του Στρα-
τοπέδου της ΓΥΣ από τον πομπό του ΟΤΕ, 
στην οδό Πατησίων, οφείλεται η ζωντανή 
μετάδοση του παγκόσμιου σημαντικού 
γεγονότος της εκτόξευσης του επανδρω-
μένου διαστημόπλοιου «Απόλλων 10» στη 
Σελήνη, την 26η Μαΐου του 1969.

Αρχικά, το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 
Τηλεόρασης Ενόπλων Δυνάμεων ήταν 
κάθε τρεις φορές την εβδομάδα για δύο 
ώρες. Με αργά και σταθερά βήματα 
εμπλουτίστηκε και έγινε σχεδόν εβδομα-
διαίο. Στο πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν 
επιπροσθέτως ντοκιμαντέρ, πρόγραμμα 
γνώσεων, επίκαιρα γεγονότα, οδοιπορι-
κά, εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιατρικά 
θέματα, ξένες σειρές, καλλιτεχνικά αλλά 
και παιδικά προγράμματα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός 
πως η Κινηματογραφία και η Τηλεόρα-
ση των Ενόπλων Δυνάμεων κατασκεύ-
ασε, εγκατέστησε και λειτούργησε στα 
Τουρκοβούνια ραδιοφωνικό σταθμό. 
Οι εκπομπές του ήταν αρχικά δίωρες 
πρωινές και απογευματινές, γεγονός 
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διακίνηση του εκάστοτε οπτικοακουστικού υλικού.
Όλο το οπτικοακουστικό υλικό που παράγει η Υπηρεσία χρησι-

μοποιείται για τα αφιερώματα σχετικά με τον Στρατό, με προφανή 
στόχο τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο, την προβολή σε ΜΜΕ 
αλλά και συλλήβδην στην ενημέρωση της κοινής γνώμης. Τα προ-
αναφερθέντα υλοποιούνται έπειτα από την απαραίτητη έγκριση της 
Ιεραρχίας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αντίστοιχες Διευθύνσεις Ενημέρω-
σης διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία. Η 
Υπηρεσία παρέχει συνδρομή και στους άλλους κλάδους των Ενό-
πλων Δυνάμεων ενώ, έχοντας εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό της 
με την πολυτυπία συστημάτων που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα 
να παράγει οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είναι συμβατό με τον 
εξοπλισμό οποιουδήποτε ΜΜΕ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Εγκαταστάσεις και Μέσα
Η ΤΥΣ για την εκπλήρωση της αποστολής της διαθέτει:
 Στούντιο με πλατό και κοντρόλ πλήρως εξοπλισμένα
 Τρεις σουίτες ψηφιακού μοντάζ
 Τμήμα μετατροπής διαφορετικών format
 Πλήρη εξοπλισμό εξωτερικών συνεργείων για τηλεοπτική 

κάλυψη. 
Δραστηριότητες

Η βασική αρμοδιότητα της ΤΥΣ είναι η κάλυψη του έργου του 
ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΣ αλλά και του ΓΕΕΘΑ κατά περίπτωση, προ-
ωθώντας το υλικό αυτό, πάντοτε ιεραρχικά, για περαιτέρω εκ-
μετάλλευση και χρήση. Παράγει οπτικοακουστικό υλικό για την 
προβολή του σε ελληνικά ΜΜΕ ή για τη χρήση του σε διεθνή 
συνέδρια, στα οποία λαμβάνει μέρος το ΓΕΣ ή το ΓΕΕΘΑ, κατά 
περίπτωση. Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία έχει καλύψει τηλεοπτικά 
τις ειρηνευτικές αποστολές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και 
την Αφρική τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει η καταγραφή και η ψηφι-
οποίηση προκειμένου να διασωθεί όλο το αρχείο της Τηλεοπτι-
κής Υπηρεσίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει κυρίως τις εκπομπές 
«Με Αρετή και Τόλμη» σε βάθος 20ετίας, οπτικοακουστικό υλικό 

της δεκαετίας του ’80 και κινηματογρα-
φικές ταινίες σε μορφή παλαιού φιλμ, οι 
οποίες δεν παραδόθηκαν στην Κρατική 
Τηλεόραση με την κατάργηση της ΥΕΝΕΔ, 
το 1982. Αρχικά, η συγκεκριμένη εργα-
σία εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Επειδή όμως ο 
χρόνος ολοκλήρωσης θα ήταν άνω των 
πέντε ετών, παρουσιάστηκε ο εμφανής 
κίνδυνος να αχρηστευτεί ίσως και το με-
γαλύτερο μέρος του αρχείου. Για τον λόγο 
αυτόν, λήφθηκε η απόφαση οι υπόψη ερ-
γασίες να υλοποιούνται με τον εξοπλισμό 
της Υπηρεσίας αλλά και τη συνδρομή του 
Πολεμικού Μουσείου.

Επίλογος
Η Τηλεοπτική Υπηρεσία Στρατού, μετά 

την πολυετή παρουσία της στον τομέα της 
παραγωγής ραδιοτηλεοπτικού υλικού, με 
τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που διαθέτει, 
όπως επίσης και την άριστη τεχνική κα-
τάρτιση του έμπειρου στρατιωτικού και 
πολιτικού προσωπικού της, συνιστά ένα 
πολύτιμο εργαλείο στη «φαρέτρα» των 
όπλων της Ιεραρχίας, ούτως ώστε με εκ-
πομπές στρατιωτικών δραστηριοτήτων 
αλλά και δραστηριοτήτων κοινωνικής 
προσφοράς του Στρατού που προβάλλο-
νται στην ελληνική κοινή γνώμη να καλ-
λιεργούνται και να εμπεδώνονται ολοένα 
και περισσότερο –μέρα με τη μέρα– τα 
αισθήματα εμπιστοσύνης και ασφάλειας 
των Ελλήνων πολιτών προς τον Στρατό 
και τις Ένοπλες Δυνάμεως της χώρας, τα 
οποία αναβλύζουν από την αποτελεσματι-
κή ολοκλήρωση της αποστολής του.

το οποίο συνέδεσε τη χώρα μας με άλλες χώρες, οι οποί-
ες εκείνο το διάστημα ήταν τεχνικά προηγμένες.

Η ζωή και η λειτουργία της ΥΕΝΕΔ υπό τις διαταγές του 
ΥΠΕΘΑ κράτησε μέχρι και το 1982, όταν και εκδόθηκε νέος 
νόμος βάσει του οποίου η Υπηρεσία μετονομάστηκε σε ΕΡΤ2. 
Μετά την αλλαγή της σε πολιτική υπηρεσία, δημιουργήθηκε 
αυτομάτως σοβαρό πρόβλημα για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, 
το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την έλλειψη ειδικού φορέα, ο 
οποίος θα συνέτεινε στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και ψυ-
χαγωγία του στρατιωτικού προσωπικού. Το 1983, το πρόβλη-
μα λύθηκε, όταν με διαταγή του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ συγκροτήθηκε 
νέα Υπηρεσία Κινηματογραφίας Στρατού (ΥΚΣ), η οποία υπή-
χθη οργανικά στη ΓΥΣ και λειτούργησε αρχικά με το προσωπι-
κό τής ΥΕΝΕΔ, μέρος του οποίου μετατέθηκε στην Υπηρεσία.

Τα πρώτα χρόνια, ο χώρος που διατέθηκε από το ΓΕΣ ήταν 
τα παλιά κτήρια της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Μετά 
την παραχώρηση όμως των κτηρίων των Αθηνών στα δι-
καστήρια, η ΥΚΣ στεγάστηκε στη ΓΥΣ. Έπειτα, ακολούθησε 
η νέα μετεγκατάσταση στα κτήρια του ΚΕΕΘΑ, στο Γαλάτσι.

Στην πρώτη φάση της συγκρότησης της Υπηρεσίας, ορί-
στηκε ως Διευθυντής ένας Αξιωματικός βαθμού Αντισυ-
νταγματάρχη από τη ΓΥΣ και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των 
πρώτων υπαλλήλων.

Αποστολή
Η ΤΥΣ υπάγεται διοικητικά στο ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ) και κα-

λύπτει τηλεοπτικά τις δραστηριότητες των κ. ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ 
και Α/ΓΕΣ, καθώς και δραστηριότητες των ΥΠΕΘΑ, ΓΕΕΘΑ 
και ΓΕΣ. Η δραστηριοποίηση των τηλεοπτικών συνεργείων 
της γίνεται εντός και εκτός της Ελλάδας.

Στόχος είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης με την 
προβολή στρατιωτικών δραστηριοτήτων, καθώς και του 
επιχειρησιακού και του κοινωνικού έργου των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Επίσης συμβάλλει στην εκπαίδευση, επιμόρ-
φωση, ενημέρωση και ψυχαγωγία του προσωπικού με τη 
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Ιστορικά Στοιχεία
Στις 11 Μαΐου 1941, κατόπιν διαταγής του Υπουργείου Στρατιω-

τικών (ΥΣ) της πρώτης Κυβέρνησης της Ελληνικής Πολιτείας (κα-
τοχής), συστάθηκε η «Υπηρεσία Αρχείων Στρατολογικών και Οι-
κονομικών Βιβλίων Πολέμου 1940/41» στη ΣΣΕ, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 22847/ΕΔΥΕΘΑ 12/11 Μαΐου 1941 «Σύσταση Υπηρεσίας 
Αρχείων Στρατολογικών και Οικονομικών Βιβλίων (ΥΑΣΟΒ)». 

Σε συνέχεια της παραπάνω ΕΔΥΕΘΑ, το Υπουργείο Στρατιω-
τικών (ΥΣ), στις 26 Μαΐου 1941, με την υπ’ αριθμ. 29398/ΕΔΥΕ-
ΘΑ 29/26 Μαΐ 1941«Σύσταση Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων 
(ΥΣΑ)», συγκρότησε την Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ), 
ως ανεξάρτητη Αρχή, υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Υπουργό Στρα-
τιωτικών, με σκοπό την «επί σκοπώ περισυλλογής, ταξινομήσεως, 
διαφυλάξεως των απανταχού του Κράτους ευρισκομένων πάσης 
φύσεως Αρχείων Στρατ. Μονάδων, Καταστημάτων και υπηρεσιών 
του Στρατού και Αεροπορίας, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατή εύκο-
λος και ταχεία η παροχή αναγκαιούντων εις την Υπηρεσίαν ωφέλι-
μων στοιχείων προς εξυπηρέτησιν των ατόμων».

Η συγκρότησή της επισπεύσθηκε, ώστε να συγκεντρωθούν τα 
διασωθέντα αρχεία των διαλυθέντων Μονάδων, προκειμένου 
μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των στρατο-
λογικών μερίδων αξιωματικών και οπλιτών, καθώς μετά την κα-

Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων
 ψηφιοποίηση
 έρευνα
 διαφύλαξη

Αβερώφειο Μέγαρο, 
1941-1945.

Μεταστάθμευση στη 
Νέα Χαλκηδόνα, 1946-1965.

Μεταστάθμευση στο Γαλάτσι
(Σημερινό Δημαρχείο), 1965.

Στρατόπεδο 
«Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη», 

Άλσος Ελληνικού Στρατού,
1984 έως σήμερα.

τάρρευση του μετώπου, το 1941, υπήρξε κίνδυνος απώλειας 
των αρχείων από τη διάλυση των φορέων του Στρατού, αφού 
όπως προκύπτει από τα τηρούμενα αρχεία πριν από τον Β΄ ΠΠ 
(1940), δεν υπήρχε συγκεντρωτικό σύστημα τηρήσεως των 
αρχείων όπως σήμερα.

Το 1966, με νομοθετικό διάταγμα αποφασίσθηκε η εκκαθά-
ριση των αρχείων από τις Μονάδες και η αποστολή τους στην 
ΥΣΑ, ενώ το 1969, λόγω του μεγάλου όγκου των παραδιδόμε-
νων αρχείων, αποφασίσθηκε η μικροφωτογράφησή τους. Το 
2005 καθορίστηκε με το ΝΔΑ 6/2005 ο τρόπος χειρισμού των 
παραληφθέντων αρχείων από την ΥΣΑ.

Εγκαταστάσεις
Αρχικά, η ΥΣΑ, το 1941, εγκαταστάθηκε στο Αβερώφειο Μέ-

γαρο της Σχολής Ευελπίδων (νυν ΣΕΘΑ), το 1955 μεταστάθ-
μευσε σε κτήριο στην Ν. Χαλκηδόνα που είχαν κτίσει τα ιταλι-
κά στρατεύματα κατοχής και το 1965 στο Γαλάτσι, στον χώρο 
όπου στεγάζεται σήμερα το Δημαρχείο. Από το 1985 έως και 
σήμερα, στεγάζεται σε τρία ιστορικά κτήρια στον Β΄ Υποτομέα 
του Στρατοπέδου «Ίλαρχου Ν. Βαρύτη», στο Άλσος Στρατού. 
Τα κτήρια της ΥΣΑ, εκ των οποίων τέσσερα έχουν χαρακτηρι-
στεί διατηρητέα, περιλαμβάνουν: 

 Το διοικητήριο. Είναι διώροφο σε μορφή προστατευμέ-
νου κτηρίου (bunker), κατασκευάσθηκε από τον Γερμανικό 
Στρατό κατοχής, το 1941, και υπήρξε το Διοικητήριο και η κα-
τοικία του Γερμανού Φρουράρχου της Αττικής.

 Τις δύο δίδυμες αποθήκες, οι οποίες κτίσθηκαν το 
19ο αιώνα (περί το 1880-1890) ως στάβλοι της Ανακτορικής 
Φρουράς. Σήμερα στον χώρο αυτό αποθηκεύεται το φυσικό 
αρχείο και στεγάζονται το 2ο και 3ο Τμήμα. 

 Το πρώην αντλιοστάσιο της πηγής του νερού που τροφο-
δοτούσε όλη την γύρω κατοικημένη περιοχή, περιμετρικά της 
οποίας συγκεντρώθηκαν τα στρατεύματα υπό τον Σχη Ζορμπά 
κατά το κίνημα του «Στρατιωτικού Συνδέσμου», την 15η Αυ-
γούστου 1909. 

 Την «Φυλακή των Έξι», στην οποία κατά ορισμένους 
ιστορικούς, κρατήθηκαν για λίγες ώρες οι θεωρούμενοι ως 
υπεύθυνοι για τις συνέπειες της Μικρασιάτικης Καταστροφής, 
πολιτικοί και στρατιωτικοί, Χατζηανέστης Γεώργιος, Γούνα-
ρης Δημήτριος, Γούδας Μιχαήλ, Στρατηγός Ξενοφών, Στρά-
τος Νικόλαος, Πρωτοπαπαδάκης Πέτρος, μέχρι την εκτέλεσή 
τους, την 15η Νοεμβρίου 1922. 

Αποστολή
Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων –σύμφωνα με τα κα-

θοριζόμενα στην 29398/ΕΔΥΕΘΑ 29/26 Μαΐου 1941, στο 
ΝΔ 2937/1954, στο ΣΔ ΝΔΑ 6/2005/ ΓΕΣ/ΔΟΡ και στην ΠαΔ 
0-40/2018/ΓΕΣ/Δ1/3β– αποτελεί το μοναδικό φορέα του ΓΕΣ με 
αποστολή την παραλαβή, ταξιθέτηση, ψηφιοποίηση, τήρηση και 
αξιοποίηση των αρχείων του συνόλου του ΣΞ. Η αποστολή της 
παραμένει ίδια και το έργο της αμείωτο σε όλες τις περιόδους 
(ειρήνης, κρίσης, πολέμου), κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 
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και καταστάσεις. Η κανονική τήρηση των αρχείων είναι απαραί-
τητη για την εύρυθμη λειτουργία και απρόσκοπτη εκτέλεση της 
Υπηρεσίας, τη διαφύλαξη των ιστορικών στοιχείων, καθώς και 
για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, Νομικών 
και Φυσικών Προσώπων και την υποβοήθηση των μελετητών 
στη συγγραφή της Ιστορίας του Στρατού Ξηράς.

Η φύλαξη και ανάδειξη των αρχείων του ΣΞ είναι ένα πο-
λυσύνθετο, επιστημονικό και τεχνικό έργο. Η παραλαβή από 
τους Σχηματισμούς, Συγκροτήματα, Μονάδες, Ανεξάρτητες 
Υπομονάδες, Υπηρεσίες και λοιπούς Φορείς, η ευρετηρίαση, η 
ταξιθέτηση, η διαφύλαξη σε φυσική μορφή (έντυπο αρχείο) και 
σε ψηφιακή μορφή (ψηφιοποιημένο αρχείο ή υπό τη μορφή μι-
κροφίλμ) και η εκμετάλλευση μέσα από ηλεκτρονικά συστήμα-
τα απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο μηχανο-
λογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, οι πληροφορίες που περιέχουν 
τα στρατιωτικά αρχεία, τα καθιστούν μοναδικά στο είδος τους 
και επιβάλλουν μια προσεκτική αντιμετώπιση.

Το τηρούμενο αρχειακό υλικό της ΥΣΑ χρονολογείται από το 
έτος 1895 και η εκμετάλλευσή του συνίσταται στην έρευνα για 
αναζήτηση στοιχείων και τη χορήγησή τους σε στρατιωτικό προ-
σωπικό (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), σε ιδιώτες, καθώς και 
σε στρατιωτικές, εισαγγελικές-δικαστικές, αστυνομικές και άλ-
λες Αρχές, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρό-
σβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους περιορισμούς των 
διατάξεων για το εθνικό διαβαθμισμένο υλικό.

Δραστηριότητες
Με το έργο ΕΣΠΑ 2007-2013, πραγματοποιήθηκε «Ψηφιοποί-

ηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Ιστορικού Αρχείου Υπηρεσίας 
Στρατιωτικών Αρχείων» κόστους 2.405.003,5 €, το οποίο ξεκί-
νησε με την υπογραφή της Σύμβασης, τον Ιούνιο του 2012, και 
ολοκληρώθηκε με την παράδοσή του, τον Ιανουάριο του 2014. 
Έγινε, επίσης, προμήθεια του απαραίτητου υλικού και λογισμικού 
ενώ αναπτύχθηκε διαδικτυακός τόπος και ψηφιακές υπηρεσίες 
Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα έγινε ψηφιακή επεξεργασία και 
τεκμηρίωση του ιστορικού αρχείου, προκειμένου να καταστεί εύ-
κολα προσβάσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο.

Μέσω του έργου αυτού και της ανάγκης διατήρησης τού ιστο-
ρικού αρχείου, χωρίς τον κίνδυνο της φθοράς του χρόνου, το 
υλικό της ΥΣΑ ψηφιοποιήθηκε, οργανώθηκε και αρχειοθετήθη-
κε με τρόπο τέτοιο, ώστε η πρόσβαση σε αυτό να καταστεί ευκο-
λότερη ενώ παράλληλα διασώθηκαν παλαιά έγγραφα, στα οποία 
η φθορά του χρόνου ήταν εμφανής.

Σε ειδικά σχεδιασμένες Βάσεις Δεδομένων, βρίσκονται πλέον 
οργανωμένα έγγραφα διοικητικής, υγειονομικής και στρατολο-
γικής φύσεως ενώ με τις ψηφιακές υπηρεσίες δίνεται η δυνατό-
τητα έκδοσης βεβαιώσεων προσωπικών στοιχείων (πιστοποιη-
τικά προϋπηρεσίας, συνταξιοδότησης κ.λπ.) με μεγαλύτερη ευ-
ελιξία. Παράλληλα, όμως, προβάλλεται και το εθνικό πολιτιστικό 
απόθεμα, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινόταν εύκολα, λόγω του 
ευαίσθητου, ως προς τη συντήρηση, χαρακτήρα του.

Η ορθή και ασφαλής τήρηση των αρχείων του Στρατού μας εί-
ναι ζωτικής σημασίας, καθώς το αρχείο διατηρεί τις μνήμες και την 
εμπειρία του παρελθόντος, για παρούσα ή μελλοντική χρήση από 
την Υπηρεσία ή από άτομα. Είναι βέβαιο ότι η μοναδικότητα του ρό-
λου και η διαχρονική αξία του έργου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών 
Αρχείων συνδράμουν στην αύξηση της ισχύος και της προβολής 
του ΣΞ μας, συνεισφέροντας παράλληλα στην κοινωνία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γ΄ ΣΣ
 Στις 16 Ιουλίου 2021, στον εξωτερικό χώρο της ΛΑΦΕ της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ, φιλοξενήθηκαν το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ» του 

Δήμου Έδεσσας, στο πλαίσιο συμμετοχής της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ στο πρόγραμμα κοινωνικοποίησης για παιδιά ΑΜΕΑ.

 Από 19 έως 27 Αυγούστου 2021, εκπέμφθηκαν καθημερινά από την Ταξιαρχία αμιγή εποχούμενα περίπολα δασο-

προστασίας εντός του ν. Κιλκίς.

 Πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη για το προσωπικό 

της Ταξιαρχίας αιμοδοσία από κλιμάκιο του Γεν. Νοσοκο-

μείου Κιλκίς, καθώς και μετάβαση περιπόλου κοινωνικής 

προσφοράς και ιατρικού κλιμακίου στο χωριό Πρόμαχοι του 

Νομού Πέλλας, στις 6/7/2021, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 

κοινωνικής προσφοράς μηνός Ιουλίου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1η ΤΑΞΑΣ
 Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς, έχουν εκτελεστεί, από την αρχή του έτους μέχρι την 31η Αυγούστου 

2021, αποστολές αεροδιακομιδών με Ε/Π CH-47D, NH90 και Α/Φ C-12 για τη μεταφορά συνολικά 320 ασθενών. Ο συνολικός 

χρόνος πτήσεων ήταν 668 ώρες και 35 λεπτά. 

 Από την αρχή του έτους μέχρι την 31η Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς, έχουν 

εκτελεστεί για αποστολές αεροπυρόσβεσης με Ε/Π CH-47D, 983 ρίψεις νερού επί 325 ώρες και 15 λεπτά.

 Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς έχουν πραγματοποιηθεί, από την αρχή του έτους μέχρι την 

31η Αυγούστου 2021, αποστολές δασοεπιτήρησης με Ε/Π UH-1H, επί 114 ώρες και 15 λεπτά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΔΕΝ
 95 ΑΔΤΕ
Στο πλαίσιο της συνδρομής της ΑΔΤΕ στις πληγείσες περιοχές από δασικές πυρκαγιές, διατέθηκε προσωπικό και μέσα. 

Ειδικότερα διατέθηκαν:

α. Ένας Ι/Σ Γαιών και ένας Φ/Τ-ΕΤ Γαιών για διαμόρφωση και αποκατάσταση πληγέντων Μονάδων

β. Ένας Π/Θ Γαιών στην Π.Υ. Ρόδου για αρχική διάνοιξη οδού πρόσβασης σε δασικές περιοχές.

Επιπλέον έχει ενισχυθεί ο αριθμός των εκπεμπόμενων εποχούμενων πεζοπόρων περιπόλων και πυροφυλακίων με τη συμ-

μετοχή τόσο του στρατιωτικού προσωπικού όσο και των Εθνοφυλάκων της ΑΔΤΕ.

 79 ΑΔΤΕ
Συνέδραμε με προσωπικό και μέσα τις τοπικές Αρχές για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και τη διοικητική υπο-

στήριξη του προσωπικού της ΠΥ, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς, στις 15 Ιουλίου 2021. 

 96 ΑΔΤΕ
Διέθεσε σκηνικό υλικό στην Πνευματική Εστία Χίου «ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΙΑΛΑΣ», από 29 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2021.

 88 ΣΔΙ
Πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία στις 27 και 28 Ιου-

λίου 2021.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΔΥΣ
 ΣΜΧ
Η ΣΜΧ συνέδραμε στην κατάσβεση πυρκαγιών με προσωπικό και μηχανήματα ΜΧ για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στις 

κάτωθι περιοχές :

 Από 23-26 Ιουλίου 2021, στο Καλέντζι Κορινθίας όπου διέθεσε έναν φορτωτή γαιών, ένα ρυμουλκό όχημα 

και προσωπικό τεσσάρων Αξιωματικών και πέντε Υπαξιωματικών. 

 Από 6-12 Αυγούστου 2021, στις Αχαρνές Αττικής όπου διέθεσε έναν φορτωτή γαιών, ένα ρυμουλκό όχημα 

και προσωπικό τεσσάρων Αξιωματικών και πέντε Υπαξιωματικών. 

 Από 16-24 Αυγούστου 2021, στα Βίλια Αττικής όπου διέθεσε έναν προωθητή γαιών, ένα ρυμουλκό όχημα 

και προσωπικό τεσσάρων Αξιωματικών και οκτώ Υπαξιωματικών.

 ΔΜΧ
Στις 27 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 2 συγκροτημάτων ξενώνων της Φρουράς Αθηνών στο Στρα-

τόπεδο «ΙΛΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΥΤΗ», παρουσία του κ. Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστρατήγου Χαράλαμπου Λαλούση.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γ΄ ΣΣ
 Στις 23 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο μέριμνας και επιμόρ-

φωσης του προσωπικού, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 

Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, στο χ. Γέφυρα.

 Στις 30 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη επίσκεψη στελεχών της ΙΙ Μ/Κ ΜΠ στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πέλλας, στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό και επιμόρφωσής του σε θέματα διατήρησης της ιστορικής 

μνήμης και γνώσης της πολιτισμικής κληρονομιάς.

 Στις 6 Αυγούστου 2021, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ράμπας στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του 

Στρατιωτικού Μουσείου Γιαννιτσών.

ΑΣΔΕΝ
 95 ΑΔΤΕ
 Στις 9 Ιουλίου και 4 Αυγούστου 2021, αντίστοιχα, πραγμα-

τοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο 95 ΤΥΕΘ και 395 ΕΑΡ-

ΜΕΘ υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού.

 Στις 13 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών – ΚΑΡΠΑ στο προσωπικό των Μονάδων και του 

Στρατηγείου, από κλιμάκιο του 95 ΤΥΕΘ.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δραστηριότητες Βρεφονηπιακών 
Σταθμών (ΒΝΣ)

 Τα νήπια γνώρισαν τη διαδικασία παρασκευής του ψωμιού, από τη συγκο-

μιδή του σταριού, το ζύμωμα και το φούρνισμα και έφτιαξαν το δικό τους καρ-

βελάκι.

 Στις 2 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε 

εορτή λήξης του εκπαιδευτικού έτους 2020-

2021 των νηπίων που φιλοξενούνται στον ΒΝΣ 

Ξάνθης.

 Στις 9 Ιουλίου 2021, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον 

ΒΝΣ με ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και πλήρωμα δύο (2) στελεχών, στο πλαίσιο της συνεχούς 

ευαισθητοποίησης των νηπίων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Έγινε ενημέρωση 

σχετικά με τους κινδύνους μιας πυρκαγιάς και επίδειξη των πυροσβεστικών μέσων του 

οχήματος και της στολής του πυροσβέστη.
 Τα νήπια 
εκπαιδεύονται 

στους κανόνες σωστής 
διατροφής και μαθαίνουν να ξεχω-

ρίζουν τα τρόφιμα με βάση τη   
           διατροφική τους αξία.

 Στις 23 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε εορτή λήξης του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 των νηπίων 

που φιλοξενούνται στον Α΄ ΒΝΣ Αθηνών.
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Θέματα Προσωπικού
 Με κύριο μέλημα τη στήριξη του προσωπικού και των οικογενειών του, το ΓΕΣ συνεχί-

ζει να αφουγκράζεται τις ανησυχίες του και να υλοποιεί ενέργειες προς διευκόλυνση της 

καθημερινότητάς του.

 Μετά από τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης, του ΕΟΔΥ και των εκδοθέντων σχετικών δι-

αταγών του ΓΕΕΘΑ, εκδηλώθηκε σειρά μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) και τη 

μείωση της διασποράς της νόσου όσο το δυνατόν περισσότερο.

 Προκειμένου να σχηματισθεί μία σαφής εικόνα σχετικά με τα προβλήματα συνυπηρέτησης, συγκεντρώθηκαν τα στοι-

χεία των στελεχών των οποίων δεν εγκρίθηκε η απόσπαση των συζύγων τους, οι οποίοι/ες ανήκουν σε έτερα Υπουργεία 

πλην ΥΠΕΘΑ, με σκοπό να εκδηλωθούν οι ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση ενέργειες.

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίθηκε:

• Ειδική άδεια 30 ημερών πέραν της κανονικής σε στελέχη προστάτες ΑΜΕΑ. 

• Η Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας σε δικαιούχους προστάτες ΑΜΕΑ.

 Κατόπιν εντολής ΓΕΕΘΑ:

• Χορηγήθηκε 10ήμερη άδεια στους πυρόπληκτους στις περιοχές Ανατολικής Αττικής, Εύβοιας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 

Ηλείας και Αρκαδίας.

• Χορηγείται 5ήμερη άδεια στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που έχει εμβολιασθεί κατά του Covid-19.

 Σύμφωνα με την ΠαΔ 4-45/2019/ΓΕΣ/Β1/4γ (Παρουσιάσεις Αξκών-Ανθστών-Υπξκών στον κ. Α/ΓΕΣ), συνεχίστηκε η 

διαδικασία επικοινωνίας των στελεχών με τον κ. Α/ΓΕΣ προς επίλυση προβλημάτων που τους απασχολούν σε προσωπι-

κό και υπηρεσιακό επίπεδο.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέματα Προσωπικού
Στο πλαίσιο της επαύξησης της μεταφορικής ικανότητας του Στρατού Ξηράς και με γνώμονα την ασφάλεια προσωπικού 

και μέσων, εντός του Α΄ εξαμήνου του 2021, μέσω στοχευμένων δράσεων, κάνοντας χρήση κάθε διαθέσιμου χρηματο-

δοτικού εργαλείου και διαδικασίας (Π/Υ, πλειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω Δνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, απο-

δοχής δωρεών) επιτεύχθη η προμήθεια και κατανομή σε Μονάδες του ΣΞ 70 συνολικά μεταφορικών μέσων γενικής και 

ειδικής χρήσης, όπως παρακάτω:

 2 μικρών λεωφορείων

 30 οχημάτων πολιτικού τύπου

 11 μέσων μεταφοράς (οχήματα επαγγελματικής χρήσης και φορτηγά)

 10 οχημάτων προνοσοκομειακής φροντίδας

 2 ασθενοφόρων

 15 οχημάτων μέσω Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

Συναφώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσκτησης επιπλέον 10 οχημάτων διαφόρων τύπων ως ακολούθως:

 1 οχήματος πολιτικού τύπου

 2 λεωφορείων

 2 μικρών λεωφορείων

 4 ασθενοφόρων 

 3 μέσων μεταφοράς (οχήματα επαγγελματικής χρήσης και φορτηγά).

Το ΓΕΣ εμπνεόμενο από το ΟΡΑΜΑ του, θα συνεχίσει τις άοκνες προσπάθειες για:

 Επαύξηση της μεταφορικής ικανότητας του ΣΞ

 Ανανέωση του στόλου οχημάτων του

 Βελτιστοποίηση των παροχών του, στο πλαίσιο της μέριμνας του προσωπικού.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, συνεχίζοντας το πρόγραμμα 
προμήθειας νέων οχημάτων και ανανέωσης του σχετικού 
στόλου, και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας ανα-
βάθμισης των δυνατοτήτων των μέσων του, προμηθεύτηκε 
πέντε (5) καινούργια ανατρεπόμενα οχήματα 6Χ6. Το κάθε 
όχημα έχει μεικτό βάρος 33 τόνους ενώ το ωφέλιμο φορτίο 
του ανέρχεται στους 18 τόνους. Τα νέα οχήματα έχουν ήδη 
κατανεμηθεί σε Μονάδες Μηχανικού στην περιοχή ευθύ-
νης του Δ΄ Σώματος Στρατού.
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Το Γενικό Επιτελείο Στρατού μέσω των υγειονομικών και 
διοικητικών οργάνων του, ενημερώνει συνεχώς και επι-

καιροποιεί τις οδηγίες του προς το προσωπικό του, συμβαδίζο-
ντας με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από τα αρμόδια 
επιστημονικά κέντρα. 

Η πανδημία της νόσου του Κορονοϊού 2019 (Νόσος COVID-19) 
είναι μια τρέχουσα πανδημία που προκλήθηκε από τον κορονοϊό 
SARS - CoV-2 και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ου-
χάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουπέι της Κίνας, τον Δεκέμβριο 
του 2019. Σταδιακά απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα 
το πρώτο κρούσμα διαπιστώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την αναπνευ-
στική οδό, μέσω των σταγονιδίων που παράγονται, κυρίως όταν 
οι άνθρωποι φταρνίζονται ή βήχουν. Μεταξύ της έκθεσης στον 
ιό και της εμφάνισης συμπτωμάτων μεσολαβεί χρονικό διάστη-
μα συνήθως από 2 έως 14 ημέρες Συχνότερη συμπτωματολογία 
ενδεικτική μόλυνσης περιλαμβάνει πυρετό, βήχα, κεφαλαλγία, 

φαρυγγαλγία, δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια γεύσης και 
όσφρησης, διάρροιες. Οι επιπλοκές μπορούν να περιλαμβά-
νουν πνευμονία, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας 
και πολυοργανική ανεπάρκεια. Οι περισσότεροι μολυσμένοι 
άνθρωποι παρουσιάζουν αρχικά συμπτωματολογία που μοιάζει 
με γρίπη, όπως πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή, κό-
πωση και μυαλγία. Τα συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστι-
κού, όπως το φτάρνισμα, η ρινική καταρροή και η φαρυγγαλγία, 
είναι λιγότερο συχνά. Η περαιτέρω ανάπτυξη μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρή πνευμονία, σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 
δυσχέρειας, πολυοργανική ανεπάρκεια, σήψη, σηπτικό σοκ και 
θάνατο. Ορισμένοι από τους μολυνθέντες μπορεί να είναι ασυ-
μπτωματικοί, με τα αποτελέσματα των τεστ να επιβεβαιώνουν τη 
μόλυνση. Για τον λόγο αυτό τα άτομα με στενή επαφή με επιβε-
βαιωμένους μολυσμένους ασθενείς πρέπει να παρακολουθού-
νται στενά και να εξετάζονται για να αποκλείσουν την περίπτωση 
ασυμπτωματικής μόλυνσης.

Σε γενικές γραμμές, οι επιβαρυντικοί για την υγεία παράγο-
ντες είναι οι ίδιοι για όλες τις λοιμώξεις και κυρίως αυτές του 
αναπνευστικού. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες εί-
ναι η ηλικία (άνω των 60). Συνήθως, τα άτομα που ανήκουν στις 
μεγάλες και μικρές ηλικίες, λόγω του αδύναμου ή ανώριμου 
αντίστοιχα ανοσοποιητικού συστήματός τους, θεωρούνται ευ-
παθή άτομα. Βέβαια, στην περίπτωση της νόσου Covid-19, στις 
ευπαθείς ομάδες ανήκουν κυρίως τα άτομα μεγάλης ηλικίας. 
Επόμενος παράγοντας είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως 
είναι για παράδειγμα, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρ-
κεια και η αρτηριακή υπέρταση. Τα νοσήματα αυτά καθιστούν 
το άτομο αδύναμο σε μία πιθανή λοίμωξη, αυξάνοντας κατά αυ-
τόν τον τρόπο την πιθανότητα εμφάνισης επικίνδυνων επιπλο-
κών. Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι χρόνιοι καπνιστές και τα άτομα 
με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα η 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), χρόνιο βρογχικό 
άσθμα και η πνευμονική ίνωση. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να 
παρουσιάσουν ταχεία επιδείνωση σε περίπτωση λοίμωξης και 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρειαστούν νοσηλεία, καθώς επίσης 
τα άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, η οποία μπορεί να 
οφείλεται είτε σε κάποιο νόσημα είτε σε φαρμακευτική αγωγή 
που λαμβάνουν. 

Τέλος, σημαντικός παράγοντας κινδύνου είναι και ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, είτε είναι τύπου 1 είτε τύπου 2. Έρευνες έχουν 
συσχετίσει τον διαβήτη με αυξημένο ποσοστό θνητότητας μετά 
από λοίμωξη από τον κορωνοϊό.

Από την αρχή της Πανδημίας έχουν εκδοθεί διαταγές υγει-
ονομικής και διοικητικής φύσης προς όλες τις Μονάδες του 
Στρατού Ξηράς για την εφαρμογή των κατάλληλων προληπτι-
κών μέτρων ανάσχεσης της εξάπλωσης του ιού. 

Επιπλέον η κοινωνική προσφορά του, με τη συνεργασία του 
με τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς, είναι πολυεπίπεδη και 
καθοριστικής σημασίας. Συγκεκριμένα επιτηρούνται: 

 H εφαρμογή και τήρηση της ατομικής υγιεινής και προστα-
σίας (θερμομετρήσεις, πλύσιμο χειρών, χρήση  αντισηπτικών 
διαλυμάτων, μάσκες προσώπου, γάντια μίας χρήσης).

 Η υγιεινή και ο αερισμός εγκαταστάσεων και οχημάτων, 
με τακτικές και έκτακτες απολυμάνσεις με ειδικά απολυμαντικά 
μέσα και ο τρόπος χρήσης αυτών.

 Η αποφυγή συγχρωτισμού ατόμων σε διάφορες εκφάνσεις 
της καθημερινότητας (χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας, χώροι 
συγκεντρώσεων και ποικίλων εκδηλώσεων, εργασιακοί χώροι, 
εκπαίδευση προσωπικού, μέσα μεταφοράς και άλλα).

 Ο υγειονομικός έλεγχος των νεοσυλλέκτων οπλιτών, με 
βάση επικαιροποιημένα πρωτόκολλα που πέραν των άλλων 
περιλαμβάνει μαζικά rapid test και PCR ελέγχους.

 Η διαχείριση “ύποπτων“, “επιβεβαιωμένων“ κρουσμάτων 
και “στενών επαφών“ αυτών, με κατάλληλο σχεδιασμό των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξη χώρων.
 Η εφαρμογή μεγάλης και σπουδαίας σημασίας διοικητικών 

μέτρων μέριμνας υπέρ του προσωπικού.
 Η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας από τα 

στρατιωτικά νοσοκομεία και τους υπόλοιπους υγειονομικούς 
σχηματισμούς της Επικράτειας. 

 Η εναρμόνιση των υγειονομικών κατευθυντήριων οδηγι-
ών με αυτές τις Πολιτείας και η εφαρμογή υγειονομικής πολιτι-
κής του Στρατού Ξηράς προς όφελος του κοινωνικού συνόλου 
(αεροδιακομιδές ασθενών, διάθεση στρατιωτικού υγειονομικού 
προσωπικού, διάθεση στρατιωτικών νοσοκομείων, διάθεση 
υγειονομικού εξοπλισμού και αναλωσίμων κ.λπ.). 

 Ο εμβολιασμός του συνόλου του προσωπικού, σύμφωνα με 
το εκπονημένο πρόγραμμα του Στρατού Ξηράς. Η ανοσία μέσω 
της ανάπτυξης αντισωμάτων από τον εμβολιασμό αποτελεί στην 
παρούσα χρονική περίοδο ΚΥΡΙΑΡΧΟ μέτρο προστασίας. 

 Ταυτόχρονα ο ΣΞ: 
 Ανέπτυξε και επιτηρεί τη λειτουργία σταθμών διενέργειας 

Rapid-test σε όλη την Επικράτεια με διάθεση επιστημονικού 
προσωπικού. Οι εν λόγω σταθμοί διενεργούν δειγματοληψίες 
και ταχείες διαγνωστικές δοκιμές έναντι της Covid-19 σε πολίτες 
που χρήζουν ελέγχου.

 Διέθεσε κατάλληλο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα 
αναπτυγμένα εμβολιαστικά κέντρα της Πολιτείας έναντι της 
νόσου Covid-19, ούτως ώστε να προχωρήσει ταχύτατα το σχέ-
διο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που αφορά στον εμβολιασμό του συνόλου 
των πολιτών.

 Παρακολουθεί στενά το θέμα της εμφάνισης μεταλλαγμέ-
νων στελεχών του SARS CoV-2, όπως η μετάλλαξη Δ (Β.1.617.2 
ή ινδική). Το συγκεκριμένο στέλεχος είναι πιο μεταδοτικό και 
είναι πλέον γνωστό ότι προσβάλει άτομα νεότερης ηλικίας ,αλλά 
με ηπιότερη συμπτωματολογία. Η αξία του εμβολιασμού των 
ενηλίκων είναι τεράστια. Έτσι, παρά την εμφάνιση και εξάπλωση 
στην κοινότητα των μεταλλαγμένων στελεχών, έχει διαπιστωθεί 
ότι περίπου το 90% των νέων διασωληνωμένων ασθενών είναι 
ανεμβολίαστοι ή μη πλήρως εμβολιασμένοι.

Συμπερασματικά και ολοκληρώνοντας
 Η τεχνολογία δημιουργίας εμβολίων διαρκώς εξελίσσεται 

και βελτιώνεται.
 Κρατείστε τον εαυτό σας, τους δικούς σας ανθρώπους και 

τους γύρω σας ασφαλείς και προστατευμένους , με τη χρήση 
εμβολίων που προσφέρουν ευρεία προστασία. 

 Η προοπτική για γρήγορη επιστροφή στην κανονική ζωή 
και καθημερινότητά μας και η απαλλαγή μας από την ψυχολο-
γική επιβάρυνση που όλοι μας έχουμε δεχθεί, εξαρτάται τώρα 
από την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων ατομικής υγιεινής 
και τον εμβολιασμό μας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η Ελλάδα, από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, έχει πληγεί σημαντικά από την εξάπλωση του 
ιού SARS CoV-2 και τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 που προκαλεί. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν 
επιβεβαιωθεί πάνω από 620.000 κρούσματα στη Χώρα και έχουν επιβεβαιωθεί περίπου 14.500 θάνατοι. 
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας αποτελούν μέρος της κοινωνίας με αυξημένες πιθανότητες εξάπλωσης 
της νόσου ενώ ο Στρατός Ξηράς είναι ακόμα πιο ευαίσθητος, λόγω διάρθρωσής του με Στρατιωτικές 
Μονάδες σε όλη την Επικράτεια με ιδιαίτερη αποστολή.

Πανδημία COVID-19
                     στην Ελλάδα
Πανδημία COVID-19
                     στην Ελλάδα
του Σχη (ΥΙ) Εμμανουήλ Πατελάρου, Παθολόγου-Ηπατολόγου,

Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΥΓ/5ο
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το στρατιωτικό κίνημα στου Γουδή1 έχει καταγραφεί ως ένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα της πολυτάραχης νεότερης ιστο-
ρίας της Ελλάδας. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση παρέμβασης του στρατού στα πολιτικά πράγματα της χώρας, η οποία 
καταγράφηκε θετικά από την ιστοριογραφία, καθώς δεν απέβλεπε στην ανάληψη της εξουσίας, αλλά στον εξορθολογισμό τής 

διακυβέρνησης της χώρας και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που λειτουργούσαν ως τροχοπέδη στη γενικότερη ανάπτυξή της, τα 
οποία μάλιστα αναγνωρίζονταν ευρέως και από άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι πτυχές που συνθέτουν τις εξελίξεις και τις ζυμώσεις 
που έλαβαν χώρα από τις αρχές του 1909 μέχρι και την εκδήλωση του κινήματος είναι ποικίλες και δεν είναι δυνατό να συμπεριλη-
φθούν με λεπτομέρεια στη σύντομη αυτή αναφορά, η οποία όμως, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να 
ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία.

Η γενικότερη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια για την εκδίωξη των Οθωμανών από τις ελλη-
νικές περιοχές βόρεια της Θεσσαλίας το 1897, ήταν εξαιρετικά δυσάρεστη. Η επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου για την 
αποπληρωμή των δυσθεώρητων πολεμικών αποζημιώσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε οδηγήσει τον ελληνικό πληθυσμό 
(κυρίως τις λαϊκές και αγροτικές τάξεις) σε οικονομικό μαρασμό. Παράλληλα, παρέμεναν άλυτα εθνικά ζητήματα (Κρητικό, Μακε-
δονικό), καθώς επίσης και ανεκπλήρωτα αλυτρωτικά οράματα, τα οποία βίωνε ο ελληνικός λαός ως εθνική ταπείνωση. Όπως ήταν 
φυσικό, η ευθύνη για τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας αποδόθηκε στην απραγία των πολιτικών και στο παλάτι.

1Περιοχή της Αθήνας στην οποία πραγματοποιήθηκε το ομώνυμο κίνημα. Το όνομά της προέρχεται από εξέχουσα ναυτική οικογένεια των Σπετσών, με σημαντικότερο εκπρόσωπο 
τον Δημήτριο Γουδή. Η συγκεκριμένη έκταση παραχωρήθηκε στην οικογένεια Γουδή ως αναγνώριση της προσφοράς της στην Ελληνική Επανάσταση.

Ειδικότερα, μεταξύ των Ελλήνων αξιωματικών, τόσο η ταπεινωτική ήττα του 1897 όσο και η «άψογος στάση»2 που επιθυμούσε 
να τηρήσει η ελληνική Πολιτεία υπακούοντας στις επιταγές των Μεγάλων Δυνάμεων, είχε δημιουργήσει έντονη δυσαρέσκεια και 
ανάγκη για αλλαγή των πραγμάτων στη χώρα. Το αίσθημα αυτό εντεινόταν ακόμη περισσότερο από την αναπόφευκτη σύγκριση με 
τις εξελίξεις στη γειτονική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κίνημα των Νεότουρκων, που είχε ήδη εκδηλωθεί εκεί, αποτελούσε μια 
αναγεννητική προσπάθεια σε αντίθεση με το τέλμα στο οποίο είχε περιπέσει η Ελλάδα.

Οι αξιωματικοί ανησυχούσαν ιδιαίτερα για την ανεπάρκεια του εξοπλισμού του στρατεύματος, γεγονός που καθιστούσε τη χώρα 
ιδιαίτερα ευάλωτη, σε περίπτωση που παρουσιαζόταν ανάγκη ανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άλλωστε, ήταν εμφανές ότι 
τα πράγματα στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή ήταν ιδιαίτερα θερμά και ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσουν πολεμικές συγκρούσεις. 
Επίσης, μεταξύ των αξιωματικών υπήρχαν και διάφορα εσωτερικά θέματα αξιοκρατίας τα οποία αποδίδονταν, ως επί το πλείστον, στη 
βασιλική οικογένεια. Αυτά αφορούσαν τόσο στην ιδιαίτερη εύνοια έναντι αξιωματικών προσκείμενων στο παλάτι όσο και σε κάποιες 
ρυθμίσεις στο σύστημα εξέλιξης των στρατιωτικών, οι οποίες παρακώλυαν τις προαγωγές άξιων στελεχών, με αρνητικές επιπτώσεις 
στο αξιόμαχο του στρατεύματος γενικότερα.

Αντιμέτωποι με τη δυσμενή κατάσταση της χώρας και αποφασισμένοι να μη μείνουν αδρανείς, οι στρατιωτικοί άρχισαν ήδη από 
τον Μάιο του 1909 να οργανώνονται διακριτικά σε ομάδες. Στις ενέργειες αυτές συμμετείχαν στελέχη από διάφορα επίπεδα της στρα-
τιωτικής ιεραρχίας, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί. Μάλιστα ο Σύνδεσμος των Υπαξιωματικών είχε ως πρόεδρο τον Ταγματάρχη 
Καραϊσκάκη, εγγονό του ήρωα της Επανάστασης, ο οποίος πλέον πολιτευόταν στη Θεσσαλία. Στην αρχή υπήρξαν κάποιες διενέξεις 
μεταξύ των ομάδων αυτών, οι οποίες όμως στη συνέχεια εξομαλύνθηκαν με αποτέλεσμα την ίδρυση του Στρατιωτικού Συνδέσμου. 
Ο εν λόγω Σύνδεσμος είχε δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο και αρχηγό τον Συνταγματάρχη Πυροβολικού Νικόλαο Ζορμπά, ο οποίος 
αν και παραγκωνισμένος από το παλάτι, είχε εξαιρετική μόρφωση και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από τους αξιωματικούς του στρατού. 
Το κίνημα των αξιωματικών υποστήριζαν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι επαγγελματικές συντεχνίες και οι φοιτητές.

Τη νύχτα της 14ης  προς 15η Αυγούστου, εκδηλώθηκε το στρατιωτικό κίνημα στην περιοχή Γουδή των Αθηνών, όπου συγκεντρώθη-
καν μονάδες του λεκανοπεδίου. Τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου προς την κυβέρνηση και το παλάτι δεν ήταν σαφώς καθορι-
σμένα. Το κίνημα ήταν περισσότερο μια διαμαρτυρία προς τη φαυλότητα του πολιτικού συστήματος, την αδιαφορία μπροστά στην αδυνα-
μία του στρατού να αντεπεξέλθει στις επικείμενες πολεμικές αναμετρήσεις, την επαχθή φορολογία προς τον λαό και τον αδικαιολόγητο 
και πολυτελή βίο των ολίγων και φυσικά προς την αναξιοκρατική και μεροληπτική αντιμετώπιση των στελεχών από τον Βασιλιά και την 
Αυλή του. Αυτός ήταν και ο λόγος που απαιτήθηκε η απομάκρυνση του διαδόχου και των πριγκίπων από το στράτευμα.

Η Εφημερίδα Χρόνος η οποία συνεργάστηκε με τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, έγραψε εκφράζοντας τις θέσεις του: «Θέλομεν την 
κατάργησιν της βουλευτικής φεουδαρχίας, η οποία ζη και υφίσταται λεηλατούσα και διαρπάζουσα τα δημόσια. Θέλομεν διοίκησιν όχι 
κλεφτοκοττάδων, λαφυραγωγών του Ταμείου, τυρρανικήν των πολιτών. Θέλομεν τα χρήματα του λαού να μην διαρπάζωνται από τας 
ατίμους συμμορίας των κομμάτων και των Αυλών. Θέλομεν να είμεθα ο πρώτος λαός της Ανατολής και να φέρωμεν υπερήφανα το τιμη-
μένο όνομά μας, Αυτά δεν γίνονται με τις κοπριές των κομμάτων της ατιμίας και της φαυλότητος. Θέλομεν άνδρας, θέλομεν πατριώτας, 
θέλομεν τιμήν και χαρακτήρα!».

Υπό την πίεση των γεγονότων και αδυνατώντας να χειριστεί την κατάσταση, ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλλης υπέβαλε την 
παραίτησή του στον Βασιλιά ο οποίος κάλεσε τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο επόμενος 
μήνας κύλησε με τη σχέση μεταξύ Συνδέσμου και κυβέρνησης να ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί. Η δεύτερη επιθυμούσε τη διά-
λυση της Βουλής, ελπίζοντας στην αποδυνάμωση του Κινήματος, ενώ ο πρώτος επέμενε στην ψήφιση του προγράμματός του από 
την υφιστάμενη Βουλή. Παράλληλα, ο λαός πίεζε ασφυκτικά για την εκκαθάριση του τόπου από τη φαυλοκρατία, με αποτέλεσμα την 
πραγματοποίηση στις 14 Σεπτεμβρίου, ενός δυναμικού πάνδημου συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αντιμετώπισαν τη διαμαρτυρία του Στρατού ευθύς αμέσως εχθρικά μετά την εκδήλωσή της, αφενός μεν 
επειδή κινδύνευε η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας, αφετέρου δε επειδή η ανατροπή της δυναστείας δεν συνέφε-
ρε κανένα παρόμοιο καθεστώς στην Ευρώπη. Επιπλέον, η στρατιωτική αναδιοργάνωση της χώρας θα δημιουργούσε τις προϋποθέ-
σεις για την ικανότητα ανάληψης ανεπιθύμητων από την Ευρώπη πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Μέχρι και τον Δεκέμβριο, η φλόγα του κινήματος είχε σχεδόν σβήσει και ήταν φανερό ότι έπρεπε να παρθούν αποφάσεις για το 
μέλλον και τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Έτσι, ο Ζορμπάς, με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων, κάλεσε επίσημα τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο να αναλάβει τα ηνία της κυβέρνησης, οδηγώντας την πολιτική ζωή της χώρας σε νέα διάσταση.

Συμπερασματικά, το κίνημα του 1909 δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει τις ριζικές αλλαγές που ευαγγελιζόταν. Ήταν όμως ο 
καταλύτης, ώστε ο λαός να υψώσει για πρώτη φορά το ανάστημά του και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του απέναντι στο ολιγαρχικό 
και φαυλοκρατικό πολιτικό σύστημα. Επιπρόσθετα, οδήγησε στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα και στις επερχόμενες 
σημαντικότατες εξελίξεις, οι οποίες στο σύνολό τους κρίθηκαν θετικά από την ιστορία.

Σχης (ΤΘ) Δημήτριος Καριώτης

2Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την με κάθε τρόπο αποφυγή από την ελληνική πλευρά οποιασδήποτε σύρραξης με τους Οθωμανούς, κατόπιν σχετικής οδηγίας των 
Μεγάλων Δυνάμεων. Είχε ως αποτέλεσμα την άρνηση στο κρητικό αίτημα για ένωση της νήσου με την Ελλάδα, παρά την έντονη επιθυμία τόσο των Κρητών όσο και του υπόλοιπου 
ελληνικού λαού.

Λαϊκή λιθογραφία του Σ. Χρηστίδη 
για την επιτυχία του κινήματος.

Τα Γεγονότα στου Γουδή 
(Αύγουστος 1909)



60 61Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ - Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 2 1

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Σ Υ Γ Χ Α Ι Ρ Ω
το παρακάτω στρατιωτικό προσωπικό 

της δύναμης του Β΄ Ορθοπεδικού Τμήματος του 424 ΓΣΝΕ: 

Σχη (ΥΙ) Βασίλειο Βραγγάλα του Αργυρίου
Σχη (ΥΙ) Ματθαίο Σαββίδη του Σοφοκλή

Σχη (ΥΙ) Παύλο Χριστοδούλου του Νικολάου
Σχη (ΥΙ) Χρήστο Καράμπαλη του Βασιλείου

Τχη (ΥΙ) Μαρίνο Καρανάσσο του Θωμά
Λγό (ΥΙ) Αθανάσιο Σαρρηδημητρίου του Νικολάου

Λγό (ΥΙ) Ηλία Κουκουρίκο του Κωνσταντίνου
διότι κατά τη συμμετοχή τους στο 39ο Συνέδριο 

της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης (ΟΤΕΜΑΘ), 
το οποίo πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 6 και 8 Μαΐου 2021, πέτυχαν η προφορική 
τους ανακοίνωση, υπό την επωνυμία «Ενδοσκοπική δισκεκτομή – μικροδισκεκτομή, 
πρώιμα συγκριτικά αποτελέσματα οσφυϊκής δισκοκήλης», να επιλεγεί ως η καλύτερη 
και να της απονεμηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής 

Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ), το βραβείο καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος


