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Στρατιωτική Παρέλαση της Εθνικής Επετείου 
των 200 Ετών της «25ης Μαρτίου του 1821» 
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Eπισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνοφυλακής
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  Είμαστε Παντού 

για την Πατρίδα
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Στρατιωτική Παρέλαση Εθνικής Επετείου 
των 200 Ετών  της «25ης Μαρτίου του 1821»

Εκπαίδευση Εθνοφυλακής

Οδηγίες Πρόσβασης στον 
Ιστότοπο της Εθνοφυλακής

17 «Ειδική Συνεργασία-Σύσφιξη Σχέσεων» μεταξύ Διεύθυνσης 
και Μονάδων Εθνοφυλακής ΓΕΣ και ΓΕΕΦ

18
«Οι Δοκιμές Σχεδίων ως Μέσο Βελτίωσης της  
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας» Άρθρο του Εθνοφύλακα 
Λοχαγού (ΠΒ) Χατζηπάτσαλου Δημήτρη του 11ου ΤΕΘ 
(Πολιτικός Μηχανικός – Εκπαιδευτικός)

24 Ελαφρύ Πολυβόλο ΜΙΝΙΜΙ 5.56 x 45 χιλ.

4 Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής (Α΄ και Β΄ Φάση)

2 Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ

Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή
στα ΤΕΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΤΕΘ ΡΟΔΟΠΗΣ

Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη 
Στεφανή στα ΤΕΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΤΕΘ ΡΟΔΟΠΗΣ.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Επίσκεψη κ. ΥΦΕΘΑ

Ο κ. ΥΦΕΘΑ παρακολούθησε τον απολογισμό Α΄ εξαμήνου 2021 - προγραμματισμό Β΄ εξαμήνου 2021 
των ΤΕΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΤΕΘ ΡΟΔΟΠΗΣ, παρόντος του Διοικητή του Δ΄ΣΣ Αντιστρατήγου Άγγελου 
Χουδελούδη.

Στη συνέχεια ο κ.ΥΦΕΘΑ βράβευσε τους Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ, οι οποίοι διακρίθηκαν 
στη Β΄ φάση των Τρίτων Πανελληνίων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής, παρόντος του Μητροπολίτη 
Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5

Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν Πρώτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί  
Αγώνες Εθνοφυλακής, στους οποίους οι Εθνοφύλακες 

διαγωνίστηκαν στη βολή τυφεκίου G3A3 με αριθμό «3» σε 
τέσσερεις φάσεις (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ φάση), εκ των οποίων η Δ΄ 

φάση διεξήχθη την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 στο Πεδίο 
Βολής Λιτοχώρου.

Το 2019 διεξήχθησαν 
σκοπευτικοί αγώνες 

Εθνοφυλακής σε τρείς 
φάσεις (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση).

Το 2020 
πραγματοποιήθηκαν 

οι Δεύτεροι Πανελλήνιοι 
Σκοπευτικοί Αγώνες 

Εθνοφυλακής όπως το 
2018. Η Δ΄ φάση διεξήχθη 

την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 ταυτόχρονα στα Πεδία 
Βολής των ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ και ΤΕΘ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, λόγω των μέτρων κατά της Covid-19.

 Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί Αγώνες Εθνοφυλακής
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Οι Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί Αγώνες Εθνοφυλακής είναι εμπλουτισμένοι σε σύγκριση με τους 
δύο προηγούμενους και περιλαμβάνουν αγώνες στη βολή τυφεκίου G3A3 με αριθμό «3» και «7», βολή 
οπλοπολυβόλου ΗΚ-11, βολές ΒΟΠ, καθώς και ρίψη χειροβομβίδας ασκήσεων σε ατομικό και ομαδικό.

Τον Φεβρουάριο και τον Μάϊο του 2021 διεξήχθη η Α΄ Φάση των Αγώνων σε κάθε ΤΕΘ-ΛΕΘ για τη 
συγκρότηση των σκοπευτικών ομάδων με τους καλύτερους σκοπευτές. Στόχος είναι να συμμετάσχει στους 
αγώνες το σύνολο των Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ, γεγονός το οποίο αφενός θα συμβάλει στη βελτίωση της 
εκπαίδευσής τους και αφετέρου θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων σε αυτήν.

Βολή τυφεκίου με αριθμό «3»

ΤΕΘ ΧΙΟΥ – ΤΕΘ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ

Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΤΕΘ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΩΝΑ

ΤΕΘ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ

Ν. ΣΚΥΡΟΣ

     Α΄ Φάση 
των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5

Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Α΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής

Βολή τυφεκίου με αριθμό «3»

ΤΕΘ XII Μ/Κ ΜΠ

ΤΕΘ 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΤΕΘ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΕΘ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΤΕΘ ΦΕΡΩΝ

ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ -  ΤΕΘ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΤΕΘ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΤΕΘ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Α΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής

Βολή τυφεκίου με αριθμό «3»

Επιχειρησιακή βολή τυφεκίου 
με αριθμό «7»

Ρίψη χειροβομβίδας ασκήσεων
με αριθμό «1»

ΤΕΘ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΕΘ ΣΑΜΟΥ

ΤΕΘ XII Μ/Κ ΜΠ

ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ



Τον Ιούνιο του 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση στο επίπεδο Μεραρχιών-50 Μ/Κ ΤΑΞ και 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ για το Δ΄ΣΣ, 
Ταξιαρχιών-Συνταγμάτων για το Γ΄ΣΣ και ΑΔΤΕ-ΣΔΙ για την ΑΣΔΕΝ, για την ανάδειξη:
  α. Της καλύτερης σκοπευτικής ομάδας και των τριών πρώτων Εθνοφυλάκων για τη βολή τυφεκίου G3A3 με 
αριθμό «3».
  β. Των τριών καλύτερων Εθνοφυλάκων και τριών καλύτερων ζευγαριών για τη βολή τυφεκίου G3A3 με αριθμό 
«7».
  γ. Στοιχείου Εθνοφυλάκων για τα βαρέα όπλα (Α-Τ CARL GUSTAF, όλμος 81 χιλ.).
  δ. Των τριών καλύτερων στις λοιπές διαγωνιστικές βολές, οπλοπολυβόλο ΗΚ-11 και ρίψη χειροβομβίδα 
ασκήσεων (ανά κατηγορία).
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5

Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

     Β΄ Φάση 
των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής

ΤΕΘ 80 ΑΔΤΕ

ΤΕΘ 95 ΑΔΤΕ

Τη 13 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση στα ΤΕΘ της 80 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις 
βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Τη 13 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση στα 
ΤΕΘ της 95 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα στις βολές 
τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Β΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής

ΤΕΘ 96 ΑΔΤΕ

ΤΕΘ 5ης ΤΑΞΠΖ

Τη 13 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση στα ΤΕΘ της 96 ΑΔΤΕ. Νικήτρια ομάδα 
στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ XIOY.

Τη 13 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση στα ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ. Νικήτρια ομάδα 
στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5

Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Β΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής

ΤΕΘ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ

ΤΕΘ 8ης Μ/Π ΤΑΞ

Τη 13 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση 
στα ΤΕΘ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. Νικήτρια ομάδα 
στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδεί-
χτηκε το ΤΕΘ ΤΥΧΕΡΟΥ και στη βολή τυ-
φεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΦΕΡΩΝ. 

Την 6 Ιουνίου 2021 διεξήχθη 
η Β΄ Φάση στα ΤΕΘ της 8ης 
Μ/Π ΤΑΞΠΖ. Νικήτρια ομάδα 
στη βολή τυφεκίου με αριθ-
μό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ και στη βολή 
τυφεκίου με αριθμό «7» το 
ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Τρίτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Β΄ Φάση των Τρίτων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής

ΤΕΘ 29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Β΄ ΦΑΣΗ

Γ΄ και Δ΄ ΦΑΣΗ

Την 6 και 13 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση στα ΤΕΘ της 29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ. Νικήτρια 
ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΣΑΠΩΝ και στη βολή  
τυφεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΞΑΝΘΗΣ.

Επιπλέον, την 6 και 13 Ιουνίου 2021 διεξήχθη η Β΄ Φάση στα παρακάτω ΤΕΘ:
 α. 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ:
  (1) Δ΄ΣΣ:
   (α) Στη ΧVI M/K ΜΠ νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΔΙΚΑΙΩΝ.
   (β) Στην 50 Μ/Κ ΤΑΞ νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΣΟΥΦΛΙΟΥ.
  (2) Γ΄ΣΣ:
   (α) Στην 9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το 
ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΚΟΖΑΝΗΣ.
   (β) Στο 10ο ΣΠ νικήτρια ομάδα στη βολή τυφεκίου με αριθμό «3» αναδείχτηκε το ΤΕΘ 
ΔΡΑΜΑΣ και στη βολή τυφεκίου με αριθμό «7» το ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 β. ΑΣΔΕΝ:
  (1) Στην  98 ΑΔΤΕ νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
  (2) Στην 79 ΑΔΤΕ νικήτρια ομάδα στις βολές τυφεκίου αναδείχτηκε το ΤΕΘ ΣΑΜΟΥ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα διεξαχθεί η Γ΄ Φάση στο επίπεδο του Γ΄ΣΣ και Δ΄ ΣΣ για την ανάδειξη:
 α. Της καλύτερης σκοπευτικής ομάδας και των τριών πρώτων Εθνοφυλάκων για τη βολή τυφεκίου με 
αριθμό «3».
 β. Των τριών καλύτερων Εθνοφυλάκων και τριών καλύτερων ζευγαριών για τη βολή τυφεκίου με 
αριθμό «7».
Για την ΑΣΔΕΝ οι καλύτεροι στις προαναφερόμενες κατηγορίες της Γ΄ φάσης θα είναι όσοι συγκέντρωσαν 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη Β΄ φάση.
Τον Νοέμβριο του 2021 θα διεξαχθεί η Δ΄ Φάση στο Πεδίο Βολής Λιτοχώρου για την ανάδειξη των 
καλύτερων σκοπευτικών ομάδων-στοιχείων και των τριών καλύτερων σκοπευτών στους Τρίτους 
Πανελλήνιους Σκοπευτικούς Αγώνες Εθνοφυλακής.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και καλή επιτυχία στις επόμενες φάσεις.



Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

ΓΕΣ/Α512

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Στην Στρατιωτική Παρέλαση της Εθνικής Επετείου 
των 200 Ετών της «25ης Μαρτίου του 1821», για πρώτη 
φορά παρέλασαν οι Πολεμικές Σημαίες των Ταγμάτων 
Εθνοφυλακής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και της ΑΣΔΕΝ μπροστά 
από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη παρουσία της 
Πολιτειακής, Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας της 
Χώρας, καθώς και των επίσημων προσκεκλημένων, στο 
πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου των 200 Ετών 
της «25ης Μαρτίου του 1821». 

Παρέλαση Πολεμικών Σημαιών Ταγμάτων Εθνοφυλακής
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Στρατιωτική Παρέλαση 
Εθνικής Επετείου των 200 Ετών 
της «25ης Μαρτίου του 1821»

Επικεφαλής του τμήματος των Πολεμικών 
Σημαιών Ταγμάτων Εθνοφυλακής της 
1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και της ΑΣΔΕΝ ήταν ο 
Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Γύπαρης 
Ανδρέας και ο Τχης (ΠΖ) Φωκάς Στυλιανός. 
Σημαιοφόροι παρέλασαν 49 Μόνιμοι 
Αξιωματικοί των Μειζόνων Διοικήσεων.



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

Την 23 και 30 Μαΐου 2021, καθώς και 6 Ιουνίου 
2021 πραγματοποιήθηκαν διαγωνιστικές πορείες 
στα ΤΕΘ της ΑΣΔΕΝ.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α514

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Την 13 Ιουνίου 2021 
διεξήχθη επάνδρωση 
τοποθεσίας από ΤΕΘ της 
79 ΑΔΤΕ.

Την 27 Ιουνίου 2021 διεξήχθη δοκιμή 
ενεργοποίησης χρονικών ετοιμοτήτων 
από ΤΕΘ της 5ης ΤΑΞΠΖ.



Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

Την 20 Ιουνίου 2021 
διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα 
Κατοικημένων Τόπων» 
από Εθνοφύλακες των 
ΤΕΘ της 88 ΣΔΙ.
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
ΤΑΜΣ

Την 20 Ιουνίου 2021 
πραγματοποιήθηκε 
ΤΑΜΣ «Άμυνα 
Κατοικημένων Τόπων» 
από Εθνοφύλακες των 
ΤΕΘ της 96 ΑΔΤΕ.
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Την 27 Ιουνίου 2021 
διεξήχθη ΤΑΜΣ «Άμυνα 
Κατοικημένων Τόπων» 
από Εθνοφύλακες των 
ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ.

Την 27 Ιουνίου 2021 
πραγματοποιήθηκε ΤΑΜΣ 
«Άμυνα Κατοικημένων Τόπων» 
από Εθνοφύλακες των ΤΕΘ 
της 80 ΑΔΤΕ.
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Το ΓΕΕΘΑ ενέκρινε τη σύναψη Ειδικής Συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης και Μονάδων Εθνοφυλακής του 
ΓΕΣ με του ΓΕΕΦ, για τη διεξαγωγή κοινών δράσεων, όπως συνεκπαιδεύσεις/ασκήσεις, διεξαγωγή ημερίδων-
ομιλιών και δημιουργία ομάδας εργασίας για μελέτη θεμάτων Εθνοφυλακής. Την 8 Ιουνίου και 12 Οκτωβρίου  
2018 υπεγράφησαν πρωτόκολλα «Ειδικής Συνεργασίας-Σύσφιξης Σχέσεων» του ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ με το 11ο ΤΕΘ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ και του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με το 41ο ΤΕΘ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Για το έτος 2021 έχουν προγραμματιστεί οι 
παρακάτω δράσεις:
• Διεξαγωγή Ημερίδας για την Εθνοφυλακή 

στη Ρόδο την 5 Σεπτεμβρίου 2021 όπου θα 
συμμετέχει ως ομιλητής Εθνοφύλακας από το 
11ο ΤΕΘ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, συνοδευόμενος από τον 
Διοικητή του.

• Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στη 
Θεσσαλονίκη την 12 Σεπτεμβρίου 2021 
μεταξύ του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ με το 32ο ΤΕΘ 
ΛΕΜΕΣΟΥ και του ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ με το 71ο 
ΤΕΘ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.

• Συμμετοχή στην ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-21», 
με εκτιμώμενο χρόνο διεξαγωγής από 22 
Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου 2021, ενός 
Αξιωματικού Επικεφαλής και μίας Ομάδας 
με οκτώ Ε/Κ Εθνοφύλακες από το 43ο ΤΕΘ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

• Συμμετοχή Εθνοφυλάκων από ΤΕΘ του ΓΕΣ σε 

σκοπευτικούς αγώνες Εθνοφυλακής του ΓΕΕΦ, 
με εκτιμώμενο χρόνο διεξαγωγής Οκτώβριο-
Νοέμβριο 2021.

• Συμμετοχή Εθνοφυλάκων από ΤΕΘ του ΓΕΣ 
σε ΤΑΜΣ του ΓΕΕΦ, με εκτιμώμενο χρόνο 
διεξαγωγής Οκτώβριο-Νοέμβριο 2021

• Συμμετοχή στους 3ους Πανελλήνιους 
Σκοπευτικούς Αγώνες Εθνοφυλακής του 
ΓΕΣ, έτους 2021, με εκτιμώμενο χρόνο 
διεξαγωγής Οκτώβριο-Νοέμβριο 2021, ενός 
Αξκού επικεφαλής και σκοπευτικής ομάδας, 
αποτελούμενη από έναν Έφεδρο Αξιωματικό 
και εννέα Εθνοφύλακες του 81ου ΤΕΘ ΠΑΦΟΥ.

• Συνεργασία των Διευθύνσεων Εθνοφυλακής 
των ΓΕΣ και ΓΕΕΦ.

• Αποστολή στο ΓΕΕΦ 50 αντιτύπων του 9ου 
τεύχους του περιοδικού «Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ».

• Δημοσίευση άρθρων Εθνοφυλάκων της ΕΦ 
στο 9ο και 10ο τεύχος του περιοδικού.

«Ειδική Συνεργασία-Σύσφιξη Σχέσεων» 
μεταξύ Διεύθυνσης και Μονάδων Εθνοφυλακής ΓΕΣ και ΓΕΕΦ 
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«Σχέδια που δεν έχουν δοκιμαστεί, είναι σαν καινούργια 
άρβυλα, που μπορείς να τα φορέσεις αλλά δεν θα πας μακριά».  
Στρατηγός Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, 1944 (Εγχειρίδιο Δοκιμών - 
US Army C.A.L.L., 2019).

Είναι πραγματικότητα, υποστηρίζουν οι Kupp και Woo 
(2014), ότι η επιβίωση των εθνών συχνά στηρίζεται στην 
ικανότητα των στρατιωτικών, οι οποίοι πρέπει να μπορούν 
να ανταποκριθούν σε υψηλό επίπεδο απαιτήσεων. Σε 
ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με ραγδαία 
εξελισσόμενες γεωπολιτικές πραγματικότητες, κατά τις οποίες 
ολοένα εμφανίζονται νέες απειλές και προκλήσεις, πρέπει 
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να είναι πάντοτε σε 
εγρήγορση και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Για να διατηρηθεί 
και να ενισχυθεί το επίπεδο της ετοιμότητας αλλά και το ηθικό 
του προσωπικού, πρέπει όλοι να εξασκούνται σε επιχειρήσεις 
μάχης μέσω των Δοκιμών. 

Δοκιμή Σχεδίου (Rehearsal) είναι η διαδικασία κατά την 
οποία ένα Επιτελείο ή Τμήμα εκτελεί στην πράξη πιθανές 
ενέργειες μίας Επιχείρησης, με σκοπό να  βελτιώσει την 
απόδοσή του κατά την πραγματική εκτέλεσή της. Αποτελούν 
το εργαλείο, με το οποίο ο Διοικητής εξασφαλίζει ότι οι επιτελείς 
και το υφιστάμενο προσωπικό κατανόησαν την Πρόθεση και 
την Ιδέα Ενεργείας του  [ΣΚ 30-1A (2014), ATTP 5-0.1 (2011) 
και FM 6-0 (2014)]. Επιτρέπει σε όλους να εξακριβώσουν 
πιθανά λάθη ή/και παραλείψεις στο σχέδιο, τα οποία δεν είχαν 
εντοπιστεί προηγουμένως. Οι δοκιμές είναι πολύ σημαντικές 
για κάθε στρατιωτική επιχείρηση γιατί επιβεβαιώνουν το έργο 
κάθε Μονάδας, εξαλείφουν τον πλεονασμό και υποστηρίζουν 
τη συνεργασία. 

Όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο του αμερικανικού στρατού 
FM 6-0 (2014), η δοκιμή είναι μια συνήθης πρακτική των 
αποτελεσματικών Μονάδων, κατά την οποία εξασκούνται σε 
δοκιμές διαφόρων τύπων και τεχνικών. Μετά τις ασκήσεις, 
γίνεται συζήτηση η οποία επιτρέπει στους Διοικητές να 
ενσωματώσουν τα διδάγματα που έχουν πάρει από αυτές στα 
υφιστάμενα σχέδια και διαταγές. Ο χρόνος για τη διεξαγωγή 
της δοκιμής είναι ουσιώδης. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα 
της Αποστολής και το διαθέσιμο χρόνο, οι δοκιμές πρέπει να 
γίνονται με πολλές λεπτομέρειες, μέχρι το χαμηλότερο επίπεδο 
της ιεραρχίας. Αν ο χρόνος είναι περιορισμένος, οι επιτελείς 
κάνουν δοκιμές μόνο για τα πιο κρίσιμα γεγονότα, τα οποία 
ορίζονται με αντίστροφο σχεδιασμό (reverse planning).

Τύποι Δοκιμών
Στον ελληνικό στρατιωτικό κανονισμό  ΣΚ 30-1Α (2014), 

καθώς και στο αμερικανικό στρατιωτικό εγχειρίδιο FM 101-
5 (1997) παρουσιάζονται πέντε τύποι δοκιμών, ενώ στα 
ανανεωμένα αμερικανικά εγχειρίδια  [ATTP 5-0.1 (2011) και 
FM 6-0 (2014)], παρέμειναν μόνο οι τέσσερεις. Στην παρούσα 
μελέτη αναλύονται και οι πέντε, συμπεριλαμβανόμενου αυτού 
(Επιβεβαιωτική Ενημέρωση) που αφαιρέθηκε.

1. Επιβεβαιωτική Ενημέρωση (Confirmation Brief). 
Είναι η διαδικασία ρουτίνας κατά την οποία ο υφιστάμενος 
επιβεβαιώνει αμέσως μόλις πάρει μια Διαταγή ότι κατανόησε 
την Πρόθεση του Διοικητή του και τον ενημερώνει  για το 
Έργο του και το Σκοπό του.  Αναφέρει τη σχέση του Έργου 
της Μονάδας του με τα Έργα των άλλων Μονάδων κατά την 
Επιχείρηση.  

2. Αντίστροφη Ενημέρωση (Backbrief). Είναι η ενημέρωση 
από τους υφισταμένους προς το Διοικητή, για το πώς θα 
ενεργήσουν για να εκπληρώσουν την Αποστολή τους και 
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής της 
Επιχείρησης. Με αυτή την ενημέρωση ο Διοικητής ξεκαθαρίζει 
την Πρόθεσή του στα αρχικά στάδια της ετοιμασίας του σχεδίου 
των υφισταμένων. Με αυτό τον τύπο δοκιμής ο προϊστάμενος 
Διοικητής μπορεί να προσδιορίσει τυχόν προβλήματα στην 
Ιδέα Ενεργείας, τόσο της δικής του όσον και των υφισταμένων 
Διοικητών. Δίνεται χρόνος στους υφισταμένους Διοικητές να 
ολοκληρώσουν το σχέδιό τους. Χρειάζεται πολύ λίγους πόρους 
για να πραγματοποιηθεί και επιλέγεται ως η μόνη επιλογή, 
όταν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος. Οι υφιστάμενοι 
Διοικητές επεξηγούν με τη σειρά, πώς θα ενεργήσουν σε όλα 
τα στάδια της Αποστολής. Αν υπάρχει χρόνος, η δοκιμή της 
Αντίστροφης Ενημέρωσης συνδυάζεται με άλλους τύπους 
δοκιμών.

3. Δοκιμή Συνδυασμένων Όπλων (Combined Arms 
Rehearsal). Η δοκιμή αυτή εκτελείται από την προϊστάμενη 
Διοίκηση των Μονάδων ελιγμού. Πραγματοποιείται αφού οι 
υφιστάμενες Διοικήσεις έχουν εκδώσει τις δικές τους Διαταγές 
Επιχειρήσεων. Η δοκιμή αυτή εξασφαλίζει ότι τα σχέδια των 
υφισταμένων Μονάδων έχουν συγχρονιστεί με τα σχέδια 
των άλλων Μονάδων που συμμετέχουν στο Σχηματισμό. 
Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνει ότι όλα τα σχέδια των υφιστάμενων 
Διοικητών εκπληρώνουν την Πρόθεση του προϊστάμενου 
Διοικητή.

4. Δοκιμή Υποστήριξης (Support Rehearsal). Η δοκιμή 

Άρθρα Εθνοφυλάκων της ΕΦ

Εθνοφύλακας Λοχαγός (ΠΒ) Χατζηπάτσαλος Δημήτρης
του 11ου ΤΕΘ (Πολιτικός Μηχανικός – Εκπαιδευτικός)

Οι Δοκιμές Σχεδίων ως Μέσο Βελτίωσης της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας
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αυτή βοηθά στο συγχρονισμό εκάστης λειτουργίας μάχης 
σε σχέση με την όλη Επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας, οι Μονάδες μπορούν να εκτελέσουν αυτού 
του τύπου τη δοκιμή στο πλαίσιο ενός ή/και περισσότερου 
αριθμού λειτουργιών μάχης. Συμπεριλαμβάνουν συντονισμό 
και διαδικασίες για την αεροπορία, υποστήριξη Τεχνικού, 
υποστηρικτικές βολές,  μεταφορά τραυματιών ή Διοικητικής 
Μέριμνας. Οι Δοκιμές Υποστήριξης και Δοκιμή Συνδυασμένων 
Όπλων συμπληρώνουν τις προετοιμασίες για την Επιχείρηση. 
Οι Μονάδες μπορούν να κάνουν τις δοκιμές ξεχωριστά και μετά 
να τις συνδυάσουν σε Πλήρη Δοκιμή (Full-Dress Rehearsal), 
ως να είναι το πραγματικό γεγονός. Αν και διαφέρουν από 
την πραγματική λειτουργία μάχης, επιτυγχάνουν τα ιδία 
αποτελέσματα.

5. Δόκιμη Βασικών Οδηγιών Ενεργείας (ΒΟΕ) (Battle 
Drill or Standard Operating Procedure Rehearsal). Είναι μια 
συλλογική ενέργεια, η οποία πραγματοποιείται με ταχύτητα 
χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία λήψης απόφασης. Κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι Μονάδες και το προσωπικό 
δοκιμάζουν διάφορες τυπικές διαδικασίες, για να επιβεβαιωθεί 
ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατάλαβαν μια τεχνική ή μια σειρά 
διαδικασιών. Οι δοκιμές αυτές γίνονται από όλα τα κλιμάκια 
στο χρόνο προετοιμασίας τους. Χρησιμοποιείται κυρίως 
στο επίπεδο Διμοιριών, Ομάδων ή Ημιομάδων. Για την 
πραγματοποίησή τους, δεν χρειάζεται να δοθούν οδηγίες 
από τα υψηλοτέρα κλιμάκια. Οι Διοικητές των Μονάδων-
Υπομονάδων που θα ενεργήσουν, δοκιμάζουν τις πιθανές 
ενέργειες που προσδοκούν ότι θα λάβουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της Επιχείρησης. Ορισμένα παραδείγματα ανάλογα 
με το κλιμάκιο που θα εκτελέσει τη δοκιμή, μπορεί να είναι 
μια αλλαγή βάρδιας στο Κέντρο Επιχειρήσεων, μια δοκιμή 
διαδικασίας σήμανσης οδικών κωλυμάτων, διαδικασίες 
ανεφοδιασμού, ανεφοδιασμός εν κινήσει ή δοκιμή αντίδρασης 
μιας μεταφερόμενης διμοιρίας σε περίπτωση που δεχθεί 
ενέδρα. 

Τεχνικές Δοκιμών
Οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη 

διεξαγωγή των δοκιμών ποικίλουν και περιορίζονται μόνο 
από τη φαντασία του Διοικητή και τους διαθέσιμους πόρους 
[ATTP 5-0.1 (2011) και FM 6-0 (2014)]. Ανάλογα με την τεχνική 
που θα χρησιμοποιηθεί, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν 
τις ενέργειες εκτέλεσης σε διαφορετικό βαθμό. Οι τεχνικές 
δοκιμών όπως παρουσιάζονται στο Γράφημα 1 είναι έξι, όπως 
αναγράφονται πιο κάτω. Με τη σήμανση *2 είναι δοκιμές που 
χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα 
κατά την έκδοση των προηγούμενων εγχειριδίων. 

1. Πλήρης Δοκιμή (Full-Dress Rehearsal)
2. Δοκιμή Μειωμένης Δύναμης με συμμέτοχη των 

«Βασικών» Διοικητών του Σχηματισμού (Key Leaders - 
Reduced Force Rehearsal)

3. Δοκιμή σε απεικόνιση του εδάφους (αμμοδόχος)  
(Terrain-Model Rehearsal)

4. Δοκιμή σε Σκαρίφημα (Sketch Map) 1 - Δοκιμή με ψηφιακή 
απεικόνιση εδάφους (Digital Terrain-Model Rehearsal) 2

5. Δοκιμή με χρήση Χάρτη (Map Rehearsal)
6. Δοκιμή Επικοινωνιών (Radio Rehearsal) 1 -  
 Δοκιμή Δικτύων WAN, LAN (Network Rehearsal) 2

Ο γνωστός αγγλικός όρος για τη Δοκιμή Ιδέας Ενεργείας, 
«ROC (Rehearsal of Concept) Drill», αναφέρεται σε διάφορες 
τεχνικές δοκιμών εκτός της Πλήρους Δοκιμής. Στη ROC Drill 
λαμβάνουν μέρος είτε οι «Βασικοί» Διοικητές του Σχηματισμού 
(US Army C.A.L.L., 2019, σ. 10), είτε μπορεί να διεξαχθεί σε 
οποιοδήποτε επίπεδο με ποικίλο αριθμό συμμετεχόντων US 
ARMY C.A.L.L. (προσωπική επικοινωνία, Μάιος 21, 2021), 
χρησιμοποιώντας ομοίωμα του εδάφους ή των κατασκευών, 
σε μικρή κλίμακα.

 Όπως φαίνεται και στο Γράφημα 1, η επιλογή της κάθε 
τεχνικής έχει και τις ανάλογες επιπτώσεις. Η επιλογή της 
τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από: 

• το διαθέσιμο χρόνο 
• τα κλιμάκια που συμμετέχουν
• τη διακύβευση της ασφάλειας και τη δυνατότητα 

συλλογής πληροφοριών από τον εχθρό κατά τη δοκιμή 
• το απαιτούμενο έδαφος και την περιοχή που χρειάζεται 

για να γίνει η δοκιμή 
Ένα παράδειγμα, είναι η επιλογή της «Πλήρους Δοκιμής» 

(Full-Dress Rehearsal).  Κατά την πλήρη δοκιμή γίνεται 
κατανοητή από όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες, η κάθε 
λεπτομέρεια της Επιχείρησης. Πρέπει να εκτελείται στις ίδιες 
καιρικές συνθήκες, ίδια φύση εδάφους, ίδια χρονική περίοδο και 
με ίδιο τύπο πυρομαχικών. Αρχικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
στο φως της ημέρας και να επαναληφθεί σε συνθήκες πολύ 
χαμηλής ορατότητας. Πρέπει να γίνει ένα εναλλακτικό σχέδιο που 
να αντικατοπτρίζει το πραγματικό αλλά να έχει προσαρμοστεί 
ανάλογα, για να ταιριάζει σε αυτό. Στη δόκιμη λαμβάνουν 
μέρος όλα τα κλιμάκια. Μετακινείται ένας μεγάλος αριθμός 
δυνάμεων, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει την προσοχή του 
εχθρού. Η Διοίκηση πρέπει να οργανώσει παράλληλες δοκιμές 
και ραδιοεπικοινωνίες, για να παραπλανήσει τον εχθρό, αλλά 
πρέπει να είναι σωστά οργανωμένες για να μην μπερδευτούν 
τα φίλια τμήματα.  Στη δόκιμη αυτή γίνεται ξεκάθαρο σε όλους 
τους συμμετέχοντες τι περιμένουν από αυτούς οι Διοικητές 
τους. Αλληλογνωρίζονται με τις Μονάδες υποστήριξης, 
κάνουν δοκιμές, ανταλλάζουν πληροφορίες για συντονισμό.  
Αυτή η τεχνική δοκιμής βοηθά όλους να αποκτήσουν μεγάλη 
αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να εκτελέσουν την Αποστολή τους.

Άρθρα Εθνοφυλάκων της ΕΦ

1 Από το Αμερικανικό Εγχειρίδιο FM 101-5 (1997) και τον Ελληνικό Στρατιωτικό Κανονισμό ΣΚ 30-1Α (2014)
2 Από το Αμερικανικό Εγχειρίδιο ATTP 5-0.1 (2011) και FM 6.0 (2014).
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Όλες οι Τεχνικές αναλύονται πλήρως στον ελληνικό 
στρατιωτικό κανονισμό ΣΚ 30-1Α (2014) και στα εγχειρίδια 
ATTP 5-0.1 (2011) και FM 6.0 (2014) του αμερικανικού 
στρατού. Στους ίδιους κανονισμούς αναφέρονται οι ευθύνες 
του καθενός, όλα τα βήματα και οι λεπτομέρειες αναλυτικά,  
για τη Σχεδίαση, την Προετοιμασία, την Εκτέλεση και την 
Αξιολόγηση της Δοκιμής.   

Μέσα από τη βιβλιογραφία αναδεικνύεται η σημαντικότητα 
των δοκιμών ως επιτακτική ανάγκη. Οι Menter και Terrell 
(2013) επισημαίνουν ότι σε πολύπλοκες επιχειρήσεις, αν δεν 
γίνουν δοκιμές, ο Διοικητής των δυνάμεων ελιγμού, επαφίεται 
στην τυφλή τύχη και στην ευρηματικότητα των υφισταμένων 
του κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης για την επιτυχία της 
Αποστολής. Στο θέατρο των Επιχειρήσεων, οι δοκιμές είναι 
πολύ χρήσιμες όχι μόνο για τις Μονάδες της πρώτης γραμμής, 
αλλά και γι’ αυτές στα μετόπισθεν, οι οποίες υποστηρίζουν 
τις πρώτες για τη Διοικητική Μέριμνα ή τις μεταφορές,  ενός 
σημαντικού παράγοντα που μπορεί να συντελέσει σε μεγάλο 
βαθμό στην επιτυχία ή στην αποτυχία μιας Επιχείρησης 
(Σιγανάκη Α. Ε., 2003).

Όπως αναφέρει ο αντισυνταγματάρχης Godfrey (2006), οι 
δοκιμές αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή 
συνοδεία της μεταφοράς των ανεφοδιασμών και της Διοικητικής 
Μέριμνας, διαμέσου των φίλιων γραμμών ή των προωθημένων 
θέσεων, καθώς και στα σημεία όπου προορίζονται τα υλικά. 
Αυτές θα καταδείξουν πώς θα πρέπει να ενεργήσουν σε πιθανά 
προβλήματα ή πως θα αντιδράσουν σε περίπτωση επαφής με 
τον εχθρό. Σημειώνει ακόμη, ότι στις δοκιμές αυτές πρέπει να 
λαμβάνουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες της συνοδείας. 

Οι δοκιμές δεν γίνονται μόνο για ανταπόκριση των 
Μονάδων σε πολεμικές δραστηριότητες. Πρόσφατα, η 
Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνιας είχε να επιτελέσει ένα 
δύσκολο ανθρωπιστικό έργο, να βοηθήσει την πολιτεία στην 
καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19 (Wriston, 2020). Για 

να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στην Αποστολή 
που τους ανατέθηκε, οργανώθηκε μια σημαντική δοκιμή με 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για τον έλεγχο των 
διαδικασιών λήψης, διαχείρισης και διανομής των εμβολίων. 
Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημαντικότητα της δοκιμής 
για την επιτυχημένη, γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία μεταφοράς των εμβολίων από τους χώρους της 
κατασκευάστριας εταιρείας σε όλα τα σημεία εμβολιασμού της 
πολιτείας. 

Εν κατακλείδι, όπως αναφέρει και ο συνταγματάρχης 
Hinkley (2009), η δοκιμή είναι ένα σημαντικό εργαλείο στη 
φαρέτρα του Διοικητή για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των 
επιχειρήσεων, όμως δεν είναι πανάκεια και  δεν θα δώσει 
την επιτυχία και τη νίκη, εάν οι Μονάδες δεν είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένες για να εκτελέσουν μια στρατιωτική Αποστολή, 
όσο εμπεριστατωμένη δοκιμή και αν γίνει. Στον Χρυσοστόμου 
(2013), κατά την περίοδο πριν το 1964, που δεν υπήρχε 
Κυπριακός Στρατός, οι άνδρες εθελοντές μαζεύονταν για να 
εκπαιδευτούν με τα λιγοστά όπλα που υπήρχαν. Παρόλο που 
έκαναν και δοκιμές, οι άνδρες μπερδεύονταν στις ασκήσεις. 
Η επιτυχία λοιπόν μιας Αποστολής, είναι ένας συνεχής 
κοπιαστικός αγώνας εκπαίδευσης, οργάνωσης, συνεργασίας  
και συγχρονισμού όλων των εμπλεκομένων, από τα ανώτερα 
μέχρι τα κατώτερα κλιμάκια, εξετάζοντας τα διάφορα σενάρια 
ενεργείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες σε 
κάθε Επιχείρηση, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον καιρό, το 
έδαφος και τον εχθρό [ΣΚ 30-1Α, (2014), FM 5.0, (2005)].

Μια έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών του Στρατού των 
Η.Π.Α. (1986) εισηγείται όπως οι εκπαιδεύσεις και οι δοκιμές 
να οργανώνονται και να διεξάγονται από τα χαμηλά κλιμάκια, 
παρά να καθορίζονται από τα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας, 
γιατί οι Διοικητές των Ταγμάτων και των Λόχων ξέρουν 
καλύτερα τις αδυναμίες του προσωπικού τους. Οι Menter και 
Terrell (2013), παροτρύνουν τους Διοικητές, να επιζητούν τη 
συμμετοχή των υφισταμένων τους στις δοκιμές, να ζητούν 
την άποψή τους, αλλά να μην τους επιπλήττουν αν κάνουν 
λάθη, γιατί μόνο έτσι μπορούν να μάθουν από αυτά και να 
βελτιωθούν.

Στην ένταση της μάχης, όπως αναφέρεται στο ΣΚ 30-
1Α (2014), τα σχέδια δεν εξελίσσονται όπως σχεδιάσθηκαν. 
Οι οδηγίες και οι πληροφορίες είναι ασαφείς και δυσνόητες, 
η επικοινωνία είναι δύσκολη, τα λάθη και τα απρόβλεπτα 
γεγονότα αποτελούν συχνό φαινόμενο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, 
η κατάσταση στο πεδίο της μάχης συνεχώς μεταβάλλεται, με 
αποτέλεσμα οι αντίπαλοι να αναγκάζονται να αυτοσχεδιάζουν, 
σε σημείο που οι ενέργειές τους τελικώς να έχουν μικρή ή καμία 
σχέση με το αρχικό σχέδιο. Είναι ακριβώς σ’ αυτή τη φυσική 
αταξία, η οποία δημιουργεί τις συνθήκες για εκμετάλλευση, την 
οποία ο ικανός και έμπειρος Διοικητής, πρέπει να προβλέψει και 
να ελέγξει μέσα από πολλαπλές δοκιμές διάφορους πιθανούς 
τρόπους ενεργείας του εχθρού και να ενεργοποιήσει ανάλογα 
την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο σχέδιο για τη ΝΙΚΗ!! 
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Πρόσφατα, ο Σχηματισμός στον οποίο ανήκουμε 
πραγματοποίησε μια Δοκιμή επί Χάρτου, όπου συμμετείχαν 
οι Διοικήσεις, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Λόχων 
Εθνοφυλακής, μαζί με τους Διοικητές των υπολοίπων 
Μονάδων του Σχηματισμού και τα Υπό Διοίκηση (ΥΔ) Τμήματα. 
Μέσα από αυτή τη δοκιμή, την τριβή και την συνεργασία 
βιώσαμε αυτά ακριβώς που περιγράφει ο συνταγματάρχης 
Barta (2016). Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα στελέχη 
των Μονάδων-Υπομονάδων που αναπτύσσονται γύρω 
από τις δικές μας, καθώς και τις δυνατότητες αυτών των 
Μονάδων. Ανταλλάξαμε ιδέες, συντονιστήκαμε για πιθανές 
ενέργειές μας, είδαμε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, 
αντιμετωπίσαμε προβλήματα που δεν είχαμε σκεφτεί 
προηγουμένως και ξεκαθαρίσαμε κάποια γκρίζα σημεία που 
μας προβλημάτιζαν. Όταν τελείωσε η δοκιμή, με ανυψωμένο 
το ηθικό και έντονα συναισθήματα περηφάνιας, νιώσαμε 
ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο αποτελεσματικά στον 
τομέα που είμαστε υπεύθυνοι, πιο πλήρεις και πιο έτοιμοι, 
πεπεισμένοι για την επιτυχή εκτέλεση της Αποστολής μας. 
Συμπερασματικά, οι δοκιμές είναι αδήριτη ανάγκη και πρέπει 
να γίνονται για να ενημερώνονται και οι νεοτοποθετηθέντες 
στις Μονάδες, προϊστάμενοι ή υφιστάμενοι, ώστε να υπάρχει 
ομαλή μετάβαση. Πρέπει να επαναλαμβάνονται τακτικά για 
υπενθύμιση όλων των ενεργειών και διαδικασιών, κάνοντας 
πράξη το αρχαίο ρητό «Η Επανάληψις είναι η Μήτηρ πάσης 
Μαθήσεως».
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Ενημέρωση

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

Για να ενημερωθείτε από τον ιστότοπο της Εθνοφυλακής, υπάρχουν δύο τρόποι:
Ο 1ος τρόπος είναι να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ, πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.army.gr και μετά να ακολουθήσετε την Α ή τη Β διαδρομή: 

Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
Άνοιγμα του συνδέσμου «ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ» 
που βρίσκεται στο κάτω τμήμα της κεντρικής 
σελίδας

Β ΔΙΑΔΡΟΜΗ:
Άνοιγμα του συνδέσμου «Εθνοφυλακή» που 
βρίσκεται στην ενότητα «ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΚΟΜΒΟΙ» 
στο επάνω τμήμα της κεντρικής σελίδας

Ο 2ος τρόπος είναι να πληκτρολογήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση ethnofilaki.army.gr
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Ενημέρωση

Με την είσοδο σας στον ιστότοπο 
της Εθνοφυλακής εμφανίζεται η εικόνα 1.
Στο άνω τμήμα υπάρχει το θεματολόγιο:
Έμβλημα
Λάβαρο
Ιστορικά Στοιχεία
Αποστολή
Δραστηριότητες
Συνδέσεις
Περιοδικό
Επικοινωνία
Στο κάτω τμήμα υπάρχουν:
Οδηγίες για την κατάταξη στην Εθνοφυλακή
Επιλεγμένα βίντεο
Επιλεγμένες φωτογραφίες
Γρήγορη πρόσβαση στο τρέχον τεύχος 
του περιοδικού «Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ».

Επιλέγοντας από το θεματολόγιο τον 
αντίστοιχο σύνδεσμο ενημερώνεστε για το 
θέμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι επιλέγοντας 
«Αποστολή» αποκτούμε πρόσβαση στην 
αποστολή της Εθνοφυλακής (εικόνα 2)

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο 
«Δραστηριότητες» αποκτούμε πρόσβαση σε 

φωτογραφικό υλικό από εκπαίδευση, βολές, 
ΤΑΜΣ παρελάσεις και δράσεις καινοτομίας και 

εξωστρέφειας των ΤΕΘ (εικόνα 3). 
Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Περιοδικό» 

αποκτούμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή 
(pdf) όλων των τευχών του περιοδικού 

«Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ» (εικόνα 4).

Το οπτικοακουστικό διαβιβάζεται ιεραρχικά 
από τις Μονάδες Εθνοφυλακής για την 
προβολή του έργου τους και σύμφωνα με 
τη διαδικασία αναρτάται στον ιστότοπο 
της Εθνοφυλακής για την ενημέρωση των 
Εθνοφυλάκων, των στελεχών και κάθε 
ενδιαφερόμενου.
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Οπλικά Συστήματα

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά
    Το ελαφρύ πολυβόλο ΜΙΝΙΜΙ 5,56 χιλ, είναι όπλο Βελγικής σχεδίασης, κατασκευής και προέλευσης, κατα-
σκευασμένο από την Fabrique Nationale (FN). Το όνομά του προέρχεται από την συντομογραφία των Γαλλικών 
λέξεων «Mini Mitrailleuse»= Ελαφρύ Πολυβόλο).
Είναι πολυβόλο αυτόματο, αερόψυκτο, με υδραυλικό χαληνωτήριο (στους τύπους STD-H και PARA-H) και δια-
θέτει ενσωματωμένο οδηγό προσάρτησης σκοπευτικής διόπτρας (picattiny rail). Λειτουργεί, δια της μεθόδου της 
παλινδρόμησης των κινητών μερών, με τη βοήθεια των αερίων και του επανατατικού ελατηρίου. Η κάννη του 
πολυβόλου είναι ταχείας αλλαγής, αερόψυκτη, έχει σταθερό διάκενο κεφαλής και διαθέτει αναδιπλούμενη λαβή 
μεταφοράς. Τροφοδοτείται κυρίως από ταινία φυσιγγίων, μέσω σάκου 100 ή 200 φυσιγγίων, κυτίου 200 φυσιγγί-
ων ή γεμιστήρα 30 φυσιγγίων. Υπάρχουν οι παρακάτω 4 τύποι του ελαφρού πολυβόλου ΜΙΝΙΜΙ 5,56 χιλ,:
• Το «Standard» MINIMI STD, με σταθερό κοντάκιο και δίποδα.
• Το «Standard - Η», MINIMI STD-Η, με σταθερό κοντάκιο και δίποδα και με υδραυλικό χαληνωτήριο στο κο-
ντάκιο και το οποίο εξωτερικά δεν διαφέρει από το STD παρά μόνο στο συγκρότημα ρυθμιστή αερίων.
• Το «Para», MINIMI PARA με πτυσσόμενο κοντάκιο και δίποδα για τις Μονάδες Αλεξιπτωτιστών.
• Το «Para-H», MINIMI PARA-H, με πτυσσόμενο κοντάκιο και δίποδα, και με υδραυλικό χαληνωτήριο και το 
οποίο εξωτερικά δεν διαφέρει από το PARA παρά μόνο στο συγκρότημα ρυθμιστή αερίων, για τις Μονάδες Αλε-
ξιπτωτιστών.

2.  Τεχνικά χαρακτηριστικά

     Αριθμητικά Δεδομένα του Πολυβόλου ΜΙΝΙΜΙ STD
     α. Διαμέτρημα................................... : 5,56 χιλ
     β. Μήκος ........................................... : 1,040 μέτρα
     γ. Πλάτος .......................................... : 0,110 μέτρα
     δ. Ύψος με αναδιπλωμένο δίποδα... : 0,230 μέτρα
     ε. Βάρος (κενό)................................. : 7,100 κιλά
     στ. Βάρος με κυτίο 200 φυσ............... : 9,960 κιλά
     ζ. Βάρος με γεμιστήρα 30 φυσ......... : 7,583 κιλά
     η. Βάρος με σάκο 100 φυσ............... : 8,763 κιλά
     θ. Βάρος με σάκο 200 φυσ............... : 10,248 κιλά
     ι. Μήκος Κάνης ................................ : 0,465 μ
     ια. Δραστικό Βεληνεκές ..................... : 600 μέτρα
     ιβ. Ωφέλιμο Βεληνεκές....................... : 1000 μέτρα
     ιγ. Μέγιστο Βεληνεκές ....................... : 2700 μέτρα
     ιδ. Αρχική ταχύτητα βολίδας.............. : 925 m/sec.
     ιε. Ρυθμός Βολής Κανονικός............. : 700-850 βολές ανά λεπτό
     ιστ. Ρυθμός Βολής Ταχύς.................... : > 900 βολές ανά λεπτό

Ελαφρύ Πολυβόλο ΜΙΝΙΜΙ 5.56 x 45 χιλ.
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ΓΕΣ/Α5

Στρατιωτική Παρέλαση της Εθνικής Επετείου 
των 200 Ετών της «25ης Μαρτίου του 1821» 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΓΕΣ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Α5

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ταξίαρχος Κίμων Κωστής
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Υπολοχαγός (ΠΖ) Χρήστος Κουκουβίνος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού
Τηλεφωνική επικοινωνία:
210-6553134, 210-6553195

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
str-ges-deth@army.gr
Επισκεφθείτε μας:

Ιστότοπος: www.ethnofilaki.army.gr

Eπισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνοφυλακής

 

   https://ethnofilaki.army.gr

  Είμαστε Παντού 

για την Πατρίδα


