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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...

ΧΧΙV TΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
«1ο Σύνταγμα Ιππικού - Φλώρινα»

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΧΙV TΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Φθειρίαση τριχωτού κεφαλής και Covid-19
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«1ο Σύνταγμα Ιππικού - Φλώρινα»
Χαιρετισμός Διοικητή

Αγαπητοί αναγνώστες,

είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα αλλά και για όλο 
το προσωπικό να υπηρετούμε την XXΙV ΤΘΤ, μια Τα-
ξιαρχία που αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους 
Σχηματισμούς του Στρατού μας.

Η Ταξιαρχία έχει έδρα το Λιτόχωρο, το οπoίο είναι 
χτισμένο στους πρόποδες του Ολύμπου, ανάμεσα στα 
αρχαία Λείβηθρα, πατρίδα του μυθικού Ορφέα, και του 
αρχαίου Δίου, της ιερής πόλης των Μακεδόνων.

Στην ειρήνη, η περιοχή ευθύνης της Ταξιαρχίας 
είναι τα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας 
Πιερίας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εφαρμογής του 
Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», είναι υπεύθυνη και για την περιφερειακή ενότητα Λάρισας.

Αποστολή της Ταξιαρχίας στην ειρήνη είναι η εκπαίδευση του προσωπικού και η συντήρηση του υλικού των οργανι-
κών Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων.

Βασιζόμενοι στις κατευθύνσεις των προϊσταμένων μας, οι προοπτικές και οι στόχοι της Ταξιαρχίας συνίστανται στο να 
καταφέρουμε, με υψηλό ηθικό, ανθρωποκεντρική και αξιοκρατική διοίκηση, πίστη στους θεσμούς και τις παραδόσεις, 
πάθος και αυταπάρνηση, αυτοθυσία και αξιοποίηση της ευφυΐας του προσωπικού μας, να καταστήσουμε την Ταξιαρχία 
μας έναν ικανό και ευέλικτο Σχηματισμό, που να δύναται να εκτελέσει την αποστολή του κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για το σύνολο δράσεων και δραστηριοτήτων που έχουμε αναλάβει, είτε με δική μας πρω-
τοβουλία είτε κατόπιν διαταγών της Ιεραρχίας, εκπληρώνοντας τους τεθέντες απαιτητικούς στόχους.

Ιδιαίτερα, είμαστε υπερήφανοι για το προσωπικό μας, το οποίο με το ηθικό, την αισιοδοξία, το επίπεδο πειθαρχίας και 
εκπαίδευσης, καθώς και την πίστη του στην αποστολή, καθιστά την Ταξιαρχία μια ισχυρή δύναμη αποτροπής, ενισχύο-
ντας το αίσθημα εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας προς τον Στρατό Ξηράς.

Τίποτα δεν επιτυγχάνεται χωρίς επιμονή και υπομονή, πάθος και σωστό σχεδιασμό, με υψηλό ηθικό και αυταπάρνη-
ση. Επιτυγχάνουμε τα αδύνατα, πανηγυρίζοντας πολλές και καθημερινές «μικρές νίκες», παρέχοντας στους πολίτες το 
αίσθημα της ασφάλειας επί καθημερινής βάσης.

Με οδηγό την ιστορική διαδρομή της Ταξιαρχίας, προχωράμε προς την υλοποίηση του οράματος και τον στόχων που 
έχει θέσει η Ιεραρχία και ατενίζουμε με αισιοδοξία και υπερηφάνεια το μέλλον.

Ταξίαρχος Ιωάννης Δημητρέλλος
                                                                                                                                                                 Διοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 303 ΠΕΒ - Εκπαίδευση επ' έργω σπουδαστών της ΣΜΥ
Από 3 έως 7 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση επ' έργω εικοσιοκτώ (28) σπουδαστών 3ου έτους της ΣΜΥ τε-

χνικών ειδικοτήτων, στην έδρα του Εργοστασίου.

 ΣΥΠΟ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ
Παρουσίαση της 2020 Α΄ ΕΣΣΟ στο ΣΥΠΟ του 485 ΤΔΒ από 20 έως 27 Ιανουαρίου 2020. 

 Υποδοχή Προσωπικού Διπλωματικής Ακαδημίας Υπουργείου Εξωτερικών
Στις 21 Ιανουαρίου 2020, η ΚΕ΄ Εκπαιδευτική Σειρά Υποψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU–OHQ (Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ») 

στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού της, όπου τους υπεδέχθη ο Επιτελάρχης της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Υποστράτηγος Παντελής Κα-

τσαΐτης. Οι Σπουδαστές ενημερώθηκαν για το έργο, την αποστολή και τις δυνατότητες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και του Ελληνικού 

Στρατηγείου Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΕΕΕ) και ξεναγήθηκαν στην Αίθουσα Τιμών «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΝΙ-

ΔΑΚΗ» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ.

 Απολογισμός Έργου
Στις 14 Ιανουαρίου 2020,  πραγματοποιήθηκε ο «Απολογισμός Έργου έτους 2019 - Προγραμμα-

τισμός έργου 2020» της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ. Από την εκδήλωση αναδείχθηκε το πολυδιά-

στατο, πολυσχιδές και σημαντικότατο έργο της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ και των υφισταμένων της 

Μειζόνων Σχηματισμών (Γ΄- Δ΄ Σωμάτων Στρατού), καθώς και οι προοπτικές για συνέχιση του 

εν λόγω έργου ως κυρίου συντελεστή αποτροπής, μέσω του επιχειρησιακού, κοινωνικού και 

διεθνούς ρόλου της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και των Σχηματισμών της και το 2020. 

1η ΣΤΡΑΤΙΑ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
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 Επίσκεψη κ. Ανδρέα Λοβέρδου
Στις 20 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής 

Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, επισκέφθηκε 

τις ΠΕ ΧΙΙ-XVI M/K MΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ, προκειμένου να ενημερωθεί αφενός για τις 

δράσεις του Δ΄ ΣΣ στην παρέβριο περιοχή και αφετέρου για τη διαχείριση των προ-

σφυγικών-μεταναστευτικών ροών. 

 Τελετή αναχώρησης του ΛΕ/ΕΛΔΥΚΟ για το Κοσσυφοπέδιο
Στις 17 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή αναχώρησης του ΛΕ/ΕΛΔΥΚΟ για το Κοσσυφοπέδιο (ΕΛΔΥΚΟ), στην έδρα της 

34 Μ/Κ ΤΑΞ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία και Δοξολογία
Την 1η Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία και 

Δοξολογία στον Ι. Ν. της Του Θεού Σοφίας, με την παρουσία του κ. ΥΦΕΘΑ.

 Εορτή Αγίου Γρηγορίου στη Νέα Καρβάλη Καβάλας
Στις 25 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη 

Καβάλας, με τη διάθεση της ΣΜΣ/Δ΄ ΣΣ και τμήματος απόδοσης τιμών από την ΧΧ ΤΘΜ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»
 Επίσκεψη του κ. ΥΦΕΘΑ στην ΠΕ/98 ΑΔΤΕ και στην ΠΕ/96 ΑΔΤΕ

 Επισκέψεις στην ΠΕ/5ης ΤΑΞΠΖ 
Στις 9 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη , συνοδευομένου από 

τους κ. ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΑ στο Α/Δ της 115 ΠΜ.

 ΠΕ/79 ΑΔΤΕ 
Στις 6 Ιανουαρίου 2020, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων των Αγίων Θεοφανείων και του Αγιασμού των Υδάτων, πραγματο-

ποιήθηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Βαθύ και τέλεση του Αγιασμού των Υδάτων στον λιμένα Βαθέος.

 Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της μείωσης των προσφυγικών 

ροών από ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ και ΛΣ, επισκέφθηκε στις 31 Ιανουαρί-

ου 2020 την ΠΕ/96 ΑΔΤΕ, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο του 

συντονισμού των μέσων επιτηρήσης των θαλάσσιων συνόρων.

 Στις 31 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

κ. ΥΦΕΘΑ στο Στρατηγείο και σε ΕΦ της 98 ΑΔΤΕ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΠΕ/80 ΑΔΤΕ Ετήσιο μνημόσυνο 
Στις 2 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στη ν. Κάλυμνο το ετήσιο μνημόσυνο των Αξιωματικών του ΠΝ που έχασαν τη ζωή τους 

στην κρίση των Ιμίων, τον Ιανουάριο του 1996, παρουσία του Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ και με συμμετοχή αγήματος και αντιπροσωπείας.

 ΠΕ/80 ΑΔΤΕ Επίσκεψη στη μ/ν Κίναρο 
Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

Διοικητή της ΑΣΔΕΝ στη μ/ν Κίναρο.

 Επίσκεψη του κ. ΥΦΕΘΑ στην ΠΕ/79 ΑΔΤΕ 
Την 1η Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. ΥΦΕΘΑ, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ΠΕ/79 ΑΔΤΕ. 
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 Ορκωμοσία στην ΠΕ/88 ΣΔΙ 
Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην ΠΕ/88 ΣΔΙ 

στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», 

η τελετή ορκωμοσίας των οπλιτών θητείας της 2020 Α΄ ΕΣΣΟ, 

χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου 

και Αγίου Ευστρατίου, κ.κ. Ιεροθέου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΠΕ/96 ΑΔΤΕ Τελετή ορκωμοσίας 
Στις 7 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των Ν/Σ οπλιτών της 2020 Α΄ ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»
 Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ
Στις 28 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Α/ΓΕΣ επισκέφθηκε το Στρατηγείο της ΑΣΔΥΣ.

 Τελετή αγόρευσης του Δρ Ιωσήφ Σηφάκη
Στις 23 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΣΣΕ, πα-

νηγυρική τελετή αγόρευσης του Δρ Ιωσήφ Σηφάκη σε επίτιμο Διδά-

κτορα της Σχολής. Στην τελετή παρέστησαν ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Γενικός 

Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, κ. Γιάννης  Χρυσουλάκης,  στρα-

τιωτικό,  πολιτικό  και  ακαδημαϊκό  προσωπικό της Σχολής, οι Ευέλ-

πιδες και πλήθος καλεσμένων.

 Αποκαλυπτήρια της προτομής του Μακαριστού  
Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Α΄
Στις 26 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν, στη Χαλκίδα, τα αποκα-

λυπτήρια της προτομής του Μακαριστού Μητροπολίτη Χρυσοστόμου 

Α΄, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. 

Ιερωνύμου και του ανώτερου Διοικητή Φρουράς, Ταξιάρχου κ. Κων-

σταντίνου Λιόντου. Η ΣΠΖ συμμετείχε με διμοιρία απόδοσης τιμών.

ΣΣΕ

ΣΠΖ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ι ΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ»
 1η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ
Στις 13 και 15 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο επαναπατρισμός και ταφή των οστών του Αντγου Γεωργίου Κατσάνη στην 

ιδιαίτερη πατρίδα του, το Σιδηρόκαστρο Σερρών. Η υποδοχή έγινε στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή του προσωπικού της Ταξιαρχίας.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ
Στις 3 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Ελληνικού και Γαλλικού προσωπικού στο πε-

ριθώριο της συμμετοχής των δύο χωρών στην ΤΑΜΣ "ALEXANDER THE GREAT-20".

 1η ΤΑΞΑΣ
Στις 19 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day) στο Α/Δ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ και στο Π.Β.Α. Λι-

τοχώρου, άσκηση συνεκπαίδευσης 1η ΤΑΞΑΣ - 3rd CAB, παρουσία του Πρέσβη κ. Τζέφρυ Ρ. Πάιατ των ΗΠΑ στην Ελλάδα και του κ. Α/ΓΕΣ.

 13η ΔΕΕ «IEΡΟΣ ΛΟΧΟΣ»
Συνεχίστηκε η διάθεση προσωπικού και μέσων για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και τον έγκαιρο εντοπισμό 

προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

33 Μ/Κ ΤΑΞ

 Στις 13 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην παραλλαγή από 

Μονάδες-Ανεξάρτητες Υπομονάδες της. 

ΔΠΒ
Στις 3 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επιχει-

ρησιακή βολή στελεχών της 193 ΜΠΕΠ (MLRS), στο ΠΒ 

Στρατοπέδου «ΑΜΒΡΑΖΗ».

303 ΠΕΒ
Στις 11 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον προσομοι-

ωτή βολής της ΣΜΥ, με συμμετοχή προσωπικού του Εργοστασίου.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

 Στις 30 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση ΤΧΕ.

 Στις 14 Ιανουαρίου 2020, πραγμα-

τοποιήθηκε εκπαίδευση στο ΠΠ «ΙΑ-

ΝΟΣ» από την 33 ΕΜΑ.
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ΤΑΜΣ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»
Στις 22 Ιανουαρίου 2020, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιχειρησιακής 

ετοιμότητας και ικανότητας των Μονάδων του Δ΄ Σώματος Στρατού, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΕ-

ΩΝ» της ΤΔ 21 Μ/Κ ΣΠ.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΤΑΜΣ «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ»
Από 10 έως 14 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η πολυ-

εθνική ΤΑΜΣ «ΧΡΥΣΟΜΜΑΛΟ ΔΕΡΑΣ», στο ΠΒ «ΑΣΚΟΥ ΠΡΟ-

ΦΗΤΗ», με τη συμμετοχή τμημάτων από Αλβανία, Βόρεια Μα-

κεδονία, Βουλγαρία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ρουμανία και Σερβία.

ΤΑΜΣ ΕΜΑ
Στις 16 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην ΠΕ του Δ΄ Σώματος Στρατού ΤΑΜΣ ΕΜΑ με άρματα LEO2 HEL και χρήση του 

συστήματος «ΗΝΙΟΧΟΣ», στο Στρατόπεδο «ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΕΝ
98 ΑΔΤΕ 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και 23 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 

εκπαίδευση των ΤΧΕ της 98 ΑΔΤΕ.

80 ΑΔΤΕ 
Στις 2 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στον αγώνα σε κατοικημένους τόπους.

5η ΤΑΞΠΖ 

Στις 13 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ Αμυντικής Εγκατάστασης στην Ν. Γαύδο με τη συμμετοχή τμήματος του 

547 Α/Μ ΤΠ και της 1ης ΜΑΛ. 

88 ΣΔΙ 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ «ΚΕΝΤΡΙ 

20-1» από Μονάδες ΠΒ του Σχηματισμού, στο πλαίσιο της Επιχει-

ρησιακής Εκπαίδευσης στην ΠΕ/88 ΣΔΙ.

96 ΑΔΤΕ 
Στις 26 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο ΠΒ «ΠΕΡΔΙΚΑ» Βολή Μάχης Ταχείας Αντίδρασης (Τυφ. G3A3-A4) και εκπαίδευ-

ση στις Α΄ Βοήθειες Πεδίου Μάχης από το ΤΕΘ Χίου και το ΤΕΘ Βροντάδου.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

1η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ 
Από 7 έως 9 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των Μονάδων της Ταξιαρχίας στον Ορεινό Αγώνα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΣΕ
Πραγματοποιήθηκε από 27 Ιανουαρίου έως 21 Φεβρουαρίου 2020 η χειμερινή εκπαίδευση της ΣΣΕ σε επιχειρησιακά αντικείμενα μά-

χης, σε 6 διαφορετικές περιοχές όλης της επικράτειας (Ρεντίνα, Αργυρούπολη Κιλκίς, ΚΕΟΑΧ-Όλυμπος, περιοχή Μεγάρων, Αυλώνας, 

ΠΑ Υμηττού) με σκοπό την επί μακρόν διαβίωση των Ευελπίδων στην ύπαιθρο, σε όλες τις καιρικές συνθήκες, ημέρα και νύχτα.

ΔΥΒ
Στις 23 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκπαιδευτική βολή τυφεκίου από το προσωπικό της 651 ΑΒΥΠ και τις 

Μονάδες της στο ΠΒ ΚΕΤΘ.

ΣΠΒ 
Από 3 έως 6 Φεβρουαρίου 2020, το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθλγών ΠΒ τάξεως ΣΣΕ/19, πραγματοποίησε εκπαιδευτικές βο-

λές Πυροβολικού στο ΠΒ Δενδροχωρίου, στο Ν. Καστοριάς.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ

13η ΔΕΕ
Στις 22 Ιανουαρίου 2020, διεξήχθη από τις 

Μονάδες της Διοικήσεως επιχειρησιακή 

εκπαίδευση-συντήρηση ικανότητας Υπο-

βρυχίου Καταστροφέα.

1η ΤΑΞΑΣ
 Στις 27 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποι-

ήθηκε, με τη συμμετοχή της Ταξιαρχίας και 

του 4ου ΤΕΑΣ, εκπαίδευση στη μετακίνηση 

Τακτικού Στρατηγείου Σχηματισμού.

 Από 30 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 

2020, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη πε-

ριοχή Θεσσαλίας-Μαγνησίας-Κεντρικού και 

Βόρειου Αιγαίου, η Πολυεθνική Διακλαδική 

Άσκηση Αποβατικών Επιχειρήσεων, με ονο-

μασία "ALEXANDER THE GREAT-20" στην 

οποία συμμετείχαν δυνάμεις της Ταξιαρχί-

ας καθώς επίσης και Ειδικές Δυνάμεις από 

Γαλλία, Ελλάδα και ΗΠΑ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζει 

ένα σύγχρονο άρμα μάχης το οποίο προ-
βάλλει μέσα από ένα αρχαίο κράνος. Συμ-
βολίζει την εξέλιξη των όπλων του Έλληνα 
μαχητή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Το ρητό, «ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΟΠΛΑ» απο-
τελεί την αρχή του όρκου που έδιναν οι 
έφηβοι της αρχαίας Αθήνας στο 18ο έτος 
της ηλικίας τους, οι οποίοι υπόσχονταν ότι 
δεν θα ντροπιάσουν τα όπλα, τα οποία θε-
ωρούσαν ιερά, ότι δεν θα εγκαταλείψουν 
τους συμπολεμιστές τους και ότι θα συνε-
χίσουν να μάχονται έστω και μόνοι τους 
για τη σωτηρία της πατρίδας τους.

Η Ταξιαρχία συγκροτήθηκε αρχικά ως 
Διοίκηση Μάχης, τον Ιούλιο του 1960 στη 
Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο 1η Διοίκηση 
Μάχης. Τον Σεπτέμβριο του 1971, μετα-
στάθμευσε στην περιοχή του Λιτοχώρου. 
Την 31η Μαρτίου 1979, αναδιοργανώ-
θηκε σε Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, υπό 
τον τίτλο XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία. 
Τον Δεκέμβριο του 2000, μετονομάσθηκε 
σε XXIV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία 1° ΣΙ 
-«ΦΛΩΡΙΝΑ», ενσωματώνοντας την ιστο-
ρία και την παράδοση του 1ου Συντάγμα-
τος Ιππικού.

Παρέλαση Λιτοχώρου

Παρέλαση Λιτoχώρου 1959

Μεταστάθμευση 1ης ΔΙΜΑ 1971

ΤΑΜΣ Επιθετικών Επιχειρήσεων

ΤΑΜΣ Φίλλιπος 1993

ΧΧΙ
V Τ

Θ Τ
ΑΞΙ

ΑΡ
ΧΙΑ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αποστολή της Ταξιαρχίας στην περίο-

δο των επιχειρήσεων είναι η καταστροφή 
των εχθρικών δυνάμεων με πυρ και ψυ-
χολογική επίδραση, ενεργώντας ανεξάρ-
τητα ή σε συνεργασία με άλλους Σχηματι-
σμούς.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Ταξιαρχία σύμφωνα και με τις εκδο-

θείσες οδηγίες των προϊσταμένων κλιμα-
κείων, θεωρεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί 
έναν από τους κύριους πολλαπλασιαστές 
ισχύος. 

Στο πλαίσιο αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύ-
τητα:

1 Στη διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλι-
μακίων ημέρα και νύκτα, διπλής ενερ-

γείας και σε όλες τις φάσεις του αγώνα.

2 Στην πραγματοποίηση βολών με 
όλα τα οπλικά συστήματα, ημέρα 

και νύκτα. Διαθέτει αναβαθμισμένο 
πεδίο βολής φορητού οπλισμού και 
πεδίο βολής αρμάτων, όπου εκτελού-
νται νέες τεχνικές βολής με αποτέλε-
σμα τη βελτίωση της επιχειρησιακής 
ικανότητας του μαχητή. Στο πλαίσιο 
των καινοτόμων προσεγγίσεων, τρο-
ποποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν τα 
πεδία βολής, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκτέλεση βολών μάχης ημέρα και νύ-
χτα και στo πλαίσιο ουλαμού αρμάτων, 
με παράλληλη διέλευση από υδάτινο 
κώλυμα και Α-Τ τάφρο.

3 Στην εκπαίδευση και ενεργοποίηση 
των Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτή-

των.

Οι κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες που διεξάγονται στην Ταξιαρχία είναι 
οι παρακάτω:

 Εκπαίδευση νεοσυλλέκτων οπλιτών, 
μετά την κατάταξη στο ΣΥΠΟ (592 Μ/Π ΤΠ), 
προκεχωρημένη εκπαίδευση και εκπαί-
δευση ειδικοτήτων νεοσυλλέκτων οπλιτών.

 Σχολεία στελεχών.
 Εκπαίδευση σε συστήματα εξομοίω-

σης (εξομοιωτής βολής FAGOT και TOW, 
πληρωμάτων αρμάτων στον εξομοιωτή 
"STEEL BEASTS").

 5ήμερα επιχειρησιακής εκπαίδευσης.
 4ήμερα νυχτερινής εκπαίδευσης.
 Επιχειρησιακές αναγνωρίσεις στην 

περιοχή επιχειρήσεων.
 Βολές πληρωμάτων αρμάτων στο 

ΠΒΑΛ, ημέρα και νύκτα, μέχρι το επίπεδο 
ουλαμού αρμάτων.

 Βολές Βαρέων όπλων Πεζικού (ΒΟΠ).
 Βολές Πυροβολικού, ημέρα και νύ-

χτα, στο ΠΒΑΛ και ΠΒ ΑΕΤΟΥ.
 Βολές πληρωμάτων αρμάτων από το 

μέγιστο βεληνεκές των αρμάτων σειράς 
LEO1 A5 στο ΠΒΑΞ.

 Εκπαίδευση πληρωμάτων αρμάτων 
στο ΚΕΞ στην Αλεξανδρούπολη και στο 
ΚΕΤΘ (Αυλώνας).
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Συμμετοχή στο 2ο Διαγωνισμό Ουλα-
μών Αρμάτων όπου κατέλαβε τη 2η θέση 
για 2η χρονιά.

 Συμμετοχή στον 1ο Διαγωνισμό Μη-
χανοκίνητης Ομάδας ΠΖ του Δ΄ ΣΣ όπου 
κατέλαβε τη 2η θέση.

 Συμμετοχή στο σύνολο των εθνικών 
ασκήσεων που διεξάγονται στον ηπειρωτι-
κό χώρο με αποκορύφωμα την «ΤΑΜΣ ΝΕ-
ΣΤΟΣ», (συνεξεταζόμενη με την «ΤΑΜΣ ΠΑΡ-
ΜΕΝΙΩΝ») στην οποία συμμετέχει με προσω-
πικό και μέσα στην περιοχή της Ξάνθης.

Διάθεση ΠΒΑΛ:
Το ΠΒ Αρμάτων Λιτοχώρου διατίθεται για 

βολές ΒΟΠ-ΤΘ-ΠΒ των Μονάδων της Τα-
ξιαρχίας, πληρωμάτων αρμάτων Μονάδων 
ΤΘ του Γ΄ ΣΣ, των Ε/Π της 1ης ΤΑΞΑΣ και 
των Αμερικανικών Δυνάμεων στην Ευρώ-
πη (USAREUR), καθώς και για εκπαίδευση 
των νέων Αξιωματικών και Υπαξιωματι-
κών των παραγωγικών σχολών, ΣΣΕ-ΣΑΝ-
ΣΜΥ, κατά τη θερινή περίοδο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Ταξιαρχία εκπέμπει μήνυμα αποτρο-

πής και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας 
και εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τον 
Στρατό Ξηράς: 

 Διεξάγοντας ασκήσεις επί επεισοδί-
ων αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.

 Τηρώντας Τμήματα Χρονικών Ετοι-
μοτήτων για άμεση αντιμετώπιση ειδικών 
καταστάσεων, σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
σχέδια.

 Τηρώντας ετοιμότητα εφαρμογής του 
Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» διαθέτοντας, 
όπου απαιτηθεί, προσωπικό και μέσα για 
την εκπομπή περιπόλων πυρασφαλείας σε 
συνεργασία με την ΠΥ, την ΕΛ.ΑΣ και Το-
πικούς Φορείς.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επιπρόσθετα η Ταξιαρχία, στο πλαίσιο 
των οδηγιών των προϊσταμένων κλιμακί-
ων, μεριμνά για: 

 Tην πραγματοποίηση διαλέξεων από 
εξειδικευμένα στελέχη της Ταξιαρχίας και 
ειδικούς σε θέματα όπως:

• Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων
• Πρόληψη και καταπολέμηση εξαρτη-

σιογόνων ουσιών
• Άσκηση και διατροφή
• ΚΑΡΠΑ
 Tην πραγματοποίηση συνεργασίας 

με την ΕΛ.ΑΣ και ελέγχους, με τη χρήση 
εκπαιδευμένου σκύλου, για τυχόν ύπαρξη 
εξαρτησιογόνων ουσιών εντός στρατοπέ-
δων, καθώς επίσης και συνεχείς ενημε-
ρώσεις των διοικητών και Αξιωματικών 
Ασφαλείας των Μονάδων επί θεμάτων 
αναγνώρισης των εν λόγω ουσιών, με τη 

διάθεση μεγάλου αριθμού προσωπικού 
και επιχειρησιακών μέσων, στην υποστή-
ριξη της θερινής εκπαίδευσης των παρα-
γωγικών σχολών ΣΣΕ-ΣΑΝ-ΣΜΥ, επί 2 
μήνες μια φορά τον χρόνο, στο Στρατόπεδο 
«ΑΝΤΓΟΥ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΧΗ 
(ΠΖ) ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

 Τη συνεχή προώθηση της «Περιβαλ-
λοντικής Συνείδησης», καθόσον συμμετέχει 
από το 2008 στην ανακύκλωση αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και συσσωρευτών, στην ανακύκλωση, από 
το 2013, βρώσιμων ελαίων, στην ανακύκλω-
ση λιπαντικών ελαίων οχημάτων από το 2016 
και στην ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, 
πλαστικού και αλουμινίου από το 2019.

 Τη διάθεση μηχανημάτων ΜΧ τη θερι-
νή περίοδο για διευθέτηση της παραλίας των 
ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς και Πλαταμώνα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η Ταξιαρχία, ως διασυνδεδεμένη δύνα-

μη του NRDC-GR, συμμετέχει σε διεθνείς 
και νατοϊκές ασκήσεις με τη διάθεση προ-
σωπικού και συγχρόνως διαθέτει οργανι-
κή της Μονάδα, την 24 ΕΥΠ, σε περίπτωση 
ανάπτυξης της Ταξιαρχίας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης SEEBRIG.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μόνο υπερήφανοι μπορούμε να αισθα-

νόμαστε για την ανάδειξη του «κοινωνικού 
ρόλου» των Ενόπλων Δυνάμεων, καθό-
σον η Ταξιαρχία:

 Συμμετέχει, σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό του ΓΕΣ και σε συνεργασία με 
το Γ.Ν. Κατερίνης, σε αιμοδοσίες με στελέ-
χη και οπλίτες θητείας των Μονάδων-Ανεξ. 
Υπομονάδων της. Κατά το έτος 2019 συγκε-

ντρώθηκαν 244 φιάλες αίματος.
 Προσφέρει καθημερινά μερίδες συσ-

σιτίου στην Ι. Μ. Κίτρους και Κατερίνης.
 Διαθέτει την περίοδο των εορτών των 

Χριστουγέννων είδη πρώτης ανάγκης για 
τη στήριξη αναξιοπαθούντων οικογενειών 
στην πόλη του Λιτοχώρου.

 Συμμετέχει σε εκδηλώσεις της τοπι-
κής κοινωνίας, με τη συνδρομή προσω-
πικού και μέσων, κατόπιν έγκρισης της 
Ιεραρχίας.

 Υλοποιεί τη δράση της Ημέρας Τέ-
κνων στον χώρο εργασίας των στελεχών, 
με παράλληλη επίδειξη μέσων και οπλι-
κών συστημάτων σε μαθητές της Α΄ βάθ-
μιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, στηρί-
ζοντας ταυτόχρονα τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των νέων.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η συνεχής άριστη συνεργασία με τους 

Τοπικούς Φορείς, μέσα από το πρίσμα 
της κοινωνικής προσφοράς, αποσκοπεί 
στην ανάδειξη του καθημερινού έργου του 
Στρατού και στην εδραίωσή του στο υψη-
λότερο σημείο στη συνείδηση του κόσμου. 
Στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προ-
σωπικού της η Ταξιαρχία:

 Ανακαίνισε τους περισσότερους 
εσωτερικούς χώρους της ΛΑΦ Λιτοχώ-
ρου και καταβάλλει συνεχή προσπάθεια 
για περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών.

 Διοργανώνει τελετές για την επίδοση 
ηθικών αμοιβών, σύμφωνα με τη μεγα-
λοπρέπεια της στρατιωτικής δεοντολογί-
ας, και επιβραβεύει στελέχη και οπλίτες, 
οι οποίοι προβάλλουν με τις ενέργειές 
τους τον Στρατό.

 Διοργανώνει μουσικές βραδιές στη 
ΛΑΦ Λιτοχώρου, αποσκοπώντας στη σύ-
σφιξη των σχέσεων μεταξύ των οικογενει-
ών των στρατιωτικών.

Υποστράτηγος Παντελής Κατσαΐτης

Με σεβασμό στην ιστορική διαδρομή της ΧΧΙV ΤΘΤ, συνεχίζουμε το εξαιρετικό 
έργο των προηγούμενων Διοικήσεων, πιστοί στους θεσμούς και τις παραδόσεις, 

διατηρώντας την εδαφική ακεραιότητα και εθνική ανεξαρτησία της Πατρίδας μας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ΄ ΣΣ
Στις 27 Ιανουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε η κατασκευή γέφυρας Μπέλεϋ από προσωπικό του Δ΄ ΣΣ/ΔΜΧ, στο πλαίσιο της προγραμματικής 

σύμβασης που υπογράφθηκε τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Σαμοθράκης, με σκοπό τη γεφύ-

ρωση του ρέματος «ΠΛΑΤΙΑ» στην περιοχή Θέρμα Σαμοθράκης. Το έργο περιλάμβανε αρχικά τη μελέτη και την κατασκευή ακροβάθρων 

από την 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (ΔΣΕ) και στη συνέχεια τη μεταφορά, κατασκευή και ανάπτυξη γέφυρας τύπου Μπέλεϋ (Δ/Α) 

από προσωπικό του 724 Τάγματος Μηχανικού, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Κοινωνική Προσφορά της ΑΣΔΥΣ
ΜΕΡΥΠ 
Στις 11 και 13 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 

εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ σε Μονάδες της ΜΕΡΥΠ.

ΣΜΧ 
Διάθεση τμήματος απόδοσης τιμών του Λ. ΥΕΑ και του Λόχου Διοικήσεως της ΣΜΧ κατά τον εορτασμό των Θεοφανείων, 

στις 6 Ιανουαρίου 2020 στην Κόρινθο.

ΙΜΠ
Την 21η Ιανουαρίου 2020, παρατέθηκε γεύμα στη ΛΑΦ Βέροιας για το Κέντρο Ατόμων με ειδικές δεξιότητες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κοινωνική Προσφορά της ΑΣΔΕΝ
98 ΑΔΤΕ
Στις 20 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε μικρή εορτή, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, στο νηπιαγωγείο και το 

δημοτικό σχολείο της σεισμόπληκτης Βρίσας Λέσβου, με διασκεδαστές και επίδοση δώρων. 

88 ΣΔΙ
Στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα ειδικά σχολεία ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ, με μέριμνα 

του 88 ΤΥΓ, στη ΛΑΦ ΜΥΡΙΝΑΣ.

79 ΑΔΤΕ
Στις 16 Φεβρουαρίου 2020, η Ταξιαρχία, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 

ανάπτυξης οικολογικής συνειδήσεως και αγαστής συνεργασίας με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, συμμετείχε στην περιβαλλοντική δρα-

στηριότητα δενδροφύτευσης που διοργάνωσε ο Δήμος Αγαθονησίου, με προσωπικό του ΕΦ Αγαθονησίου.
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Δ΄ Σώμα Στρατού
Τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

2020, διατέθηκαν Αξιωματικοί του Δ΄ 

Σώματος Στρατού, προκειμένου να 

ενημερώσουν τους μαθητές των 

ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης 

και Καβάλας, επί θεμάτων Στρατιω-

τικών Σχολών, στο πλαίσιο του επαγ-

γελματικού προσανατολισμού.

ΚΕΠΒ
Στις 27 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 

στο ΚΕΠΒ ομιλία με θέμα «Εθελοντική 

δωρεά Μυελού Οστών». Η ομιλία 

πραγματοποιήθηκε από την Πρόεδρο 

του Ιατρικού συλλόγου Θηβών κ. 

Φιλιώ Πρωτόπαππα. Με το πέρας της 

ομιλίας, αριθμός Αξιωματικών και Οπλι-

τών εγγράφηκαν στην εθελοντική δωρεά 

Μυελού Οστών.

Επίσκεψη παιδιάτρου
 Στις 21 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη παιδιάτρου στη ΔΑΝ Νίσυρου. 

1η ΣΤΡΑΤΙΑ (ΒΝΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)
Στις 29 Ιανουαρίου 2020, η ψυχολόγος Υπλγός (ΥΨ) Καλλιό-

πη-Μαρία Αγοραστού, του 404 ΓΝΣ, συζήτησε με τους γονείς 

θέματα που αφορούν στην ψυχική ανάπτυξη των παιδιών 

τους. Οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων θα πραγματοποιού-

νται με την ψυχολόγο ανά δίμηνο.

Ενημέρωση μαθητών για τον ΣΕΠ 
 Τον Ιανουάριο, πραγματοποιήθηκε από Αξιωματικούς της 96 ΑΔΤΕ ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές Γ΄ 

Λυκείου σχολείων της Χίου.

80 ΑΔΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

96 ΑΔΤΕ
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου
Στις 2 Φεβρουαρίου 2020, διεξήχθησαν οι Αγώνες Ανώμαλου Δρόμου ΕΔ & ΣΑ Έτους 2020 

στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά, με υπεύθυνο οργά-

νωσης την Πολεμική Αεροπορία. Στη γενική κατάταξη, ο ΣΞ κατέλαβε την 2η θέση στην 

ομαδική κατάταξη στους άντρες, και την 1η στις γυναίκες. 

Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
 Στις 10 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την ευρωπαϊκή εκστρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕ-

ΝΤΕ», με βασική ομιλήτρια την κ. Έλενα Ράπτη, συνεργάτη του Συμβουλίου της Ευρώπης εκ μέρους της Ελλάδας. Στόχος 

ήταν η ενημέρωση των γονέων και του παιδαγωγικού προσωπικού των Α΄, Β΄ και Γ΄ Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, 

αναφορικά με την πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην ενημέρω-

ση συμμετείχε και η Αστυνόμος Β΄ Κωνσταντίνα Κωστάκου, ψυχολόγος της Υποδιεύθυν-

σης Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Διανεμήθηκαν δωρεάν όλα τα ενημερωτικά εργαλεία της κα-

μπάνιας: το έντυπο υλικό, που περιλαμβάνει το παραμύθι 

«Κίκο και το Χέρι», το τρίπτυχο φυλλάδιο «Κανόνας του 

Εσώρουχου», το έντυπο «7 τηλεφωνικές γραμμές βοή-

θειας», καθώς και DVD με δύο ιστορίες κινούμενων σχε-

δίων, «Το μυστικό της Νίκης 1» και «Το μυστικό της Νίκης 

2 – η περιπέτεια του Βίκτωρα», σε ελληνική, αγγλική και 

νοηματική γλώσσα.

 Στις 6 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της ετήσιας συνεργασίας με το 

Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, έλαβε χώρα 

η τρίτη δράση αθλητισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ).

Την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν η κ. Σοφία Δαυλιάκου, καθηγή-

τρια Φυσικής Αγωγής και υπεύθυνη του προγράμματος «Αθλούμαι, 

Οραματίζομαι, Στοχεύω ψηλά, ακούγοντας την Ψυχή μου», ο κ. Χά-

ρης Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών 

Κωφών αθλητών και υπεύθυνος της Εθνικής Ομάδας Κωφών Αν-

δρών Καλαθοσφαίρισης, ο  Ολυμπιονίκης του Tae Kwo Do κ. Σταύ-

ρος Ρενιέρης, καθώς και η χρυσή πρωταθλήτρια της Εθνικής Ομάδος 

Κωφών Γυναικών Καλαθοσφαίρισης κ. Χρύσα Βεράνη. Την ομάδα 

συμπλήρωσε η διερμηνέας κ. Φωτεινή Ανέστη, ενώ συντονιστής της 

δράσης ήταν ο Επγός (Δ) Δημοσθένης Ταμπάκος.

Μέσω διαδραστικών παιχνιδιών με τους κωφούς αθλητές και προβο-

λής οπτικοακουστικού υλικού, τα φιλοξενούμενα παιδιά διδάχθηκαν 

τη δύναμη της θέλησης και της συνεχούς προσπάθειας, καθώς και τη 

σπουδαιότητα της νοηματικής γλώσσας. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η φθειρίαση είναι μια παρασίτωση που 
οφείλεται σε ένα μικροσκοπικό γκριζωπό 
ζωύφιο που καλείται ανθρώπειος φθείρα και 
ζει μονάχα στο ανθρώπινο σώμα (τρέφεται 
αποκλειστικά με το αίμα του). Υπάρχουν τρία 
είδη: φθείρες σώματος, εφηβαίου και τριχω-
τού κεφαλής, με τις οποίες και θα ασχολη-
θούμε στο παρόν άρθρο.

Ο κύκλος ζωής του παρασίτου έχει ως 
εξής: Οι ώριμες θηλυκές ψείρες γεννούν 
τα αυγά τους (~5/ημέρα), τις κόνιδες, και τα 
προσκολλούν πολύ κοντά στη ρίζα της τρίχας. 
Από τη στιγμή της εναπόθεσης των αυγών 
μέχρι την εκκόλαψή τους και τον σχηματισμό 
των πρώτων νυμφών μεσολαβεί –κατά μέσο 
όρο– διάστημα 8 ημερών (7-13 ημέρες). Οι 
νύμφες ωριμάζουν σε 11 ημέρες και παρά-
γουν νέα αυγά.

Οι ψείρες εμφανίζουν προτίμηση στις πε-
ριοχές του τριχωτού όπου γεννούν τα αυγά 
τους. Οι περιοχές αυτές είναι η κροταφική και 
η ινιακή χώρα, πίσω από τα αυτιά και ψηλά 
στον αυχένα.

Η διάρκεια ζωής μιας ψείρας στο τριχω-
τό της κεφαλής είναι 21 ημέρες. Απεναντίας 
στο περιβάλλον ζει το πολύ 2 ημέρες, κατά τις 
οποίες μάλιστα παύει να είναι μολυσματική 
μέσα στις πρώτες ώρες (λόγω αφυδάτωσης 
που υφίσταται). Επίσης, παρ’ όλο που δεν 
υπάρχουν ακριβή επιστημονικά δεδομένα 
για την επιβίωση των αυγών που εναποτίθε-
νται στο περιβάλλον, είναι απίθανο να εκκο-

λαφθούν νύμφες από τα αφυδατωμένα πλέον 
αυτά αυγά.

Οι ψείρες της κεφαλής, γενικώς, δεν φέ-
ρουν μολυσματικούς παράγοντες (όπως 
συμβαίνει με άλλα παράσιτα π.χ. τσιμπούρια) 
και κατά συνέπεια δεν κινδυνεύουμε από τη 
μετάδοση κάποιας άλλης ασθένειας.

Η κύρια οδός μετάδοσης των ψειρών είναι 
η στενή επαφή κεφάλι με κεφάλι. Η ψείρα 
μετακινείται αργά (σέρνεται) κατά μήκος της 
τρίχας. Η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσα σε 
λίγα λεπτά. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στα 
παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ψείρες δεν 
μπορούν να πετάξουν από κεφάλι σε κεφάλι 
ή σε αντικείμενα. Η μετάδοση μέσω αντικει-
μένων γενικά είναι εξαίρεση. 

Η ηλικιακή ομάδα που εμφανίζει τη μεγα-
λύτερη συχνότητα προσβολής είναι τα παιδιά 
(προ)σχολικής ηλικίας, ιδίως 4 έως 13 ετών. 
Μάλιστα, η προσβολή αυτή εμφανίζει και 
εποχιακή κατανομή σε πολλές χώρες του 
Δυτικού κόσμου, καθώς οι εξάρσεις συμ-
βαίνουν, συνήθως, μετά την επιστροφή των 
παιδιών από τις καλοκαιρινές διακοπές και 
συγκεκριμένα από τα μέσα του Σεπτεμβρίου 
έως το τέλος του Οκτωβρίου.

Παράγοντες κινδύνου για προσβολή ενός 
παιδιού από φθειρίαση είναι: η διαμονή σε 
πυκνοκατοικημένη περιοχή, το χαμηλό κοι-
νωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένει-
ας, η πολύτεκνη οικογένεια, το μήκος των 

μαλλιών (όσο μακρύτερα τόσο μεγαλύτερος 
ο κίνδυνος), το θήλυ φύλο και το καστανό ή 
καστανοκόκκινο χρώμα κόμης (επειδή προ-
σεγγίζει το χρώμα που έχουν οι ίδιες οι ψεί-
ρες, τις καθιστά δυσκολότερα εντοπίσιμες). 
Οι κακές συνθήκες υγιεινής δεν θεωρούνται 
παράγοντας κινδύνου. Το γεγονός ότι τα κο-
ρίτσια προσβάλλονται πιο συχνά από τα αγό-
ρια δεν οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες 
αλλά σε φυλο-σχετιζόμενες συμπεριφορές: 
συνήθως έχουν πιο μακριά μαλλιά και κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού τους έρχονται σε 
στενότερη επαφή μεταξύ τους σε σχέση με τα 
αγόρια (παίζουν πιο κοντά-κοντά).

Το πιο συχνά αντιληπτό –και ενοχλητικό 
ταυτόχρονα– σύμπτωμα είναι ο κνησμός 
(φαγούρα) στο τριχωτό της κεφαλής. Προ-
καλείται από τοπική αλλεργική αντίδραση 
στο σάλιο της ψείρας και γι αυτό δεν εμφα-
νίζεται αμέσως μόλις ένα άτομο κολλήσει 
ψείρες για πρώτη φορά, αλλά 4-6 εβδομά-
δες αργότερα, οπότε έχει γίνει η ευαισθητο-
ποίησή του. Σε περίπτωση επαναμόλυνσης, 
όμως, εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα, μέσα 
σε δύο ημέρες. Λόγω του έντονου κνησμού, 
προκαλούνται στο δέρμα του τριχωτού της 
κεφαλής εκδορές (γδαρσίματα) από το ξύσι-
μο, με συνοδό ερυθρότητα της περιοχής. Τα 
σημεία όπου συμβαίνει λύση της συνέχειας 
του δέρματος, αποτελούν πύλες εισόδου 
για μικρόβια, όπως ο σταφυλόκοκκος και 
ο στρεπτόκοκκος, που φυσιολογικά αποι-

Η φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής είναι ένα πρόβλημα που συχνά 
αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Η 

ανεύρεση φθειρών (ή κοινώς ψειρών) στο κεφάλι του παιδιού τους προκαλεί 
αναστάτωση και ανησυχία. Πολλοί από μας θυμόμαστε ότι κάποια στιγμή στην 

παιδική μας ηλικία είχαμε «κολλήσει» ψείρες. Ωστόσο, η φθειρίαση μπορεί 
να πλήξει τον οποιοσδήποτε, προκαλώντας κακή ψυχολογία και αρνητικές 

συνέπειες, όπως απομόνωση, αναβολή προγραμματισμένου χειρουργείου ή 
υπερ-θεραπεία. Αξίζει, λοιπόν, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τους ανεπιθύ-
μητους αυτούς επισκέπτες του κεφαλιού μας και να δούμε πώς μπορούμε να 

τους καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά.

κίζουν το δέρμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε τοπική φλεγμονή και πρήξιμο των επι-
χώριων λεμφαδένων, ιδίως των προωτιαί-
ων (οι γονείς τους περιγράφουν σαν μικρά 
‘’καρουμπαλάκια’’). Παράλληλα, οι τρίχες 
γίνονται κολλώδεις, θαμπές και εύθρυπτες.

Η φαγούρα είναι, συνήθως, το σύμπτωμα 
που οδηγεί στη διάγνωση, αν και δεν εμ-
φανίζεται σε όλα τα παιδιά. Άλλες φορές οι 
ψείρες ανευρίσκονται τυχαία. Αρκεί μια και 
μόνο ζωντανή ψείρα για να τεθεί η διάγνω-
ση. Η αναζήτησή τους είναι προτιμότερο να 
γίνεται σε υγρά μαλλιά, καθώς το νερό τις 
ακινητοποιεί και καθιστά ευκολότερο τον 
εντοπισμό τους. Ο καλύτερος τρόπος είναι 
η μέθοδος του υγρού χτενίσματος. Σε υγρά 
μαλλιά εφαρμόζουμε μαλακτική κρέμα και 
χτενίζουμε αρχικά με φαρδιά χτένα, για να 
λυθούν τυχόν κόμποι. Ακολουθεί χτένισμα 
με ειδική αντιφθειρική χτένα με πυκνά δο-
ντάκια (κατά προτίμηση μεταλλική) για 10 με 
30 λεπτά, αναλόγως του μήκος των μαλλιών. 
Σε κάθε πέρασμα παρατηρούμε τη χτένα για 
ψείρες και την καθαρίζουμε με τρεχούμενο 
νερό. Στη συνέχεια, ξεπλένουμε τα μαλλιά 
και τα χτενίζουμε εκ νέου με την πυκνή χτέ-
να, ελέγχοντας κάθε φορά.

Αν, βέβαια, θέλουμε να παρατηρήσουμε 
μόνο τις κόνιδες σε μια ήδη γνωστή φθειρί-
αση, καλύτερη είναι εξερεύνηση του τριχω-
τού κατά περιοχές (ιδίως στις περιοχές που 
προτιμάει η ψείρα) σε στεγνά μαλλιά. Οι κό-
νιδες που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 
1 εκατοστού από τη ρίζα των μαλλιών είναι 
σίγουρα κενές και δεν αποτελούν ένδειξη 
ενεργού φθειρίασης.

Για να δούμε, τώρα, πώς μπορούμε να 
απαλλαγούμε από τις ψείρες. Στο εμπόριο 
κυκλοφορούν πολλά φθειροκτόνα σκευ-
άσματα σε διάφορες μορφές (σαμπουάν, 
λοσιόν, ζελέ κ.λπ.) για τοπική εφαρμογή στο 
τριχωτό της κεφαλής. Οι συχνότερες ουσίες 
που περιέχουν είναι το μαλαθείο, οι πυρε-
θρίνες και οι συνδυασμοί τους. Πρόκειται 
για τοπικούς νευροτοξικούς παράγοντες, με 
ελάχιστη συστηματική απορρόφηση, που 
γενικώς είναι ασφαλείς και καλά ανεκτοί 
για παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών. Η απο-
τελεσματικότητά τους, ωστόσο, συνεχώς 
μειώνεται λόγω κατάχρησής τους (ανάπτυξη 
ανθεκτικών πληθυσμών φθειρών). Τα πα-
ραπάνω σκευάσματα δεν είναι και ωοκτόνα 
(σκοτώνουν μόνο τις ψείρες και όχι τις κόνι-
δες). Η εφαρμογή τους, λοιπόν, με βάση τον 

κύκλο ζωής του παρασίτου, γίνεται την 1η, 
8η και 15η ημέρα.

Μια άλλη καλή θεραπευτική επιλογή εί-
ναι οι διμεθικόνες, συνθετικά έλαια σιλικό-
νης. Απλώνονται εύκολα σε όλο το κεφάλι 
και λειτουργούν με μηχανικό τρόπο, καθώς 
κλείνουν τους αναπνευστικούς πόρους των 
φθειρών, προκαλώντας τους ασφυξία. Κατά 
συνέπεια, δεν είναι τοξικές και δεν προκα-
λούν ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Επι-
πλέον, είναι και ωοκτόνες, οπότε, συνήθως, 
μια εφαρμογή αρκεί.

Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές θερα-
πευτικές επιλογές, σε περίπτωση που έχουμε 
παιδιά κάτω των δύο ετών ή γυναίκες έγκυες 
ή θηλάζουσες, οπότε αντενδείκνυται η χρήση 
των παραπάνω αντιφθειρικών φαρμάκων.

Η επαναλαμβανόμενη τεχνική του υγρού 
χτενίσματος (που περιγράφηκε πρωτύτερα), 
εκτός από διαγνωστική είναι και θεραπευτι-
κή. Η βέλτιστη συχνότητα είναι υγρό χτένισμα 
κάθε τρεις ημέρες μέχρι να φτάσουμε σε τέσ-
σερα χτενίσματα χωρίς ψείρες.

Επίσης, φυσικές κολλώδεις ουσίες, όπως 
μαγιονέζα, βούτυρο ή βαζελίνη μπορούν 
να εφαρμοστούν για μισή ώρα στο κεφάλι, 
δρώντας με μηχανισμό ανάλογο με αυτό των 
διμεθικονών (πρόκληση ασφυξίας στις ψεί-
ρες). Παρομοίως, στο εμπόριο κυκλοφορούν 
φυσικά προϊόντα με αιθέρια έλαια ή φυτικά 
εκχυλίσματα, που δρουν με ανάλογους μη-
χανισμούς.

Αν οι γονείς επιθυμούν, για να νιώθουν σί-
γουροι, μπορούν να πλύνουν τις χτένες και τις 
βούρτσες μαλλιών με ζεστό νερό και σαπού-
νι, ώστε τα αντικείμενα αυτά να απαλλαγούν 
από τυχόν εναπομείνασες ψείρες και κόνι-
δες. Οι ψείρες σε μαξιλαροθήκες και άλλα 
κλινοσκεπάσματα ή ρούχα καταστρέφονται 
αποτελεσματικά με πλύσιμο >60 βαθμούς ή 
στέγνωμα σε στεγνωτήριο στους 60 βαθμούς 

για 15 λεπτά. Το καθάρισμα των καναπέδων 
ή των χαλιών δεν είναι αναγκαίο, καθώς 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ψείρες και 
τα αυγά τους επιβιώνουν ελάχιστα στο περι-
βάλλον και ακόμα πιο λίγο παραμένουν μο-
λυσματικές/ά. Επίσης, το σκούπισμα του πα-
τώματος με ηλεκτρική σκούπα (όχι σκουπάκι 
χειρός) τις απομακρύνει αποτελεσματικά. 

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι πολλές φορές 
σε μέσα ενημέρωσης του κοινού υπάρχει η 
οδηγία τα μη δυνάμενα να πλυθούν υφάσμα-
τα/αντικείμενα να κλείνονται επί τριημέρου 
σε σακούλες. Η οδηγία αυτή είναι επιστημο-
νικά αβάσιμη και πρακτικά περιττός κόπος.

Η επιτυχημένη θεραπεία μιας φθειρίασης 
σε έναν κλειστό πληθυσμό (παιδικό σταθμό, 
τάξη σχολείου, πολύτεκνη οικογένεια κ.λπ.) 
στηρίζεται στη σύγχρονη θεραπεία όλων των 
ατόμων, ώστε να σπάσει ο κύκλος μετάδοσης 
του παρασίτου. Μάλιστα, η «τυφλή» θεραπεία 
όλων των πιθανά μολυσμένων ατόμων συνι-
στάται ως στρατηγική. Από την άλλη, η χρήση 
σκευασμάτων του εμπορίου που προλαμ-
βάνουν τις ψείρες είναι ίσως χρήσιμη, κάτω 
από δεδομένες συνθήκες, αλλά γενικώς δε 
συστήνεται σαν πάγια τακτική. Πάντως, το 
άτομο που έλαβε αντιφθειρική αγωγή μπορεί 
να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητές του 
(δεν απαιτείται απομόνωση). 

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να συμ-
βουλευόμαστε τον γιατρό μας πριν από την 
εφαρμογή οποιουδήποτε αντιφθειρικού 
σκευάσματος και να προσέχουμε τις οδηγί-
ες χρήσης (ειδικά για την ηλικία πάνω από 
την οποία επιτρέπεται η χρήση του), προς 
αποφυγή αρνητικών συμβαμάτων. Ειδικά, 
σε περίπτωση εμφάνισης σημείων τοπικής 
φλεγμονής ή σε ανθεκτική φθειρίαση, η εκτί-
μηση από γιατρό είναι αναγκαία. 

Τχης (ΥΙ) Βαΐα Δοκουσλή, Παιδίατρος
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Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε

• Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα. Γενικά αποφεύ-
γουμε να αγγίζουμε με τα χέρια μας τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μας.
• Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με τον αγκώνα ή ένα χαρτομάντηλο, 
απορρίπτουμε το χαρτομάντηλο, αμέσως μετά τη χρήση, σε κλειστό κάδο και πλένουμε αμέσως τα χέρια μας.
• Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολίας στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό 
σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 2105212054) και παραμένου-
με σπίτι μας.
• Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κατά τη διάρκεια ταξιδιού, ενημερώνουμε αμέσως το πλήρωμα και ανα-
ζητούμε ιατρική βοήθεια.
• Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα κρυολογήματος (όπως βήχα, πυρετό, καταρροή, πονόλαιμο), ή βρισκόμα-
στε κοντά με άτομα που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα, αποφεύγουμε τις κοντινές επαφές, και ιδιαίτερα 
με ηλικιωμένους ή άτομα με χρόνια νόσο.
• Πλένουμε τα χέρια μας, όταν μαγειρεύουμε, όταν φροντίζουμε ασθενείς, όταν ερχόμαστε σε επαφή με ζώα.
• Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας.

Covid-19
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Συμπτώματα

Χρήσιμες Οδηγίες

 Πυρετός

 Κόπωση

 Μειωμένη Λειτουργία νεφρών

 Διάρροια

 Φτέρνισμα

 Καταρροή

 Πονόλαιμος

 Ξηρός βήχας

 Δύσπνοια

 Μειωμένα λευκά αιμοσφαίρια


