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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...

Σχολή Πολέμου 
                     Στρατού Ξηράς
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Επικαιρότητα

Δραστηριότητες

Παρουσίαση
Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς 

Κοινωνική Προσφορά

Μέριμνα Προσωπικού

Προληπτική Ιατρική
Προλαμβάνοντας την εξάπλωση του SARS-Cov-2 

με τις μάσκες και άλλες παρεμβάσεις

Ιστορία & Παράδοση
Η Μάχη της Δοϊράνης

(5-6 Σεπτεμβρίου 1918)

Μέτρα Προστασίας κατά του COVID-19

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

& Ενημέρωση
ΣΤΡΑΤΟΣ

Αγαπητοί αναγνώστες,

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Χαιρετισμός Διοικητή

Η παρουσίαση της Σχολής Πολέμου του Στρατού Ξηράς 
(ΣΠΣΞ) ως κύριου θέματος του Περιοδικού Στρατός και 
Ενημέρωση αποτελεί εξαιρετική τιμή για τη Διοίκηση, το 
προσωπικό και τους Σπουδαστές της Σχολής.

Η Σχολή ως κορωνίδα της εκπαίδευσης του ΣΞ, διε-
ξάγει το τελευταίο κύριο Σχολείο που αποτελεί την ανώ-
τερη κλαδική εκπαιδευτική πρόκληση για κάθε Αξιωμα-
τικό του ΣΞ. 

Μετά την πρόσφατη μετονομασία της από Σχολή Διοί-
κησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) σε Σχολή Πολέμου του Στρα-
τού Ξηράς (ΣΠΣΞ), προβαίνει με σταθερά βήματα στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, έτσι ώστε –εκτός από την 
εμπέδωση από τους Σπουδαστές των απαιτούμενων γνώσεων της στρατιωτικής τέχνης και επιστήμης– να διαμορφώσει τους 
Αξιωματικούς που θα ηγηθούν και θα οδηγήσουν τον ΣΞ με επιτυχία στο μέλλον. 

Έχοντας στις τάξεις της ως εκπαιδευτές κατάλληλους Αξιωματικούς με βαθειά γνώση της στρατιωτικής τέχνης και επι-
στήμης, και με συσσωρευμένη εμπειρία από την υπηρέτησή τους σε Σχηματισμούς και Μονάδες του ΣΞ, καλλιεργεί στους 
Σπουδαστές, αίσθημα ευθύνης, ενθουσιασμού και πρωτοβουλίας, την επιδίωξη της αριστείας, την ικανότητα ανάπτυξης νέων 
και καινοτόμων ιδεών.

Αποτελεί πρωτοπόρο εκπαιδευτικό ίδρυμα ως προς την παραγωγική ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων διεξαγωγής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαί-
δευση, προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο χωρίς τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων. 

Παράλληλα, ως το θεσμοθετημένο Κέντρο Σκέψης του ΣΞ (Think tank), παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της 
σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων σε τακτικό επίπεδο (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτό), προκειμένου να επιτυγ-
χάνεται η ταχεία ενσωμάτωση στην εκπαίδευση και τη λειτουργία του ΣΞ νέων στοιχείων ή αλλαγών που έχουν επέλθει στον 
τομέα αυτό. 

Ως Διοικητής της Σχολής γνωρίζοντας τις δυνατότητές της, συναισθανόμενος την ιστορική παρακαταθήκη των προηγούμενων 
γενεών Αξιωματικών, αλλά και διαβλέποντας τις προκλήσεις-ευκαιρίες του μέλλοντος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η 
ΣΠΣΞ:

• Θα συνεχίσει να παρέχει στους αυριανούς Διοικητές και Επιτελείς, πολυεπίπεδη και ρεαλιστική εκπαίδευση υψηλού επι-
πέδου, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση κατάλληλων στοιχείων της στρατιωτικής προσωπικότητάς τους, προκειμένου να 
καταστούν άξιοι και ικανοί συνεχιστές της ιστορίας του ένδοξου Ελληνικού Στρατού.

• Θα επιδιώκει πάντα να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, ως προς την ικα-
νότητα εκσυγχρονισμού αλλά και εισαγωγής καινοτόμων ιδεών στις διαδικασίες σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων, στο 
σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Ταξίαρχος Στυλιανός Κάλφας 
                Διοικητής
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Εορτασμός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Στις 5 Αυγούστου 2020, ο Διοικητής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-ΟΗQ, 

παρέστη στον εορτασμό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 

στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Στρατοπέδου «Στγού Νικολάου 

Πλαστήρα».

1η ΣΤΡΑΤΙΑ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

Γ΄
 Σ

Σ 
«Μ

ΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 Επίσκεψη της εγγονής του 
Μακεδονομάχου Παύλου Μελά 
κ. Ναταλίας Ιωαννίδη
Στις 3 Ιουλίου 2020, επισκέφτηκε το Οχυρό 

«ΡΟΥΠΕΛ» η εγγονή του Μακεδονομάχου Παύ-

λου Μελά, κ.Ναταλία Ιωαννίδη, όπου και ξενα-

γήθηκε από τον Διοικητή του 10 ΣΠ.

 Επίσκεψη του Διοικητή 1ης 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ στο 
ΕΦ Κρυσταλλοπηγής
Στις 8 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε επί-

σκεψη του Διοικητή 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στο ΕΦ 

Κρυσταλλοπηγής.
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 Ετήσιο μνημόσυνο
Στις 19 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων για την προάσπιση της Δημοκρατίας, κατά την 

διάρκεια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής το 1974 και πραγματοποίηση τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Ηρώο 

του Σ. Στρατού.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ΄
 Σ

Σ 
«Μ

ΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 Επίσκεψη του Επιτελάρχη της KFOR στην έδρα του Στρατηγείου του NRDC-GR
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2020, ο Επιτελάρχης της KFOR, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του Στρατηγείου, επισκέφτηκε την έδρα 

του Στρατηγείου του NRDC-GR στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να ενημερωθεί, τόσο για την οργάνωσή του, όσο και για τις προγραμ-

ματισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητές του. Η υπόψη επίσκεψη αποτέλεσε τη συνέχεια εκείνης του Διοικητού της KFOR στο 

NRDC-GR. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συναντήθηκε με τον Επιτελάρχη του NRDC-GR και συζήτησαν θέματα κοινού ενδια-

φέροντος, με σκοπό τη σταθερή βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Στρατηγείων, καθώς και τους τομείς στους οποίους το 

NRDC-GR έχει τη δυνατότητα να συνδράμει αποτελεσματικά, σε επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας, την KFOR. 

Πραγματοποιήθηκε επίσης λεπτομερής παρουσίαση σχετικά με τη δομή, την αποστολή και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 

NRDC-GR.
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Δ΄
 Σ

Σ 
«Θ

ΡΑΚΗ»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 Επίσκεψη αντιπροσωπείας των ΗΠΑ καθώς και 
του κ. ΥΕΘΑ στην Αλεξανδρούπολη
Στις 23 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη επίσκε-

ψη στρατιωτικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, καθώς και των κυρίων ΥΕΘΑ, Πρέσβη 

Geoffry Pyatt και Γενικού Προξένου των ΗΠΑ, Gregory Pfleger, συνοδευόμενων από τον Διοικητή του Δ΄ 

ΣΣ και τον Διοικητή της XII Μ/Κ ΜΠ, στο πλαίσιο διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και των παρεχομένων 

διευκολύνσεων Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, προς την 101 Α/Μ Ταξιαρχία των ΗΠΑ. Επισκέφθηκαν αρχικά 

τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης, όπου τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Οργανισμού του Λιμένα και ακολούθησε ενημέρωση για τις δρα-

στηριότητες που εκτελούνται στο λιμάνι. Στη συνέχεια, περιηγήθηκαν στους χώρους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων, επισκέφθηκαν 

τους χώρους διαμονής των στρατευμάτων των ΗΠΑ στην ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ, καθώς και το ΚΕΞ και τέλος περιηγήθηκαν με Ε/Π CH-47D άνωθεν 

των εγκαταστάσεων του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και της περιοχής της σχεδιαζόμενης επέκτασης του συστήματος αγωγού καυσίμων. 

Η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποκόμισε άριστες εντυπώσεις για το επίπεδο ετοιμότητας του Σ. Στρατού, καθώς και της αποτελεσμα-

τικής συνεργασίας και παροχής υποστήριξης των Ελληνικών ΕΔ στις συμμαχικές δραστηριότητες.

 Επίσκεψη Yπουργού Εσωτερικών της Αυστρίας στο ΕΦ «1» στις Καστανιές του Έβρου
Στις 26 Αυγούστου 2020, ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, κ. Karl Nehammer, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Μετανάστευ-

σης & Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον Διοικητή της 3 Μ/Κ ΤΑΞ, 

πραγματοποίησαν επίσκεψη στο ΕΦ «1» στις Καστανιές του Έβρου, 

όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στα 

Ε/Τ κατά μήκος του Έβρου ποταμού.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»
 ΠΕ/95 ΑΔΤΕ

 ΠΕ/95 ΑΔΤΕ 
 Στις 13 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 77ης Επετείου Απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Στις εορταστι-

κές εκδηλώσεις παρευρέθηκε η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

 Στις 18 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ», έδρα της 395 ΕΑΡΜΕΘ, τελετή 

ονοματοδοσίας του Διοικητηρίου της 395 ΕΑΡΜΕΘ σε «Διοικητήριο ΑΝΤΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ» και επιμνημόσυνη 

δέηση στη μνήμη του εκλιπόντος Αντιστρατήγου Ιωάννη Τζανιδάκη.

9
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΠΕ/98 ΑΔΤΕ 
Στις 30 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε από τον Αντιστράτη-

γο ε.α κ. Σταύρο Κουτρή (Πρόεδρο ΕΑΑΣ Αθήνας), εθιμοτυπι-

κή επίσκεψη στην 98 ΑΔΤΕ.

 ΠΕ/5η ΤΑΞΠΖ 
 Στις 24 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης του ΣΠΕΝ της 2020 Γ΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) 

Ε. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ», στο 547 Α/Μ TΠ.

 Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η κατάταξη Ν/Σ οπλιτών της 2020 Ε΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) Ε. 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ», στο 547 Α/Μ TΠ.

 ΠΕ/79 ΑΔΤΕ
 Στις 10 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ», η τελετή βράβευσης του 

προσωπικού που συμμετείχε σε δράσεις αποτροπής.

 Στις 5 και 6 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 194ης Επετείου της Ναυμαχίας της Μυκάλης στον Ιερό Ναό 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο Σάμου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ΠΕ/80 ΑΔΤΕ 
Στις 7 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία 2020 

Δ΄ ΕΣΣΟ.

 ΠΕ/96 ΑΔΤΕ 
Στις 22 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Αγίας 

Μαρκέλλας (εκ των πολιούχων Αγίων της Χίου) στο χ. Βολισσός.

 ΠΕ/ΤΔ 41 ΣΠ 
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του κ. Α/ΓΕΣ, στο Στρατόπεδο «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»  ΔΙΚΕ
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Διοικητή της ΑΣΔΥΣ στο Στρατόπεδο «Αντγου Κ. Παπαπαναγιώτου».

 306 ΕΒΤ
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιή-

θηκε επισκευαστικό έργο από προσωπικό 

του Εργοστασίου σε ειδικό τεχνικό υλικό.

 ΜΕΡΥΠ
 Στις 2 Ιουλίου 2020, η κ. Ναταλία Ιωαννίδη, εγγονή του 

Παύλου Μελά, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Στρατιωτικό 

Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων «ΤΟΨΙΝ».
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 Στις 7 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε προώθηση 10 Β/Τφ 

βαγονιών καυσίμου F-54 στην ΠΕ/Δ΄ ΣΣ.

 Στις 24 Αυγούστου 2020, έγινε καταστροφή αποσυσκευ-

ασμένων-επικίνδυνων κατασχεθεισών εκρηκτικών υλών 

εμπορίου του πλοίου «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ι ΜΠ «ΣΜΥΡΝΗ»
Στις 18 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της μνήμης της Κυπριακής Τραγωδίας, στο «Άλσος Αγνοουμένων Κυπρι-

ακής Τραγωδίας», στην Τοπική Κοινότητα Βεργίνας, παρουσία του Διοικητή της Μεραρχίας.

 71 Α/Μ ΤΑΞ
Στις 28 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Βουλευτή Ν. Κιλκίς, κ. Φραγγίδη Γεώργιου, στην έδρα της Ταξιαρχίας, στο 

Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ [ΠΖ] ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ».

 1η ΤΑΞΑΣ
Στις 20 Ιουλίου 2020, τελέσθηκε ο εορτασμός του Προστάτη του Όπλου της ΑΣ, Προφήτη Ηλία, στα Α/Δ της Ταξιαρχίας.
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 13η ΔΕΕ
Στο πλαίσιο συνδρομής ελέγχου των προσφυγικών ροών, πραγματοποιήθηκαν πλεύσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων 

από πλωτά μέσα και προσωπικό των ΕΤΕΘ, σε συντονισμό με το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, καθώς και εκπομπή πεζοπόρων περιπόλων μετά 

Στρατιωτικών Εκπαιδευμένων Σκύλων-Συνοδών (ΣΕΣ-Σ).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Γ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ  34 Μ/Κ ΤΑΞ
Στις 9 Ιουλίου 2020, έλαβε χώρα στο ΕΠΚΕΕΑΠ εκπαίδευση στους κατοικημένους τόπους με συμμετοχή προσωπικού και μέσων των 

Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 34 Μ/Κ ΤΑΞ. 33 Μ/Κ ΤΑΞ
 Στις 8 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στα Πλωτά Μέσα με συμμετοχή των 506-525 Μ/Κ ΤΠ και 33 ΛΜΧ .

 NRDC-GR
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, το Στρατηγείο του ΝRDC-GR ξεκίνησε εκπαίδευση μίας εβδομάδας, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη 

των νεοτοποθετημένων στελεχών, για την άσκηση GORDIAN KNOT-20. Σκοπός της εκπαίδευσης αυτής, είναι να βοηθήσει τα στε-

λέχη αυτά προκειμένου να ενσωματωθούν προοδευτικά στο περιβάλλον του Στρατηγείου, ακολουθούμενη και από την εσωτερική 

εκπαίδευση των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Επιτελείου. Βασικές γνώσεις, διαδικασίες του Επιτελείου και χρησι-

μοποιούμενα εργαλεία, είναι τα μέσα τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινή τους εργασία μέσα στο περιβάλλον του Στρατηγεί-

ου και του ΝΑΤΟ. Με την έναρξη της υπόψη εκπαίδευσης, ο Επιτελάρχης του ΝRDC-GR καλωσόρισε τα νεοτοποθετημένα στελέχη 

και τους ευχήθηκε μία επωφελή εκπαίδευση, μία ομαλή ενσωμάτωση και μία παραγωγική περίοδο υπηρεσίας στο ΝRDC-GR.

 583 M/Π ΤΠ & 628 Μ/Π ΤΠ
Στις 20 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε 

ΤΑΜΣ «ΠΑΓΩΝΔΑΣ» σε παραμεθόριο περιοχή 

από 583 Μ/Π ΤΠ και 628 Μ/Π ΤΠ.

 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση φόρτωσης ΒΤΥ στους σιδηρόδρομους από το 525 Μ/Κ ΤΠ, την 33 ΕΜΑ και τoν 33 ΛΑ-Τ.

 Από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε Δοκιμή Σχεδίων τύπου ROCK-DRILL, με μέριμνα των Μονάδων Ελιγμού της 33 Μ/Κ ΤΑΞ.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
 31 Μ/Κ ΤΑΞ & ΧΧV TΘT
Στις 22 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιχειρησιακής ετοιμό-

τητας και ικανότητας των Μονάδων του Δ΄ ΣΣ, πραγματοποιήθηκε ενεργοποίηση της ΔΑΕ(+) των 31 Μ/Κ ΤΑΞ και ΧΧV ΤΘΤ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1η  ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕU-OHQ
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο ΠΑ-ΠΒ Πετροχωρίου, η επίδοση αναμνηστικών από 

τον Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕU-OHQ, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ουλαμών Αρμάτων ΤΘ Ταξχι-

ών, με τη συμμετοχή δυνάμεων C' Company/3rd Battalion/15 Infantry Regiment United States Army.

 ΧΧV TΘT
Στις 16 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Σχηματισμών και της ικανότητάς τους για διε-

ξαγωγή επιχειρήσεων σε υδάτινα κωλύματα, σε συνθήκες σύγχρονου πεδίου μάχης, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε πλωτά μέσα 

από Μονάδες της ΧΧV ΤΘΤ, στην τεχνητή λίμνη του Στρατοπέδου «Βόγδου».

 31 Μ/Κ ΤΑΞ
Στις 26 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιχειρη-

σιακής ετοιμότητας και ικανότητας των Μονάδων του Δ΄ ΣΣ, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΕΚΤΟΡΑΣ» «Το Σ. Μ/Κ ΛΠΖ κατά την 

εσπευσμένη επίθεση με πραγματικά πυρά», από Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 31 Μ/Κ ΤΑΞ στο ΠΑ-ΠΒ «ΑΕΤΟΥ».

 50 Μ/Κ ΤΑΞ 
Στις 27 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης της εκπαίδευσης και βελτίωσης της επιχειρησια-

κής ετοιμότητας και ικανότητας των Μονάδων του Δ΄ ΣΣ πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΒΙΣΒΙΖΗΣ», «Το Σ. ΙΜΑ κατά την υπέρβα-

ση-αντεπίθεση», από Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες της 50 Μ/Κ ΤΑΞ, στο ΠΑ-ΠΒ «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ».
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΕΝ

 Στις 13 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του 547 

Α/Μ TΠ σε αντικείμενα επιχειρήσεων σε κατοικημένους τόπους.

 79 ΑΔΤΕ 
Στις 7 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η ΤΑΜΣ «ΑΠΟΤΡΟΠΗ» με συμμετοχή των μονάδων της 79 ΑΔΤΕ.

 98 ΑΔΤΕ 

Στις 21 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 

ΔΑΕ από Μονάδες της 98 ΑΔΤΕ.

 5η ΤΑΞΠΖ 
 Στις 12 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε αντι-

κείμενα επιτήρησης-αναγνώρισης και επιχειρησιακά αντικείμενα.

 80 ΑΔΤΕ 
Στις 12 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στους εξομοιωτές.

 96 ΑΔΤΕ 
Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη η ΤΑΜΣ «ΙΑΣΩΝ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ» στη β/ν Άγ. Στέφανος Λαγκάδας.

 88 ΣΔΙ 
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Περιοχή Ευθύνης της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ», πραγ-

ματοποιήθηκε βολή πολ/λου 0,50'' και φορητού οπλισμού από ΤΣ (MAGNA).
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ

 ΜΕΡΥΠ
 Στις 13 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε έλεγχος Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων – Ενεργοποίηση Δύναμης Ταχείας Aντίδρασης 

«Δ3» στο ΣΣΜ.

 Από 17 Αυγoύστου 2020 ξεκίνησε σχολείο πιλοτικής εκπαίδευσης (6 συνοδών και 2 

σκύλων) περιπόλου ΣΕΣ-Σ φύλαξης.

 303 ΠΕΒ
Από 6 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση Μ. Λοχιών ΣΜΥ 19.

 ΚΕΕΔ
 Από 30 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΕΔ το Σχολείο Κολυμβητών Μάχης.

 Στις 31 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε θαλάσσια εκπαίδευση των σπουδαστών της ΣΑΝ με τη χρήση πλωτών μέσων.

 Από 20 έως 24 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο 

ΚΕΕΔ το Σχολείο Παροχής Α΄ Βοηθειών στο Πεδίο της 

Μάχης (ΤCCC) με τη συμμετοχή σπουδαστών της ΣΣΕ.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
 71η Α/Μ ΤΑΞ 
 Την 1η Ιουλίου 2020, διεξήχθη με συμμετοχή Ε/Π, η ΤΑΜΣ 

Δύναμης «Δ» του 595 Α/Μ ΤΠ, στο ΠΒ Νέας Σάντας.

 1η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ 
 Από 1 έως 3 Ιουλίου 

2020, διεξήχθη εκπαίδευ-

ση στον «Ορεινό Αγώνα» 

(υπέρβαση φυσικών εμπο-

δίων σε ιδιαίτερα ορεινό 

και δύσβατο έδαφος), από 

το προσωπικό των Μονά-

δων της Ταξιαρχίας.

 Στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη με συμμετοχή Ε/Π, ΤΑΜΣ 

Δύναμης «Δ» του 601 Α/Μ ΤΠ, στον αεροδιάδρομο Κιλκίς.

 Από 20 έως 23 Ιουλίου 

2020, διεξήχθη εκπαίδευση 

στις «Καταστροφές-Ναρκο-

πόλεμο» (διατήρηση ικανό-

τητας στον χειρισμό ΕΥ και 

ναρκών, εκτέλεση κατα-

στροφών και ναρκοθετή-

σεις), από το προσωπικό των 

Μονάδων της Ταξιαρχίας.

 1 ΤΑΞΑΣ
Την 1 Ιουλίου 2020, διεξήχθη εκπαίδευση πληρωμάτων ΕΕ/Π ΑΗ-64Α/DHA των 1ου και 2ου ΤΕΕΠ, στο Σχολείο Όπλων Τακτικής 

(ΣΟΤ) της ΠΑ στο Α/Δ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ.

 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
 Στις 9 Ιουλίου 2020, εκτελέσθηκαν Επιχειρησιακές Βολές από προσωπικό του 521 ΤΠΖΝ, στο ΠΒ Γλαφυρών.

 Από 8 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε επάνδρωση-επιτήρηση των Διαπόντιων Νήσων, με παροχή ιατρικής και τεχνικής υποστή-

ριξης στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας, από προσωπικό του 575 ΤΠΖΝ.

 13 ΔΕΕ 
 Από 6 έως 10 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε συντήρηση 

ικανότητας Υποβρύχιου Καταστροφέα, από το προσωπικό της 

Διοίκησης.

 Στις 7 Ιουλίου 2020, διεξήχθη συνεκπαίδευση του 2ου ΕΤΕΘ με 

την Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ, στον κόλπο Γέρας (ν. Λέσβος). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς με μεθοδικότητα, σεβασμό στις παραδόσεις, πίστη στο 

ανθρώπινο δυναμικό, επίγνωση της Ιστορίας, πλήρη αντίληψη του παρόντος και με βλέμμα στο 

μέλλον, αποτελεί τον χώρο διάπλασης των αυριανών Αξιωματικών ηγετών που θα είναι ικανοί 

να εμπνεύσουν και να συμβάλλουν αποφασιστικά στη συνεχή προσαρμογή του ΣΞ στις εκά-

στοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις, προκειμένου να είναι πάντα σύγχρονος, αποτελεσματικός και 

ισχυρός πυλώνας αποτροπής της χώρας μας.

Έμβλημα Σχολής 
Το έμβλημα της Σχολής απεικονίζει την κεφαλή της σπουδαιότερης στρατηγικής μεγαλοφυΐας όλων 
των εποχών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, φέροντας την κάλαμο αριστερά –σύμβολο γνώσης και σπου-
δής– και το ξίφος δεξιά, σύμβολο ισχύος και αποφασιστικότητας. 

Φέρει την επιγραφή «Εστρατήγησεν προς το νικήσαι», από το έργο του Πλούταρχου Αλέξανδρος, και 
σημαίνει «στη νίκη (του Αλέξανδρου) συντέλεσε η στρατηγική του ικανότητα». Ρήση που σε συνδυασμό 
με τις αναφερόμενες απεικονίσεις και σύμβολα αντικατοπτρίζει την κύρια προσπάθεια της Σχολής για 
τη διαμόρφωση Επιτελών και Διοικητών, ικανών να σχεδιάζουν και να διεξάγουν επιχειρήσεις που να 
εξασφαλίζουν τη νίκη σε όλες τις διαστάσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Σχολή Πολέμου  
          Στρατού Ξηράς
Σχολή Πολέμου  
          Στρατού Ξηράς
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ιστορικά Στοιχεία 
Η Σχολή συγκροτήθηκε και λειτουργεί 

από τον Φεβρουάριο του 2003, στη Θεσσα-
λονίκη, στο Στρατόπεδο του Μακεδονομά-
χου «Οπλαρχηγού Δημητρίου Νταλίπη».

Προήλθε από τη συνένωση της Σχολής 
Επιτελών και της Πτέρυγας Ψυχολογι-
κών Επιχειρήσεων της Ανώτατης Σχο-
λής Πολέμου και από συγκροτήσεώς της, 
λειτούργησε με την ονομασία Σχολή Δι-
οίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) μέχρι την 
31η Μαΐου 2019, ενώ από την 1η Ιουνίου 
2019, μετονομάσθηκε σε Σχολή Πολέμου 
Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ). 

Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει από 
τη Σχολή 34 Εκπαιδευτικές Σειρές, 32 
με την ονομασία της ως ΣΔΙΕΠ και 2 ως 
ΣΠΣΞ. Την παρούσα περίοδο είναι σε εξέ-
λιξη η εκπαίδευση της 3ης ΕΣ ως ΣΠΣΞ. 

Αποστολή 
Αποστολή της Σχολής είναι: 

1Η παροχή γενικής, διοικητικής και επι-
τελικής εκπαίδευσης επί της στρατιω-

τικής επιστήμης και τέχνης, με σκοπό την 
κατάρτιση Επιτελών ικανών στη σχεδία-
ση, διεύθυνση, διεξαγωγή επιχειρήσεων 
στο Τακτικό Επίπεδο και την προετοιμα-
σία διοικητών ικανών να επιχειρούν σε 
ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και εξελισσό-

μενο επιχειρησιακό περιβάλλον, σύμφω-
να με τα ισχύοντα δόγματα του ΣΞ.

2Η παρακολούθηση, μελέτη, δοκιμή και 
υποβολή προτάσεων για την αναπρο-

σαρμογή των δογμάτων του ΣΞ στις σύγ-
χρονες και μελλοντικές συνθήκες. 

3Η εκπόνηση μελετών, ο σχολιασμός 
θεσμικών κειμένων και Στρατιωτικών 

Κανονισμών, στο πλαίσιο της δραστηρι-
οποίησής της ως Κέντρο Σκέψης «think 
tank» του ΣΞ. 

4Η διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετά-
σεων για τη φοίτηση των Αξιωματικών 

του ΣΞ στην ΑΔΙΣΠO.

Όραμα της Σχολής
Το όραμα της Σχολής, εδραζόμενο στο 

αντίστοιχο του ΓΕΣ και με βάση την απο-
στολή της: 

 Στοχεύει στη συμβολή της Σχολής, 
στο μέτρο που της αναλογεί, στη διαμόρ-
φωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματι-
κού Στρατού, ικανού να δρα με επιτυχία 
στο πολυδιάστατο και γεμάτο προκλήσεις 
επιχειρησιακό περιβάλλον, μέσω:

• Της διατήρησης και προαγωγής προς 
το «βέλτιστο και επιθυμητό» του υψηλής 
ποιότητας εκπαιδευτικού έργου της, εν-

σταλάζοντας στους αυριανούς Διοικητές 
και Επιτελείς τις απαραίτητες γνώσεις και 
εκείνα τα στοιχεία σκέψης, δράσης και 
συμπεριφοράς που θα τους καταστήσουν 
την «κινητήρια δύναμη» των Μονάδων 
και Επιτελείων που θα κληθούν να στε-
λεχώσουν.

• Της εκπόνησης και διαμόρφωσης 
προϊόντων υψηλής αξίας στο πλαίσιο της 
συνεργασίας και συνδρομής στη δια-
μόρφωση εθνικών-συμμαχικών θεσμι-
κών κειμένων και ΣΔΗΜ, καθώς και της 
συνεχούς και αυξανόμενης δραστηριο-
ποίησης της Σχολής ως «Κέντρο Σκέψης 
του ΣΞ».

 Εμπνέεται από τη σύγχρονη ρήση: 
«Το χθες με βαραίνει και το συλλογιέμαι, 
το σήμερα με προκαλεί και το αντιμετωπί-
ζω, το αύριο δεν μπορεί να περιμένει και 
ετοιμάζομαι γι’ αυτό».

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση στη ΣΠΣΞ καλύπτει 

αναγκαίους τομείς για την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών αντικειμενικών σκοπών 
που απορρέουν από την αποστολή της 
Σχολής. Διεξάγεται, σύμφωνα με το γε-

νικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχο-
λής, τις ειδικές οδηγίες και κατευθύν-
σεις του ΓΕΣ και το εκάστοτε αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που εφαρμό-
ζεται σε κάθε εκπαιδευτική σειρά, σε 
δύο στάδια, όπως παρακάτω:

 Το 1ο στάδιο αφορά χρονικό διάστη-
μα 10 εβδομάδων προπαρασκευαστικής 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των Σπου-
δαστών με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, σε 
αντικείμενα Στρατιωτικής Γεωγραφίας, 
Στρατιωτικής Ιστορίας, Στρατιωτικών Κα-
νονισμών και Εγχειριδίων Εκστρατείας, 
εξασφαλίζοντας την επικαιροποίηση και 
αναμόχλευση των γνώσεων των Σπου-
δαστών, για να δύνανται να παρακολου-
θήσουν το απαιτητικό πρόγραμμα του 2ου 
σταδίου της Σχολής.

 Το 2ο στάδιο αφορά τη δια φυσικής 
παρουσίας φοίτηση και διαρκεί συνολικά 
24 εβδομάδες, χωρισμένο σε δύο περιό-
δους των 13 και 11 εβδομάδων, περιλαμ-
βάνοντας: 

• Θεωρητική εκπαίδευση των κύριων 
αντικειμένων σχεδίασης και διεύθυνσης 
που απαιτούνται για τη εκτέλεση επιχειρή-

σεων σε τακτικό επίπεδο, καθώς και αντι-
κειμένων Διοίκησης και Ηγεσίας, Πληρο-
φοριακών-Ψυχολογικών επιχειρήσεων 
και διεκπεραίωσης επιτελικού έργου.

• Πρακτική εξάσκηση στη σχεδίαση επιχει-
ρήσεων με διεξαγωγή ρεαλιστικών Τακτικών 
Ασκήσεων Άνευ Στρατεύματος (ΤΑΑΣ) επί 
χάρτου, όπου οι Σπουδαστές αναλαμβάνουν 
καθήκοντα των επιτελών που συνθέτουν το 
επιτελείο ενός Σχηματισμού. 

 Κατά τις ασκήσεις δίνεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ανάπτυξη της ικανότητάς 
τους στην έγκαιρη τακτική αντίληψη μη 
αναμενόμενων ενεργειών, που προτίθε-
ται να εκτελέσει ο εκάστοτε αντίπαλος, 
καθώς και στη σχεδίαση μη αναμενόμε-
νων δικών μας ενεργειών που θα αιφνι-
διάσουν τον αντίπαλο και θα οδηγήσουν 
στο επιδιωκόμενο τακτικό αποτέλεσμα 
και στη νίκη σε όλα τα επίπεδα. 

•  Διεξαγωγή δοκιμών σχεδίων, καθώς 
και διεξαγωγή ασκήσεων στο Πολεμι-
κό Παίγνιο (ΠΠ) «ΙΑΝΟΣ» με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, με στόχο την 
ανάπτυξη της τακτικής σκέψης και την 

έκθεση των Σπουδαστών σε πιεστικές 
συνθήκες χρόνου και δυσμενών κατα-
στάσεων, ώστε να αποκτήσουν αυτοπε-
ποίθηση και ικανότητα ορθής αντίδρασης 
σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις, 
εμπεδώνοντας ταυτόχρονα πλήρως, τις 
θεωρητικές γνώσεις. 

• Πραγματοποίηση διαλέξεων-σεμινα-
ρίων επί θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και 
Στρατηγικής, διαχείρισης στρατιωτικού 
προσωπικού σε στρεσογόνες καταστά-
σεις, μελέτης συμπερασμάτων ιστορικών 
και σύγχρονων μαχών, νομικών θεμάτων 
(Ποινικό Δίκαιο στις ΕΔ, Διεθνές Δίκαιο – 
Δίκαιο του Πολέμου), επίκαιρων θεμά-
των επιχειρησιακής φύσεως (π.χ. αντιμε-
τώπιση προσφυγικών-μεταναστευτικών 
ροών, υβριδικού πολέμου/επιχειρήσε-
ων, κ.λπ.). 

Το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής 
εκτός από τη διεξαγωγή του κύριου Σχο-
λείου Επιτελών και Διοικητών, περιλαμ-
βάνει επιπλέον:

• Τη διεξαγωγή σε ετήσια βάση από το 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2018 Σχολείου ασύγχρονης τηλεκπαίδευ-
σης στη «Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης 
Απόφασης (ΣΔΙΛΑ)», με τη συμμετοχή 
Αξιωματικών που υπηρετούν σε διάφορες 
θέσεις επιτελείων του ΣΞ και επιθυμούν 
την εκμάθηση ή εμπέδωση των γνώσεών 
τους επί της υπόψη διαδικασίας. 

• Τη φιλοξενία του σχολείου αξιολογητών 
σε ετήσια βάση, που διεξάγεται με μέριμνα 
του ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΑΞ στις εγκατα-
στάσεις της Σχολής, για την εκπαίδευση 
Αξιωματικών, προκειμένου να χρησιμο-
ποιηθούν ως Αξιολογητές στη διαδικασία 
Εθνικών Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων. 

• Την έκτακτη (ad-hoc) πραγματοποί-
ηση Σχολείων με εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση (σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεκπαί-
δευση) επί αντικειμένων αρμοδιότητάς 
της όπως αυτό της Στρατιωτικής Διαδικα-
σίας Λήψης Απόφασης (ΣΔΙΛΑ), καθώς 
και ενημερωτικών-εκπαιδευτικών δια-
λέξεων ή σεμιναρίων προς κάλυψη ανα-
κυπτουσών επιχειρησιακών αναγκών, 
κατόπιν διαταγών του ΓΕΣ.

Για την υποστήριξη του προαναφερό-
μενου εκπαιδευτικού έργου, η Σχολή δι-
αθέτει πρότυπες εκπαιδευτικές εγκατα-
στάσεις και εγκαταστάσεις διαβίωσης των 
Σπουδαστών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• Αίθουσες διδασκαλίας, δυναμικό-
τητας έως 25 ατόμων εξοπλισμένες με 
όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εποπτικά 
και ψηφιακά μέσα για τη διεξαγωγή της 
εκπαίδευσης, καθώς και δυνατότητα δι-
ασύνδεσης των Σπουδαστών στο εκπαι-
δευτικό δίκτυο της Σχολής.

• Αίθουσες εκπαίδευσης για τη διε-
ξαγωγή του ΠΠ «ΙΑΝΟΣ», κατάλληλα δι-
αμορφωμένες και εξοπλισμένες για να 
εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
του παιγνίου.

• Αμφιθέατρο για πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δι-
αλέξεων, όταν απαιτείται η ταυτόχρονη 
παρουσία του συνόλου των Σπουδαστών.

• Αίθουσα τηλεκπαίδευσης εξοπλισμέ-
νη με όλα τα σύγχρονα μέσα, παρέχοντας 

στη Σχολή δυνατότητες διεξαγωγής εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης με ασύγχρονη 
και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, καλύπτο-
ντας τις ανάγκες των Σχολείων εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης στη ΣΔΙΛΑ, αλλά 
και του κύριου Σχολείου Επιτελών-Δι-
οικητών σε έκτακτες περιπτώσεις όπως 
για το διάστημα που διακόπηκε η φοίτηση 
της 2ης ΕΣ με φυσική παρουσία, λόγω 
των μέτρων κατά της εξάπλωσης του 
COVID-19.

• Βιβλιοθήκη η οποία διαθέτει περισ-
σότερους από 7.000 τίτλους βιβλίων και 
περιοδικών, εμπλουτιζόμενη συνεχώς 
με νέους τίτλους διαφόρων κατηγοριών 
και θεματικών ενοτήτων, παρέχοντας τη 
δυνατότητα δανεισμού αναλόγως των 
αναγκών των Σπουδαστών, αλλά και επι-
τόπιας μελέτης σε κατάλληλα διαμορφω-
μένο χώρο. 

• Εξοπλισμένο γυμναστήριο που δια-
θέτει λουτρά και αποδυτήρια στον χώρο 

των εκπαιδευτηρίων, προσφέροντας τη 
δυνατότητα στους Σπουδαστές και στο 
προσωπικό της Σχολής εκτός από την εκ-
γύμναση του νου τους να γυμνάζουν και 
το σώμα τους κατά το αρχαίο ρητό «νους 
υγιής εν σώματι υγιεί».

• 2 κτήρια κοιτώνων για την κάλυψη 
των αναγκών διαμονής των Σπουδαστών 
που υπηρετούν εκτός περιοχής Θεσσαλο-
νίκης, τα οποία διαθέτουν:

 Μονόκλινα δωμάτια που παρέχουν 
όλες τις σύγχρονες ευκολίες για μια ευ-
χάριστη και άνετη διαμονή, εξασφαλίζο-
ντας την απερίσπαστη μελέτη και σπουδή 
των Σπουδαστών. 

 Αίθουσα αναψυχής με δυνατότητα 
προβολής προγραμμάτων τηλεόρασης 
και ταινιών, ειδικό χώρο εστίασης, κυλι-
κείο και χώρο με πλυντήρια και στεγνω-
τήρια ρούχων, στο πλαίσιο της παροχής 
διευκολύνσεων και υπηρεσιών που κα-

θιστούν τη διαμονή των Σπουδαστών ευ-
χάριστη και άνετη.

 Εξοπλισμένο γυμναστήριο που δια-
θέτει λουτρά, αποδυτήρια και 2 σάουνες. 

 Η Σχολή από τον Ιανουάριο 2018, 
εφαρμόζει τις αρχές του Κοινού Πλαι-
σίου Αυτοαξιολόγησης (ΚΠΑ), επιτυγ-
χάνοντας τη συνεχή βελτίωση των δια-
δικασιών λειτουργίας της, υιοθετώντας 
δράσεις που άλλαξαν σημαντικά τον 
τρόπο λειτουργίας και οδήγησαν στον 
εκσυγχρονισμό διαδικασιών και πρα-
κτικών προς όφελος της εκπαίδευσης 
και της λειτουργίας της, όπως θέσπιση 
κριτήριων αυτοαξιολόγησης, καθορισμό 
στόχων, πλήρη ηλεκτρονική διεκπε-
ραίωση αλληλογραφίας, συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων από Σπουδαστές και 
εκπαιδευτές-ομιλητές, κ.ά.

 Αποτέλεσμα της πετυχημένης λει-

τουργίας και απόδοσης ποιοτικού έργου 
ήταν η πιστοποίηση της Σχολής από την 
5η Οκτωβρίου 2018 ως προς την παροχή 
Στρατιωτικής εκπαίδευσης υψηλού επι-
πέδου, από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα 
Διαχείρισης Ποιότητας των Σχολών στη 
Στρατιωτική Εκπαίδευση (ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙ-
ΔΟΕ), καθώς πληροί όλα τα κριτήρια που 
προβλέπει η θεσμοθετημένη από το ΓΕΣ 
διαδικασία πιστοποίησης. 

Δραστηριότητες 
Παράλληλα με το εκπαιδευτικό της έργο, 

η Σχολή:
• Λειτουργεί ως Κέντρο Σκέψης 

(think tank) του ΣΞ, αξιοποιώντας τη 
γνώση και την εμπειρία των εκπαιδευ-
τών της μόνιμης δύναμης αλλά και των 
Σπουδαστών. Στο πνεύμα αυτής της 
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λειτουργίας της, συντάσσει επιτελικές 
μελέτες, υποβάλλει προτάσεις για την 
ενσωμάτωση του περιεχομένου Νατοϊ-
κών εγχειριδίων σε στρατιωτικά δημο-
σιεύματα (ΣΔΗΜ) του ΣΞ και συμμετέχει 
στην αναθεώρηση δογμάτων και στρα-
τιωτικών κανονισμών επί θεμάτων εν-
διαφέροντος ΓΕΣ.

• Αναθέτει την εκπόνηση στοχευμέ-
νων επιτελικών μελετών στους Σπου-
δαστές της, προάγοντας την καινοτομία, 
τη δημιουργική και αντισυμβατική (out 
of the box) σκέψη, προκειμένου να 
συμβάλλουν στη βελτίωση των δυνατο-
τήτων και τη μετεξέλιξη του ΣΞ, επιβρα-
βεύοντας στη συνέχεια εκείνους που οι 
εργασίες τους διακρίνονται ως προς 
την ποιότητα και την αποτελεσματικό-
τητα-εφικτότητα των προτεινόμενων 
καινοτομιών. 

• Για απόδοση της προσήκουσας τι-
μής αλλά και ανάδειξη της σημασίας για 
το ΣΞ της επιτυχούς ολοκλήρωσης της 
φοίτησης των εκπαιδευόμενων Αξιω-
ματικών στη Σχολή, διοργανώνει τελετή 
αποφοίτησης κατά την οποία απονέμο-
νται από την Ιεραρχία του ΓΕΣ τα πτυχία 
στους αποφοιτούντες, παρουσία των πο-
λιτειακών, στρατιωτικών και θρησκευτι-
κών Αρχών της περιοχής Θεσσαλονίκης, 
καθώς και αντιπροσώπων των κρατών 
που οι Αξιωματικοί τους συμμετείχαν 
στην εκπαίδευση. 

• Συμμετέχει στη διαδικασία παρα-

γωγής προϊόντων τηλεματικής εκπαί-
δευσης ενισχυμένης πραγματικότητας 
(augmented reality) σε συνεργασία με το 
ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ και τη ΣΠΗΥ, 
υποβάλλοντας εκπαιδευτικό υλικό για την 
παραγωγή ταινιών (βίντεο) σε αντικείμε-
να που διδάσκονται στη Σχολή. 

• Συμμετέχει στη διαμόρφωση εκπαι-
δευτικών σεναρίων, σε συνεργασία με 
τις Σχολές Ο-Σ, για τη μετατροπή τους σε 
εκπαιδευτικές ταινίες μέσω της χρήσης 
τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης 
(3D animation), με σκοπό να αποτελέ-
σουν χρήσιμα εκπαιδευτικά βοηθήματα, 
που διατίθενται προς εκμετάλλευση στην 
εκπαίδευση Σχηματισμών, Μονάδων και 
Σχολών του ΣΞ. 

 Επιπλέον η Σχολή οργανώνει και 
συμμετέχει σε διάφορες δράσεις μορ-
φωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, 
οι οποίες συμβάλλουν στην πολύπλευρη 
επιμόρφωση των Σπουδαστών. Συγκε-
κριμένα οργανώνει:

• Διαλέξεις και σεμινάρια σε συνεργα-
σία με καθηγητές Πανεπιστημίων, διε-
θνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες, 
διακεκριμένους Αξιωματικούς εν απο-
στρατεία και Αξιωματικούς ξένων κρα-
τών, σε εξειδικευμένα αντικείμενα.

• Ημερίδες και συνέδρια, με θεματο-
λογία που καλύπτει ζητήματα άμυνας και 
ασφάλειας του εγγύς, του περιφερειακού 
και του διεθνούς περιβάλλοντος. 

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Σχη-
ματισμούς, επιμορφωτικές και πολιτι-
στικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία (π.χ. Πολεμικό 
Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Μου-
σείο Βαλκανικών Πολέμων, κ.λπ.).

Διεθνείς Συνεργασίες 
 Η Σχολή συμβάλλει στη στρατιω-

τική συνεργασία της χώρας μας με άλ-
λες χώρες, καθόσον φοιτούν σε αυτή 
Αξιωματικοί εκ Κύπρου και αλλοδαποί 
Αξιωματικοί λοιπών χωρών, επιτυγ-
χάνοντας κατά την εκπαίδευσή τους τη 
δημιουργία στενών δεσμών με τους εκ-
παιδευτές και τους λοιπούς εκπαιδευ-
όμενους. 

 Οι αποφοιτούντες αλλοδαποί Σπου-
δαστές αποτελούν στο σύνολό τους 
πρεσβευτές της χώρας μας στις χώρες 
τους, ενώ εντασσόμενοι δια βίου στους 
ALUMNI της Σχολής οι δίαυλοι επικοι-
νωνίας μαζί τους παραμένουν ανοικτοί, 
προς διατήρηση των στενών δεσμών που 
αναπτύχθηκαν κατά τη φοίτησή τους στη 
Σχολή. 

 Μέχρι σήμερα έχουν φοιτήσει 271 
Ελληνοκύπριοι και 48 αλλοδαποί Αξιω-
ματικοί από χώρες όπως Αρμενία, Βο-
σνία - Ερζεγοβίνη, ΗΠΑ, Κεντροαφρικα-
νική Δημοκρατία, Κίνα, Κροατία, ΠΓΔΜ 
και Σερβία. 

Κοινωνική προσφορά
Η Σχολή συμμετέχει σε πλήθος δράσε-

ων ιστορικού, πολιτισμικού, θρησκευτικού 
και κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η συμ-
μετοχή προσωπικού της σε εθελοντικές 
αιμοδοσίες και εθιμοτυπικού χαρακτήρα 
εκδηλώσεις της περιοχής, καθώς και η δι-
άθεση του Ιερού Ναού του Στρατοπέδου για 
θρησκευτικές τελετές, αναδεικνύοντας την 
εξωστρέφεια, τις αρμονικές σχέσεις και την 
προσφορά της στην τοπική κοινωνία. 

Προοπτικές – Επιδιώξεις
Η δυναμική της Σχολής και οι προ-

κλήσεις-ευκαιρίες που διαφαίνονται στο 
μέλλον σκιαγραφούν τις προοπτικές και 
επιδιώξεις της Σχολής, η υλοποίηση των 
οποίων είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε 
είναι στο τελικό στάδιο σχεδίασης και οι 

οποίες συνοπτικά και χωρίς να περιορί-
ζονται μόνο σ' αυτές, περιλαμβάνουν: 

 Συνεχή ενημέρωση των Σπουδα-
στών επί νέων τακτικών και τεχνικών 
που χρησιμοποιούν οι εν δυνάμει αντί-
παλοι της χώρας μας, έτσι ώστε να λαμ-
βάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση και να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά (π.χ. η 
εργαλειοποίηση των προσφύγων-μετα-
ναστών, οι προκλήσεις-παραβιάσεις της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο 
πλαίσιο της ενεργειακής εκμετάλλευσής 
τους, ο επικοινωνιακός πόλεμος, κ.λπ.). 

 Πλήρη υποστήριξη της εφαρμογής 
της Στρατιωτικής Διαδικασίας Λήψης 
Απόφασης (ΣΔΙΛΑ) από το Σύστημα Διοί-
κησης και Ελέγχου Πληροφοριών (ΣΔΕΠ) 
και εκτεταμένη χρήση του στην εκπαί-

δευση των Σπουδαστών. 
 Συνεργασία με ελληνικά πανεπιστή-

μια για την επιμόρφωση των Σπουδαστών 
σε αντικείμενα Διεθνών Σχέσεων και 
εξειδίκευσής τους στην με τυποποιημένο 
τρόπο εκτέλεση του επιτελικού έργου. 

 Διεθνή συνεργασία με το Ευρωπαϊ-
κό Κολέγιο Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC) 
και αντίστοιχες Σχολές ξένων χωρών επί 
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

 Αύξηση των δυνατοτήτων της για πα-
ρακολούθηση, επεξεργασία και μελέτη των 
διεθνών εξελίξεων στη στρατιωτική τέχνη 
και επιστήμη, και ανάδειξή της ως κέντρου 
αριστείας στον τομέα της σχεδίασης και διε-
ξαγωγής επιχειρήσεων τακτικού επίπεδου, 
στη χώρα μας και στο εξωτερικό. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Γ΄ ΣΣ
 Στις 14 Ιουλίου 2020, το προσωπικό των Μονάδων-Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 34 Μ/Κ ΤΑΞ συμμετείχε στο πρόγραμμα ανακύκλω-

σης, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αι-

μοδοσία με συμμετοχή προσωπικού της 194 ΜΠΕΠ (ΜΙΚδ), 

από κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νοσοκομεί-

ου Θεσσαλονίκης.

 Από 13 Ιουλίου έως 5 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ευπρεπισμού και αγιογράφηση του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στο χ. 

Ελληνικό (Δ. Βορ. Τζουμέρκων).

 Κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2020, έγιναν εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανημάτων/μηχανισμών (ΕΜ/Μ).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΔΕΝ
 95 ΑΔΤΕ
Στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στο Υπουργείο Προστα-

σίας του Πολίτη για τη στελέχωση των συνεργείων δειγματολη-

πτικού ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας στην ΠΕ της 95 

ΑΔΤΕ και κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ΔΥΓ, διατίθενται στο Διεθνές 

Α/Δ ΡΟΔΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» της Ρόδου, κλιμάκιο υγειονομικού 

προσωπικού του 95 ΤΥΕΘ ( Α:1, O:4), για την αντιμετώπιση εκτά-

κτων αναγκών, λόγω του νέου κορωναϊού (COVID-19), με απο-

στολή την υλοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου για COVID-19 

στους αφικνούμενους επισκέπτες από το Εξωτερικό.

 98 ΑΔΤΕ
Καθημερινά από 1η Ιουλίου 2020, πραγματοποιείται διανομή συσσιτίου στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ και στη συνέχεια στο ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ. 

 96 ΑΔΤΕ 
Στις 13 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς, η ΑΔΤΕ διέθεσε στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 6 σκηνές δίδυμες 

Νο 3, καθώς και στρατιωτικό προσωπικό για τις ανάγκες του Προσκοπικού κέντρου ΜΑΝΑΓΡΟΣ.

 80 ΑΔΤΕ 
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε προώθηση σκηνικού υλικού από το Α/Δ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», στην Κω.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΔΥΣ
 747 ΕΤΜΧ
Συνδρομή στην αποκατάσταση οδικού δικτύου, απεγκλωβισμό κατοίκων κ.λπ. στην Κεφαλονιά (Άσος) μετά την καταστροφή 

που προκάλεσαν τα φυσικά φαινόμενα του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» που έπληξε την περιοχή στις 18-19-20 Σεπτεμβρίου 2020.

ΙΜΠ
 1η ΤΑΞΑΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Γ΄ Τριμήνου 2020, η Ταξιαρχία συ-

νέβαλε στην κατάσβεση πυρκαγιών ανά την Επικράτεια, εκτε-

λώντας αεροπυροσβέσεις. Επίσης, συνέβαλε και στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, εκτελώντας αεροδιακομιδές.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του Γ΄ ΚΝΟ, σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τρο-

φίμων, με συμμετοχή προσωπικού της 34 Μ/Κ ΤΑΞ.1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Εκτέλεση επιθεώρησης στους θαλά-

μους της 194 ΜΠΕΠ (MLRS), λαμβάνο-

ντας μέτρα προστασίας κατά του κορω-

νοϊού.

Γ΄ ΣΣ
 Στις 3 Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακαίνιση του κουρείου και του ραφείου του Στρατοπέδου «Επχου 

Θωμά Προκοπίδη», με την οποία επιτεύχθηκε συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της κα-

λύτερης εξυπηρέτησης του προσωπικού της 34 Μ/Κ ΤΑΞ.

Δ΄ ΣΣ
Στις 16 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των στελεχών του Δ΄ ΣΣ και των μέτρων αποτροπής της διασπο-

ράς του κορωνοϊού «COVID-19», κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε συνεργασία με Στελέχη Υγειονομικού του 212 ΚΙΧΝΕ, πραγματοποίη-

σε δειγματοληπτικούς ελέγχους «Τεστ Αντισωμάτων», σε Στρατόπεδα της ΠΕ του Δ΄ ΣΣ.
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ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΣΔΥΣ (ΔΜΠ)
 ΔΥΒ
 Στις 10 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του 784 ΤΜΕ, στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΠΟΤΑ», σεμινάριο, 

από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
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 Την 1η Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στους Α΄ και Β΄ Βρεφονηπιακούς Σταθμούς στο Στρατόπεδο «ΙΛΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗ», ο καθιερωμένος Αγιασμός της έναρξης του εκπαιδευτικού έτους 2020/21, παρουσία του Διοικητή της ΔΥΒ, Υποστρά-

τηγου Αθανασίου Βοσνακίδη.  Στις 5 και 6 Αυγούστου 2020, έγινε η διά-

θεση της ΟΨΜ του 212 ΚΙΧΝΕ, σε Μονάδες 

της IV ΤΑΞΥΠ. 

 Στις 13 Αυγούστου 2020, έγινε απολύμανση του Κέντρου Επι-

χειρήσεων της IV ΤΑΞΥΠ. 

 ΜΕΡΥΠ
 Στις 31 Ιουλίου 2020, έγινε διοικητική συγκέντρωση παροχής κατευθύνσεων από τον Διοικητή ΜΕΡΥΠ, σε Σχηματισμούς, 

Συγκροτήματα, Μονάδες και Ανεξ. Υπομονάδες, στο αμφιθέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Οι τρόποι πρόληψης απέναντι στην εξάπλωση του SARS-CoV-2 πε-
ριλαμβάνουν τη χρήση μάσκας, τη φυσική απόσταση, την υγιεινή 
των χεριών, την ανίχνευση επαφών και τη διενέργεια διαγνωστι-
κών εξετάσεων, τον περιορισμό του συγχρωτισμού και των συγκε-
ντρώσεων. Εάν το εμβόλιο είναι μέτριας ή χαμηλής αποτελεσματι-
κότητας, τα παραπάνω μέτρα θα είναι περισσότερο καθοριστικά και 
αναγκαία. Η επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτήσει  την ευρεία 
αποδοχή και υιοθέτηση χρήσης μάσκας, καθώς και των υπόλοι-
πων απλών και αποτελεσματικών παρεμβάσεων ως μέρος της 
εργαλειοθήκης πρόληψης της μετάδοσης του ιού.
Η χρήση μάσκας στο περιβάλλον της κοινότητας για την αποτροπή 
της μετάδοσης  είναι το κλειδί αυτής της συνδυαστικής προσέγγι-

σης. Πολλές μελέτες παρέχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για 
την αποτελεσματικότητα των μασκών. Η χρήση των μασκών από 
το κοινό έχει συσχετιστεί με μείωση του ημερήσιου ρυθμού με-
τάδοσης. Σε μια μελέτη σε αμερικανικό νοσοκομείο μετά την κα-
θολική χρήση μάσκας από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
μειώθηκε ο ρυθμός εξάπλωσης από 15% σε 0,49% ανά ημέρα.
Για να κατανοήσουμε το σκεπτικό της χρήσης μάσκας στην απο-
τροπή της μετάδοσης, είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητό πώς με-
ταδίδεται ο ιός από άτομο σε άτομο. Ο SARS-CoV-2 μεταδίδεται 
κυρίως με τα σταγονίδια που παράγονται κατά την εκπνοή από 
μολυσμένα άτομα. Αυτά τα σταγονίδια έχουν ένα ευρύ φάσμα με-
γεθών. Τα βαρύτερα πέφτουν γρήγορα από τον αέρα κοντά στην 

πηγή, ενώ τα μικρότερα μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 2 μέ-
τρα απόσταση. Τα μικρότερα σταγονίδια (συχνά αναφέρονται ως 
αερολύματα)  υπάρχουν σε κοντινή απόσταση, αλλά μπορούν  να 
παραμείνουν στον αέρα με την πάροδο του χρόνου και να δια-
νύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις, μειώνοντας τη συγκέντρωσή 
τους, καθώς απομακρύνονται από την πηγή τους.
Η επιδημιολογία του SARS-CoV-2 δείχνει ότι οι λοιμώξεις πιθα-
νότατα συμβαίνουν μέσω έκθεσης σε κοντινή απόσταση, περίπου 
2 μέτρων από ένα μολυσμένο άτομο.
Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι αερολύματα μπορούν 
σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν λοίμωξη, σε μεγα-
λύτερες αποστάσεις, εάν η έκθεση είναι παρατεταμένη σε κακώς 
αεριζόμενους κλειστούς χώρους και σχετίζεται με συμπεριφορές 
όπως τραγούδι, φωνές, αναπνοή κατά τη διάρκεια άσκησης. 
Ο αποκλεισμός της διασποράς αναπνευστικών σταγονιδίων από 
ένα άτομο που έχει μολυνθεί με SARS-CoV-2 μέσω της χρή-
σης μάσκας είναι μια λογική στρατηγική για τον περιορισμό της 
μετάδοσης. Οι χειρουργικές μάσκες μπορούν να μειώσουν την 
αποβολή του ιού στην εκπνοή και η αποτελεσματικότητα φιλτρα-
ρίσματος ορισμένων υλικών που χρησιμοποιούνται στις μάσκες 
από ύφασμα  μπορεί να προσεγγίσει αυτή των χειρουργικών .
Αναπνευστικά σταγονίδια παράγονται όχι μόνο με τον βήχα ή το 
φτέρνισμα αλλά και από την ομιλία και την αναπνοή. Πειράμα-
τα σκέδασης του φωτός δείχνουν ότι ένα λεπτό έντονης ομιλίας 
μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα από 1000 αερολύματα με 
τον ιό και να παραμείνει στον αέρα σε κλειστούς χώρους. Ως εκ 
τούτου, η συνήθης πρακτική των ατόμων να αφαιρούν τη μάσκα 
τους όταν μιλούν δεν συνιστάται. Με την έλευση του χειμώνα, οι 
δραστηριότητες αυξάνονται σε εσωτερικούς χώρους με την αύ-
ξηση του κινδύνου μετάδοσης. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να τονίζουμε την ανάγκη χρήσης μάσκας και του επαρκούς 
αερισμού των κλειστών χώρων.
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι και 40%-45% των ατόμων 
που έχουν μολυνθεί μπορεί να μην είναι ποτέ συμπτωματικό, 
αλλά μπορεί να μεταδίδει τον ιό. Η εξάπλωση του ιού από ανθρώ-
πους  χωρίς συμπτώματα μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότε-
ρο από το 50% των συμβάντων μετάδοσης. Επιπροσθέτως ο ιός 
δύναται να μεταδοθεί από προσυμπτωματικούς ασθενείς (ειδικά 
κατά τις 2 ημέρες που προηγούνται της έναρξης των συμπτωμά-
των). Δεδομένου ότι έχει καταστεί πλέον προφανές ότι άτομα ικα-
νά να μεταδώσουν τον ιό δεν μπορούν να αναγνωριστούν απο-
κλειστικά από την παρουσία συμπτωμάτων, η καθολική χρήση 
μάσκας είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της πανδημίας.
Οι μάσκες θα πρέπει  να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλ-
λους τρόπους αποτροπής της εξάπλωσης του ιού συμπεριλαμβα-
νομένης της φυσικής απόστασης, της υγιεινής των χεριών, του 

συχνού και καλού αερισμού των κλειστών χώρων (υγιεινή του 
αέρα) και της αποφυγής του συγχρωτισμού. Τα μέτρα αυτά έχουν 
αθροιστικό αποτέλεσμα και κάθε ένα ελαττώνει κατά ένα ποσο-
στό την πιθανότητα μετάδοσης του ιού, με τη συνισταμένη τους να 
αποτελεί ικανοποιητικό μέτρο μετριασμού της πανδημίας.
Η εφαρμογή μέτρων ελάττωσης του ιικού φορτιού έχει ιδιαίτερη 
σημασία εάν λάβουμε υπ' όψιν ότι μελέτες δείχνουν ότι η βαρύ-
τητα της νόσου σχετίζεται με την ποσότητα του ιικού φορτίου στο 
οποίο εκτέθηκε ο ασθενής. Είναι λοιπόν σημαντικό να περιορί-
σουμε το φορτίο αυτό, ακόμη και αν δεν μπορούμε να το εξαλεί-
ψουμε τελείως.
Ο τακτικός εργαστηριακός έλεγχος σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 
είναι σημαντικός, αλλά ανεπαρκής από μόνος του για τον έλεγχο 
της μετάδοσης. Κανένα τεστ δε διασφαλίζει απόλυτα ένα αρνητι-
κό αποτέλεσμα. Όλα έχουν χαμηλό όριο ανίχνευσης του ιού, αλλά 
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα ψευδώς αρνητικά. Επιπλέ-
ον το αποτέλεσμα ενός εργαστηριακού ελέγχου αντιπροσωπεύει 
ακριβώς μια χρονική στιγμή και δεν υποδεικνύει την κατάσταση 
ενός ατόμου εκτός της στιγμής συλλογής του δείγματος. Ο εργα-
στηριακός έλεγχος, μαζί με την ανίχνευση  επαφών και την απο-
μόνωση των ασθενών, είναι ένα βασικό εργαλείο για τον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης του ιού. Ωστόσο η εξάρτηση από τον εργα-
στηριακό έλεγχο μόνο για την αποτροπή μετάδοσης δεν επαρκεί 
για τον έλεγχό της και θα είναι μια αναποτελεσματική στρατηγική 
χωρίς τη χρήση μάσκας και φυσικής απόστασης.
Καθώς οι χώρες σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να ανοίξουν ξανά 
με ασφάλεια επιχειρήσεις, σχολεία και άλλες πτυχές της ανθρώ-
πινης  δραστηριότητας, η χρήση της  μάσκας για να αποτραπεί η  
εξάπλωση του SARS-CoV-2, σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
κοινών πρακτικών δημόσιας υγείας (φυσική απόσταση, υγιεινή 
των χεριών, υγιεινή αέρα, αποφυγή συγχρωτισμού κ.ά.) είναι και 
θα παραμείνει καθοριστική για την έκβαση της πανδημίας για αρ-
κετούς μήνες μετά την έλευση του εμβολίου.
Η επιστροφή στην ομαλότητα θα απαιτήσει την ευρεία αποδοχή 
και υιοθέτηση των απλών, φτηνών και αποτελεσματικών πα-
ρεμβάσεων ως μέρος της εργαλειοθήκης πρόληψης του SARS-
CoV-2. 

Κωνσταντίνος Καρόζης 
Αρχίατρος Τμήματος Λοιμώξεων 424 ΓΣΝΕ

Προλαμβάνοντας την εξάπλωση 
του SARS-CoV-2  
με τις μάσκες 
και άλλες  
παρεμβάσεις
Ο κορονωϊός-2 (SARS-CoV-2), η αιτία της νόσου (COVID-19), προκάλεσε μια πανδημία ιστορικών δια-
στάσεων στους δέκα μήνες από το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό στην πόλη Wuhan της Κίνας, τον 
Δεκέμβριο του 2019, με παγκόσμια εξάπλωση, θνητότητα και κοινωνική αναστάτωση.
Τελικά, ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της πανδημίας και την 
επάνοδο στην κανονική δραστηριότητα και τον φυσιολογικό τρόπο ζωής. Ενώ τα αποτελέσματα της φά-
σης 3 των κλινικών δοκιμών πολλών υποψήφιων εμβολίων είναι στον κοντινό μας ορίζοντα, τα μέτρα 
πρόληψης της εξάπλωσης του ιού εξακολουθούν να είναι απαραίτητα και πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι 
παρεμβάσεις θα παραμείνουν αναγκαίες και μετά τη διάθεση εμβολίου. Ακόμη και εάν ένα ή περισσότερα 
εμβόλια είναι υψηλής αποτελεσματικότητας και χορηγηθούν στον πληθυσμό, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες 
για να εμβολιαστεί η κρίσιμη μάζα για να επιτευχθεί  η ανοσία της αγέλης. Επιπροσθέτως δεν γνωρίζουμε 
εάν τα εμβόλια θα προσφέρουν sterilizing immunity, δηλαδή την αποτροπή φορείας και μετάδοσης του 
ιού (πέραν της αποφυγής βαρείας νόσησης).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 Kumar, Sanjay – Heow Pueh Lee, “The perspective of fluid flow behavior of respiratory droplets and aerosols through the facemasks in context of SARS-
CoV-2.”  Physics of Fluids vol. 32,11 (2020): 111301. doi:10.1063/5.0029767
 Nembhard, MD – Burton, DJ – Cohen, JM, "Ventilation use in nonmedical settings during COVID-19: Cleaning protocol, maintenance, and recommendations", 
Toxicol Ind Health. 2020 Sep;36(9):644-653. doi: 10.1177/0748233720967528. PMID: 33241766.
. Fajnzylber, J., Regan, – J., Coxen, K., et al, "SARS-CoV-2 viral load is associated with increased disease severity and mortality", Nat Commun 11, 5493 (2020).
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Η μάχη εκατέρωθεν της λίμνης Δοϊράνης πραγματοποιήθηκε 
στις 5-6 Σεπτεμβρίου 1918 (18-19 Σεπτεμβρίου 1918)1  ανάμε-
σα στα βουλγαρικά στρατεύματα από τη μία μεριά και στα ελλη-
νοβρετανικά από την άλλη και εντασσόταν στο πλαίσιο της γενι-
κής επίθεσης των Συμμάχων στο Μακεδονικό Μέτωπο. Βορει-
οδυτικά της λίμνης, ο αντικειμενικός σκοπός της επίθεσης του 
βρετανικού ΧΙΙ Σώματος Στρατού, διοικούμενου από τον Στρα-
τηγό Μαίτλαντ Ουίλσον (Maitland Wilson), ήταν η κατάληψη 
της κορυφογραμμής των «Ρ» και των γύρω κορυφογραμμών. 
Συγκεκριμένα οι δυνάμεις της συμμαχικής πλευράς περιλάμ-
βαναν τη βρετανική 22η Μεραρχία, την ελληνική Μεραρχία 
Σερρών (1ο, 2ο και 3ο Συντάγματα Σερρών) του Σώματος Στρα-
τού Εθνικής Αμύνης, την 83η Ταξιαρχία της βρετανικής 28ης 
Μεραρχίας και το γαλλικό 2ο Σύνταγμα Ζουάβων. Την πρώτη 
ημέρα της μάχης το 3ο Σύνταγμα Σερρών, υπό τη διοίκηση του 
Συνταγματάρχη Νικόστρατου Καλομενόπουλου, βρισκόμενο 

στο κέντρο, έχοντας στα δεξιά του τη βρετανική 67η Ταξιαρχία 
και στα αριστερά του τη βρετανική 66η Ταξιαρχία, κινήθηκε με 
απώτερο σκοπό την κατάληψη του Κοντρ Φορ (Contre Fort). 
Στη συνέχεια, τα 1ο (υπό διοίκηση του Ταγματάρχη Γεωργίου 
Κονδύλη) και 2ο (υπό διοίκηση του Συνταγματάρχη Θεόδωρου 
Μανωλάκη) Συντάγματα Σερρών κινήθηκαν με αντικειμενικό 
σκοπό την κατάληψη της γραμμής Ντοϊράν Χιλ – Τέτον Χιλ και 
απώτερο στόχο την κυρίευση του Γκραν Κουρονέ. Τη δεύτερη 
ημέρα, στη Μεραρχία Σερρών είχε ανατεθεί η κατάληψη των 
υψωμάτων Χιλτ και Ρόκις (Σχεδιάγραμμα 1)2. 

Κατά τις δύο αυτές ημέρες οι απώλειες των ελληνικών συ-
νταγμάτων ήταν μεγάλες. Συγκεκριμένα, η Μεραρχία Σερρών 
είχε 173 αξιωματικούς και 2.154 οπλίτες νεκρούς, τραυματίες 
και εξαφανισθέντες. Επίσης, σημαντικές απώλειες είχαν και τα 
βρετανικά συντάγματα, με 165 αξιωματικούς και 3.155 οπλί-
τες νεκρούς και τραυματίες. Σημειώνεται ότι η δύναμη των 

1 Η πρώτη ημερομηνία αναφέρεται στο παλαιό ημερολόγιο και η δεύτερη στο νέο.
2 Γενικόν Επιτελείον Στρατού/Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918. Η συμμετοχή 

της Ελλάδος εις τον πόλεμον 1918, τόμος δεύτερος, Αθήναι 1961, 128-138.

Σχεδιάγραμμα 1

Η Μάχη της Δοïράνης 
(5-6 Σεπτεμβρίου 1918):

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
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βρετανικών ταγμάτων ήταν περίπου 
450 άνδρες, ενώ των ελληνικών ακόμα 
λιγότερη. Για πρώτη φορά υπήρξε συ-
νεργασία των ελληνικών και των βρε-
τανικών δυνάμεων, κάτι που δεν είχε 
θετικά αποτελέσματα, καθώς δεν υπήρ-
ξε σωστός σχεδιασμός και αλληλοϋπο-
στήριξη. Επίσης, τα ελληνικά συντάγ-
ματα δεν γνώριζαν τις εφαρμοζόμενες 
μεθόδους και τις τακτικές μάχης των 
Βρετανών. Επιπλέον, το γαλλικό σύ-
νταγμα δεν συμμετείχε στις επιθέσεις, 
με αποτέλεσμα να παραλύσει ο οποιοσ-
δήποτε σχεδιασμός. Έτσι, ο αντίκτυπος 
των δύο αυτών ημερών ήταν αιματηροί 
και άκαρποι αγώνες και δεν επετεύχθη 
ο αντικειμενικός σκοπός της κατάληψης 
των κορυφογραμμών «Ρ», καθώς συνέ-
χιζαν να βρίσκονται υπό την κατοχή των 
Βουλγάρων.

Στον τομέα βορειανατολικά της λίμνης 
Δοϊράνης έδρασε η Μεραρχία Κρητών, 
ενταγμένη στο βρετανικό XVI Σώμα 
Στρατού, υπό τη διοίκηση του Βρετα-
νού Στρατηγού Τσαρλς Τζέιμς Μπριγκς 
(Charles James Briggs). Η ανάθεση 
της επίθεσης εναντίον του οχυρωμένου 
τομέα των Βουλγάρων της Μπλάγκα 
Πλάνινα ανατέθηκε στα δύο συντάγματα 
της Μεραρχίας Κρήτης, στο 9ο Σύνταγ-
μα Κρητών (υπό διοίκηση του Συνταγ-
ματάρχη Παναγιώτη Μίνη) και στο 29ο 
Σύνταγμα Πεζικού (υπό διοίκηση του 
Ταγματάρχη Βασίλειου Τυπάλδου), ενώ 
το 8ο Σύνταγμα Κρητών (υπό διοίκηση 
του Αντισυνταγματάρχη Δημήτριου Πετροπουλάκη) θα παρέ-
μενε ως εφεδρικό στο Πρες. Παράλληλα, θα υπήρχε υποστή-
ριξη των ελληνικών συνταγμάτων από τις Κ1 και Κ2 Μοίρες 
Ορειβατικού Πυροβολικού με 16 διαθέσιμα πυροβόλα και 63 
πυροβόλα του βρετανικού Πεδινού Πυροβολικού. 

Κατά την έναρξη της μάχης, η Μεραρχία Κρήτης εφόρμησε 
προς τις οχυρωμένες τοποθεσίες των βουλγαρικών τμημάτων, 
χωρίς όμως κάποια προπαρασκευή από το Πυροβολικό. Το 9ο 
Σύνταγμα Κρητών κατάφερε να φτάσει στη γραμμή Νίκολιτς – 
Καρά Παζαρλή, ενώ το 29ο Σύνταγμα Πεζικού βρισκόταν δυ-
τικά του Δερβισλή (Σχεδιάγραμμα 2). Επίσης, το 3ο Σύνταγμα 
Ιππικού συμμετείχε με περιπολίες, καλύπτοντας τα πλευρά των 
συνταγμάτων και διευκόλυνε στη συλλογή πληροφοριών, κα-
θώς η μη καλή λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και των 

άλλων μέσων δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να επιτύχουν 
πλήρη σύνδεσμο.3  Το γεγονός που διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στην αποτυχία της επίθεσης των ελληνικών συνταγμά-
των ήταν η πυρκαγιά που προκλήθηκε λόγω των οβίδων του 
βουλγαρικού Πυροβολικού. Αυτή περικύκλωσε το 9ο Σύ-
νταγμα Κρητών, με αποτέλεσμα πολλοί στρατιώτες να πάθουν 
εγκαύματα. Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση προστέθηκε και ο 
ελλιπής εφοδιασμός σε πυρομαχικά, καθώς ήταν αδύνατος να 
πραγματοποιηθεί την ημέρα, επειδή το βουλγαρικό Πυροβο-
λικό είχε καλή ορατότητα στην πεδιάδα της Δοϊράνης, βάλλο-
ντας συνεχώς πυρά. Έτσι, η πορεία της επιχείρησης δεν ήταν 
επιτυχής και αποφασίστηκε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις με 
αρκετές απώλειες για τη Μεραρχία Κρήτης, 144 νεκροί και 573 
τραυματίες.4 

3 Αρχείο Γενικού Επιτελείου Στρατού/Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, Φ.1656/Β/5, Έκθεση του Γενικού Στρατηγείου για τη μάχη της Δοϊράνης, 21 
Μαΐου 1919, 16.

4 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον 1914-1918, ό.π., 142-148.

Διαφαίνεται ότι οι λόγοι της αποτυχίας στη Δοϊράνη οφείλο-
νται κατά κύριο λόγο στην πλημμελή προπαρασκευή του Πυ-
ροβολικού και στη στοιχειώδη συνεργασία ελληνικών και βρε-
τανικών δυνάμεων. Η ατυχής κατάληξη της μάχης οφειλόταν 
κυρίως στη βρετανική Ηγεσία, που είχε την ευθύνη της διοίκη-
σης, καθώς δεν είχε προπαρασκευάσει επαρκώς την επιχεί-
ρηση, ιδίως σε ό,τι αφορούσε το Πυροβολικό, καθώς κατά τις 
επιχειρήσεις υποστήριξε με ασθενή πυρά τα ελληνικά τμήματα. 
Επίσης, το βρετανικό Πυροβολικό εκτελούσε πυρά από ανοιχτή 
θέση και όχι από καλυμμένη και κατά τις επιχειρήσεις οι βρε-
τανικές πυροβολαρχίες υπέστησαν σοβαρές απώλειες από το 
βουλγαρικό Πυροβολικό.

Όσον αφορά το ελληνικό Πυροβολικό, η Κ2 Μοίρα Ορειβατι-
κού Πυροβολικού βγήκε εκτός μάχης, λόγω της πυρκαγιάς που 
προκλήθηκε, αλλά και λόγω του ότι σε μια πυροβολαρχία της 
αχρηστεύτηκαν τα πυροβόλα, χρήζοντας επισκευής από ειδικό 
συνεργείο. Το πρόβλημα του Πυροβολικού το ενέτεινε το δα-
σώδες και επίπεδο τοπίο στην ανατολική πλευρά της λίμνης, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατος ο σύνδεσμος μεταξύ των 
διάφορων τμημάτων του Πεζικού, και οι βολές του Πυροβολι-
κού να μην έχουν επιτυχία λόγω έλλειψης παρατηρητηρίων.5 
Η μοναδική θετική πλευρά της μάχης ήταν ότι καθηλώθηκαν 
μεγάλες βουλγαρικές δυνάμεις στη συγκεκριμένη περιοχή, μη 
μπορώντας να συνδράμουν στις άλλες επιχειρήσεις του Μακε-
δονικού Μετώπου.

ΕΠ.ΟΠ. Επιλοχίας (ΕΜ) Αθανάσιος Γκάμας

Σχεδιάγραμμα 2

5 Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ.1656/Β/5, Έκθεση του Γενικού Στρατηγείου για τη μάχη της Δοϊράνης, 2.
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Τι κάνει ο Ελληνικός Στρατός 
για την προστασία του προσωπικού του

Τι πρέπει να κάνω εγώ 
για την προστασία μου και για την προστασία των άλλων

Θερμομέτρηση στις πύλες εισόδου 
των στρατοπέδων

ΦΕΡΩ τη μάσκα μου

Αραίωση προσωπικού στους χώρους 
εργασίας και απαγόρευση συγκεντρώσεων

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ συχνά αντισηπτικό

2 Ύπαρξη αντισηπτικού στους χώρους 
εργασίας ΠΛΕΝΩ συχνά και σχολαστικά  τα χέρια μου

ΑΠΟΦΕΥΓΩ το συγχρωτισμό

Αραίωση-Απολύμανση Θαλάμων ΤΗΡΩ τις αποστάσεις

   Μέτρα  Προστασίας   κατά  του  COVID-19

Πληρότητα οχημάτων στο 50%
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