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Ενόπλ ν Δυνάμεων

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

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

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

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

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

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

Τώρα έχεις
επιλογή...

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σχολή Τεθωρακισμένων 

• ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ  Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο της Μάχης

• ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ Οι επιχειρήσεις της ΙΙΙ ΕΟΤ στην Ιταλική Χερσόνησο - Σεπτέμβριος 1944

ΣΧΟΛΗ 
      ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
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Ταξίαρχος Βασίλειος Μουντοκαλάκης

Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη Διοίκηση και το προσωπικό της η πα-
ρουσίαση της Σχολής Τεθωρακισμένων ως κύριο θέμα του Περιο-
δικού Στρατός και Ενημέρωση.

Η Σχολή αποτελεί για τα στελέχη του Όπλου των Τεθωρακισμέ-
νων το λίκνο της γνώσης και την κοιτίδα ώσμωσης του πνεύματος 
των Τεθωρακισμένων σ' αυτά. Η ενστάλλαξή του στους σπουδα-
στές της αποτελεί την πρόκληση που μαγνητίζει το προσωπικό της 
και το ωθεί στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου τής παρεχόμενης 
εκπαιδεύσεως. Μέσω αυτής, τα στελέχη αποκτούν το κατάλληλο 
γνωστικό και ηγετικό υπόβαθρο έτσι ώστε στις Μονάδες εκστρατεί-
ας να καλλιεργήσουν τις δυνατότητες που θα τα καταστήσουν ικανά 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διεξαγωγής αποκεντρωμένων 
δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων στο τακτικό επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Σχολή εστιάζει τις δράσεις 
της σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά στην εφαρμογή της αρχής 
της Διοίκησης με Βάση την Αποστολή (Mission Command), μέσα 
από το πρίσμα της Προσέγγισης με Βάση τον Ελιγμό (Manoeuverist 
Approach), σύμφωνα με την οποία η επιτυχής αντιμετώπιση ενός 
αντιπάλου απαιτεί μια έμμεση προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην 
προσβολή του νοητικού και ηθικού στοιχείου του, παρά στην προ-
σβολή του φυσικού του στοιχείου.

Η πρώτη αρχή, η επιτυχής εφαρμογή της οποίας επιτρέπει στη 
δεύτερη να ευδοκιμήσει, προάγει την ελευθερία ενέργειας και την 
πρωτοβουλία και επικεντρώνεται στα αποτελέσματα που πρέπει οι 
υφιστάμενοι να επιτύχουν. Ταυτόχρονα παρέχεται σ’ αυτούς μέγιστη 
ελευθερία ενεργείας, εστιάζοντας στο τι πρέπει να γίνει και στον σκοπό της ενέργειας.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στη μόρφωση του προσωπικού. Οι Αξιωματικοί και οι Υπαξιωματικοί του Όπλου απαιτείται να δια-
θέτουν για την εκτέλεση της αποστολής τους, ένα ευρύ γνωστικό υπόβαθρο που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον στρατιωτικό 
τομέα, και η απόκτηση του οποίου απαιτεί τη δια βίου επιδίωξη μόρφωσης. Μέριμνα της Σχολής είναι να καλλιεργεί τη δεξιότητα 
αυτή, δίνοντας έμφαση στη μελέτη των στρατιωτικών εγχειριδίων και υποστηρίζοντας την αριστεία στα σχολεία που διεξάγονται, 
ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η παράλληλη μελέτη επιστημονικών συγγραμμάτων γενικής μόρφωσης.

 Είναι δεδομένο ότι η μεγιστοποίηση της απόδοσης όσων αναφέρονται πιο πάνω επιτυγχάνεται μόνο με τον συνδυασμό τής 
προφορικής διδασκαλίας και παραδόσεων στην αίθουσα με κατάλληλα βιωματικά παραδείγματα. Για τον λόγο αυτό, ως τρίτο 
άξονα, υποστηρικτικό των άλλων δύο, η Σχολή καλλιεργεί ένα ολιστικό «περιβάλλον εμπειρίας», στο οποίο το σύνολο του προ-
σωπικού της Σχολής, σπουδαστές και μόνιμο προσωπικό, αλληλεπιδρά με κύριο κριτήριο την εφαρμογή των παραπάνω. Με τη 
διαδικασία αυτή αποκομίζει βιωματικά παραδείγματα, τα οποία μετατρέπει σε ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία και ως τέτοια τα 
καταχωρεί στην επαγγελματική του μνήμη για να τα μεταδώσει στους μελλοντικούς υφισταμένους του, σε όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Η Σχολή τέλος θεωρεί ότι η επίτευξη των όσων πιο πάνω αναφέρονται προϋποθέτουν την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που 
υποστηρίζει αφ' ενός μεν την αναγνώριση των λαθών που τυχόν γίνονται, καθ' όσον αυτά επιδεικνύουν λήψη υπεύθυνης πρω-
τοβουλίας, αφ' ετέρου δε την ανάπτυξη της πειθαρχίας για τη διόρθωσή τους. Η δημιουργία και καλλιέργεια τέτοιου πνεύματος 
αποτελεί διαρκή μέριμνα της Διοικήσεώς της, διότι έτσι επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ενός οργανισμού που λειτουργεί αδιάκοπα, 
μαθαίνοντας και προσαρμοζόμενος στις επερχόμενες εξελίξεις.

Ταξίαρχος Ιωάννης Κωστούλας  
                                                                                                                                                                     Διοικητής

ΣΧΟΛΗ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 
Χαιρετισμός Διοικητή
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 Εκδήλωση εορτασμού του Προφήτη Ηλία του Θεσβίτου, Προστάτη της Αεροπορίας Στρατού
Στις 20 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση εορτασμού του Προφήτου Ηλία του Θεσβίτου, Προστάτη της Αεροπορίας 

Στρατού, στον ομώνυμο Ι.Ν. του Στρατοπέδου «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΒ) ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο Α/Δ Στεφανοβικείου. Το πρόγραμμα 

της τελετής περιλάβανε Θεία Λειτουργία και ανάγνωση της Ημερησίας Διαταγής του Διοικητή της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Στην τελετή παρευρέθηκαν:

• Οι Βουλευτές Μαγνησίας, κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου, κ. Χρήστος Μποκώρος, κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας και κ. Αλέξανδρος 

Μεϊκόπουλος.

• Ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης.

• Ο Αρχηγός ΑΤΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας.

• Ο Διοικητής 1ης ΤΑΞΑΣ, Ταξίαρχος Ιωάννης Χειμαριός.

• Απόστρατοι Αξιωματικοί.

• Θρησκευτικές, Πολιτικές, Στρατιωτικές και λοιπές Αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Γ΄ ΣΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
 Τελετή επίδοσης ξιφών σε Αξκούς
Στις 4 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΠΕ-

ΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ», η τελετή επίδοσης ξιφών σε Αξκούς οιασδήποτε 

προέλευσης, πλην αποφοίτων ΣΣΕ-ΣΣΑΣ.

 Επίσκεψη του Διοικητή NRDC-GR στη Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (KFOR) 
Στις 10 Αυγούστου 2022, ο Διοικητής του NRDC-GR, Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, επισκέφτηκε τη Δύναμη 

Κοσσυφοπεδίου (KFOR) και τα ελληνικά τμήματα αυτής, στην Πρίστινα.

 Συμμετοχή του Διοικητή του NRDC-GR, Αντγου Σωτηρίου Κωστάκογλου, στο 20ό 
Συνέδριο Διοικητών Χερσαίων Δυνάμεων “Allied Land Command Corps Commanders 
Conference”
Στις 6 και 7 Ιουλίου 2022, ο Διοικητής του NRDC-GR, Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, συμμετείχε στο 20ό Συνέδριο Διοι-

κητών Χερσαίων Δυνάμεων “Allied Land Command Corps Commanders Conference”, το οποίο οργανώθηκε από τη LANDCOM, 

στη Βασιλική Στρατ. Ακαδημία Sandhurst, στη M. Βρετανία, με τη συνδρομή του NAΤΟ Allied Rapid Reaction Corps (ARRC).

 Τελετή παραλαβής Μηχανημάτων Έργου ΜΧ στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΜΧ) ΛΕΒΑΝΤΗ»
Στις 12 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε τελετή παραλαβής 5 Μηχανημάτων Έργου ΜΧ στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΜΧ) ΛΕΒΑΝΤΗ», 

χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 Επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ της Δημο-
κρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο 
Στρατηγείο του Γ΄ΣΣ
Στις 24 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

Α/ΓΕΕΘΑ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στο 

Στρατηγείο του Γ΄ΣΣ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δ΄ ΣΣ «ΘΡΑΚΗ»
 Εορτασμός του Οσίου Παϊσίου, Προστάτη του Όπλου των Διαβιβάσεων
Στις 11 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός με την ευκαιρία του εορτασμού του Οσίου Παϊσίου, Προ-

στάτη του Όπλου των ΔΒ, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμωνος. 

Στην εκδήλωση παρέστη ο Δκτής του Δ΄ΣΣ, Αντγος Ιωάννης Τσιόπλος, οι τοπικές Αρχές της Ξάνθης και αντιπροσωπεία 

Αξκών, Υπξκών και Οπλιτών Θητείας.

 Εορτασμός της μνήμης του Προφήτη Ηλία
Στις 19 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της μνήμης του Προφήτη Ηλία, στο Στρατόπεδο «ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ», παρουσία του 

Διοικητού του Δ΄ΣΣ, Αντγου Ιωάννη Τσιόπλου.

 Τελετή ένταξης 24 ειδικοποιημένων οχημάτων στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΒΟΓΔΟΥ»
Στις 24 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΒΟΓΔΟΥ», η τελετή ένταξης 24 ειδικοποιημένων οχη-

μάτων και μηχανημάτων Μηχανικού και συγκεκριμένα: 1ΠΘ/Γ, 2 Ι/Σ, 2 Ε/Τ, 1 Ε/Τ, 4 Φ/Τ-Ε/Τ, 4 πολυμηχανημάτων μικρού 

μεγέθους, 2 Φ/Τ και 8 Α/Τ, τα οποία θα επαυξήσουν τις δυνατότητες ΜΧ του Σώματος Στρατού και παράλληλα θα συνδράμουν 

στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών στην ΠΕ του Δ΄ΣΣ. Στην παραπάνω τελετή παραβρέθηκαν 

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου, κ.κ. Παντελεήμων, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, Αντγος Άγγελος Χου-

δελούδης, ο Διοικητής Δ΄ΣΣ, Αντγος Ιωάννης Τσιόπλος, ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ, κ. Χρήστος Μέτιος, οι Αντιπεριφερειάρχες 

Ξάνθης, κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Κομοτηνής, κ. Νικόλαος Τσαλικίδης, Έβρου, κ. Δημήτριος Πέτροβιτς, ο Δήμαρχος Νέστου, 

κ. Σάββας Μιχαηλίδης καθώς και οι Διοικητές ΜΧ Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων του Σώματος Στρατού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Υποδοχή της Α.Θ.Π του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου 
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε υποδοχή της Α.Θ.Π του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στο Α/Δ 

Χρυσούπολης «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», εν συνεχεία η μεταφορά-υποδοχή στη Θάσο της Ιερής Εικόνας της Σύναξης των εν Θάσω 

Αγίων και επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Θάσου.

 Υποδοχή της Α.Θ.Π του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Καβάλα
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε υποδοχή της Α.Θ.Π Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην Καβάλα και Δοξο-

λογία στον Ι.Μ. Ναό Αποστόλου Παύλου.

Στις υπόψη εκδηλώσεις παρέστησαν ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο Μακαριότατος Μητρο-

πολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος, ο κ. ΥΕΘΑ, Νικόλα-

ος Παναγιωτόπουλος, ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντγος 

Άγγελος Χουδελούδης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ, ο Διοικητής 

της ΧΧ ΤΘΜ, Υπτγος Αθανάσιος Γαρίνης, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ 

και οι τοπικές θρησκευτικές, πολιτικές και λοιπές Αρχές.

 Επισκέψεις κ. Α/ΓΕΣ σε Σχηματισμούς της 
ΠΕ Δ΄ΣΣ
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, ο κ. Α/ΓΕΣ, Αντγος Χαράλαμπος Λαλού-

σης, πραγματοποίησε επίσκεψη σε Σχηματισμούς της ΠΕ Δ΄ΣΣ. Ο 

κ. Α/ΓΕΣ συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Δ΄ΣΣ, Αντγο Ιωάν-

νη Τσιόπλο, επισκέφθηκε αρχικά την έδρα της XII Μ/Κ ΜΠ, όπου 

τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του Σχηματισμού, Υπτγος Παναγιώτης 

Καβιδόπουλος, και ενημερώθηκε επί θεμάτων αρμοδιότητάς του 

και εν συνεχεία εγκαταστάσεις και Μονάδες στην ΠΕ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. 

Στη συνέχεια, μετέβη στην Κομοτηνή, όπου αρχικά συναντή-

θηκε με τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, κ. Χρήστο Μέτιο, και μετά 

επισκέφθηκε τις έδρες των XXI ΤΘΤ και 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, όπου 

τον υποδέχθηκαν οι Διοικητές των Σχηματισμών, Ταξχος Γεώρ-

γιος Μπόγδανος και Ταξχος Παναγιώτης Λιόντος αντίστοιχα, και 

περιηγήθηκε σε εγκαταστάσεις των Στρατοπέδων. 

Κατόπιν, μετέβη στη έδρα του Δ΄ΣΣ όπου και ενημερώθηκε επί 

της προόδου κατασκευής του νέου μνημείου του Σ. Στρατού και 

της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του Στρατηγείου, 

μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ.
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 ΠΕ/95 ΑΔΤΕ
 Στις 9 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε τελετή εγκαινίων του νεοανεγερθέντος Ιερού Ναού «Παναγία η Νικοποιός», στο 

Στρατόπεδο «ΣΤΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ».

 Στις 5 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε τελετή ορκωμοσίας Ν/Σ οπλιτών 2022 Δ΄ ΕΣΣΟ.

 5η Α/Μ ΤΑΞ
Στις 13 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για την 78η Επέτειο του Ολοκαυτώματος των Ανωγείων.

 Στις 4 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή - Διοικητή Δόγματος και Εκπαίδευσης, Αντι-

στρατήγου Νικολάου Φλάρη στο Στρατηγείο της 95 ΑΔΤΕ.

 Στις 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από τον Γενικό Επιθεωρητή - Διοικητή Δόγματος και 

Εκπαίδευσης, Αντιστράτηγο Νικόλαο Φλάρη στην 5η Α/Μ ΤΑΞ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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 ΠΕ/79 ΑΔΤΕ 
 Στις 22 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου Μικρασιατών, αφιερωμένο στη μνήμη των Ελλή-

νων της Μικράς Ασίας στην περιοχή «Προσφυγικά» Σάμου.

 Στις 6 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για την 198η Επέτειο της Ναυμαχίας της Μυκάλης.

 96 ΑΔΤΕ 
Στις 2 και 3 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για την 198η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της ν. Ψαρών.

 ΠΕ/80 ΑΔΤΕ 
Στις 4 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε τελετή ορκωμοσίας Ν/Σ οπλιτών 2022 Δ΄ ΕΣΣΟ.

 88 ΣΔΙ 
Στις 6 και 7 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε εορτασμός Αγίου Σώζοντα, Προστάτη και Πολιούχου της ν. Λήμνου.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή - Διοικητή Δόγματος και Εκπαίδευσης, Αντι-

στρατήγου Νικολάου Φλάρη στο ΕΦ Χάλκης.
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 ΜΕΡΥΠ
 Τον Ιούλιο 2022, έγινε η παραλαβή από τις ΗΠΑ 90 ΤΤΟΑ Μ1117 ASV στον Λιμένα Θεσσαλονίκης. 

15

 Στις 25 και 26 Ιουλίου 2022 αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε Εσπερινός-Λιτάνευση Ιερής Εικόνας και Θεία Λειτουργία, στο πλαίσιο του 

εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στο Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ».

 Στις 26 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Διοικητή της AREA SUPPORT GROUP-BLACK SEA, Σχη (COL) Kendrick 

Traylor, στο Στρατηγείο της Μεραρχίας. 
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 303 ΠΕΒ
Παράδοση – Παραλαβή Μονάδος 303 ΠΕΒ.

 ΣΠΒ
 Στις 8 Ιουλίου 2022, στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του Τμήματος Βασικής 

Εκπαίδευσης Ανθλγών (ΠΒ) τάξης ΣΣΕ/2021 «Επίλαρχος Κωνσταντίνος Τζαβέλας».Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο 

Διευθυντής του ΓΕΣ/ΔΠΒ, Υποστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλης, ο οποίος επέδωσε στους νέους Ανθλγούς τα αποφοιτήρια και 

την παλάσκα του Πυροβολητή.  Ο Διοικητής της ΣΠΒ, Ταξίαρχος Αχιλλέας Γαβούρας, βράβευσε τους πρωτεύσαντες Ανθλγούς 

με τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του Όπλου. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος του Δήμου Μεγαρέων, Εκπρόσωπος 

της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος, καθώς και συγγενείς των αποφοιτούντων.

 180 Μ Κ/Β HAWK
Αλλαγή Διοικήσεως

180 Μ Κ/Β HAWK.

 Στις 30 Ιουλίου 2022, στην έδρα της Σχολής 

Πυροβολικού τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση 

και Τρισάγιο στη Μνήμη του Αντγου Στυλιανού 

Καλμπουρτζή, παρουσία του κ. Αρχηγού του Γε-

νικού Επιτελείου Στρατού, Αντγου Χαράλαμπου 

Λαλούση, ως εκπροσώπου του κ. Αρχηγού 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Εκπρο-

σώπου του Α/ΓΕΕΦ, του Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΠΒ, 

του Διοικητή της Σχολής ΠΒ, της Οικογένειας, 

των συγγενών και φίλων του Αντγου Στυλιανού 

Καλμπουρτζή. Ακολούθησε ομιλία από τον Δι-

οικητή της ΣΠΒ, Ταξίαρχο Αχιλλέα Γαβούρα, για 

τον Αντγο Στυλιανό Καλμπουρτζή και παράθεση 

καφέ στην ΛΑΦ ΣΠΒ. Ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ Αντγος 

Χαράλαμπος Λαλούσης, απηύθυνε χαιρετισμό 

προς τους παρευρισκόμενους και επέδωσε στις 

κόρες του Αντγου Στυλιανού Καλμπουρτζή, Μα-

ρία και Αφροδίτη-Κυριακή την Καρτέλα Κατάτα-

ξης του ήρωα πατέρα τους στην ΣΣΕ.

17
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ
Από 5 έως 8 Ιουλίου 2022, διεξήχθη η ΤΑΜΣ«ΠΟΤΑΜΙΑ ΟΔΟΣ-22» στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων (ΚΕΠΜ) νοτίου Έβρου, 

από Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της XII Μ/Κ ΜΠ, της 1ης ΤΑΞΑΣ και του 744 ΛΜΧ Γ/Φ.

19
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
 Στις 12 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε Βολή CQB του 583 Μ/Π ΤΠ.

 33 Μ/Κ ΤΑΞ
Στις 12 και 13 Ιουλίου 2022, η 33 M/K ΤΑΞ (507-525 Μ/Κ ΤΠ και 33 ΛΑ-Τ) εκτέλεσε την ΤΑΜΣ «Επιχειρήσεις εντός Κατοικημένων 

Τόπων».

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Στις 12 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο της επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Σχηματισμών του Σ. Στρατού, πραγματοποιή-

θηκε από το ΚΕΠΙΧ του Δ΄ ΣΣ ενεργοποίηση της Δύναμης Άμεσης Αντίδρασης (ΔΑΑ) της ΤΔ 21 ΣΠ. Διαπιστώθηκε η ετοιμότητα και 

η άρτια επιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού του Συγκροτήματος.

21
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες ΔΠΒ

23

 ΔΠΒ
Ανάπτυξη σε θέσεις μάχης στο πλαίσιο άσκησης διασύνδεσης Πυροβολαρχιών.

 303 ΠΕΒ
Εκπαίδευση επ' έργω στην ειδικότητα ΤΤΟ Μ. Λχιών (ΛΟΣ) και ΕΠΟΠ (Συγκολλητής Μετάλλων).

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες ΑΣΔΥΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΣΧΟΛΗ 
      ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

«Ὁ ἀρχηγός τοῦ Ἱππικοῦ ἀσκεῖ ἐπί τοῦ στρατεύματος προσωπικήν ἐπίδρασιν. Διά τῆς ἐμπιστο-
σύνης τήν ὀποῖαν ἐμπνέει εἰς αὐτό, δύναται νά διπλασιάσῃ τήν ἀξίαν του. Τό πρῶτον προσόν 

παντός ἀρχηγοῦ τοῦ Ἱππικοῦ εἶναι τό τολμᾶν καί ριψοκινδυνεύειν. Πρέπει λοιπόν νά κατέχῃ είς 
τόν ὕψιστον βαθμόν ζωηρόν τό ἐπιθετικόν πνεῦμα, κλίσιν πρός τάς εὐθύνας καί χαρακτῆραν 

ἀποφασιστικόν, ὅταν περίστασις δράσεως παρουσιάζηται. Μεταξύ πολλῶν λύσεων παρουσιαζο-
μένων αὐτῷ, δέν θά διστάσῃ νά ἐκλέξῃ τήν τολμηροτέραν».

Κανονισμός των Ασκήσεων και Ελιγμών του Ιππικού 1914, τεύχος Β΄, σελ. 9.

«Ἡ μηχανική συνείδησις κατέστη  θρησκεία γιά τό ὅπλον τοῦτο, ὅπως δέ ἄλλοτε τό Ἱππικόν 
διεκρίνετο διά τήν συντήρησιν τοῦ ἵππου…»

Ταξίαρχος Νικόλαος Γωγούσης, Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΤ, Οκτ 1953.

φασίζεται η μεταστάθμευσή τους στις Αχαρνές Αττικής, περιοχή 
στην οποία θα παραμείνουν μέχρι και το 1954 όπου και αποφα-
σίζεται η ανασυγκρότηση του ΚΕΤ και η εκ νέου μεταστάθμευσή 
του, στην περιοχή Γουδή.

Το 1975, ανοίγουν οι πύλες του Στρατοπέδου «Επιλάρχου Με-
λίδη Γεωργίου» στον Αυλώνα Αττικής, για να υποδεχθούν το 
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων και τη Σχολή, σε μια 
έκταση που υπερβαίνει τα 7.5 χιλιάδες στρέμματα. Από τότε και 
μέχρι το 2008, η Σχολή θα παραμείνει ενταγμένη στο Κέντρο Εκ-
παιδεύσεως Τεθωρακισμένων, με την ονομασία Σχολή Αξιωμα-
τικών Τεθωρακισμένων –ΣΑΤΘ.

Τον Απρίλιο του 2008, μετονομάζεται σε Σχολή Τεθωρακι-
σμένων –ΣΤΘ και από τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αποφασίζεται 
η οργανική και διοικητική υπαγωγή της, στη Διεύθυνση Ιππι-
κού-Τεθωρακισμένων του ΓΕΣ. Η απαίτηση για εκπαίδευση 
υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένη στις διεθνείς εξελίξεις και 
πρακτικές έτερων Σχολών Τεθωρακισμένων από σύμμαχες 
χώρες, οδήγησαν τον Ιανουάριο του 2021 στη λήψη απόφασης 
για την έναρξη ενεργειών ανασυγκρότησης της ΣΤΘ οι οποί-
ες και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, αποδίδοντας τη σημερινή 
μορφή οργάνωσης της Σχολής.

Έμβλημα της Σχολής
Το έμβλημα της Σχολής συνθέτουν οι χιαστί σπάθες με το πέτα-

λο αλόγου και το άρμα μάχης, ο συνδυασμός των οποίων υποδη-
λώνει από τη μια πλευρά το Ιππικό και από την άλλη το διάδοχο 
σύγχρονο Όπλο των Τεθωρακισμένων με τις δυνατότητες ισχύος, 
πυρός και κρούσεως. Το έμβλημα της Σχολής συμπληρώνεται 
από το επιγραφόμενο ηθικό κέλευσμα:

«ΟΠΟΥ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ»
Η δόξα αποκτάται με αυτοθυσία και τόλμη και κερδίζεται με την 

αποφασιστική, συντονισμένη και τολμηρή χρησιμοποίηση των 

εκάστοτε διατιθέμενων μέσων από αυτούς που έχουν αναπτύξει 
στο έπακρο τις ηθικές τους δυνάμεις και διαθέτουν τις απαραίτη-
τες γνώσεις και εμπειρίες.

Το καθήκον είναι η ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών στην 
πατρίδα χωρίς υπολογισμό κόπου και χρόνου. Εδραιώνεται με 
την πλήρη προσήλωση και αυταπάρνηση και την ενσυνείδητη 
προσφορά υπηρεσιών. 

Αποστολή
Η αποστολή της Σχολής συνίσταται στα παρακάτω:
Να εκπαιδεύει στην τακτική και την τεχνική τούς κατώτερους 

Μόνιμους και Έφεδρους Αξιωματικούς, Μόνιμους Υπαξιωματι-
κούς των Τεθωρακισμένων, καθώς και Αξιωματικούς Λοιπών 
Όπλων και Σωμάτων (Μονίμων-Εθελοντών) και να τους εξασκεί 
στη διοίκηση και τον έλεγχο των τμημάτων τους σε ταχέως εξε-
λισσόμενες καταστάσεις.

Επίσης να μελετά, να αξιολογεί και να εκμεταλλεύεται τις τεχνι-
κές γνώσεις και εξελίξεις που εμπεριέχονται σε κάθε σχετική βι-
βλιογραφία ενδιαφέροντος και να συντάσσει αντίστοιχες μελέτες. 

Πρόθεση Διοικητού της Σχολής
Η Διοίκηση της Σχολής, βασιζόμενη στις κατευθύνσεις των 

προϊστάμενων της κλιμακίων, έχει θέσει ως σκοπό της εκπαι-
δεύσεως να καθίστανται οι εκπαιδευόμενοι Μόνιμοι και Έφεδροι 
Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του 
Όπλου των Τεθωρακισμένων ικανοί να εκτελέσουν τα καθήκο-
ντα του βαθμού τους, καθώς επίσης και για 1 μέχρι 2 ανώτερα 
κλιμάκια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Για την επίτευξή του, εστιάζει την προσπάθειά της σε τρία ση-
μεία. Αρχικά στη συνεχή και σε όλα τα επίπεδα λειτουργία της 
Σχολής με βάση την αρχή της Διοίκησης με Βάση την Αποστολή, 
συνδυαζόμενη με την Τακτική του Ελιγμού. Παράλληλα, υποστη-

Ιστορικά Στοιχεία
Η Σχολή διατρέχει ήδη 160 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, ξε-

κινώντας τη μακραίωνη ιστορία της από τον Αύγουστο του 1861, 
με την ίδρυση και οργάνωση του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ιππικού 
(Ιπποδρόμιο Φρουράς Αθηνών), με έδρα την Αθήνα. Το 1926, με-
τονομάζεται σε Σχολή Εφαρμογής Ιππικού και λίγα χρόνια αργό-
τερα, το 1937, εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμογής Ιππικού, η Σχο-
λή Εφέδρων Αξιωματικών (η οποία είχε ήδη συγκροτηθεί από το 
1935 στην Αθήνα) και αποφασίζεται η μεταστάθμευση στη Λάρισα.

Τον Δεκέμβριο του 1940, μετά τη μαζική επιχειρησιακή χρη-
σιμοποίηση των αρμάτων στο πεδίο της μάχης και την ανάδει-

ξή τους ως κύρια οπλική πλατφόρμα των τμημάτων ελιγμού, 
συγκροτείται στην Ελλάδα η Σχολή Αρμάτων, με έδρα εκ νέου 
την Αθήνα η οποία και αντικαθιστά τη Σχολή Εφαρμογής Ιππικού. 
Από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945 και έπειτα, 
λειτουργεί για πρώτη φορά ως Σχολή Τεθωρακισμένων, προ-
ερχόμενη από την ανασυγκρότηση τής πρώην Πτέρυγας Τεθω-
ρακισμένων του Γενικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών 
(ΓΚΕΑ) και εγκαθίσταται στην περιοχή Γουδί.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1946, συγκροτείται στην ίδια περιοχή 
το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων (ΚΕΤ) στο οποίο εν-
σωματώνεται και η Σχολή Τεθωρακισμένων. Το ίδιο έτος, απο-
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ρίζεται η μόρφωση του προσωπικού της Σχολής τόσο σε στρατι-
ωτικά θέματα όσο και σε θέματα γενικής μορφώσεως και τέλος 
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο να αποτελεί το παράδειγμα, τον πυ-
ρήνα της όλης λειτουργίας της Σχολής.

Με τα παραπάνω επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι με την ολο-
κλήρωση του κύκλου εκπαιδεύσεώς τους να αντιλαμβάνονται 
την εφαρμογή της αρχής Διοίκησης με βάση την Αποστολή και 
πώς αυτή συνδυάζεται με την Τακτική του Ελιγμού, να έχουν 
κάνει πρακτική εξάσκηση στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
της Διαδικασίας Διοικήσεως και Ελέγχου των Επιχειρήσεων, στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων της Σχολής, να έχουν αποκτήσει γνώ-
ση και να έχουν διαμορφώσει τεχνική συνείδηση, και τέλος να 
δύνανται να μετατρέπουν κάθε δραστηριότητα σε ολιστική εκπαι-
δευτική εμπειρία και ως τέτοια να την καταχωρούν στην επαγ-
γελματική τους μνήμη και να τη μεταδίδουν.

Εκπαίδευση
Στη Σχολή παρέχεται υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρα-

κτική εκπαίδευση σε Αξιωματικούς, διοικητικούς και τεχνικούς, 
βαθμού Ανθυπιλάρχου έως και Ιλάρχου, Ανθυπασπιστές, καθώς 
και Μόνιμους Υπαξιωματικούς όλων των βαθμών. Τα τμήματα 
που είναι επιφορτισμένα με την εκπαίδευση στη Σχολή, είναι: 

• Η Πτέρυγα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης, η οποία οργα-
νώνει και διεξάγει:

 Την ειδική προκεχωρημένη εκπαίδευση Αξιωματικών βαθ-
μού Ιλάρχου, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τμήματος Προκεχωρημέ-
νης Εκπαίδευσης

 Την προκεχωρημένη εκπαίδευση Αξιωματικών Λοιπών 
Σωμάτων βαθμού Λοχαγού

 Την εκπαίδευση των Αρχιτεχνιτών, καθώς και των Ανθυπα-
σπιστών, διοικητικών και τεχνικών, σε αντίστοιχα Σχολεία

 Την εκπαίδευση των Διοικητών Υπομονάδων για διοικητι-
κούς και τεχνικούς Αξιωματικούς, σε αντίστοιχα Τμήματα

 Τη μετεκπαίδευση των εφέδρων Αξιωματικών.
• Η Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης η οποία οργανώνει και 

διεξάγει τη βασική εκπαίδευση, τεχνική και τακτική, των Ανθυ-
πιλάρχων, καθώς και Μονίμων Υπαξιωματικών, διοικητικών, τε-
χνικών και φροντιστών, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από 
τις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές του Στρατού Ξηράς.

• Η Ίλη ΥΕΑ η οποία οργανώνει και διεξάγει τη βασική εκπαίδευ-
ση, τεχνική και τακτική, των Υποψηφίων Έφεδρων Αξιωματικών 
(ΥΕΑ).

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού της έργου, η Σχολή δια-
θέτει πληθώρα εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμένες με 
όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εποπτικά και ψηφιακά μέσα, όπως:

 Αίθουσες εκπαίδευσης για τη θεωρητική εκπαίδευση των 
εκπαιδευομένων

 Αμμοδόχους (Αυτοσχέδιες-Εντός Αίθουσας-Επαυξημένης 
Πραγματικότητας) για την τακτική εκπαίδευση των σπουδαστών

 Αίθουσες εξοπλισμένες με κατάλληλες συσκευές, καθώς 
και τεχνικά ομοιώματα συστημάτων (συσκευές σταθμών ασυρ-
μάτου, εκπαιδευτικά ομοιώματα πύργου-σκάφους άρματος 
LEOPARD) στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται πρακτικά 
στην τεχνική εκπαίδευση

 Κατάλληλες διαμορφωμένες αίθουσες (ΠΠ «ΙΑΝΟΣ», Εξο-
μοιωτής παρατηρητή ΠΒ «ΚΕΡΑΥΝΟΣ») όπου οι εκπαιδευόμενοι 
εκπαιδεύονται πρακτικά στις διαδικασίες διοικήσεως και ελέγ-
χου των επιχειρήσεων του επιπέδου τους.

Παράλληλα η Σχολή, αξιοποιεί: 
 Τις διατιθέμενες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του ΚΕΤΘ, οι 

οποίες περιλαμβάνουν στίβους κωλυμάτων και μηχανοδήγησης 
αρμάτων και οχημάτων, πεδίο ασκήσεων για την εκτέλεση τα-
κτικών ασκήσεων μικρών κλιμακίων, καθώς και πεδία βολής 
φορητού οπλισμού και αρμάτων

 Τις εγκαταστάσεις της 3ης Ίλης του Κέντρου Εξομοιωτών 
της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, στις οποίες εκπαιδεύο-

νται πρακτικά οι σπουδαστές των βασικών 
τμημάτων, καθώς και Υποψήφιοι Έφεδροι 
Αξιωματικοί σε τεχνικά αντικείμενα κα-
θώς και σε αντικείμενα τακτικής. 

Η Σχολή, σε εκτέλεση σχετικών διατα-
γών των προϊστάμενών της κλιμακίων, 
διεξάγει μέρος της εκπαίδευσης με τη 
μέθοδο της τηλεκπαίδευσης για την οποία 
διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένη και 
εξοπλισμένη αίθουσα. 

Επιπρόσθετα, η Σχολή διαθέτει εγκατα-
στάσεις οι οποίες αξιοποιούνται από τους 
εκπαιδευόμενους στον ελεύθερο χρόνο 
τους, όπως δανειστική βιβλιοθήκη με πλή-
θος βιβλίων και περιοδικών και πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι από το 
2008, έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τα 
διάφορα τμήματά της 2.508 Αξιωματικοί, 
661 Aνθυπασπιστές, 466 Υπαξιωματικοί 
και 2083 ΥΕΑ.

Δραστηριότητες
Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο, η 

Σχολή:
 Παρακολουθεί και μελετά τα διεθνή 

θέματα που αφορούν το Όπλο από τεχνι-
κής και τακτικής απόψεως. Με τον τρόπο 
αυτό δίνεται δυνατότητα τροποποιήσεως 
και βελτιώσεως των τεχνικών εγχειριδίων 
και των εγχειριδίων εκστρατείας, με βάση 
τις σύγχρονες απαιτήσεις.

 Μεριμνά για τη γενικότερη μόρφωση 
των σπουδαστών και του μόνιμου προσω-
πικού της, οργανώνοντας δράσεις επιμορ-
φωτικού περιεχομένου.

Διεθνείς Συνεργασίες
Στη Σχολή φοιτούν Αξιωματικοί και Μό-

νιμοι Υπαξιωματικοί από την Κύπρο, κα-

θώς και αλλοδαποί Αξιωματικοί, ενισχύ-
οντας έτσι τη δημιουργία δεσμών φιλίας. 
Από το 2008,  έχουν αποφοιτήσει συνολικά 
201 Ελληνοκύπριοι Αξιωματικοί, 41 Ελλη-
νοκύπριοι Υπαξιωματικοί, 67 Ελληνοκύ-
πριοι ΥΕΑ και 17 Αλλοδαποί Αξιωματικοί 
από χώρες όπως Αλβανία, Αρμενία, Σενε-
γάλη και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ακόμη, στο πλαίσιο Προγραμμάτων 
Στρατιωτικής Συνεργασίας, ανταλλάσσο-
νται επισκέψεις με αντίστοιχους εκπαιδευ-
τικούς Σχηματισμούς άλλων χωρών, με 
τελευταία την επίσκεψη αντιπροσωπείας 
Αξιωματικών της Διευθύνσεως Ιππικού 
Τεθωρακισμένων και της Σχολής Τεθω-
ρακισμένων στη Σχολή Τεθωρακισμένων 
του Ισραήλ. 

Κοινωνική Προσφορά
Η Σχολή συμμετέχει σε πλήθος δράσε-

ων κοινωνικού χαρακτήρα με κυριότερες 
τη συμμετοχή στελεχών της σε εθελοντι-
κές αιμοδοσίες που διοργανώνονται με 
μέριμνα του ΚΕΤΘ και τη συμμετοχή στε-
λεχών της στα μέτρα πρόληψης αντιμετώ-
πισης φυσικών καταστροφών, στο πλαί-
σιο του ευρύτερου σχετικού σχεδίου του 
Στρατού Ξηράς.

Επίλογος
Η Σχολή Τεθωρακισμένων επιδιώκει την 

καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων όχι μόνο 
στους σπουδαστές της αλλά και στο μόνιμο 
προσωπικό της, καθ' όσον έτσι διατηρεί 
ανεπτυγμένη τη δυνατότητα να εντοπίζει 
έγκαιρα τις επερχόμενες αλλαγές και να 
μετασχηματίζεται ανάλογα για την αφομοί-
ωσή τους. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά ότι 
επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή συμβολή στο 
εκπαιδευτικό έργο του Στρατού Ξηράς.



28 29Ι 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 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1η ΣΤΡΑΤΙΑ
 Στις 30 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο εκτέλεσης αποστολής αεροδιακομιδής, επιχείρησε το Ε/Π CH-47D (ΕΣ 928), με σκέλος 

πτήσης όπως παρακάτω:

• Α/Γ από Α/Δ Μεγάρων προς ν. Νάξο.

• Π/Γ ν. Νάξο, παραλαβή 2 ασθενών, Α/Π προς ν. Πάρο.

• Π/Γ ν. Πάρο, παραλαβή 2 ασθενών, Α/Π προς Α/Δ Ελευσίνας.

• Π/Γ Α/Δ Ελευσίνας, αποβίβαση ασθενών, Α/Π προς ΒΥΑ ν. Σύρου.

• Π/Γ ΒΥΑ ν. Σύρου, ετοιμότητα για επόμενη αποστολή.

 Από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς, έχουν διατεθεί 197 ώρες και 

45 λεπτά για αποστολές αεροδιακομιδών με Ε/Π CH-47D, NH90 και Α/Φ C-12, για τη μεταφορά συνολικά 100 ασθενών και 

μοσχευμάτων.

 Από την αρχή του έτους έως 31 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς, έχουν διατεθεί 138 

ώρες και 40 λεπτά για αποστολές αεροπυρόσβεσης με Ε/Π CH-47D, με 358 ρίψεις νερού.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

31

 Από την αρχή του έτους έως 31 Αυγούστου 2022, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς, έχουν διατεθεί 44 

ώρες και 35 λεπτά για αποστολές δασοεπιτήρησης με Ε/Π UH-1H.

Γ΄ ΣΣ
 Στις 21 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε εκπομπή περιπόλου κοινωνικής προ-

σφοράς και ιατρικού κλιμακίου στο χ. Εύζωνοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

 Από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2022, εκπέμπονται αμιγή εποχούμενα περίπολα δασοπροστασίας εντός της Περιφερειακής 

Ενότητας Κιλκίς.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ΄ ΣΣ
 Συνδρομή του Δ΄ ΣΣ με μηχανήματα και προσωπικό στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών στο δάσος της Δαδιάς και στο 

χ. Παναγία Θάσου.

 Συνδρομή του Δ΄ ΣΣ στη σήμανση του χώρου του αεροπορικού δυστυχήματος Α/Φ ANTONOV στην περιοχή του χ. Παλαιοχώρι 

Καβάλας, λήψη εναέριων φωτογραφιών από το χώρο του αεροπορικού δυστυχήματος και στην εύρεση, συγκέντρωση και κατα-

στροφή των μη εκραγέντων βλημάτων, Α/Φ ANTONOV.

ΔΑΔΙΑ

ΘΑΣΟΣ

33
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 98 ΑΔΤΕ
 Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία Γ΄ Τριμήνου. 

Συγκεντρώθηκαν 22 μονάδες αίματος.

35

 80 ΑΔΤΕ
 Πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στη ν. Λέρο. 

 Συγκεντρώθηκαν 10 μονάδες αίματος.

ΑΣΔΕΝ
 95 ΑΔΤΕ
 Πραγματοποίηση εποχούμενων περιπόλων πυρασφάλειας και στελέχωση του πυροφυλάκιου.

ΑΣΔΥΣ
 651 ΑΒΥΠ
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς, χορηγήθηκαν από την 651 ΑΒΥΠ πέντε (5) σταθμοί 

απορρύπανσης τύπου VEKLA σε νοσοκομεία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΣΔΕΝ

ΑΣΔΥΣ
 ΜΕΡΥΠ
 Πλήρης ανακαίνιση χώρων υγιεινής 2/388 ΠΑΠ.

Πραγματοποίηση εκπαίδευσης στη βασική υποστήριξη ζωής και χρήση απινιδωτή μετά από συνεργασία του Ερυ-

θρού Σταυρού και του ΓΕΣ.

 Βαφή ΒΝΣ Ξάνθης με αντιμικροβιακό χρώμα.

ΑΟΟΑ
Ολοκληρώθηκε το 39ο Στεγαστικό Πρόγραμμα του 

ΑΟΟΑ, που αφορούσε στην εξυπηρέτηση δύο (2) 

μελών του Οργανισμού, με ισάριθμα διαμερίσματα, 

μετά των αντίστοιχων αποθηκών και θέσεων στάθ-

μευσης, στον 7ο όροφο επταώροφης οικοδομής, 

στο Ο.Τ. 834, επί των Οδών Ιουστινιανού-Κομνη-

νών-Γαλάτη, στη Λάρισα.

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

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

θημερινότητάς του.

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

διαταγών του ΓΕΕΘΑ, εκδηλώθηκε σειρά μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση του κο-

ρωνοϊού (COVID-19), προκειμένου να μειωθεί η διασπορά της νόσου όσο το δυνατόν περισσότερο.

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

χεία των Στελεχών που 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 η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας σε δικαιούχους προστά-

τες ΑΜΕΑ.

 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.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γ΄ ΣΣ
 Αθλητικοί Αγώνες της 9 Μ/Π ΤΑΞ
Από 7 έως 11 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκαν αθλητικοί αγώνες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και ποδοσφαί-

ρου του πρωταθλήματος της 9 Μ/Π ΤΑΞ, με συμμετοχή των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων.

Δ΄ ΣΣ
 Στρατιωτικοί Αθλητικοί Αγώνες στην ΠΕ Δ΄ ΣΣ
Από 11 έως 14 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο της επαύξησης του ενδιαφέροντος και της παρότρυνσης του προσωπικού 

για ένταξη της σωματικής αγωγής στην καθημερινότητά του, πραγματοποιήθηκαν Στρατιωτικοί Αθλητικοί Αγώνες 

στην ΠΕ Δ΄ ΣΣ.

1η ΤΑΞΑΣ
 Τακτικό πρόγραμμα σωματικής άσκησης
Πραγματοποιήθηκε τακτικό πρόγραμμα σωματικής άσκησης.

ΑΣΔΕΝ
 Στρατιωτικοί Αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης
Στις 25 Αυγούστου 2022, πραγματοποιήθηκε συμμετοχή προσωπικού σε Στρατιωτικούς Αγώνες Μονάδων-Ανεξ. Υπομο-

νάδων, στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης.

ΔΙΔΕΚΠ
 Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρησης ανδρών ΕΔ και ΣΑ έτους 2022
Από 4 έως 6 Ιουλίου 2022, διεξήχθη το πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Ανδρών ΕΔ και ΣΑ έτους 2022 στις εγκαταστά-

σεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Ανθούπολης Περιστερίου, με υπεύθυνο οργάνωσης τον Στρατό Ξηράς. Στη γενική κα-

τάταξη ο ΣΞ κατέλαβε την 1η θέση.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Υπλγός (ΥΝ) Μυρσίνη Κελεπούρη

Το πρότυπο αυτό δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας της Αμερικής, διότι το τακτικό περιβάλλον ή, 

διαφορετικά, το δυναμικό πεδίο της μάχης διαφέρει από το 
πολιτικό, και πλέον χρησιμοποιείται από όλες τις χώρες του 
ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα το TCCC χωρίζεται σε 3 φάσεις.
Στην πρώτη φάση, η φροντίδα παρέχεται από τον πρώτο 
ανταποκρινόμενο ή τον διασώστη μάχης στο πεδίο της μά-
χης κάτω από αποτελεσματικά πυρά. Ο υγειονομικός εξο-
πλισμός που χρησιμοποιείται είναι αυτός που διαθέτει ο 
ίδιος ο τραυματίας ή η υγειονομική συλλογή του πρώτου 
ανταποκρινόμενου ή του διασώστη μάχης και η παροχή βο-
ήθειας αφορά στην αντιμετώπιση των μαζικών καταστροφι-

κών αιμορραγιών με τη χρήση ίσχαιμου ιμάντα.
Στη δεύτερη φάση, η φροντίδα παρέχεται από τον πρώ-
το ανταποκρινόμενο ή τον διασώστη μάχης σε ένα σημείο 
όπου δεν υπάρχουν πυρά ή δεν είναι αποτελεσματικά, ενώ ο 
υγειονομικός εξοπλισμός συνεχίζει να είναι περιορισμένος.
Στην τρίτη φάση, ο τραυματίας παραλαμβάνεται από αερο-
σκάφος, όχημα ή πλοίο και του παρέχεται φροντίδα κατά τη 
διάρκεια της διακομιδής. Επιπλέον προσωπικό ή ειδικός 
εξοπλισμός μπορεί να είναι διαθέσιμος για τον τραυματία, 
εφόσον ζητηθεί από τον πρώτο ανταποκρινόμενο ή τον δια-
σώστη. Η φροντίδα, πλέον, παρέχεται από την υγειονομική 
ομάδα κατά την επίγεια, εναέρια ή θαλάσσια διακομιδή.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ  
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

Τα σύγχρονα δεδομένα από το πεδίο της μάχης καθιστούν επιτακτική 
την εφαρμογή του Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Το TCCC εί-
ναι το πρότυπο περίθαλψης όλων των απωλειών μάχης ή απλούστερα 
των τραυματιών στην τακτική προνοσοκομειακή φροντίδα, δηλαδή στο 
πεδίο της μάχης, και στοχεύει στο να διατηρηθούν στη ζωή οι τραυμα-
τίες, μέχρι να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη υγειονομική φροντίδα.

Ακρογωνιαίος λίθος του TCCC είναι ο αλγόριθμος MARCH-
ON, βάσει του οποίου γίνεται η εκτίμηση των τραυματιών:

(Μ) Massive Hemorrhage: Έλεγχος μαζικών αιμορραγιών 
με ίσχαιμο περίδεση.

(Α) Airway: Εξασφάλιση αεραγωγού.

(R) Respiration: Αντιμετώπιση θωρακικών τραυμάτων.

(C) Circulation: Χορήγηση υγρών κι αντιμετώπιση εκσπλα-
χνώσεων και καταγμάτων πυέλου και κάτω άκρων.

(Η) Head Injury/Hypothermia: Νευρολογική εκτίμηση του 
τραυματία κι εξασφάλιση φυσιολογικής θερμοκρασίας σώματος.

(O) Open/Other Wounds: Αντιμετώπιση εγκαυμάτων, οφθαλ-
μικών τραυμάτων και λοιπών καταγμάτων.

(Ν) No pain: Καταστολή πόνου.

Το 90% των απωλειών μάχης καταλήγει πριν φτάσει σε κα-
τάλληλα οργανωμένο υγειονομικό σχηματισμό. Η έκβαση 
αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πρώτο ανταποκρι-
νόμενο. Το TCCC εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης 
των αναστρέψιμων αιτιών θανάτου, κυρίως, των μαζικών 
αιμορραγιών από ακρωτηριασμούς και κατάγματα άκρων 
και πυέλου, έτσι ώστε να αποτραπούν επιπλέον απώλειες, 
να πραγματοποιηθεί η περίθαλψη και να ολοκληρωθεί η 
αποστολή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 ΕΕ 39-1.
 Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS) Military 8th 
edition 2011 ISBN 978-0-323-06503-0.
 Tactical Combat Casualty Care Guidelines.

Στις φωτογραφίες δεν απεικονίζονται πραγματικά περιστατικά.
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το στασιαστικό κίνημα τον Απρίλιο του 1944 προκάλεσε την 
ολοσχερή κατάρρευση του στρατιωτικού εποικοδομήματος 
στη Μέση Ανατολή. Με τον επακόλουθο σχηματισμό 
κυβέρνησης εθνικής ενότητας και Πρωθυπουργό τον 
Γ. Παπανδρέου, αποφασίστηκε στις 31 Μαΐου 1944 η 
ανασυγκρότηση των ελληνικών Μονάδων Μέσης Ανατολής. 
Προϊόν αυτής της δημιουργηθείσας αναγκαστικής κατάστασης 
ήταν η συγκρότηση (9 Ιουνίου 1944 ) της ΙΙΙ Ελληνικής 
Ορεινής Ταξιαρχίας. Διοικητής της Ταξιαρχίας ορίστηκε ο 
Συνταγματάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώτος, Υποδιοικητής 
ο Αντισυνταγματάρχης Νικόλαος Παπαδόπουλος και 
Επιτελάρχης ο Αντισυνταγματάρχης Γεράσιμος Λάμαρης.

Η ταχύτατη συγκρότηση της Ταξιαρχίας υπό τη συνεχή 
επίβλεψη του βρετανικού επιτελείου, διήρκεσε από τις 
11 έως τις 18 Ιουνίου 1944. Η Ταξιαρχία παρέλαβε τον 
οπλισμό της και μεταφέρθηκε στην Τρίπολη του Λιβάνου στο 
βρετανικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα, καθώς 
προοριζόταν για να λάβει μέρος στις συμμαχικές επιχειρήσεις 
απώθησης γερμανικών δυνάμεων σε ιδιαίτερα ορεινό 
έδαφος στην ιταλική χερσόνησο. Η ταχύρρυθμη εκπαίδευση 
που ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουλίου 
1944 με την εμπόλεμη σύνθεση της Ταξιαρχίας να ανέρχεται 
σε 3.377 άνδρες. Περιλάμβανε τρία τάγματα Πεζικού, το 
III Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού, Λόχο Μηχανικού, 
τμήμα Διαβιβάσεων, τμήμα Πεδινού Χειρουργείου, Λόχο 
Ενισχύσεων, ομάδα Στρατονομίας και τμήματα υποστήριξης 
Διοικητικής Μέριμνας. Τις πέντε αυτές εβδομάδες 
καταγράφηκε ο ενθουσιασμός των ανδρών, το μαχητικό 
πνεύμα, το υψηλό φρόνημα, και η απαρέγκλιτη πειθαρχία, 
ευοίωνα στοιχεία που δήλωναν ότι η Ταξιαρχία ήταν έτοιμη 
να συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Στις 11 Αυγούστου 1944, η Ταξιαρχία μεταφέρθηκε από 
το λιμάνι της Χάιφας στην Ιταλία (στο λιμάνι του Τάραντα) 
με το υπερωκεάνιο «Ρουίς» και προωθήθηκε οδικά 
και σιδηροδρομικά προς το Σπολέτο και στη συνέχεια 
στην περιοχή Κατολίνα, προκειμένου να λάβει μέρος 
στις συμμαχικές επιχειρήσεις βόρεια της Ιταλίας. Εκεί, 
τα συμμαχικά στρατεύματα, αποτελούμενα από την 5η 
αμερικανική Στρατιά υπό τον στρατηγό Μαρκ Κλαρκ στον 
δυτικό τομέα και την 8η βρετανική Στρατιά υπό τον στρατηγό 
Ολιβερ Λις στον ανατολικό τομέα κατά μήκος της Αδριατικής, 
διέθεταν συνολική δύναμη είκοσι μεραρχιών. Μετά τη 
διάσπαση της Γραμμής «Γουστάβου» στο Μόντε Κασίνο και 
την κατάληψη της Ρώμης τον Ιούνιο 1944, οι συμμαχικές 
δυνάμεις, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ελαία» (Olive), είχαν 
προωθηθεί βόρεια, απέναντι στη νέα αμυντική γραμμή των 

Οι επιχειρήσεις της ΙΙΙ ΕΟΤ στην 
Ιταλική Χερσόνησο
Σεπτέμβριος 1944

Τον Απρίλιο του 1941, οι Γερμανοί, αφού έκαμψαν την γενναία ελληνική αντίσταση, άρχισαν 
να κινούνται προς την Αθήνα. Λίγες ημέρες πριν την κατάληψη των Αθηνών (27 Απριλίου 
1941), ο Βασιλιάς, η Κυβέρνηση και οι στρατιωτικές δυνάμεις αναχώρησαν για την Κρήτη. 
Ωστόσο, η δυσμενής εξέλιξη του αγώνα στην Κρήτη ανάγκασε εκ νέου τη μεταφορά της 
Ελληνικής Κυβέρνησης αυτή τη φορά στην Αίγυπτο. Αμέσως μετά τη διαφυγή των ελληνικών 
Αρχών, του Στόλου και πολλών αξιωματικών-οπλιτών στην Αλεξάνδρεια, άρχισε με τη βοή-
θεια των Αιγυπτιωτών Ελλήνων και Βρετανών η συγκρότηση του Ελληνικού Στρατού. 

Eλληνικά Τμήματα εις Ιταλικό Μέτωπο

Προσωπικό τής ΙΙΙ ΕΟΤ εμπρός από το Δημαρχείο του Ρίμινι

Ελληνική βομβαρδιστική μοίρα στην Ιταλία, 1944

Προσκλητήριο νεκρών, παρουσία Δκτού της ΙΙΙ Ορ. Ταξχίας, Σχή Τσακαλώτου. 
Ριτσιόνε - Ελληνικό Νεκροταφείο 1944

Νεκροταφείο Πεσόντων Αξκών και Οπλιτών Ταξχίας Ρίμινι - Ιταλία. 
Ριτσιόνε

Ιταλία 1944
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Γερμανών, τη «Γοτθική», με σκοπό τη διάσπασή της και την 
προώθησή τους προς την κοιλάδα του Πάδου. 

Το γερμανικό σχέδιο για τη συγκράτηση των συμμαχικών 
στρατευμάτων στην Ιταλία το είχε καθορίσει ο ίδιος ο Χίτλερ 
από τον Ιούλιο του 1943. Προέβλεπε την εγκατάλειψη 
οποιουδήποτε τομέα, νότια της «Γοτθικής Γραμμής» και την 
αμυντική εγκατάσταση στις νοτιοανατολικές προσβάσεις 
της. Οι εργασίες οχύρωσης της «Γοτθικής Γραμμής», 
της οποίας το συνολικό ανάπτυγμα ήταν περίπου 350 
χιλιόμετρα, άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 1943. Εκτεινόταν 
από την Πίζα έως το Ρίμινι στην Αδριατική, ήταν ενισχυμένη 
με αντιαρματικά έργα, ναρκοπέδια και χαρακώματα, ενώ 
την υπεράσπισή της είχε αναλάβει ο Γερμανός Στρατηγός 
Άλμπερτ Κέσερλινγκ με δύο στρατιές συνολικής δύναμης 
είκοσι οκτώ μεραρχιών. 

Η ΙΙΙ ΕΟΤ στις 3 Σεπτεμβρίου τέθηκε υπό τη διοίκηση της 
5ης καναδικής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας ως εφεδρεία 
της και διετάχθη να μετακινηθεί από το Ιεζι στη Σάντα Μαρία 
Πιετραφίτα, οκτώ χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου. 
Την νύκτα της 8ης προς 9ης Σεπτεμβρίου 1944, η Ταξιαρχία 
αντικατέστησε την 3η Καναδική Ταξιαρχία αναλαμβάνοντας τον 
τομέα από το Ριτσιόνε μέχρι την Αδριατική και έχοντας αποστολή 
να καλύψει το δεξιό πλευρό της 1ης καναδικής Μεραρχίας 
στη σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον του Ρίμινι. Αποστολή της 
Ταξιαρχίας ήταν η αποτροπή διείσδυσης εχθρικών δυνάμεων 
και κατά αναλογία καθορίστηκαν η διάταξη και οι αποστολές 
των μονάδων της, ενώ η τοποθεσία οργανώθηκε αμυντικά και 
εγκαταστάθηκαν παρατηρητήρια και ενέδρες. 

Οι επιχειρήσεις της ΙΙΙ ΕΟΤ άρχισαν στις 9 Σεπτεμβρίου,1 
λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, όταν 
ήρθε αντιμέτωπη με νυχτερινές εχθρικές περιπόλους, 
οι οποίες έπειτα από σκληρό αγώνα υποχώρησαν με 
σημαντικές απώλειες. Τις επόμενες μέρες η Ταξιαρχία 

1Νωρίτερα, βέβαια, στις 5 Σεπτεμβρίου, το πυροβολικό της Ταξιαρχίας έκανε έναρξη του αγώνα της συμμετέχοντας στην προσβολή με πυρά της εχθρικής τοποθεσίας του Κοριάνο 
(δυτικά του Ριτσιόνε). Η είσοδος της Ταξιαρχίας στη ζώνη των επιχειρήσεων και η συμμετοχή της στον αγώνα με το πυροβολικό χαιρετίσθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. Το ελληνικό 
πυροβολικό συνέχισε τη δράση του και τις δύο επόμενες ημέρες και έριξε συνολικά εναντίον εχθρικών στόχων της τοποθεσίας του Κοριάνο 3.648 εκρηκτικά βλήματα, ενώ 
προσέφερε και τις πρώτες θυσίες με τον τραυματισμό τριών οπλιτών, από τους οποίους ο ένας έχασε τη ζωή του.

2Πλέον του Τάγματος Πεζικού, διατέθηκε προς αντικατάσταση το ΙΙΙ Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού, μία Ίλη Αρμάτων και μια Διμοιρία πολυβόλων. 
3Ο Ρουβίκωνας είναι ένας μικρός ποταμός κοντά στο Ρίμινι. Ήταν το όριο που χώριζε την Ιταλία από τη Γαλατία και μετά από αυτό κανείς Ρωμαίος δεν επιτρεπόταν να έχει τον 
έλεγχο του Στρατού του, ώστε να μην γίνεται απειλητικός για τη ρωμαϊκή εξουσία. Ο νόμος αυτός ονομαζόταν “imperium” και προστάτευε τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία από στρατιωτικά 
πραξικοπήματα. Όταν ο Καίσαρας το 49 π.Χ. διέσχισε τον Ρουβίκωνα μαζί με την 13η Λεγεώνα και μπήκε ένοπλος στη Ρώμη λέγεται ότι ακούστηκε μια από τις ιστορικές ρήσεις 
του Καίσαρα «Ο Κύβος ερρίφθη». Αυτή η φράση όπως και η φράση «διέβη τον Ρουβίκωνα» που λεγόταν στη Ρώμη, δηλαδή ότι ο Καίσαρας επέλεξε τον πόλεμο, είναι φράσεις που 
έμειναν συμβολικά στην καθημερινή γλώσσα των ευρωπαϊκών λαών.

ανέπτυξε αναγνωριστική και περιπολιακή δραστηριότητα 
προς το χωριό Σαν Λορέντζο και των οικισμών Μοναλντίνι 
και Μοντιτσέλι με σκοπό την εξακρίβωση των θέσεων τού 
εχθρού. Οι θέσεις αυτές αποτελούσαν, όπως αποδείχθηκε, 
ισχυρά οχυρωμένες και ναρκοθετημένες παγίδες θανάτου 
και η παράκαμψή τους απαιτούσε ισχυρή υποστήριξη 
πυροβολικού και συντονισμένες επιθετικές ενέργειες.

Η Ταξιαρχία είχε εισέλθει για τα καλά στη ζώνη του πυρός 
με απώλειες 15 νεκρούς και 34 τραυματίες. Την 14η προς 15η 
Σεπτεμβρίου 1944 και ώρα 02:00 άρχισε η γενική επίθεση της 
Ταξιαρχίας ενισχυμένης με συμμαχικά τεθωρακισμένα οχήματα 
και διμοιρίες πολυβόλων, με τα τρία τάγματα να ενεργούν προς 
τρεις κατευθύνσεις ως εξής: 1ο Τάγμα με Δκτή τον Ταγματάρχη 
Καραβία Ιωάννη προς Μοντιτσέλι, 2ο Τάγμα με Δκτή τον 
Ταγματάρχη Τζαννετή Σοφοκλή προς Μοναλντίνι και 3ο Τάγμα 
με Δκτή τον Ταγματάρχη Λουτεράκη Ανδρέα προς Μπατάρα. 

Από τις 15 μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου 1944, η Ταξιαρχία 
ενισχύθηκε με 16 αγγλικά άρματα και συνέχισε την προς 
Βορρά επίθεσή της και αφού πέρασε τον ποταμό Μαράνο, 
κατέλαβε το Καζαλέκειο, το Αεροδρόμιο του Ρίμινι και 
το Μιραμάρε, προχωρώντας παράλληλα σε συλλήψεις 
Γερμανών αιχμαλώτων. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1944, 
συνέχισε την επίθεσή της κατά της πόλης του Ρίμινι σε δύο 
κατευθύνσεις: 2ο Τάγμα δεξιά μέχρι την παραλία, 3ο Τάγμα 
αριστερά σε συνδυασμό με την 3η Καναδική Ταξιαρχία, και το 
1ο Τάγμα εφεδρεία της Ταξιαρχίας. 

Τις πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου, το ΙΙ Τάγμα 
Πεζικού εισήλθε στην εγκαταλελειμμένη πόλη όπου 
υπεγράφη το άνευ όρων Πρωτόκολλο Παράδοσης του Ρίμινι 
στις ελληνικές δυνάμεις. Το απόγευμα της ιδίας μέρας έλαβε 
χώρα στην πλατεία τελετή με την παρουσία αντιπροσωπειών 
των καναδικών και νεοζηλανδικών μονάδων για να 
αποδοθούν τιμές στην πολεμική σημαία του ΙΙ Τάγματος.

Μετά την κατάληψη του Ρίμινι από την ΙΙΙ ΕΟΤ, τα καναδικά 
τμήματα πέρασαν τον Ποταμό Μαρέκεια στον παραλιακό 
τομέα και εγκαταστάθηκαν βορειότερα απ’ αυτόν. Στις 
23 Σεπτεμβρίου, η ΙΙΙ ΕΟΤ συγκεντρώθηκε για ανάπαυση 
και αναδιοργάνωση στην περιοχή του Μιραμάρε, όπου 
παρέμεινε μέχρι τις 26 του μηνός, οπότε και έλαβε διαταγή 
από τη 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία να αντικαταστήσει άμεσα 
με το εφεδρικό της Τάγμα το 24ο Νεοζηλανδικό Τάγμα που 
είχε καθηλωθεί μπροστά στον Ποταμό Ρουβίκωνα.2 Στη 
συνέχεια, επίσης, να εγκαταστήσει προγεφύρωμα στον 
Ποταμό Ούζο και αμέσως μετά να ενεργήσει επίθεση για 
να εκκαθαρίσει την περιοχή από την Οδό «Νο 16» μέχρι την 
ακτή και σε βάθος μέχρι τον Ποταμό Ρουβίκωνα.

Το 1ο Τάγμα τις πρώτες ώρες της 27ης  Σεπτεμβρίου 
1944, αφού αντικατέστησε το 24ο Νεοζηλανδικό Τάγμα 
–που είχε καθηλωθεί μπροστά στον ιστορικό ποταμό 
Ρουβίκωνα3 από την κατεστραμμένη γέφυρα αλλά και 
τα υπάρχοντα οχυρωματικά έργα της απέναντι όχθης–  
εκδήλωσε επιθετική ενέργεια και διαβαίνοντας τον Ποταμό 
Ούζο, προωθήθηκε σε βάθος οκτώ χιλιομέτρων. Στις 0730 
κατέλαβε την πόλη Μπελλάρια. Στη συνέχεια, το μεσημέρι, 
επιτέθηκε και προωθήθηκε μετά από αγώνα στο ύψος του 
Ποταμού Ρουβίκωνα όπου εγκαταστάθηκε αμυντικώς.

Στο χρόνο που τα συμμαχικά στρατεύματα αγωνίζονταν 
σκληρά στο Ιταλικό Θέατρο Επιχειρήσεων για τη διάσπαση 
της Γοτθικής Γραμμής και την έξοδό τους στην κοιλάδα του 
Πάδου, οι επιχειρήσεις στη Νορμανδία και η νέα απόβαση 
στις ακτές της Νότιας Γαλλίας εξελίσσονταν με ικανοποιητικό 
ρυθμό. Οι Γερμανοί, επειδή ήταν σε δύσκολη θέση εξαιτίας 
των πολύπλευρων επιχειρήσεων και αντιλαμβανόμενοι 
τον κίνδυνο που διέτρεχαν, έλαβαν σειρά μέτρων, μεταξύ 
των οποίων ήταν και η απόφασή τους να εκκενώσουν 
τη Βαλκανική Χερσόνησο. Η σταδιακή αποχώρηση των 
Γερμανών από την Ελλάδα συνεχίστηκε κανονικά και στις 12 
Οκτωβρίου 1944 εγκατέλειψαν την Αθήνα.

Ενώ η Ταξιαρχία αντιμετώπιζε με επιτυχία τις τοπικές 
γερμανικές επιθέσεις, πληροφορήθηκε το χαρμόσυνο γεγονός 
και το χαιρέτισε με ομοβροντίες πυρών εναντίον των θέσεων του 
εχθρού, αναγγέλλοντας την απελευθέρωση της Ελλάδας. Την 6η 
-7η Νοεμβρίου 1944, η Ταξιαρχία επιβιβάστηκε στο Ατμόπλοιο 
«Αλκαντάρα» στον λιμένα του Τάραντα και με τη συνοδεία του 
Αντιτορπιλικού «Πίνδος» επέστρεψε στην Ελλάδα.
 

Δύο χρόνια μετά τη Μάχη του Ελ Αλαμέιν, η Ταξιαρχία του 
Ρίμινι, όπως επικράτησε να αναφέρεται μετά τη νίκη της, 
έγραψε νέες σελίδες ιστορίας για την Ελλάδα, τοποθετώντας 
την στο στρατόπεδο των νικητών. «Μετά το Ελ Αλαμέιν 
και το Μόντε Κασίνο, το Ρίμινι αποτέλεσε μια μεγάλη νίκη» 
θα σημειώσει ο Διοικητής της 8ης Βρετανικής Στρατιάς 
Στρατηγός Λις. Το έπος του Ρίμινι, ένα έπος που ίσως δεν του 
δόθηκε μεγαλύτερη σημασία απ’ όση του άξιζε, γράφτηκε 
με σκληρούς αγώνες και αίμα. Οι συνολικές απώλειες 
της Ταξιαρχίας στην Ιταλία ανήλθαν σε 116 νεκρούς (10 
αξιωματικοί και 106 οπλίτες) και 316 τραυματίες (23 
αξιωματικοί και 293 οπλίτες).

Άνχης Παναγιώτης Νάκος
Επιτελής ΓΕΣ/Δ4

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή (1941-1945) (Ελ 
Αλαμέιν – Ρίμινι – Αιγαίο), Αθήνα 1995.

 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Οι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού (1897-
1995), Αθήνα 2012.

Ημερήσια Διαταγή
Πρωτόκολλο

Διαταγή Επιχειρήσεων
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Α Π Ο Ν Ε Μ Ω
Εύφημη Μνεία στον

Σχη (ΥΠ) Βασίλειο Μπουζούδη του Νικολάου 
της Δύναμης του 691 ΒΕΒ 

διότι συμμετείχε μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 20 εθελοντικές αιμοδοσίες.
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ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Χαράλαμπος Λαλούσης 
Αντιστράτηγος

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ


