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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...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο 

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ  Η εξ αποστάσεως Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα χρόνια του κορονοϊού 

• ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η Μάχη του Σκρα μέσα από τον Τύπο της εποχής
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Ταξίαρχος Βασίλειος Μουντοκαλάκης

Αγαπητοί Αναγνώστες,
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Συγκροτήματος Στρατηγικών Μεταφορών αισθάνονται εξαιρετική τιμή και υπερηφάνεια για τη 

δοθείσα ευκαιρία προβολής, μέσα σε λίγες γραμμές, του δύσκολου και πολυδιάστατου έργου που επιτελούμε, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο, υλοποιώντας τη φράση του Μεγάλου Αλεξάνδρου «Εκεί που ο εχθρός περίμενε ότι θα είμαστε αύριο, εμείς 
φθάσαμε σήμερα και εκεί που περιμένει ότι θα είμαστε σήμερα, εμείς περάσαμε χθες».

Το Συγκρότημα, υπαγόμενο στη Μεραρχία Υποστηρίξεως, συμπεριλαμβάνεται στις Δυνάμεις Υψηλής Ετοιμότητας που διαθέτει 
η χώρα μας. Αποτελεί τον πλέον σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό Σχηματισμό Διοικητικής Μέριμνας, προσανατολισμένο 
στην πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών απαιτήσεων, με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των δράσεων, 
εξασφαλίζοντας τις χερσαίες μεταφορές του συνόλου των δυνάμεων του Στρατού Ξηράς.

Το Συγκρότημα με το καλύτερο οπλικό σύστημα που διαθέτει, το ανθρώπινο δυναμικό του, τον συνδυασμό των διαφορετικού  
τύπου αρματοφορέων και οχημάτων γενικής χρήσεως, τις δράσεις του, τη ρεαλιστική και επίπονη εκπαίδευση που διεξάγει, δύ-
ναται ανά πάσα στιγμή να αναλάβει μεμονωμένα ή συνδυαστικά μεγάλο εύρος πολυσύνθετων αποστολών ενώ, προσαρμοζόμενο 
κάθε φορά στις υφιστάμενες εθνικές επιδιώξεις και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατά-
ξεων, σχεδιάζει και υλοποιεί με ευελιξία και ρεαλισμό την εκτέλεση της αποστολής του, οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτηθεί.

Το επίλεκτο προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο και αφοσιωμένο στο καθήκον. Καλείται σε καθημερινή βάση να φέρει σε πέρας 
την αποστολή του οδηγώντας υπό αντίξοες συνθήκες, καιρού και οδοστρώματος, τα υπερμεγέθη και εξειδικευμένα μέσα που 
διαθέτουμε με ιδιαίτερο ζήλο και με μηδενικό δείκτη ατυχημάτων. Η τοποθέτηση στις Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες του 
Συγκροτήματος αποτελεί στόχο αλλά και πρόκληση για το σύνολο των στελεχών του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών.

Με πίστη, υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στην αποστολή μας, αξιοποιούμε στο έπακρο τα μέσα και το άρτια εκπαι-
δευμένο προσωπικό μας και εγγυόμαστε ότι το Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών θα συνεχίσει να αποτελεί τον πυλώνα των 
χερσαίων Στρατηγικών Μεταφορών του Στρατού μας για το καλό της πατρίδας μας και την επιτυχία των ελληνικών όπλων.

Ταξίαρχος Σωτήριος Ταβουλάρης
                       Διοικητής ΣΣΜ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χαιρετισμός Διοικητή
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 Επίσκεψη του Υποδιοικητή του Πολωνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων ΕΕ (PL OHQ) και 
του Κέντρου Χερσαίων Επιχειρήσεων των Πολωνικών ΕΔ στο ΕΣΕΕΕ
Στις 5 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υποδιοικητή του Πολωνικού Στρατηγείου Επιχειρήσεων ΕΕ (PL OHQ) και του 

Κέντρου Χερσαίων Επιχειρήσεων (Land Operations Center/Land Component Command) των Πολωνικών ΕΔ, Ταξιάρχου Ryszard 

Pietras, στο Ελληνικό Ευρωπαϊκό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ), συνοδευόμενου από πέντε επιτελείς. 0 

Στρατηγός Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, υποδέχθηκε τον Ταξίαρχο Ryszard Pietras 

στο Στρατηγείο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Κατά την επίσκεψη, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τέθηκαν οι βάσεις για 

περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας με το αντίστοιχο Πολωνικό Στρατηγείο (PL OHQ).

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη αντιπροσωπείας των ΕΔ των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων στην έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ
Στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 20022, αντιπροσωπεία των ΕΔ των Ηνω-

μένων Αραβικών Εμιράτων, αποτελούμενη από δύο Αξιωματικούς, 

πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ 

(Α/Δ Στεφανοβικείου), στο πλαίσιο διερεύνησης νέων ευκαιριών 

συνεργασίας με τη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους 

συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, περιηγήθηκαν σε 

εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή 

αναμνηστικών με τον Διοικητή της 1ης ΤΑΞΑΣ.
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Γ΄ ΣΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 Παρουσία του ΓΓ/ΥΠΕΘΑ και του Στρατηγού Διοικητή Γ΄ ΣΣ στις Ακολουθίες του Επι-
ταφίου και της Αναστάσεως
Στις 22 και 23 Αττριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν οι Ακολουθίες του Επιταφίου και της Αναστάσεως, στην Ιερά Μητρόπολη και 

στον Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας αντίστοιχα, παρουσία του ΓΓ/ΥΠΕΘΑ και του Στρατηγού Διοικητή του Γ΄ ΣΣ.

 Εκδήλωση 
«ΡΟΥΠΕΛ 1941 - Η Αναβίωση»
Από 13 έως 15 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 

«ΡΟΥΠΕΛ 1941 - Η Αναβίωση» από τον Δήμο Σιντικής στην 

ΠΕ 10ου ΣΠ.

 Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού
Στις 9 Μαΐου 2022, ημέρα λήξης του Β΄  Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Εθνικών Αγώνων 

και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού 1941-1944 στο Στρατιωτικό νεκροταφείο «Ζέιτενλικ».

 Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου
Στις 22 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων του Πόντου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ»
 Επίσκεψη 21 Διπλωματών από τη Διπλωματική Ακαδημία στην ΠΕ Δ΄ ΣΣ
Από 5 έως 8 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 21 Διπλωματών από τη Διπλωματική Ακαδημία, με επικεφαλής την Πρέσβη 

κ. Νίκη Καμπά, συνοδευομένη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης του ΥΠΕΞ, Σύμβουλο Πρεσβείας Α΄  κ. 

Συμεών Τέγο, στην ΠΕ Δ΄ ΣΣ. Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν το Στρατηγείο του Σ. Στρατού και το ΕΦ «1».

 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ στην παρέβριο περιοχή με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών του Πάσχα
Στις 16 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ, Αντγου Χαράλαμπου Λαλούση, στην παρέβριο περιοχή, προ-

κειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των έργων και των δράσεων του Σ. Στρατού, καθώς και να ανταλλάξει ευχές με το 

προσωπικό των ΕΦ, με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών του Πάσχα.

 Επίσκεψη κ. ΓΕΠΣ/ΔΙΔΟΕ στην ΠΕ Δ΄ ΣΣ
Στις 17 και 18 Μαΐου 2022, ο κ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού - Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης, Αντιστράτηγος Νικόλαος 

Φλάρης, πραγματοποίησε επίσκεψη σε Σχηματισμούς-Συγκροτήματα-Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες στην ΠΕ Δ΄ ΣΣ.

 Επίσκεψη ΣΣΕ στην έδρα του Δ΄ ΣΣ
Στις 31 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) στην έδρα του Δ΄ ΣΣ. Κατά την επίσκεψη 

έλαβε χώρα ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Σ. Στρατού στην οποία παραβρέθηκαν ο Διοικητής της Σχολής, Υποστράτηγος Σταύρος 

Παπασταθόπουλος, ο Υποδιοικητής Δ΄ ΣΣ, Υποστράτηγος Γεώργιος Τριάντης, και ο Διοικητής της IV ΤΑΞΥΠ. Εν συνεχεία ακολούθησε 

κατάθεση στεφάνου από τον αρχηγό της Σχολής στο ηρώο του Σ. Στρατού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορτασμός του προστάτη του Στρατού Ξηράς Μεγαλομάρτυρος Αγ. Γεωργίου στον 
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στην έδρα της ΧΧV ΤΘΤ
Στις 29 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στην έδρα της XXV ΤΘΤ, στο Στρδο «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», ο εορ-

τασμός του προστάτη του Στρατού Ξηράς, Μεγαλομάρτυρος Αγ. Γεωργίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης & 

Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμωνος, παρουσία του Στγού Δκτή Δ'ΣΣ, Αντγου Ιωάννη Τσιόπλου και του Αντιπεριφεριάρχη Ξάνθης κ. Κων/

νου Κουρτίδη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίδειξη των οπλικών συστημάτων του Δ'ΣΣ.

 Εορταστικές εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2022» στην πόλη της Αλέξανδρούπολης
Στις 14 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2022» στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, πα-

ρουσία του κ. Α/ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, συνοδευόμενου από τον Διοικητή του Δ΄ ΣΣ, Αντιστράτηγο Ιωάννη 

Τσιόπλο, καθώς και στην πόλη της Κομοτηνής.
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ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»
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 ΠΕ/98 ΑΔΤΕ
 Από 16 έως 19 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η κατάταξη Ν/Σ Οπλιτών 2022 Γ΄ ΕΣΣΟ.
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 ΠΕ/95 ΑΔΤΕ
 Στις 23 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τιμής και μνήμης με τη συμπλήρωση 16 ετών από τον θάνατο του 

Ήρωα Κώστα Ηλιάκη, παρουσία του κ. ΥΦΕΘΑ, στη ν. Κάρπαθο.

 Στις 6 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την 198η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της ν. Κάσου.

 Στις 22 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1312

 ΠΕ/79 ΑΔΤΕ 
Στις 12 και 13 Απριλίου 2022, ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε επίσκεψη στην ΠΕ/79 ΑΔΤΕ για ανταλλαγή ευχών με το προσω-

πικό. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, επισκέφθηκε το Στρατηγείο, Μονάδες και Φυλάκια του νησιού, καθώς και τις νήσους Ικαρία, 

Φούρνους και Αγαθονήσι.

 ΠΕ/96 ΑΔΤΕ 
Στις 4 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν επετειακές εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής των Θυμάτων των Σφαγών της Χίου.

 ΠΕ/80 ΑΔΤΕ 
Στις 16 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε ετήσιο μνημόσυνο των 

πεσόντων το 1945, στη Βουρίνα της ν. Κω.

 88 ΣΔΙ 
 Στις 27 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις Μνήμης για την Εκστρατεία της Καλλίπολης.

 Στις 29 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του ΣΞ.
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ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»
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 ΜΕΡΥΠ
 Την 1η Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε η τελετή Παράδοσης-Παραλαβής Διοικήσεως της ΜΕΡΥΠ, στην έδρα της Μεραρχίας.

 Στις 29 και 30 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε από τη Μεραρχία, η παραλαβή 130 Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μ1117.

15

 Στις 18 Μαΐου 2022, ο κ. ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ, πραγματοποίησε επιθεώρηση στις 388 - 389 ΠΑΠ και 872 ΑΚ.

 ΣΠΒ
 Την 1η Απριλίου 2022, στη Σχολή Πυροβολικού στη Νέα Πέραμο Αττικής, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονομασίας των 

Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ) Πυροβολικού, της 2021 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ, σε Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ). 

Το πρόγραμμα της τελετής περιλάμβανε δέηση, παράδοση των καθηκόντων των αποχωρούντων ΔΕΑ στους νέους Υπο-

ψήφιους Εφέδρους Αξιωματικούς, επίδοση πτυχίων και τιμητικής πλακέτας με το έμβλημα του Όπλου στον πρωτεύσαντα 

ΔΕΑ, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής του Διοικητή της Σχολής, χαιρετισμός του κ. Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού προς τους νέους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς από εκπρόσωπό του και κατάθεση στεφάνου. Οι Δόκιμοι Έφεδροι 

Αξιωματικοί Πυροβολικού, οι οποίοι είναι στρατεύσιμοι νέοι και υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, φοίτησαν για 

περίοδο 4 μηνών στη Σχολή Πυροβολικού και αποφοίτησαν με επιτυχία.

 Στις 6 Μαΐου 2022, Ευέλπιδες IΙ τάξεως της ΣΣΕ επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού. Τους Ευέλ-

πιδες καλωσόρισε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πυροβολικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υποστράτηγος Αθανάσιος 

Σαρδέλλης, και ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Αχιλλέας Γαβούρας. Ακολούθησε ομιλία από τον Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΠΒ 

στο Αμφιθέατρο της Σχολής, ξενάγηση στον υπαίθριο και στεγασμένο χώρο του Μουσείου Πυροβολικού, παρουσίαση του 

Ηλεκτρονικού Πεδίου Βολής «ΚΕΡΑΥΝΟΣ», του συστήματος Τακτικού και Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΤΕΠ) «ΔΙΑΣ», των 

πυρομαχικών που χρησιμοποιεί το Πυροβολικό και του Α/Κ Πυρ/λου Μ109 Α3GA2. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίδειξη 

της οργάνωσης και της λειτουργίας του Κέντρου Διευθύνσεως Πυρός (ΚΔΠ) μιας Πυροβολαρχίας Βολής.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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 ΣΔΒ
 Στις 8 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη από τη ΙΙ τάξη της ΣΣΕ.

 Στις 14 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Συλλόγου «Ιστορικές Διαδρομές Οχημάτων με Ρόδες (Ι.Δ.Ο.ΡΟ)» στην 

Τρίπολη και παράθεση δείπνου στη ΛΑΦ.

 ΔΙΚΕ
 Στις 29 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε ο Εορτασμός 

του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηράς.

 ΚΕΤΘ
 Στις 5 Απριλίου 2022, στις 09:30 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου Σκάλας Ωρωπού στο Στρα-

τόπεδο «ΕΠΙΛΑΡΧΟΥ ΜΕΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που εδρεύει στον Αυλώνα Αττικής. Η παραπάνω επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών, παρουσία του Διοικητού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως 

Τεθωρακισμένων. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το Όπλο των Τεθωρακισμένων, πραγματοποιήθηκε επίδειξη στο αρματικό 

υλικό, επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου, στο ΠΠ «Ιανός», στους εξομοιωτές βολής και οδήγησης και στο Μουσείο

Αρμάτων.

 Στις 15 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του ΣΑΑ-

ΔΒ, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας των 

Τηλεπικοινωνιών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1η ΤΑΞΑΣ

1918

 Εκπαιδευτική επίσκεψη ΣΣΑΣ στην έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ
Στις 4 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη της ΣΣΑΣ στην έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ (Α/Δ Στεφανο-

βικείου).

 Επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Μνημείου Πεσόντων πλησίον του χ. Σαρανταπόρου
Στις 13 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Μνημείου Πεσόντων, πλησίον του χ. 

Σαρανταπόρου, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και απόδοσης φόρου τιμής στο προσωπικό που τραυματίσθηκε θανάσιμα 

κατά την εκτέλεση της αποστολής του, στο αεροπορικό ατύχημα που συνέβη στις 19 Απριλίου 2017.

 Εθιμοτυπική επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ στην έδρα της 1ης ΤΑΞΑΣ 
Στις 15 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του κ. ΥΦΕΘΑ, κ. Νικόλαου Χαρδαλιά, στην έδρα της 1ης 

ΤΑΞΑΣ (Α/Δ Στεφανοβικείου).

 Εκδήλωση Μνήμης των πεσόντων και Τιμής 
των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών της 
Αεροπορίας Στρατού
Στις 16 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Μνήμης των πε-

σόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και Τιμής των εν ενεργεία 

και εν αποστρατεία στελεχών της Αεροπορίας Στρατού, στην έδρα της 

1ης ΤΑΞΑΣ (Α/Δ Στεφανοβικείου).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
 33 Μ/Κ ΤΑΞ
 Στις 6 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε Εκπαίδευση στον Ναρκοπόλεμο από τις Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 33 Μ/Κ ΤΑΞ.

 Στις 6 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν βολές πληρωμάτων αρμάτων της 33 ΕΜΑ και 34 ΕΜΑ στο μέγιστο βεληνεκές στο ΠΒΑΞ.

 71 Α/Μ ΤΑΞ
Στις 9 έως 13 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε σχολείο Ελεύθερου Σκοπευτή-Ακροβολιστή (συντήρηση εκπαίδευσης), στο πεδίο 

βολής Ν. Σάντας (71 Α/Μ ΤΑΞ).

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Στις 18 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε τακτική αξιολόγηση και βολές Α/Α όπλων στο Π.Β. Κρήτης από την 182 ΜΚ/Β «ΤΟΒ-Μ1» και 

την 173 ΜΕΑ/ΑΠ. Παραβρέθηκαν ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΠΒ, Υποστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλης, ο Υποδιοικητής του Δ΄ ΣΣ, Υποστρά-

τηγος Γεώργιος Τριάντης, ο Διοικητής Π.Β. Κρήτης, Υποστράτηγος Σταύρος Τσουμερκιώτης και επιτελής του Δ΄ ΣΣ/ΔΠΒ.

21
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΕΝ

 95 ΑΔΤΕ
 Στις 10 και 11 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατεύματος «ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2022» (περιοχή 

της Κρητηνίας).

 98 ΑΔΤΕ
 Στις 7 Απριλίου 2022, πραγματοποίηθηκαν επιχειρησιακές αναγνωρίσεις στις μ/ν Μπαρμπαλιά και Παναγιά.
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 Στις 22 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατεύματος «Η Διμοιρία Εθνοφυλάκων κατά την Άμυνα Κα-

τοικημένων Τόπων – Η Ομάδα κατά την Εκκαθάριση Οικίας», στο παλαιό Στρατόπεδο «ΑΝΧΗ ΡΟΔΙΤΗ», στο χ. Καλλιθιές.

 Στις 12 Απριλίου 2022, πραγματοποίηθηκαν βολές ακριβείας ελεύθερων σκοπευτών, στο πεδίο βολής Λινοχώματος.

 Στις 16 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν βολές αρμάτων στο πεδίο βολής Καμμένο Δάσος.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 79 ΑΔΤΕ
Διεξήχθη η Εθνική Διακλαδική Άσκηση Παθητικής Αεράμυνας ΤΑΜΣ «ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ-22», η οποία συνεξετάσθηκε με τις ΤΑΜΣ 

«ΧΑΡΑΥΓΗ» και «ΚΕΡΑΥΝΟΣ».

 80 ΑΔΤΕ
 Στις 15 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν βολές και εκπαίδευση εθνοφυλάκων του ΤΕΘ Καλύμνου.

 Στις 24 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2022».

 5η Α/Μ ΤΑΞ
Στις 7 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν βολές ΒΟΠ στο ΠΒΚ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 1ης ΤΑΞΑΣ
 Στις 5 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν βολές Φορητού Οπλισμού στο πεδίο βολής Σαρακηνού.

27

 Από 9 έως 17 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ “RAMSTEIN GUARD-22”, στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, με τη 

συμμετοχή Αεροπορικών Μέσων της 1ης ΤΑΞΑΣ.

 Από 13 έως 15 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές βολές ΕΕ/Π-Ε/Π στα πεδία βολής Λιτοχώρου και Πλατειάς.

 Στις 17 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές βολές Α/Α ΠΒ ΖU-23 εναντίον επίγειου στόχου, στο πεδίο βολής 

Ασσόρου Λαγκαδά.
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Ιστορικά Στοιχεία
Το Συγκρότημα συγκροτήθηκε στις 17 

Απριλίου 2005, στην περιοχή του Δήμου 
Χαλκηδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, σε πολύ μικρή απόσταση 
από το σημείο τομής δύο βασικών αξόνων 
του Εθνικού οδικού δικτύου, της Εγνατίας 
Οδού και του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (Πά-
τρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι). Η 
έδρα του βρίσκεται στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΕ-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ» το οποίο έλαβε 
την ονομασία του από τον Ναύαρχο Ιωάννη 
Δεμέστιχα, που συμμετείχε στον Μακεδονι-
κό Αγώνα τα έτη 1906 και 1907, γνωστός με 
το ψευδώνυμο «Καπετάν Νικηφόρος». 

Στο Συγκρότημα υπήχθησαν, από τη συ-
γκρότησή του, όλες οι Μονάδες Μεταφορών 
που είχαν έδρα στην ευρύτερη περιοχή, οι 
οποίες στο πέρασμα των χρόνων ενισχύθη-

καν σε προσωπικό και μέσα. Συγκεκριμένα 
το 2006, ένα χρόνο μετά την ενεργοποίησή 
του, ο στόλος των αρματοφορέων του Συ-
γκροτήματος ενισχύθηκε με σύγχρονους 
αρματοφορείς τύπου STEYR 40Μ60 και με 
ανακατασκευή των ήδη υπαρχόντων, γεγο-
νός το οποίο επαύξησε τη μεταφορική ικα-
νότητα και κατ’ επέκταση τη δυναμική του. 

Το Συγκρότημα σήμερα αποτελείται από Επιτελείο, 4 Τάγματα 
Μεταφορών (ΤΜΕ), Λόχο Γενικών Μεταφορών (ΛΓΜ), Λόχο Δι-
οικήσεως (ΛΔ) και Δρία Διαβιβάσεων.

Το Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών συμπλήρωσε φέτος 
17 χρόνια συνεχούς δράσης, με τα μέσα του να έχουν διανύσει 
πλέον των 16 εκατομμυρίων χιλιομέτρων κατά βάση στους ελ-
ληνικούς δρόμους, χωρίς κανένα μείζον ατύχημα.

Αποστολή
Η αποστολή του Συγκροτήματος συνίσταται στη σχεδίαση, ορ-

γάνωση, συντονισμό και διεξαγωγή μεταφορών, κατά την ειρη-
νική και εμπόλεμη περίοδο. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το 
Συγκρότημα Στρατηγικών Μεταφορών δύναται μεταξύ άλλων να:

 Εκτελεί μεταφορές αρμάτων, τεθωρακισμένων οχημάτων 
και λοιπών ερπυστριοφόρων μέσων.

 Ενισχύει τις Μονάδες Τεχνικού, αναφορικά με την περι-
συλλογή-μετακομιδή αρμάτων, τεθωρακισμένων οχημάτων και 
λοιπών ερπυστριοφόρων μέσων.

 Εκτελεί μεταφορές υλικών, εφοδίων και προσωπικού.
 Εκτελεί μεταφορές στρατηγικών-επιχειρησιακών εφεδρει-

ών συμμαχικών δυνάμεων, εντός και εκτός Ελλάδος, με διάθε-
ση των μέσων του, κατόπιν διαταγής.

 Τηρεί ετοιμότητα για άμεση διάθεση των μέσων του σε 
περίπτωση που απαιτηθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών (φυσικές καταστροφές, μείζονα ατυχήματα κ.λπ.).

Εκπαίδευση
Η εύρυθμη λειτουργία, καθώς και η εξασφάλιση της επιτυ-

χίας στην αποστολή του Συγκροτήματος εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το κατάλληλα και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στα σύγχρονα 
δεδομένα, αποσκοπεί κυρίως στην αποτελεσματική χρησιμο-
ποίηση από το προσωπικό των μεταφορικών μέσων τα οποία 
διαθέτει το Συγκρότημα για την υλοποίηση της αποστολής του 
και συμβάλλει τα μέγιστα στη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας 
επιχείρησης, με γνώμονα ότι η επιτυχής έκβασή της εξαρτάται 
κατά ένα μεγάλο μέρος από την εκτέλεση των στρατηγικών και 
τακτικών μεταφορών, σε τόπο και χρόνο και υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ως επακόλουθο των προαναφερ-
θέντων, το Συγκρότημα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και 
τις προδιαγραφές της εκπαίδευσης, 
σχεδιάζει και διεξάγει:

 Επιχειρησιακή εκπαίδευση στα 
Τάγματα Μεταφορών και συντήρηση 
εκπαίδευσης στις Ανεξάρτητες Υπομο-
νάδες του

 Υψηλού επιπέδου συντήρηση 
2ου Κλιμακίου στον υπάρχοντα αριθμό 
των αρματοφορέων και των οχημάτων 
γενικής χρήσης

 Εκπαίδευση με τη συμμετοχή 
στελεχών και οπλιτών θητείας που κατέχουν τις ειδικότητες τού 
οδηγού ρυμουλκού και οδηγού αρματοφορέα, λειτουργώντας ως 
Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης

 Εκπαίδευση σε Ανθυπολοχαγούς, Μόνιμους Λοχίες και 
Επαγγελματίες Οπλίτες του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών, 
όσον αφορά στον χειρισμό και συντήρηση των αρματοφορέων

 Επιχειρησιακή βολή στελεχών, καθώς και 4ήμερο βολών 
με το σύνολο των όπλων που διαθέτουν οι Μονάδες-Ανεξάρτητες 
Υπομονάδες και με καθολική συμμετοχή του προσωπικού τους

 Μετεκπαίδευση εφεδρείας με τη συμμετοχή εφέδρων Αξιω-
ματικών και οπλιτών

 Τέλος, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων μαθη-
τείας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη μέριμνα 
του Υ.ΠΑΙ.Θ, εκπαιδεύει μαθητές από Επαγγελματικές Σχολές του 
ΟΑΕΔ και των Επαγγελματικών Λυκείων.

Δραστηριότητες
Το Συγκρότημα ως Σχηματισμός Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ) 

και στο πλαίσιο της διατήρησης-επαύξησης της επιχειρησια-
κής του ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΜ αποτελεί 
βασική προϋπόθεση της ζωής ενός στρατεύματος, καθώς και 
καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχή έκβαση μιας επιχείρη-
σης, συμμετέχει σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως:

 Συμμετοχή σε Εθνικές Ασκήσεις όπως «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ», 
«ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ», «ΓΟΡΓΩ», με τη μεταφορά αρμάτων, 
Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) 
και Αυτοκινούμενων (Α/Κ) πυροβόλων, συνεξετάζοντας τις επι-
χειρησιακές του δυνατότητες και τον βαθμό κατάρτισης του προ-
σωπικού

 Διεξαγωγή Τακτικών Ασκήσεων με Στράτευμα (ΤΑΜΣ) μι-
κρών κλιμακίων

 Φορτώσεις-εκφορτώσεις ερπυστριοφόρων μέσων
 Αναγνωρίσεις δρομολογίων στο σύνολο του Ελλαδικού χώρου
 Συμμετοχή στις εθνικές παρελάσεις τόσο με τη μεταφορά ερ-

πυστριοφόρων μέσων όσο και με την παρέλαση αρματοφορέων.
 Μεταφορά υλικών για την ενεργοποίηση Κινητών Υγειονομι-

κών Μονάδων Εκτάκτων Αναγκών
 Συμμετοχή στην παραλαβή των νεοπαραληφθέντων Τεθω-

ρακισμένων Τροχοφόρων Οχημάτων Αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ - Δδν) 
Μ1117 του Στρατού Ξηράς.

Διεθνείς Συνεργασίες
Το Συγκρότημα εκπροσωπεί τη χώρα μας 

σε Διεθνείς Δραστηριότητες, με τη διάθεση 
μέσων και προσωπικού για τη συγκρότηση:

 Του NRDC-GR, σε περίπτωση ανά-
πτυξής του

 Της Ταξιαρχίας Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης [South Eastern European Brigade 
(SEEBRIG)]

 Των Επιχειρησιακών Εφεδρικών Δυ-
νάμεων, με σκοπό την ενίσχυση των δυ-
νάμεων του ΝΑΤΟ (KFOR), σε περίπτωση 
γενικευμένων αναταραχών

 Τον Ιούνιο του 2021, το Συγκρότη-
μα έλαβε μέρος σε άσκηση του ΝΑΤΟ στη 
Βουλγαρία, με τη διάθεση αρματοφορέων 
για τη μεταφορά ερπυστριοφόρων μέσων.

Κοινωνική Προσφορά
Η κοινωνική προσφορά του Συγκροτή-

ματος είναι πολυδιάστατη. Το Συγκρότημα 
ως αρωγός στην κοινωνία, μη φειδόμενο 
μέσων και προσωπικού, προβάλλει το έργο 
των Ενόπλων Δυνάμεων, με την:

 Συγκέντρωση μονάδων αίματος, σε 
συνεργασία με τις δημόσιες δομές υγείας 
του Νομού Θεσσαλονίκης

 Συνδρομή του στην αποκατάσταση του 
συγκοινωνιακού δικτύου από φυσικές κα-
ταστροφές με τη μεταφορά υλικών γεφυρο-
σκευής καθώς και στην εκτέλεση ειδικών 
μεταφορών μέσων και υλικών, όπου και 
όταν απαιτηθεί

 Μεταφορά πυροσβεστικών αρμάτων 
για την κατάσβεση πυρκαγιών

 Ενημερωτικές διαλέξεις που αφορούν 
στον Πυρηνικό-Βιολογικό-Χημικό (ΠΒΧ) 
Πόλεμο, σε συνεργασία με τις τοπικές αστυ-
νομικές αρχές στο πλαίσιο της πολιτικής 
προστασίας

 Τέλος, το προσωπικό του Συγκροτή-
ματος είναι ιδιαίτερα περήφανο, διότι συνέ-
βαλε στην προσπάθεια των δυνάμεων φύ-
λαξης συνόρων, αναφορικά με την αποτρο-
πή εισόδου μεταναστών-προσφύγων από 
τα σύνορα της χώρας μας, με τη μεταφορά 
τυποποιημένων υλικών οχύρωσης και 
στρωτήρων για την κατασκευή οχυρωματι-
κών έργων στην περιοχή του Έβρου.

Λοιπά Θέματα
Στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσω-

πικού, το Συγκρότημα προγραμματίζει επι-
μορφωτικές επισκέψεις των νεοσύλλεκτων 
οπλιτών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας 
και στο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών 
Πολέμων, με σκοπό την επαφή και την από-
κτηση γνώσεων για την ιστορία της περιοχής.

Συναισθανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης 
και με πρώτιστο μέλημα την ασφαλή εκτέλε-
ση των οδικών μεταφορών, το Συγκρότημα 
συνεργάζεται στενά με φορείς του Δημοσίου, 
της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης αλλά και ιδιωτικούς φορείς (ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ-Αυτοκινητόδρομος ΑΙΓΑΙΟΥ), καθώς 
και με τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύν-
σεις για την εξασφάλιση των πλέον ιδανικών 
συνθηκών, προκειμένου να φέρει εις πέρας 
την αποστολή του, χωρίς επιβάρυνση του 
οδικού δικτύου της χώρας και την παρακώ-
ληση της ομαλής κυκλοφορίας σε αυτό.

Τέλος, στο επίκεντρο της λειτουργικής 
ζωής της έδρας του Συγκροτήματος βρίσκεται 
ο Ιερός Ναός του Αγίου Χριστοφόρου, «Προ-
στάτου των Οδηγών», όπου στις 9 Μαΐου κάθε 
έτους τιμάται η μνήμη του με την καθολική 
συμμετοχή του προσωπικού τού Συγκροτή-
ματος, Αξκών της Φρουράς Θεσσαλονίκης, 
των τοπικών Πολιτικών-Θρησκευτικών Αρ-
χών καθώς και κατοίκων της περιοχής.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γ΄ ΣΣ
 ΠΕ 9 Μ/Π ΤΑΞ
 Στις 12 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε η κατασκευή γέφυρας στο χωριό Δίλοφο Κοζάνης στην ΠΕ 9 Μ/Π ΤΑΞ.

 Στις 21 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς ,ενόψει των ημερών του Αγίου Πάσχα, το Γ' ΣΣ καθώς και 

οι Υφιστάμενοι Σχηματισμοί, προσέφεραν πακέτα με τρόφιμα για το συσσίτιο απόρων.

ΑΣΔΕΝ
 98 ΑΔΤΕ
 Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία Β΄ Τριμήνου κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 22 μονάδες αίματος.

 Διατέθηκαν πενήντα δέματα με τρόφιμα σε άπορες οικογένειες και κοινωφελή ιδρύματα της ν. Λέσβου και στην 

Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης και Μηθύμνης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 80 ΑΔΤΕ
 Στις 4 Απριλίου 2022, πραγματο-

ποιήθηκε διαμόρφωση εξωτερικού 

χώρου σχολείου και προσφορά δώ-

ρων στους μαθητές στη μ/ν Αρκιών.

 96 ΑΔΤΕ
Στις 31 Μαΐου 2022, πραγματοποι-

ήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο 

Στρατόπεδο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ». Διατέ-

θηκαν 64 φιάλες αίματος.

 Στις 19 Απριλίου 2022, πραγματο-

ποιήθηκε παράδοση τροφίμων, στο 

γηροκομείο της Κω.

35

1η ΤΑΞΑΣ
 Από 18 έως 21 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν, εν όψει των Άγιων Ημερών του Πάσχα, εθελοντικές δράσεις 

κοινωνικής προσφοράς σε ευαγή ιδρύματα της περιοχής της Θεσσαλίας.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γ΄ ΣΣ ΑΣΔΥΣ
 ΜΕΡΥΠ
Στις 13 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε παραλαβή νέου ασθενοφόρου από το 212 ΚΙΧΝΕ.

Στις 11 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα την Υγιεινή Διατροφή, στο Πολεμικό Μουσείο Παράρτημα 

Θεσσαλονίκης, για το προσωπικό του Στρατηγείου του Γ΄ ΣΣ.

Δ΄ ΣΣ
Στις 16 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων-εγκαταστάσεων, ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμι-

σης του Στρατοπέδου «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», με τη χρήση της γεωθερμίας και του Γ΄ Κτηρίου του Στρατηγείου του Σ. Στρατού.

 ΔΙΚΕ
 Στις 31 Μαΐου 2022, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του κτηρίου της παλαιάς ΛΑΦ Καλαμάτας σε 18 ξενώνες, για την εξυ-

πηρέτηση του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του ΣΞ. Τα εγκαίνια προγραμματίστηκαν για τις 9 Ιουνίου 2022.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γ΄ ΣΣ
Στις 10 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο της «Ημέρας Άθλησης και Διατροφής», το σύνολο του προσωπικού του Στρατηγείου 

του Γ΄ ΣΣ και των Υφιστάμενων Σχηματισμών, συμμετείχε σε αθλητικές δραστηριότητες.

1η ΤΑΞΑΣ
 Στις 9 και 10 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν οι Αθλητικές Δοκιμασίες Στελεχών των Μονάδων της Ταξιαρχίας.

 Στις 10 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε ημέρα Υγείας-Άθλησης και Διατροφής στις Μονάδες της Ταξιαρχίας.

ΑΣΔΕΝ
 98 ΑΔΤΕ
Στις 10 Μαΐου 2022, προσωπικό συμμετέσχε σε αθλητικές δραστηριότητες για την ημέρα Υγείας-Άθλησης και Διατροφής.

 80 ΑΔΤΕ
Στις 10 Μαΐου 2022, προσωπικό συμμετέσχε σε αθλητικές δραστηριότητες για την ημέρα Υγείας - Άθλησης και Διατροφής.

 88 ΣΔΙ
Στις 10 Μαΐου 2022, προσωπικό συμμετέσχε σε αθλητικές δραστηριότητες για την ημέρα Υγείας - Άθλησης και Διατροφής.

ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΣΗΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

10 ΜΑΪΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Διεξαγωγή πρωταθλήματος των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των Σχολών των ΣΑ
Από 3 έως 10 Μαΐου 2022, διεξήχθη το πρωτάθλημα των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ και των Σχολών των ΣΑ για 

το έτος 2022, στις εγκαταστάσεις των Σχολών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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Δραστηριότητες Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ)

 Στις 5 Απριλίου 2022, 

οπλίτης της ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ 

επισκέφθηκε τον Α΄ ΒΝΣΑ 

«ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ», στο πλαίσιο της 

επαφής των νηπίων με την 

μουσική παιδεία.

 Στις 13 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη-ενημέρωση των νηπίων του Β΄ ΒΝΣΑ από την Υπολοχαγό (ΥΟ) 

Βασιλική Σιμοπούλου για τη σωστή υγιεινή των δοντιών, με ομιλία, παιχνίδι και κατασκευές.

 Στις 15 Απριλίου 2022, και στο πλαίσιο γνωριμίας των νηπίων με την παράδοσή μας, τα νήπια του Β΄ ΒΝΣΑ μαζί με 

τους παιδαγωγούς παρασκεύασαν τα δικά τους «Λαζαράκια» σύμφωνα με το έθιμο για την Ανάσταση του Λαζάρου, και 

την Μ. Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022, έβαψαν πασχαλινά αυγά.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ (ΒΝΣ)

 Από 4 έως 12 Απριλίου 2022, και στο πλαίσιο της 

γνωριμίας των νηπίων του Β΄ ΒΝΣΑ με τον Αρχαίο 

Ελληνικό Πολιτισμό, παρουσιάστηκε η μουσειοσκευή τού 

Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης «Παίζοντας στην Αρχαία 

Ελλάδα», μέσω της οποίας τα νήπια εξερεύνησαν και 

έπαιξαν τα παιχνίδια που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά 

χιλιάδες χρόνια πριν.

43
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 Στις 9 Μαΐου 2022, τα νήπια του Β΄ ΒΝΣΑ καλωσόρισαν 

τον Μάη, φυτεύοντας λουλούδια στον κήπο του Σταθμού.

 Στις 11 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε και στους δύο Σταθμούς η παρουσίαση του βιβλίου «Η Μπιρμπίλω» από την 

συγγραφέα Δέσποινά Φίλιου.

 Στις 18 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε 

στον προαύλιο χώρο του Β΄ ΒΝΣΑ η θεατρική 

παράσταση «Μη τρομάζετε το αηδόνι» από την 

θεατρική ομάδα «Αερόπλοιο».

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ (ΒΝΣ)

 Στις 10 Μαΐου 2022 και στο πλαίσιο της ημέρας Υγείας και Άθλησης, τα νήπια του Β΄ ΒΝΣΑ κατασκεύασαν μαζί με 

τους παιδαγωγούς τους την πυραμίδα της σωστής διατροφής και ασχολήθηκαν με τις αθλοπαιδιές.
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Συχνότητα-Είδη 
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) ορίζουμε την αιφνί-

δια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας αγγειακής αιτιο-
λογίας. Το ΑΕΕ αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης αναπη-
ρίας και την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Διακρίνεται σε 
δύο είδη: Το αιμορραγικό και το ισχαιμικό. Το αιμορραγικό 
αποτελεί το 15% των εγκεφαλικών επεισοδίων και είναι συνή-
θως συνέπεια ρήξης ενός μικρού αγγείου του εγκεφάλου με 
συχνότερη αιτία την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Το ισχαιμικό 
ΑΕΕ εμφανίζεται με συχνότητα 85% και οφείλεται σε διακοπή 
παροχής αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου, λόγω από-
φραξης μιας αρτηρίας από θρόμβο ή έμβολο. Ο θρόμβος δημι-
ουργείται τοπικά, ενώ το έμβολο προέρχεται από άλλο σημείο 
του οργανισμού με συχνότερη αιτία τις αθηρωματικές πλάκες 
των καρωτίδων αρτηριών του τραχήλου ή λόγω καρδιακών 
αρρυθμιών, όπως είναι η κολπική μαρμαρυγή.

Συμπτώματα 
Τα κυρίως αναγνωρίσιμα συμπτώματα ενός ισχαιμικού ΑΕΕ 

δύναται να απομνημονευθούν με το ευρέως γνωστό αρκτικό-
λεξο ΧΟΠΑ και είναι τα παρακάτω: 

 Χέρι: Αδυναμία ή παράλυση του ενός χεριού.
 Ομιλία: Διαταραχές λόγου και πιθανώς δυσχέρεια στην 

κατανόηση.
 Πρόσωπο: Πτώση γωνίας στόματος, η οποία είναι έκδηλη 

όταν το άτομο χαμογελάσει.
 Ασθενοφόρο: Η μεταφορά του ασθενούς στο πλησιέστερο 

κέντρο αντιμετώπισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων 
θα πρέπει να είναι η ταχύτερη δυνατή.

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν παράλυση 
της μιας πλευράς του σώματος, διαταραχές όρασης, σύγχυση, 
αστάθεια, δυσκολία στην κατάποση, απώλεια αισθήσεων και 
πολλά ακόμα με ποικίλη συχνότητα και βαρύτητα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΞΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τχης (ΥΙ) Γεώργιος Φράγκου,
Επεμβατικός Ακτινολόγος 424 ΓΣΝΕ

Στο παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, τα συμπτώματα είναι τα 
ανωτέρω, με το χαρακτηριστικό ότι διαρκούν από λίγα λεπτά 
μέχρι σπανιότερα λίγες ώρες και στη συνέχεια υποχωρούν. 
Αν και η κλινική κατάσταση του ατόμου επανέρχεται πλήρως, 
το παροδικό ΑΕΕ δεν πρέπει να αγνοηθεί, καθώς αποτελεί 
προειδοποιητικό σημείο και ο κίνδυνος εμφάνισης ισχαιμικού 
ΑΕΕ στο άμεσο μέλλον είναι αυξημένος. Επομένως, τα άτομα 
με παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα 
στο νοσοκομείο προς διερεύνηση.

Αναγκαιότητα ταχείας αντιμετώπισης 
ισχαιμικού ΑΕΕ 

Η παροχή αίματος στον εγκέφαλο γίνεται από τις δύο κα-
ρωτίδες αρτηρίες για το πρόσθιο σύστημα και τις δύο σπον-
δυλικές αρτηρίες για το οπίσθιο σύστημα. Τα κέντρα του 
εγκεφάλου λαμβάνουν το οξυγόνο και άλλα απαραίτητα για τη 
λειτουργία τους συστατικά μέσω ενδοκράνιων κλάδων των 
ανωτέρω αρτηριών. Συνεπώς, η διακοπή της παροχής αίμα-
τος έχει ως συνέπεια την αδυναμία πρόσληψης των απαραίτη-
των συστατικών, την καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων 
και τη διαταραχή της αντίστοιχης λειτουργίας.

Στο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο έμβολο ή θρόμβος 
προκαλεί απόφραξη αρτηρίας του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα 
τη διακοπή παροχής αίματος σε συγκεκριμένα εγκεφαλικά κέ-
ντρα και τη δυσλειτουργία τους. Αυτή εκδηλώνεται με τα συ-
μπτώματα του ΑΕΕ. Τη στιγμή της απόφραξης δημιουργείται 
στον εγκέφαλο μια κεντρική περιοχή νέκρωσης και μια πολύ 
μεγαλύτερη ομόκεντρη περιφερική περιοχή υποαιμάτωσης 
γύρω από αυτήν. Η μεν πρώτη χαρακτηρίζεται από νέκρωση 
των εγκεφαλικών κυττάρων και η βλάβη της είναι μόνιμη, ενώ 
η δεύτερη δυσλειτουργεί λόγω μειωμένης παροχής αίματος 
και η βλάβη της είναι αναστρέψιμη. Κάθε λεπτό που περνάει 
από τη στιγμή έναρξης των συμπτωμάτων (στιγμή της αρτηρι-
ακής απόφραξης) η κεντρική περιοχή αυξάνεται περιφερικό-
τερα και καταλαμβάνει τμήμα της υποαιματούμενης περιοχής. 
Αυτό σημαίνει πως, αν η απόφραξη δεν αποκατασταθεί, θα 
επέλθει νέκρωση των νευρικών κυττάρων και στην περιοχή 
υποαιμάτωσης και επομένως η νευρολογική βλάβη θα είναι 
μεγάλη. Αντίθετα, σε περίπτωση άρσης της απόφραξης, η πα-
ροχή αίματος στην περιοχή υποαιμάτωσης θα αποκατασταθεί 
και επομένως η νευρολογική βλάβη θα περιοριστεί μόνο στη 
βλάβη της κεντρικής περιοχής νέκρωσης. Συνακόλουθα, όσο 
πιο γρήγορη η αποκατάσταση της αρτηριακής απόφραξης, 
τόσο μικρότερη η περιοχή νέκρωσης και τόσο μικρότερη η 
νευρολογική βλάβη που προκαλείται.

Θεραπεία
Η άρση της αρτηριακής απόφραξης πραγματοποιείται σή-

μερα με δύο μεθόδους: την ενδοφλέβια θρομβόλυση και τη 
μηχανική θρομβεκτομή. 

Στην ενδοφλέβια θρομβόλυση διενεργείται έγχυση φαρ-
μακευτικής ουσίας, η οποία προκαλεί λύση του θρόμβου και 
κατά συνέπεια αποκατάσταση της αιματικής ροής. Η θρομβό-
λυση έχει απόλυτη ένδειξη εφόσον πραγματοποιηθεί εντός 
4,5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων και εμφανίζει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αποφράξεις μικρότερων 
αγγείων του εγκεφάλου, δηλαδή σε περιφερικά μικρότερα 
έμφρακτα.

Από την άλλη πλευρά, η μηχανική θρομβεκτομή ενδείκνυται 
απόλυτα σε αποφράξεις των κεντρικών μεγάλων αγγείων του 
εγκεφάλου, οι οποίες προκαλούν μεγαλύτερης έκτασης εγκε-
φαλικά επεισόδια, αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα. Επιπλέον, η 
διενέργεια θρομβεκτομής είναι πιο αποτελεσματική και ασφα-
λής εντός 6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Τεχνική μηχανικής θρομβεκτομής:
Η μηχανική θρομβεκτομή αποτελεί τον πλέον σύγχρονο και 

εξειδικευμένο τρόπο αντιμετώπισης του ισχαιμικού αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου που οφείλεται σε απόφραξη μεγά-
λου αγγείου. Αν και η εφαρμογή της ξεκίνησε αρκετά χρόνια 
νωρίτερα, το 2015 πέντε πολυκεντρικές μελέτες ανέδειξαν την 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της στην αντιμετώπιση 
του οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ.

Μέσω μιας μικρής τομής στη μηροβουβωνική χώρα ή με-
ρικές φορές και από το χέρι, εξειδικευμένα υλικά εισάγονται 
στις αρτηρίες του σώματος. Ακολουθεί η ασφαλής προώθησή 
τους στα αγγεία του εγκεφάλου με τη βοήθεια προηγμένης τε-
χνολογίας απεικόνισης, μέχρι ένας μικρός καθετήρας να έρθει 
σε επαφή με το αίτιο της απόφραξης. Στη συνέχεια, είτε με τη 
μέθοδο της αναρρόφησης είτε με τη βοήθεια ενδοπρόθεσης 
(ειδικό στεντ) επιτυγχάνεται η απόσυρση του θρόμβου/εμβό-
λου και η αποκατάσταση της αιματικής ροής. Σε περίπτωση 
που η μηχανική θρομβεκτομή διενεργηθεί σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα, είναι πιθανή η άρση των συμπτωμάτων μετά το 
τέλος της ενδαγγειακής αυτής θεραπείας.

Βασικά στοιχεία
Η απόφαση για τη διενέργεια θρομβόλυσης ή μηχανικής 

θρομβεκτομής βασίζεται σε συγκεκριμένες ενδείξεις και εί-
ναι εξειδικευμένη για κάθε ασθενή. Η τελική κλινική κατά-
σταση εξαρτάται από την εντόπιση και τα χαρακτηριστικά τού 
θρόμβου, την ανατομία των αγγείων του εγκεφάλου τού κάθε 
ατόμου, το χρονικό διάστημα παρέλευσης από την έναρξη 
των συμπτωμάτων. Το οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο αποτελεί μια εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση. Η 
αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση μεταφορά τού 
ατόμου σε κέντρο αντιμετώπισης αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την εξέλιξη 
και βαρύτητα της νόσου.
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Η εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα 

χρόνια του κορωνοϊού
Υπλγός (ΥΓ) Κυριακή Παπαδοπούλου
Νηπιαγωγός, 424/2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Θεσσαλονίκης 

Η εμφάνιση του κορωνοϊού το προηγούμενο έτος στην Ελλάδα σήμαινε και την αρχή ενός νέου εί-
δους εκπαίδευσης. Στην παρούσα μελέτη θα διεξαχθεί μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν σχετικά 
με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα αναφερθούν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της χώρας σε αυτά 
τα καινούρια δεδομένα. Στόχοι είναι να περιγραφεί η σημασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα στην εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, να συγκριθούν οι δύο βαθμίδες και να ερμηνευτεί η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και 

του Υπουργείου Παιδείας στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εμφανίστηκε το 1833 όπου 

σε μια διαφήμιση στη Σουηδική εφημερίδα Lunds Weckoblad 
παραδίδονταν μαθήματα Αγγλικών με τη χρήση ταχυδρομείου, 
ενώ το 1840 ο Issac Ditman διδάσκει στενογραφία μέσω αλ-
ληλογραφίας στη Μεγάλη Βρετανία. Κατόπιν, τη δεκαετία του 
1850 η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται από Πα-
νεπιστήμια του Λονδίνου και της Αυστραλίας (Perraton, 1988).

Στην Ελλάδα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τον 
Νόμο 2552 ξεκινάει τη λειτουργία του το 1997 (ΦΕΚ 266/24-12-
1997) ενώ τα ακόλουθα προγράμματα, όπως το έργο «ΟΔΥΣΣΕ-
ΑΣ» (1996-2000) (http://www.pi-schools.gr/hdtc/programs/
odysseas.htm), το πρόγραμμα «ΣΧΕΔΙΑ», τα προγράμματα Τη-
λέμαχος Ι (πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και Τηλέμαχος ΙΙ (δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση), τα «ΟΙΚΑΔΕ» και «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
ξεκινούν στα σχολεία (Μίμινου & Σπανακά, 2013).

Ως εξ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται «η οργανωμένη εκ-
παιδευτική διαδικασία που παρέχεται από απόσταση σε επίπεδο 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθιστώντας 
δυνατή την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των μαθητών, 
σύμφωνα με τα ζητούμενα της νέας εποχής της κοινωνίας της 
γνώσης», μέσω της χρησιμοποίησης ποικιλόμορφου εκπαι-
δευτικού υλικού (Αναστασιάδης, 2017). Η μεθοδολογία τής 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από ανοικτότη-
τα και πολυμορφικότητα και στηρίζεται στη μαθητοκεντρική 
προσέγγιση (Λιοναράκης, 2015α).

Θετικά στοιχεία αυτής της εκπαίδευσης είναι: ευελιξία στις 
ώρες μελέτης, βοήθεια σε συνεσταλμένους μαθητές να συμ-
μετέχουν ενεργά και αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές (Τραχανοπούλου, 2016). Όμως παρατηρούνται και 
δυσκολίες, όπως είναι η ελλιπής κοινωνική αλληλεπίδραση, 
απόμακρη σχέση εκπαιδευτικού-παιδιών, παιδιών μεταξύ 
τους, άλυτες απορίες των μαθητών, καθώς υπάρχει συγκε-

κριμένος διδακτικός χρόνος. Παράλληλα, το κόστος της χρή-
σης αλλά και διατήρησης αυτών των τεχνολογιών είναι υψη-
λό (Μίμινου & Σπανακά, 2016). Αποτέλεσμα αυτών, μαθητές 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και μαθητές, δάσκα-
λοι της πρωτοβάθμιας και γονείς δήλωσαν ότι προτιμούν τη 
διδασκαλία μέσω φυσικής παρουσίας στην τάξη έναντι της 
ψηφιακής (Matzavela & Alepis, 2021).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς απαιτείται να εμψυχώνει, 
να συμβουλεύει, να κάνει υπομονή, να είναι ευέλικτος και να 
επικοινωνεί με τους μαθητές του (Σαρακατσάνου & Βασάλα, 
2011). Επίσης, σημαντικό είναι να αναπτύσσει μαθητοκεντρι-
κό περιβάλλον διδασκαλίας, να παρακινεί τους μαθητές του 
για συμμετοχή, να ακολουθεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
διδασκαλίας, να θέτει κανόνες και στόχους και να προωθεί 
την αλληλεπίδραση (Ηλιάδου, 2011).

Κορωνοϊός και σχολεία
Ο κορωνοϊός, ένα ιός που προκαλεί αναπνευστική λοίμω-

ξη, άλλαξε τη ζωή όλου του πλανήτη όταν στις 11 Μαρτίου 
2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η 
έξαρση της νόσου COVID-19 εξελίχθηκε σε παγκόσμια παν-
δημία (WHO,2020).

Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας εξέδωσε οδηγίες χρή-
σης της πλατφόρμας Cisco Webex μέσα από διάφορα βίντεο 
στην επίσημη ιστοσελίδα του. Χρήσιμα εργαλεία για την ασύγ-
χρονη εκπαίδευση παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Υπουργείου και αυτά είναι: e-class, ψηφιακή πλατφόρμα 
e-me, ψηφιακό σχολείο, φωτόδεντρο, πλατφόρμα Αίσωπος, 
διαδραστικά σχολικά βιβλία, study4exams, πανελλήνιο σχο-
λικό δίκτυο, προσβάσιμο, κέντρο ελληνικής γλώσσας.

Οι μαθητές Λυκείου αποτέλεσαν το έναυσμα για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση με πρώτα στις 16 Μαρτίου 2020 τα 
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λύκεια της Αχαΐας, Ζακύνθου και Ηλείας. Παράλληλα, γυμνάσια 
και δημοτικά σχολεία ξεκίνησαν τη σύγχρονη εκπαίδευση στις 
24 Μαρτίου 2020 μόνο στους παραπάνω τρεις νομούς αλλά και 
σε αυτές τις βαθμίδες μέχρι 27 Μαρτίου (γυμνάσια) και 31 Μαρ-
τίου (δημοτικά) εντάχθηκαν και τα υπόλοιπα σχολεία στο πρό-
γραμμα τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, υλοποιείται 
από 30 Μαρτίου η εκπαιδευτική τηλεόραση απευθυνόμενη σε 
μαθητές δημοτικού και αργότερα για μαθητές νηπιαγωγείου και 
γυμνασίου. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τον 
ίδιο μήνα και την εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τον Νοέμ-
βριο του 2020 ξεκινάει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο 
νηπιαγωγείο με μεσημεριανό ωράριο μαζί με τα δημοτικά, ενώ 
οι άλλες βαθμίδες γυμνάσιο και λύκειο λειτουργούν πρωινές 
ώρες (ΥΠΑΙΘ, 2020).

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η προσχολική ηλικία είναι πολύ σημαντική, καθώς σε αυ-
τήν την ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο, απορροφούν 
γνώσεις, διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους και κάνουν τα 
πρώτα τους κοινωνικά βήματα. Ο κορωνοϊός συνέβαλε στο να 
απομακρυνθούν τα παιδιά μεταξύ τους, να μην υπάρχει αλλη-
λεπίδραση νηπίου-παιδαγωγού αλλά και νηπίων μεταξύ τους 
και το παιχνίδι –κάτι τόσο πολύτιμο– να οριοθετηθεί σε συγκε-
κριμένα πλαίσια, πρωτόγνωρα για τη φύση του παιδιού αυτής 
της ηλικίας (Hristozova, 2020). Η Foti (2020) πραγματοποίησε 
έρευνα σε νηπιαγωγεία της Αθήνας, στην πρώτη φάση της 
πανδημίας, τον Μάιο του 2020, όπου τότε τα νηπιαγωγεία δε 

συμμετείχαν στη σύγχρονη διδασκαλία και συμπέρανε ότι οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στην ασύγχρο-
νη διδασκαλία, ενώ σε έρευνα του Ιουνίου η ίδια αναφέρει τη 
σημαντικότητα της συνεργασίας σχολείου οικογένειας υπό τις 
συνθήκες του κορωνοϊού.

Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν περισσότερο οι εκπαιδευτι-
κοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν η πλατφόρμα Webex Cisco, 
e-class, e-me και το e-mail. Πολύ μεγάλο ποσοστό (88%) επισή-
μανε ότι υλοποίησε ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πε-
ριλαμβάνοντας όμως και τους νηπιαγωγούς που Μάρτιο-Ιούνιο 
του 2020 είχαν αυτή μόνο την οδηγία από το Υπουργείο, ως προς 
την επαφή τους με τους μαθητές. Στη σύγχρονη εκπαίδευση η 
πλειοψηφία επέλεξε Webex, ενώ στην ασύγχρονη e-class, τονί-
ζοντας το πλεονέκτημα αποθήκευσης και αλλαγής του εκπαιδευ-
τικού υλικού ανά πάσα στιγμή (Foti, 2020).

Επίσης, σημαντικό να αναφερθεί ότι το 40% των φιλολόγων 
δηλώνουν ότι νιώθουν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τα τεχνο-
λογικά μέσα στην τάξη (Tzifopoulos,2019b). Στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια ψηφιακά εργαλεία 
της πρωτοβάθμιας. Εδώ οι μαθητές ήταν πιο εξοικειωμένοι 
με τη χρήση της τεχνολογίας. Οι Moreno και Gortazar (2020) 
διεξήγαγαν έρευνα στην Ελλάδα και κατατάσσουν τη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση στην τελευταία ζώνη (από τις πέντε) των 
χωρών διεθνώς με κριτήριο τη διαθεσιμότητα και προσβασι-
μότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι από τους 806 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης τα 2/3 χρησιμοποιούσαν ψηφιακά ερ-
γαλεία για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθημάτων, 
ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς τα χρησιμοποιούσαν για προ-

σωπική μελέτη και σχεδόν καθόλου 
για ανατροφοδότηση. Περισσότεροι 
από τους μισούς χρησιμοποίησαν 
κάποια μικρά ψηφιακά εργαλεία για 
να στηρίξουν τη διαδικτυακή μά-
θηση (Perifanou, Economides, & 
Tzafilkou, 2021). Σε μια άλλη μελέτη 
με 694 εκπαιδευτικούς και των δύο 
βαθμίδων παρατηρήθηκαν δυσκο-
λίες για να σχεδιαστεί ένα μάθημα 
σύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς 
δεν είχαν όλοι οι μαθητές πρόσβα-
ση σε ψηφιακά μέσα (Jimoyiannis, 
Koukis, & Tsiotakis, 2021).

Παρατηρείται στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση τα παιδιά να θέλουν επι-
τήρηση από τους γονείς τους στις κα-
θημερινές υποχρεώσεις τους, ειδικά 
στις μικρές τάξεις. Οπότε αναμένει 
κανείς ότι παιδιά Γυμνασίου-Λυκεί-
ου ανταποκρίνονται καλύτερα στην 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφενός 
λόγω ηλικίας και αφετέρου λόγω αυ-
τονομίας και υπευθυνότητας (Μού-
στου, 2015). Επιπρόσθετα, και στις 

δύο βαθμίδες χρειάζεται περισσότερη προετοιμασία, καθώς 
αλλάζει ο τρόπος διδασκαλίας και είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός 
να συλλογισθεί καινούριες και ελκυστικές μεθόδους για να προ-
σεγγίσει τους μαθητές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα παιδιά 
εισέρχονται μόνα τους στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, οπότε 
μπορεί να επιλέξουν να μην παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα, 
ενώ στην πρωτοβάθμια, λόγω διαφορετικής ηλικίας, λίγα παιδιά 
έχουν αυτήν την επιλογή.

Συμπεράσματα
Μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν έδειξε ότι η εξ αποστά-

σεως εκπαίδευση έχει ξεκινήσει σχεδόν 190 χρόνια πριν και 
εξελίσσεται ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε εποχής. Ο εκπαι-
δευτικός σε αυτού του είδους εκπαίδευση έχει πολλαπλό και 
καταλυτικό ρόλο, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μαθη-
τή-σχολείου. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να αντιμετωπί-
σουν αυτή τη νέα πρόκληση ήταν μέτρια και στηρίχθηκε ειδικά 
στην αρχή σε προσωπικές γνώσεις διαχείρισης των ηλεκτρο-
νικών μέσων. Στην πορεία του χρόνου το Υπουργείο Παιδείας, 
εξέλιξε τις μεθόδους διδασκαλίας και βοηθούσε αρκετά τους 
εκπαιδευτικούς. Όμως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η υπο-
στήριξη των μαθητών είναι πιο απαιτητική σε σχέση με αυτή της 
παραδοσιακής διδασκαλίας. Παρ' όλα αυτά κρίνονται αναγκαία 
η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων σε 
θέματα χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων αλλά 
και των μαθητών όλων των ηλικιών, η χορήγηση ηλεκτρονι-
κών μέσων σε οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν 
οικονομικά και η επιμόρφωσή τους σε αυτά, η αναβάθμιση ψη-
φιακών πλατφόρμων και οι σαφείς οδηγίες σε όσους εμπλέκο-
νται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα σχολεία αρμόζει να 
παρέχουν συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών-οικο-
γένειας, υποστήριξη και καθοδήγηση.
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Τον Μάιο του 1918, η επικράτηση των δυνάμεων του Σώματος Στρατού Εθνι-
κής Άμυνας στο αιματοβαμμένο Σκρα συνέστησε ένα πολυδιάστατο στρατιω-
τικό γεγονός που καθόρισε τις εξελίξεις στο Μακεδονικό Μέτωπο. Την κο-
ρυφαία στιγμή των ελληνικών στρατευμάτων στο πλευρό των Συμμαχικών 
Δυνάμεων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτύπωσαν στα πρωτοσέλιδά 
τους οι εφημερίδες της εποχής, αναδεικνύοντας τόσο το εύρος και τη σημα-
σία της νίκης όσο και τον ηρωισμό, το υψηλό φρόνημα και το αξιόμαχο των 

ελληνικών στρατευμάτων.

Το 1918, τα πρωτοσέλιδα του ημερήσιου ελληνικού Τύπου 
ήταν, κατά κύριο λόγο, αφιερωμένα στον Μεγάλο Ευρωπαϊκό 
Πόλεμο, με τις εξελίξεις στο Δυτικό Μέτωπο να αποτελούν κε-
ντρικό θέμα αρκετών εφημερίδων. Όμως, τον Μάιο της χρο-
νιάς εκείνης, το ενδιαφέρον άρχισε βαθμιαία να μετατοπίζεται 
στα τεκταινόμενα στο Μακεδονικό Μέτωπο, όπου δρούσαν οι 
ελληνικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των πολεμικών 
ανταποκριτών από τα μέτωπα του Αξιού και του Στρυμόνα, η 
περίοδος κρινόταν κατάλληλη για μια αποφασιστική επιθετική 
ενέργεια της Συμμαχικής Στρατιάς Ανατολής. 

Λίγες ημέρες πριν από τη σπουδαία μάχη στον τομέα της 
Λούμνιτσας, τα ρεπορτάζ σχετικά με τη μετάβαση του Έλλη-
να Πρωθυπουργού, Ελευθέριου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, 
στις 12 Μαΐου, και την επίσκεψή του στο μέτωπο του Αξιού, 
την επομένη, με σκοπό την επιθεώρηση των ελληνικών στρα-
τιωτικών τμημάτων, προμήνυαν την επικείμενη συμμαχική 
επίθεση στο Μακεδονικό Μέτωπο, με την ενεργό συμμετο-
χή των μονάδων του Σώματος Στρατού Εθνικής Άμυνας: «Το 
ταξείδιον του κ. Βενιζέλου εις Μακεδονίαν είνε πρό πάντων 
στρατιωτικής φύσεως. […] Το μέγιστον μέρος του Ελληνικού 
στρατού μέλλει να λάβη μέρος ενεργόν εις τον αγώνα παρά το 
πλευρόν των Συμμάχων, καταλαμβάνον την αρμόζουσαν θέσιν, 
όταν επιστή η ώρα […]». 

Πράγματι, η μέρα που τα ελληνικά στρατεύματα θα θριάμ-
βευαν δεν απείχε πολύ. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν, από 
το πρωί της 17ης Μαΐου, επιβεβαιώνονταν από το πρώτο επί-
σημο ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου της Στρατιάς: 
«Θεσσαλονίκη, 17/30 Μαΐου 1918, ώρα 7.15 π.μ. Αι Μεραρχί-
αι Κρήτης και Αρχιπελάγους επετέθησαν σήμερον την πρωίαν 
ώρα 4.45 π.μ. εναντίον του εχθρικού λόφου Σέρκα Ντι Λέγκεν 
Λαμπούς. Αι μέχρι τούδε πληροφορίαι γνωρίζουσιν ότι αι πρώ-
ται εχθρικαί γραμμαί εκυριεύθησαν εφ’ ολοκλήρου του μετώ-
που της επιθέσεως και η περαιτέρω προέλασις εκτελείται συμ-
φώνως προς τας προβλέψεις της διοικήσεως». 

Λίγο αργότερα, το τηλεγράφημα του Αρχιστρατήγου 
Guillaumat επιβεβαίωνε την επιτυχία των ελληνικών τμημά-
των στην περιοχή νότια της Χούμας: «[…] Μετά βραχείας δι-
αρκείας ισχυράν προπαρασκευήν του πυροβολικού, η πρώτη 
εχθρική γραμμή εκυριεύθη με θαυμασίαν ορμήν επί μετώπου 
7 χιλιομέτρων υπό του πεζικού των μεραρχιών Σερρών, Αρ-
χιπελάγους και Κρήτης. Εκυριεύθησαν τα έργα Τούμουλους, 
Σερφ Βολάν, Δοδάν, Βος. Πολυάριθμοι αιχμάλωτοι και υλικόν, 
μη καταμετρηθέν ακόμη, έπεσε εις χείρας μας».  

Το απόγευμα της 17ης Μαΐου, πρώτη η εφημερίδα Μακε-
δονία, με έκτακτο παράρτημά της, είχε την «υπερτάτην ευτυ-
χίαν» να αναγγείλει τη νίκη των ελληνικών στρατευμάτων «η 
δ’ εκ του ευχαρίστου γεγονότος προκληθείσα χαρά ήτο απερί-
γραπτος. […] Και η είδησις ταχύπτερος, διεδόθη από στόματος 

εις στόμα, […] όπως μη μείνη Θεσσαλο-
νικεύς, αγνοών την περίλαμπρον νίκην 
[…] και συνέχαιρον οι πολίται αλλήλους. 
Και εξεδήλωναν παντοιοτρόπως την με-
γάλην των χαράν […]» και «παρά την 
βροχήν, περιέρχοντο την πόλιν εν εξάλ-
λω ενθουσιασμώ […]».

Ο θρίαμβος των ελληνικών όπλων 
δεν προκάλεσε ευφορία μόνο στους 
Θεσσαλονικείς, αφού «εις τον κήπον 
του Λευκού Πύργου η Σερβική ορχή-
στρα επαιάνιζε διάφορα πατριωτικά 
ελληνικά τεμάχια, προκαλούντα απε-
ρίγραπτον ενθουσιασμόν μεταξύ των 
παρακαθημένων Άγγλων, των Γάλ-
λων και των Σέρβων αξιωματικών και 
στρατιωτών, οι οποίοι πρώτοι μετά το 
πέρας εκάστου άσματος ηγείροντο χει-
ροκροτούντες και επευφημούντες μετ’ 
ασυγκρατήτου ενθουσιασμού τους Έλ-

Η Μάχη του Σκρα μέσα από 
τον Τύπο της εποχής

Επιθεώρηση της Μεραρχίας Σερρών από τον Ελευθέριο Βενιζέλο

Πεδινό πυροβολικό στο Μακεδονικό Μέτωπο
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ληνας συναδέλφους των και την καταπλήξασαν τους πάντας 
ανδρείαν του ελληνικού στρατού». 

Τις ημέρες που ακολούθησαν, ιστορίες ηρωισμού και 
αυτοθυσίας κατείχαν προνομιακή θέση στις σελίδες των 
εφημερίδων, αποτίνοντας φόρο τιμής στους γενναίους τού 
Σκρα: «Το πρόσταγμα δεν αργεί να δοθή. […] Ποιος μπορεί 
να συγκρατήση την ορμή του τσαρουχιού του τσολιά, που 
έχει σιχαθή τόσον καιρό να πολεμάη στα κρυφά με τον κρότο 
των οβίδων! […] Η ξιφολόγχη ώρμησε μονάχη της μπροστά, 
χωρίς κανένανε ν’ ακούση […] Το θέαμα είνε μεγάλο. Τι κι’ 
αν μαίνωνται οι σφαίρες […] την ψυχή τίποτα δεν μπορεί να 
την τρομάξη. […] Αφροί βγαίνουν από τα στόματα και φλόγες 
από τα μάτια. Τα Μάνλιχερ καίνε, καίνε όμως περισσότερο η 
χούφτες που τα κρατούν […] Τα Βουλγαρικά κορμιά καρφώ-
νονται μέσα στους λάκκους της πρώτης γραμμής. Η ξιφολόγ-
χη χορταίνει […] το μαύρο εχθρικό αίμα αφίνει το υστερινό 
στίγμα στην Ελληνική γη […] Η γραμμή πεια είνε δική μας».

Στον απόηχο της πολεμικής πραγματικότητας, οι εικόνες 
των τραυματιών στα νοσοκομεία έγιναν το επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των εφημερίδων: «Το θέαμα στα νοσοκομεία 
[…] απείρως συγκινητικό. Εντός των προαυλίων […] οι ένδο-
ξοι τραυματίαι του Σκρα […] γελαστοί διηγούνται τα επεισόδια 
της επιθέσεως». Και διατηρώντας το υψηλό τους φρόνημα 
εξέφραζαν, σε κάθε ευκαιρία, την επιθυμία τους να επανέλ-
θουν στο στράτευμα «προς εξακολούθησιν ιερού αγώνος και 
επίτευξιν τελικής νίκης». «Το ηθικόν των τραυματιών μας είνε 
απερίγραπτον, απίστευτον ίσως. “Για την Πατρίδα όλα μας και 
όλοι μας”, φωνάζουν επάνω στα κρεβάτια τους». Σε κάθε πε-
ρίπτωση «το φρόνημά των υπέροχον, η ψυχική ευρωστία των 
ακατάβλητος» και ο στόχος κοινός: «[…] ένα μόνον θέλομεν. 
Να γίνωμεν γρήγορα καλά, να πάμε πάλι εις την γραμμή μας 
γιατί έχει ανάγκην η Πατρίς».

Μέσα από τις σελίδες των εφημε-
ρίδων, η Ελλάδα με υπερηφάνεια και 
συγκίνηση χαιρέτιζε τους ήρωες που 
επέζησαν, και συνάμα προσέκλινε με 
ευγνωμοσύνη και θαυμασμό στους τά-
φους των πεσόντων, καθώς για τον Έλ-
ληνα «τίποτε ωραιότερον και αγιώτερον 
και ιδανικώτερον από τον υπέρ Πατρί-
δος και υπέρ της Ελευθερίας θάνατον. 
[…] Η ιερά μνήμη τοιούτων ηρώων θ’ 
αναζή πάντοτε μέσα εις την ψυχήν του 
Έθνους και […] το δοξασμένον όνομά 
των θ’ αναγραφή με χρυσά γράμματα». 

Αντιστοίχως έντονα ήταν τα συναι-
σθήματα στο άγγελμα του θανάτου του Ταγ-
ματάρχη Πεζικού Βασίλειου Παπαγιάννη, 
του ανώτερου σε βαθμό Έλληνα νεκρού της 
μάχης του Σκρα. Σύμφωνα με τα δημοσι-
εύματα, ο διοικητής του I Τάγματος του 5ου 
Συντάγματος της Μεραρχίας Αρχιπελάγους, 
εφορμώντας με τους άνδρες του στην πρώ-
τη γραμμή του πυρός, φώναζε διαρκώς «υπό 

βροχήν σφαιρών και οβίδων –Εμπρός, παιδιά! Πρώτος εγώ θα πέσω» 
και μόλις τελείωσε τη φράση του χτυπήθηκε από οβίδα. Ανάλογες του 
ηρωισμού του ήταν και οι τιμές προς τον ένδοξο πεσόντα: «[…] κοιμάται 
τώρα γαλήνιος εις τον ερημικόν του τάφον, τον οποίον σκεπάζει θερμή 
η ευγνωμοσύνη του Έθνους». «Το στράτευμα δεν θρηνεί. Απ’ εναντίας 
πανηγυρίζει. Τους ήρωας της ορμητικότητος του Παπαγιάννη δεν τους 
κλαίουν, τους αναφέρουν μόνον». 

Η μεγαλειώδης νίκη των ελληνικών στρατευμάτων δεν 
άφησε ασυγκίνητη την αγωνιζόμενη κατά του Άξονα Ευρώ-
πη. Απόδειξη η δημοσίευση στον ελληνικό και ξένο Τύπο 
των συγχαρητήριων τηλεγραφημάτων των ξένων πολιτι-
κών και στρατιωτικών ηγετών. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός 
Georges Clemenceau δήλωνε ευτυχής «διά την λαμπράν 
επιτυχίαν, την οποίαν τα Ελληνικά στρατεύματα του Μακεδο-
νικού μετώπου κατήγαγον προ ολίγου κατά του εχθρού [προ-
σθέτοντας] ένδοξον σελίδα εις την ιστορίαν της χώρας των». 
Με τη σειρά του ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Lloyd 
George επεσήμαινε: «Ενώ ο εχθρός εντείνει πάσαν αυτού 
την δύναμιν εις απέλπιδα προσπάθειαν προς επίτευξιν ορι-
στικού αποτελέσματος εν τω δυτικώ μετώπω, η Ελλάς δίδει 
εν τω ανατολικώ ισχυρό κτύπημα υπέρ των δημοκρατικών 
ιδεών κατά των προσπαθειών της τυραννίας. Είμαι βέβαιος 
ότι η νίκη αύτη είναι απαρχή μελλουσών επιτυχιών των υμε-
τέρων όπλων εν προσεχεί μέλλοντι». 

Στην ίδια κατεύθυνση, σύσσωμος ο συμμαχικός Τύπος 
εξήρε την ελληνική νίκη, πλέκοντας το εγκώμιο του Ελληνι-
κού Στρατού, του οποίου «η λόγχη απέβη και πάλιν ο τρόμος 
των Βουλγάρων και των ομοίων αυτοίς». Στη Γαλλία η Le 
Figaro αποφαινόταν ότι «η Ελλάς σφυρηλατεί υπέρλαμπρον 
μέλλον», ενώ η L’Indépendant έκανε λόγο για «ωραιοτάτη» 
επιτυχία, που «θα χαιρετισθή μετά χαράς». Αντιστοίχως, στη 
Μεγάλη Βρετανία η Daily Telegraph υπογράμμιζε ότι «νυν 

δικαιολογούνται αι δειναί ανησυχίαι των Βουλγάρων διά την 
παρουσίαν του Ελληνικού στρατού, όστις μέλλει να τιμωρή-
ση τα εγκλήματα και τας άλλας ατασθαλίας αυτών», με τους 
Times να κάνουν μνεία για «το ωραίον πολεμικόν κατόρθω-
μα» του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος μαχόταν «υπέρ του 
ιδίου αυτού αγώνος και διά τον αγώνα των Συμμάχων».

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των δημοσιευμάτων ανέδειξε 
τη σπουδαιότητα της κατάληψης της προεξοχής του Σκρα, αφού 
«διά της ελληνικής λόγχης επετεύχθη το όνειρον και διελύθη ο 
Εφιάλτης», προαναγγέλλοντας συγχρόνως τη διεξαγωγή μιας 
ευρύτερης επιτυχούς επιχείρησης στο Μακεδονικό Μέτωπο: 
«[…] τα γεγονότα δεν θ’ αργήσουν […] Η αύριον είνε βεβαία». 
Κυρίως, όμως, και παρά την πόλωση των προηγούμενων ετών, 
ο ελληνικός Τύπος απέδωσε στην επικράτηση των ελληνικών 

όπλων διαστάσεις εθνικής νίκης, μιας νίκης ολόκληρου του 
ελληνισμού: «Μικρασιάται, Ηπειρώται, Θράκες, Μακεδόνες, Πα-
λαιοελλαδίται, Στερεοελλαδίται, όλοι συνήνωσαν την ανδρείαν 
των εις το ωραίον αποτέλεσμα το οποίον διά μιαν άλλην φοράν 
εξύψωσε την Ελληνικήν ανδρείαν». «Ελεύθεροι και υπόδουλοι 
έλληνες, Θράκες και Μικρασιάται, Νησιώται και Μακεδόνες και 
Παλαιοελλαδίται, εξεπλήρωσαν όλοι, ως έλληνες, το καθήκον 
των» και «ημιλλώντο να προσπεράσουν αλλήλους».

Η νίκη της 17ης Μαΐου 1918 είχε καταφέρει να ενώσει όλους 
του Έλληνες στο όνομα της Πατρίδας και της Ελευθερίας. Και 
οι μαχητές του Σκρα αναγνωρίζονταν ως αντάξιοι των γεν-
ναίων προγόνων τους: «[…] η Ελλάς έχει ήρωας συγχρόνους 
με ιδεολογίαν και αισθηματολογίαν αν όχι μεγαλειτέραν ίσην 
με τους προμάχους του ’21».

Θεοφάνης Κοπανιτσάνος
Ιστορικός ΓΕΣ/Δ4

Παρασημοφορία στο Μακεδονικό Μέτωπο

Βούλγαροι αιχμάλωτοι στο Μακεδονικό Μέτωπο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Το άρθρο περιλαμβάνει αποσπάσματα δημοσιευμάτων των εφημερίδων Αθήναι (18 και 19 Μαΐου 1918), Έθνος (18, 

21 και 22 Μαΐου 1918), Εμπρός (16, 20, 21, 22 και 29 Μαΐου 1918), Εστία (20 Μαΐου 1918), Θάρρος (27 και 29 Μαΐου 1918), 
Μακεδονία (18, 20 και 23 Μαΐου 1918), Πατρίς (18, 19, 20, 22 και 23 Μαΐου 1918) και Σάμος (28 Μαΐου 1918).
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΠΟΝΕΜΩ
Εύφημη Μνεία στον

•Υπλγό (ΠΖ-ΕΥ) Δημήτριο Ξιφαρά της δύναμης του ΓΕΣ/Δ4 

διότι εργάσθηκε με ζήλο και επαγγελματισμό, μη φειδόμενος κόπου και χρόνου, 
κάνοντας παράλληλα ιστορική έρευνα, στη διερεύνηση και έκδοση «Βεβαιώσεων 
Ζώνης Πρόσω και Επιχειρήσεων» για τους αιτούντες που πήραν μέρος σε 

πολέμους του Στρατού Ξηράς.



ΑΠΟΝΕΜΩ
Εύφημη Μνεία στους

•Ανχη (ΑΣ) Ιωάννη Γάλλο, της δύναμης του 2ου ΤΥΑΔ, 
•ΕΜΘ Ανθστή (ΥΠ) Νικόλαο Σιώκη, της δύναμης της ΓΥΣ, 

•Σχη (ΔΒ) Ιωάννη Κουτουνίδη, της δύναμης της II Μ/Κ ΜΠ «ΕΛΑΣΣΩΝ», 
•ΕΜΘ Αλχία (ΥΓ) Μιχαήλ Τσιμογιάννη, της δύναμης του 401 ΓΣΝΑ,

διότι συμμετείχαν μέχρι σήμερα σε πάνω από 20 εθελοντικές αιμοδοσίες.



-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΠΟΝΕΜΩ
Εύφημη Μνεία στο στρατιωτικό προσωπικό

•Σχη (ΤΘ) Αριστείδη Καβαρλίγκο, •Σχη (ΤΘ) Δήμο Κωτούλα ΓΕΕΘΑ, •Σχη (ΠΖ) Νικόλαο Σκουρέλο ΣΓ ΥΦΕΘΑ, 
•Ανχη (ΠΒ) Φίλιππο Ιορδανίδη Γ΄ΣΣ/NRDCGR, •Σχη (ΥΙ) Γεώργιο Σφήκα 424 ΓΣΝΕ, •Σχη (ΥΙ) Γεώργιο Βουρβουλάκη 
ΣΤΡ Γ΄ΣΣ/NRDCGR, •Ανχη (ΠΒ) Γεράσιμο Σπύρου 98 ΜΑ/ΑΠ, •Ανχη (ΜΧ) Χρυσοβαλάντη Σεργιάδη ΓΕΣ/ΔΜΧ, 
•Τχη (ΠΒ) Γεώργιο Τσαβδαρίδη ΓΕΣ/Α2, •Τχη (ΜΧ) Βασίλειο Σοφίτη 95 ΤΜΧΕΘ, •Τχη (ΕΜ) Απόστολο Λάκκα 95 
ΑΔΤΕ/ΔΕΜ, •Επχο Ιωάννη Παπαργύρη ΑΔΙΣΠΟ/ΕΟΔ, •Τχη (ΥΝ) Ηλιάδα Καλαμακίδου 424 ΓΣΝΕ, •Τχη (ΥΙ) Ηλία 
Καρναβά 404 ΓΣΝ, •Επχο Θεόδωρο Κοσμίδη XX ΤΘΜ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», •Τχη (ΕΠ) Δημήτριο 
Νασούφη ΚΕΠΥΕΣ, •Τχη (ΕΜ) Αναστάσιο Μουιάνο 1 ΤΥΑΔ, •Τχη (ΥΝ) Ευμορφία Μήτσιου 424 ΓΣΝΕ, •Τχη (ΥΙ) 
Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο ΝΝΑ, •Τχη (ΜΧ) Γεώργιο Κρικέλη ΤΕΝΞ, •Επχο Γεώργιο Τσούτσα ΓΕΣ, •Τχη Γεώργιο 
Πορετσάνο 588 ΤΠ ΕΚΠΑ, •Επχο Δημοσθένη Κωσταρέλλο ΔΙΤ/ΓΕΣ, •Λγό (ΕΠ) Πασχάλη Κυρανούδη ΚΕΠΥΕΣ, •Λγό 
(ΔΒ) Παναγιώτη Πουλάκο 1 ΛΔΒ, •Ιλχο Ελευθέριο Καλατζάκη 395 ΕΑΡΜΕΘ, •Λγό (ΑΣ) Γεώργιο Κωνσταντινίδη 
1ο ΤΕΕ/Π, •Λγό (Γ) Γεώργιο Πετρόπουλο ΓΥΣ, •Λγό (ΑΣ) Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου 2ο ΤΕΑΣ, •Λγό (Γ) Ιωάννη 
Κατσαφάδο ΓΥΣ, •Λγό (ΥΙ) Ιωάννη Πάσσο 424 ΓΣΝΕ/ΕΟΔ, •Λγό (ΠΖ) Παναγιώτη Κουτρουμάνη ΔΙΣΧΠΛΗ ΠΑ.ΠΕΙ., 
•Λγό (ΥΚ) Νικήστρατο Σίσκο 216 ΚΙΧΝΕ, •Λγό (ΥΦ) Δανάη Δίγκα 424 ΓΣΝΕ, •Λγό (ΥΙ) Αναστασία Φιλίππου 
424 ΓΣΝΕ/ΕΟΔ, •Ανθλγό (ΠΖ) Ευθαλία Παππά 625 Μ/Π ΤΠ, •Λγό (ΥΙ) Κωνσταντίνο Καζαμία ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΟΔ, 
•Υπλγό (ΜΧ) Άγγελο Μητρετώδη 725 ΤΜΧ ΑΔΕΙΑΣ, •Υπλγό (ΥΝ) Στυλιανή-Ελένη Σφήκα 401 ΓΣΝΑ, •Ανθλγό 
(ΠΒ) Δημήτριο Πετρίδη 107 Α/Κ ΜΜΠ-ΠΕΠ, •Υπλγό (ΥΙ) Νικόλαο Σακελλάρη 79 ΤΥΕΘ, •Ανθστή (ΥΓ) Θωμά 
Μακρυγιάννη 401 ΓΣΝΑ, •Ανθλγό (ΥΝ) Ευαγγελία-Χριστίνα Βιτσιώτη 424 ΓΣΝΕ, •Ανθλγό (Ο) Δημήτριο Παγώνη 80 
ΚΤΕΘ, •Ανθλγό (ΥΙ) Γεώργιο Κουδούνα ΤΔ/41 ΣΠ, •Αλχια (ΥΓ) Διονύσιο Κουτρουλό 401 ΓΣΝΑ, ΕΠΟΠ •Λχία (ΔΒ) 
Μαρία Τριανταφύλλου 490 ΤΔΒ, •Σχη (ΠΖ) Κων/νο Γκανίδη ΣΕΟΕΔ ΣΕΘΑ, •Σχη (ΠΒ) Ορέστη Παπαδόπουλο ΣΕΘΑ 

διότι, με το ζήλο και το αυξημένο ενδιαφέρον που επέδειξε, αποφοίτησε από ΑΕΙ Εσωτερικού με 
την, κατά περίπτωση, βαθμολογία που τεκμηριώνει την απονομή ηθικής αμοιβής. Το γεγονός αυτό, 
ανέδειξε το υψηλό αίσθημα ευθύνης, τη διαρκή ανησυχία για την επίτευξη της αριστείας και το 

έντονο ενδιαφέρον που τους διακρίνει για την Υπηρεσία.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

-Ο-
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

Σ Υ Γ Χ Α I Ρ Ω
το στρατιωτικό προσωπικό

•Άνχη (ΑΣ) Σταύρο Μυγιάκη ΓΕΣ/ΔΑΣ ΣΑΣ, •Λγό (ΥΠ) Γεώργιο Τσιλιγκίρη 389 ΠΑΠ, •Λγό 
(ΑΥΓ) Αλέξιο Τσιουπλή 424 ΓΣΝΕ, •Υπλγό (ΠΖ) Παύλο Νικολαϊδη 518 M/Π ΤΠ ΣΠΖ, •Λγό (Ο) 
Αθανάσιο Κοντόση Γ΄ ΕΛΔΑΠ, •Υπλγό (ΤΧ) Ιωάννη Αθανασόπουλο ΚΕΤΧ, •Υπλγό (ΜΧ) Δημήτριο 
Παλαμά 723 ΤΜΧ, •Υπλγό (ΠΒ) Αθανάσιο Δήμτσιο ΣΠ ΣΕΡΡΩΝ, •Λγό (ΥΙ) Αναστάσιο Πάγκαλο 
95 ΤΥΕΘ, •Υπλγό (ΠΒ) Παναγιώτη Παπακώστα ΚΕΠΥΕΣ, •Υπλγό (ΑΣ) Παναγιώτη Καζάκο 4ο 
ΤΕΑΣ, •Υπλγό (ΑΣ) Παναγιώτη Καρέλα 2ο ΤΕΕ/Π, •Υπλγό (ΜΧ) Μαργαρίτη Μπάτσιο ΤΕΝΞ, 
•Ανθστή (ΠΖ) Χριστίνα Πρίτσα 95 ΑΔΤΕ, •Υπλγό (ΥΦ) Σπυρίδωνα Πολυζώη ΣΤΡ. ΦΑΡΜ.
ΑΘΗΝΩΝ /ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔ/ΠΟΛΗΣ, •Υπλχο Νικόλαο Αλευρίδη 21 ΕΜΑ, •Υπλγό 
(ΔΒ) Σωτήριο Μάζη ΣΔΒ, •ΕΜΘ Ανθστή (ΠΒ) Ιωακείμ Φανή 194 ΜΠΕΠ (MLRS), •ΕΜΘ Ανθστή 
(ΠΒ) Χρήστο Τσιτσιλίδη 105 Α/Κ ΜΜΠ, •ΕΜΘ Ανθστή (ΤΧ) Περικλή Ναούμ 308 ΠΕΒ, •ΕΜΘ 
Ανθστή (ΤΧ) Ιωάννη Φλάμο 304 ΠΕΒ, •Ανθστή (ΤΘ) Λαμπρινή Τσίντζουρα ΙΠΒΑΞ, •Ανθστή 

(ΤΘ) Νικόλαο Τζιόλη ΛΑΦ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΑ

διότι με το ζήλο και το αυξημένο ενδιαφέρον που επέδειξε 
πρώτευσε στα υποχρεωτικά Σχολεία.



Σ Υ Γ Χ Α I Ρ Ω
το προσωπικό της δύναμης της ΓΥΣ

•Ταξχο Κίμωνα Καλεντερίδη, •Σχη (Γ) Δημήτριο Λοΐσιο, •Ανχη (Γ) Θωμά Κουκολέτσο, •Τχη 
(ΑΤΓ) Κωνσταντίνο Τσικερδή, •Λγό (ΠΒ) Νικόλαο Φλώκο, •Λγό (Γ) Εμμανουήλ Τσουμενή, 
•Υπλγό (Γ) Ζαχαρία Δριμισκιανάκη, •ΜΥ (Α) Βασίλειο Βήττο, •ΜΥ (Α) Αθηνά Ερμείδου, 

•ΜΥ (Α) Γερασιμούλα Χριστοφοράτου

το οποίο εργαζόμενο άοκνα με ενθουσιασμό, ζήλο, προθυμία και μεθοδικότητα 
συμμετείχε ενεργά στη σχεδίαση, οργάνωση, συγγραφή, έκδοση και εκτύπωση 
εγχειριδίων γεωχωρικών εφαρμογών, τα οποία προσδίδουν ολοκληρωμένες γνώσεις 

για τις δυνατότητες των γεωχωρικών δυνατοτήτων στα στελέχη των ΕΔ.


