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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες, 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το ανά χείρας 1ο τεύχος  της εφημερίδας «Ο ΕΘΝΟΦΥ-
ΛΑΚΑΣ» και εκφράζω σε όλους εσάς συναισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης.  

Η έκδοση αυτή έρχεται να επιστεγάσει την επιτυχία του έτους «Εφέδρων και Εθνοφυ-
λάκων», που είχαμε αναγγείλει το Μάιο του 2017.

Αποτελεί επίσης και μια δικαίωση για όλους εσάς, τους αφανείς ήρωες που με πνεύμα 
αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού υπηρετείτε την Ελλάδα μας και τις πανανθρώπι-

νες αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, δίνοντας έναν καθημερινό αγώνα για την προάσπιση της πατρίδας 
μας. 

Και προπάντων αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση, γαλουχώντας τους νέους μας στο πνεύμα της τιμής και 
του καθήκοντος, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα σε όσους επιβουλεύονται το Έθνος μας.

Με ιδιαίτερη χαρά επίσης διαπιστώνω ότι συνεχίζεται, από  το Γενικό Επιτελείο Στρατού η  αναβάθμιση του ρό-
λου της Εθνοφυλακής και των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, ώστε τα τάγματα εθνοφυλακής, ενεργοποιημέ-
να σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, να   συνιστούν ουσιαστική συμβολή στην ετοιμότητα του επιχειρησιακού μηχανι-
σμού των ΕΔ.

Παρακολουθώ συνεχώς και από κοντά,  μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία, την διευρυμένη,  ενεργό συμμετοχή της 
εθνοφυλακής μας στις ασκήσεις και στις λοιπές δραστηριότητες και σας προτρέπω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο 
το καθήκον σας.

 Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους εμπνευστές της ιδέας αυτής αλλά και σε όλους τους συντελεστές της έκδο-
σης. Παραδειγματιζόμαστε από τη δουλειά σας και το μεράκι σας. Ευελπιστώ αξιόλογες προσπάθειες σαν τη ση-
μερινή να συνεχιστούν. 

 Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
 Πάνος Καμμένος

Η Εθνοφυλακή, με το σύγχρονο ρόλο και την αποστολή της, συμμετέχει στη συνολική 
προσπάθεια των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και αποτελεί σημαντικό μέρος της αποτρε-
πτικής δύναμης της χώρας. 

Ο θεσμός της Εθνοφυλακής υπάγεται στη συντεταγμένη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αυτήν υπηρετεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Η υπόθεση της Εθνικής Άμυνας, της προ-
άσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας απο-
τελεί μια συλλογική και διαχρονική προσπάθεια του ελληνικού λαού και της οργανωμένης 

Πολιτείας μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Οι εθνοφύλακες, πιστοί στο Σύνταγμα της χώρας, υπηρετούν  τη σχέση συνεργασίας των κατοίκων των παρα-
μεθορίων περιοχών με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Εύχομαι η εφημερίδα «Ο Εθνοφύλακας» να συμβάλλει περαιτέρω 
στην ενδυνάμωση των σχέσεων του Ελληνικού Στρατού με τους πολίτες-οπλίτες των ακριτικών περιοχών. 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
 Φώτιος - Φανούριος Κουβέλης

Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

Χαιρετισμός κ. ΑΝΥΕΘΑ

Χαιρετισμός κ. ΥΕΘΑ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες. 

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου που σας μεταφέρω αυτές τις σκέψεις μέσω του 1ου φύλλου 
της εφημερίδας της Εθνοφυλακής, καθώς με την έκδοσή της εγκαθιδρύεται ένας δίαυλος 
επικοινωνίας που μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει. Είμαι επίσης ευτυχής που μου δί-
νεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε εσάς,  αναπόσπαστο κομμάτι του έμψυχου δυναμικού 
μας, το οποίο, όπως λέω πάντα, αποτελεί το σημαντικότερο πολλαπλασιαστικό παράγο-
ντα ισχύος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η συνεισφορά σας είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο γιατί επαυξάνετε την μαχητική ικανότητα των Ενόπλων 
Δυνάμεων, αλλά και γιατί ισχυροποιείτε τους άρρηκτους δεσμούς μας με την κοινωνία. Παρά τις όποιες δυσκολί-
ες σε προσωπικό επίπεδο, ανταποκρίνεστε με ανιδιοτέλεια και αποφασιστικότητα στο κάλεσμα της υπηρεσίας,  με 
υπευθυνότητα και πίστη στο καθήκον. Αυτά τα διαπίστωσα ιδίοις όμμασι, κατά τις επισκέψεις μου σε διάφορες Μο-
νάδες σε όλη την ελληνική επικράτεια και κατά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ασκήσε-
ων. Επιπρόσθετα, διαπίστωσα και την πραγματική σας θέληση για συνεχή βελτίωση. Όλα αυτά, είναι χαρακτηρι-
στικά και αξίες που πρέπει να διακατέχουν όλους μας, τόσο στην στρατιωτική, όσο και στην προσωπική μας ζωή. 

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, υπό τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας και έχοντας πλήρη επίγνωση 
της σημασίας του θεσμού της Εθνοφυλακής, σχεδίασε και υλοποιεί μια σειρά δράσεων και ενεργειών για την ανα-
βάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ρόλου της. Μέσα στο 2017, το “Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων”, καταφέρα-
με πολλά. Όμως, παρά το υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας που έχουμε κατακτήσει, δεν επα-
ναπαυόμαστε. Διερευνούμε κάθε τρόπο για να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας, να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας 
και να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί.

Αγαπητοί Εθνοφύλακες, θερμά συγχαρητήρια για την παρουσία σας, την αξιοσημείωτη προσφορά σας και την 
υψηλή απόδοσή σας. Αποδεικνύετε έμπρακτα και ενισχύετε σημαντικά το μήνυμα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι 
ισχυρές και θα συνεχίσουν, ακόμα πιο ικανές, να δρουν ως παράγοντας αποτροπής, προασπίζοντας την εθνική κυ-
ριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Χώρας. 

 Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε κατά αυτόν τον τρόπο για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. 

Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά υγεία και καλή επιτυχία σε ότι κάνετε για το καλό της πατρίδας.

 Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ
 ΑΡχΗγΟΣ γΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Με ιδιαίτερη χαρά δράττομαι μίας ακόμη ευκαιρίας επικοινωνίας μαζί σας.Έχοντας πλήρη 
επίγνωση του ότι, όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, το ζωτικό συστατικό στοιχείο κάθε οργα-
νισμού παραμένει ο ανθρώπινος παράγοντας ανεξαρτήτως των τεχνολογικών εξελίξεων και 
αυτοματοποιήσεων, η προσπάθεια μου ως Αρχηγού του Στρατού, για την επένδυση στο αν-
θρώπινο δυναμικό, αποτελεί πάντοτε υψηλή πρόκληση.

Είναι δε, προφανές ότι το ανθρώπινο δυναμικό των Χερσαίων δυνάμεων της χώρας δεν 
περιορίζεται μόνο στο μόνιμο προσωπικό του Στρατού Ξηράς, αλλά περιλαμβάνει στους κόλπους του όλους τους Έλ-
ληνες πολίτες στους οποίους η πολιτεία έχει εμπιστευθεί, διαχρονικά, την τιμή της Άμυνας της χώρας, με τις τάξεις των 

Χαιρετισμός κ. Α/ΓΕΣ

Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας
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Χαιρετισμός κ. Α/ΓΕΕΘΑ
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Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Εθνοφυλάκων να εγκολπώνονται, αυτοδικαίως, άμεσα και 
τιμητικά το εν λόγω προνόμιο.

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι αυταπόδεικτη η σημασία του 
θεσμού της Εθνοφυλακής και η αξία της για την Εθνική 
Άμυνα και την Εθνική μας Κυριαρχία. Η δε ιστορική μας δι-
αδρομή ως χώρα, έχει αποδείξει ότι, απαιτείται αέναη προ-
σπάθεια για τη διασφάλιση του στοιχειώδους αγαθού, της 
«Ελευθερίας και Εθνικής Κυριαρχίας», που για τους λαούς 
των περισσοτέρων ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη, 
θεωρείται ως δεδομένο.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι, παρόλο που στην Ευρώπη το 
επίπεδο σταθερότητας έχει αναβαθμιστεί και οι πιθανότη-
τες να εμφανιστούν κρίσεις και πολεμικές αντιπαραθέσεις 
έχουν σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί, εντούτοις, ελάχιστα 
έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες αναφορικά με τις γνωστές 
απειλές κατά της πατρίδας μας και κατά του Κυπριακού 
Ελληνισμού. Η δε κατάσταση στη Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συνδυαστικά με τα 
ενεργειακά ζητήματα και την πληθώρα των δρώντων που 
συμμετέχουν σε αυτά, συνθέτουν ένα εξαιρετικά ανησυχη-
τικό περιβάλλον που απαιτεί ετοιμότητα, συνεχή ανάλυση 
και επανεκτίμηση, καθώς επίσης στρατιωτικές δυνατότη-
τες, για ό,τι αφορά στο επίπεδο μας, που εγγυώνται αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Με βάση τα όσα προανέφερα γίνεται εύκολα αντιληπτή 
η σημασία της προσπάθειας που καταβάλει το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας αναφορικά με την περαιτέρω ανάδειξη και 
την αναβάθμιση του πλέγματος που συνθέτει ο θεσμός της 
Εθνοφυλακής. Αυτό άλλωστε κατέδειξε η απόφαση του κ. 
Υπουργού Εθνικής Άμυναςμε την ανακήρυξη του 2017 ως 
«Έτους Εφέδρων και Εθνοφυλάκων», αποσκοπώντας, με-
ταξύ των άλλων να αναγνωρισθεί και να τιμηθεί η ανιδιο-
τελής προσφορά τους στην προσπάθεια εξασφάλισης της 
ακεραιότητας της Πατρίδας, καθώς επίσης και να σηματο-
δοτηθεί η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και του ρόλου των 
Εθνοφυλάκων. Αυτό, επίσης, κατέδειξε μεταξύ των άλλων 
και η συγκρότηση ιδιαίτερης Διεύθυνσης στο Γενικό Επιτε-
λείου Στρατού, αρμόδια για τα θέματα της Εθνοφυλακής.

Απώτερος στόχος, με Εθνική εμβέλεια, είναι όπως η 
Εθνοφυλακή συνεχίσει να αποτελεί, αλλά και προαχθεί 
ακόμη περισσότερο σε έναν σημαντικό πολλαπλασιαστή 
ισχύος και επιχειρησιακό πυλώνα, υπηρετώντας το Εθνικό 
Στρατηγικό μας Δόγμα, της ΑΜΥΝΑΣ και ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ.

Θα ήταν όμως παράλειψη να μην αναφερθώ στην εξί-
σου θερμή ανταπόκριση σας, η οποία αποδεικνύεται με 
την εκτόξευση των ποσοστών συμμετοχής των Εθνοφυ-
λάκων στο κάλεσμα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας σε ό,τι 
αφορά στις εκτελούμενες βολές, στις ασκήσεις και στις λοι-

πές επιχειρησιακές και μη δράσεις. Ειδικότερα, τα ποσο-
στά συμμετοχής διατηρήθηκαν σταθερά πάνω από το 35% 
σε όλους τους Σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς, ενώ σε 
περιοχές όπως τα νησιά και η Ήπειρος πολλές φορές ξε-
πέρασε το 60%. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του «Έτους Εφέδρων 
και Εθνοφυλάκων», επιθυμώ να καταστήσω σαφές, ότι 
όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική 
επικράτεια, δεν αποτελούσαν περιστασιακές ενέργειες χω-
ρίς συνέχεια, αλλά το θεμέλιο λίθο μίας πορείας άρρηκτα 
συνυφασμένης με την αναγκαιότητα της καλώς εκπαιδευ-
μένης και ετοιμοπόλεμης Εθνοφυλακής, ικανής να εκτελέ-
σει την Εθνική της αποστολή, ενταγμένη στον Επιχειρησι-
ακό Σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Κύριο μέλημα αποτελεί η συνέχιση της προσπάθειας με 
την ίδια ένταση και ζήλο, προκειμένου το Έργο που επι-
τελέστηκε κατά το προηγούμενο έτος να έχει συνέχεια το 
2018 και εξής, με κύριες επιδιώξεις:

 α. Τον επανασχεδιασμό της οργάνωσης της 
Εθνοφυλακής και τη θεσμική κατοχύρωση της λειτουργίας 
της, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αναβαθμισμένες 
απαιτήσεις του θεσμού. 

 β.  Την περαιτέρω αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης εισάγοντας καινοτόμες μεθόδους που προά-
γουν την μετεξέλιξη του Στρατού Ξηράς και επαυξάνουν τις 
επιχειρησιακές δυνατότητες των ΜονάδωνΕθνοφυλακής, 
με παράλληλη προβολή ισχυρού μηνύματος αποτροπής.  

 γ. Την ενεργό συμμετοχή των Εθνοφυλάκων σε 
δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

 δ. Τον αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας.
Αυτή τη σταθερή  μου πρόθεση επιχειρεί να καταδείξει, 

με συμβολικό χαρακτήρα και το ανά χείρας 1ο Τεύχος του 
περιοδικού τύπου «ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ». 

Ο σύντομος αυτός χαιρετισμός αποτελεί, παράλλη-
λα,προσωπική κλήση προς το σύνολο του προσωπικού 
και επίκληση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Εθνο-
φυλάκων, χαρακτηριστικών συνυφασμένων με το σύνο-
λο των απελευθερωτικών αγώνων του έθνους, που οπλί-
ζουν τον Ελληνικό Λαό με υπερηφάνεια και αισιοδοξία. Η 
δε οποιασδήποτε μορφής κρίση δεν θα πρέπει να επηρε-
άσει την αμυντική και αποτρεπτική μας ικανότητα. Αυτή η 
παραδοχή και επιλογή, συνθέτει μια απαιτητική εξίσωση 
που όλοι έχουμε χρέος να επιλύσουμε.

 Αντιστράτηγος
 Αλκιβιάδης Στεφανής
 ΑΡχΗγΟΣ γΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Τη Δευτέρα 18 Δεκ 17 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη υπό την αιγί-
δα του Γ΄ ΣΣ, η τελετή λήξης του Έτους «Εφέδρων και Εθνοφυλάκων» για τους 
Εθνοφύλακες. Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος 
Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και ο 
Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής. Στην εν λόγω τελετή ανα-
κοινώθηκε η έκδοση της εφημερίδας για τον θεσμό της Εθνοφυλακής. Ο στό-
χος επετεύχθη και εκδόθηκε το 1ο φύλλο της εφημερίδας «Ο Εθνοφύλακας».

2017 ΕτΟΣ ΕΦΕδρωΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚωΝ

Το έτος 2017 ανακηρύχτηκε ως έτος 
«Εφέδρων και Εθνοφυλάκων»



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑρΑδΟΣΗ - ΠΑρΑΛΑΒΗ
ΑΝΥΕΘΑ

Στις 01 Μαρ 18 
πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
η τελετή παράδοσης-παραλαβής 
ανάμεσα στον απερχόμενο 
Αναπληρωτή Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη 
Βίτσα και στο νέο Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Φώτη Κουβέλη.

Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 25 Μαρ 18 ο 
εορτασμός της επετείου της «25 Μαρ-
τίου 1821» στην Αθήνα και σε λοιπές 
περιοχές της Χώρας με στρατιωτικές 
και λοιπές δράσεις.

Στις παρελάσεις συμμετείχαν εθε-
λοντικά συνολικά 1209 Εθνοφύλα-
κες σε όλη την επικράτεια με κυριότε-
ρη την παρέλαση στην Αθήνα, στην 
οποία συμμετείχαν 196 Εθνοφύλακες.

Το εν λόγω γεγονός καταδεικνύει:

•  Την κατανόηση από τους Εθνο-
φύλακες της συνολικής προσπάθει-
ας που επιτελείται για την αναβάθμι-
ση του θεσμού της Εθνοφυλακής και 
της αναγκαιότητας για τη συνέχισή της 
στο πνεύμα του μηνύματος, ότι οι δρά-
σεις της Εθνοφυλακής είναι ο θεμέλιος 
λίθος μίας νέας Στρατηγικής, αναφορικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλε-
μης Εθνοφυλακής, καθώς η Εθνοφυλακή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος και πα-
ράγοντα αποτροπής.

•  Τον ενστερνισμό από τους Εθνοφύλακες της αναγκαιότητας της περαιτέρω σύσφιξης των δε-
σμών Εθνοφυλακής και κοινωνίας, καθώς η Εθνοφυλακή πέραν του επιχειρησιακού της ρόλου, δια-
δραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανύψωση του ηθικού του τοπικού πληθυσμού, ιδίως των ακριτι-
κών-παραμεθόριων περιοχών.

•  Την εμπέδωση από τους Εθνοφύλακες του πνεύματος ειλικρινούς ενδιαφέροντος του ΥΠΕΘΑ, για 
την επίλυση προβλημάτων, τόσο των ιδίων, όσο και των περιοχών διαμονής τους, κυρίως στις ακριτι-
κές περιοχές.

Αναμνηστική φωτογραφία κ. Α/ΓΕΣ με τμήμα Εθνοφυλάκων 
στο Καλλιμάρμαρο, πριν την έναρξη της παρέλασης.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΠΑρΕΛΑΣΗ 25ης ΜΑρτΙΟΥ
Κύριο Γεγονός

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ και ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ στην στρατιωτική παρέλαση 
της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα με τη μεγάλη συμμετοχή Εθνοφυλάκων

Χίος

Ρέθυμνο Ηράκλειο
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Μέχρι την 14 Ιουνίου 
1964 στην Ικαρία είχε συ-
γκροτηθεί μόνο ένας Λό-
χος Τ.Ε.Α (6ος Λόχος) ο 
οποίος υπάγονταν στο 
3110 Τ.Ε.Α.

Το 1964, αποφασίστη-
κε η αναδιοργάνωση στην 
ε/ν ΙΚΑΡΙΑ την 14 Ιουνίου 
1964 της 3255 δύναμης 
Τ.Ε.Α, με πρώτο Διοικητή 
τον Ταγματάρχη Δημήτριο 
Βρόντο και αριθμό κατώτερων Αξιωματικών. 

Την 21 Φεβρουαρίου 1966 Διοικητής Μονάδος τοπο-
θετήθηκε ο Ταγματάρχης Πεζικού Μιχαήλ Μαρκογιάν-
νης. Την 16 Απριλίου 1966 η Μονάδα μετονομάστηκε 
σε 3255 Τ.Ε.Α διατηρώντας την πρωταρχική αποστολή 
της. 

Η αρχική σύνθεση της Μονάδας περιλάμβανε:
Διοίκηση
Διμοιρία Ασφάλειας
Λόχους Τυφεκιοφόρων
Η νέα οργάνωση της Μονάδας
Το ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ, έχει οργάνωση και απο-

στολή σύμφωνα με τον οικείο Πίνακα Οργανώσεως και 

Υλικού (ΠΟΥ), η οποία σχετίζεται με τον ρόλο της 
ως Μονάδας Εθνοφυλακής.

Το 2014 με απόφαση του ΓΕΣ το Στρατόπεδο 
που στρατωνιζόταν η Μονάδα μετονομάστηκε σε 
Στρατόπεδο «Λοχία Ιωάννη Τσιμπίδη».

Το 2015 με διαταγή του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, η Μονάδα μετεγκαταστάθηκε από το 
χωριό Παναγιά Αγίου Κηρύκου στον Φάρο Ικαρί-
ας σε νέες εγκαταστάσεις, με απώτερο στόχο την 
αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των 
όλων δυνάμεων επί της νήσου.

Το έτος 2017 συγκροτήθη-
κε η Διοίκηση Άμυνας Νήσου 
(ΔΑΝ) Ικαρίας.

Εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες Μονάδας
H  εκπαίδευση της Μονά-

δας διεξάγεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Δγες του ΓΕΣ της 
ΑΣΔΕΝ και της 79 ΑΔΤΕ και 
εκτελείται με βάση τις ανάγκες 
της επιχειρησιακής της απο-
στολής. Διεξάγεται κατά βάση 

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

  τΕΘ ΑΓ. ΚΗρΥΚΟΥ
Αφιέρωμα - Παρουσίαση

Δεν είναι τα όπλα των Εθνοφυλάκων που κάνουν δυνατή την Εθνοφυλακή. 
Η Εθνοφυλακή είναι δυνατή, διότι έχει αυτούς τους Εθνοφύλακες. 

Είναι αυτοί που θεωρούν χρέος τους το «Αεί Μάχιµοι» και που θεωρούν 
ύψιστη αποστολή τους την άµυνα του νησιού τους.
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ημέρα Κυριακή πλήν όμως μεγάλος αριθμός Εθνοφυλά-
κων συμμετέχει επί εθελοντικής βάσης και σε επιχειρη-
σιακές εκπαιδεύσεις ενεργών Μονάδων (ΤΑΜΣ, Βολές, 
αντικείμενα ΕΔ, ενημερώσεις Α/Α Άμυνας, κ.λπ.).  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η εθελοντική συμ-
μετοχή και μιας γυναίκας στις δραστηριότητες της Μονά-
δας, η οποία κατοικεί στην Ικαρία, αναδεικνύοντας το αί-
σθημα της φιλοπατρίας της.

«Όλοι όµως προτάσσουν τις επιταγές της Πατρί-
δας».

Ο Ικάριος Ελληνισµός σήµερα µπορεί να στη-
ρίζεται απόλυτα στους Εθνοφύλακες, αφού οι 
Εθνοφύλακες είναι η ψυχή του νησιωτικού 
Ελληνισµού. 

Δεν είναι τα όπλα των Εθνοφυλά-
κων που κάνουν δυνατή την Εθνο-
φυλακή. Η Εθνοφυλακή είναι δυνα-
τή, διότι έχει αυτούς τους Εθνο-
φύλακες. Είναι αυτοί που θεω-
ρούν χρέος τους το «Αεί Μά-
χιµοι» και που θεωρούν 
ύψιστη αποστολή τους την 
άµυνα του νησιού τους.

Η Μονάδα έχει να επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα κυρί-
ως από το 2007, με την πρώτη άσκηση την διεξαγωγή πο-
ρείας με πλήρη φόρτο 20 χιλιομέτρων και εκτέλεση βολής.

Πραγματοποιούνται επί σχεδόν εβδομαδιαίας βάσης 
ΤΑΜΣ μικρών κλιμακίων όπως η εξάλειψη προγεφυρώ-
ματος και αεροπρογεφυρώματος, άμυνα κατοικημένων 
τόπων, πορείες, βολές ημερήσιες και νυχτερινές, εκπαί-

δευση στις πρώτες βοήθειες, χρή-
ση ατομικού και ομαδικού οπλι-

σμού, εκτέλεση αναγνωρί-
σεων πεζή αλλά και επί 

οχημάτων, προσβο-
λή φάλαγγας οχη-

μάτων, περίπο-
λα μάχης, χρή-
ση πυξίδας και 

χάρτη.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Αφιέρωμα - Παρουσίαση
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Συμμετοχή και παρουσία 
των Εθνοφυλάκων 

των ΤΕΘ της 80 ΑΔΤΕ 
στην άσκηση 

ΤΑΜΣ «ΧΙΛΩΝ-2018» η 
οποία πραγματοποιήθηκε 

στις 23 Ιανουαρίου 2018 στο 
πλαίσιο της επιχειρησιακής 

εκπαίδευσης.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Εκτέλεση ΤΑΜΣ «ΚΡΑΤΕΡΟΣ» με πραγ-
ματικά πυρά  από την ΔΑΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, με 
μεγάλη συμμετοχή Εθνοφυλάκων και την 
παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής 
Ιεραρχίας.

δρΑΣΕΙΣ ΑΠΟτρΟΠΗΣ ΑΣδΕΝ
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
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Βολές ΒΟΠ των ΤΕΘ της νήσου Ρόδου  (95 ΑΔΤΕ) 
στο ΠΒ-Α Κατταβιάς την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018.

Eκπαίδευση από ΚΕΟ 
ΕΔ στην ΠΕ ΑΣΔΕΝ.

Εκπαίδευση σε αντικείμενα ΕΔ από Κινη-
τή Εκπαιδευτική Ομάδα του 575 ΤΠΝ 
στους Εθνοφύλακες του ΛΕΘ ΣΚΥΡΟΥ 
την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.

Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
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Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Διαγωνιστική βολή 
ατομικού οπλισμού των 

ΤΕΘ ν. ΚΡΗΤΗΣ την Κυριακή 
04 Φεβρουαρίου 2018.

ΤΑΜΣ «Εκκαθάριση Οικίας» από 
το 4ο ΛΕΘ/ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
στην νήσο ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. Η εκκαθάριση 
οικίας εκτελείται από ειδικά εκπαιδευμένο 

προσωπικό για την εξουδετέρωση του 
εχθρού ή την απελευθέρωση ομήρων. 
Αφορά στις διαδικασίες προσέγγισης 

κτιρίου, με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα 
και ασφάλεια.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
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Συμμετοχή Εθνοφυλάκων των ΤΑΕ Εθνοφυλακής 
των ΤΕΘ της 50 Μ/Κ ΤΑΞ στην 

ΤΑΜΣ «ΈΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ (ΠΖ) ΖΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 18».

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων των ΤΑΕ Εθνοφυλακής των ΤΕΘ 
της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ, κατά τη διάρκεια της Άσκησης Ετοιμότητας.

Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

Επίσκεψη Δκτή Γ΄ΣΣ σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της ΠΕ του.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
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Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΤΟΠΩΝ» με τη συμμετοχή 
Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
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Εκτέλεση ΤΑΜΣ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ» από ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ.

Διεξαγωγή 
ΤΑΜΣ «ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» 

από ΤΕΘ ΚΟΝΙΤΣΑΣ της 8ης Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ.

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
του ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ της 9ης Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ.

Επίσκεψη κ. Α/ΓΕΣ 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του ΛΕΘ ΣΚΥΡΟΥ.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΦΟρΗτΟ ΑΝτΙΑρΜΑτΙΚΟ ΑΝΕΥ 
ΟΠΙΣΘΟδρΟΜΗΣΕωΣ «CARL GUSTAV»

Εξοπλισμοί – Σύγχρονα Στρατιωτικά Θέματα

Στις Μονάδες Εθνοφυλακής τα τελευταία χρόνια 
έχουν εισαχθεί σύγχρονα οπλικά συστήματα υψηλών 
προδιαγραφών. Ένα από τα εν λόγω οπλικά συστή-
ματα είναι  το Α-Τ CARL GUSTAV.

Το Α-Τ CARL GUSTAV είναι όπλο Σουηδικής κα-
τασκευής και προελεύσεως, οπισθογεμές και πυρο-
δοτείται από τα 
πλάγια (πλευ-

ρικά). Ο σωλήνας είναι κατασκευασμένος 
από ατσάλι. Το όπλο λειτουργεί χωρίς οπι-
σθοδρόμηση, διότι τμήμα των προωθητι-
κών αερίων διαφεύγει προς τα πίσω δια 
μέσου του παρεκτάματος του όπλου εξι-
σώνοντας τη δύναμη οπισθοδρομήσεως.

Η πληθώρα πυρομαχικών που μπορεί 
να βάλλει το συγκεκριμένο οπλικό σύστη-
μα το καθιστά χρήσιμο σε ένα ευρύ πεδίο 
εφαρμογών κατά την μάχη, καθώς μπορεί να βάλλει καπνογόνα, πυρομαχικά 

κατά προσωπικού ή αντιαρμα-
τικά καθώς και φωτιστικά βλή-
ματα.

Το βάρος του αντιαρματι-
κού είναι 16 κιλά, ενώ του βλή-
ματος 3,2 κιλά. Έχει πρακτική 
ταχυβολία 6 βλήματα το λεπτό 
και διατρητικότητα σε χάλυβα 
400 χιλιοστά. Το δραστικό βε-
ληνεκές του είναι 500 μέτρα 
κατά κινητού στόχου και 800 
μέτρα κατά σταθερού στόχου.
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Έχω την τύχη να γεν-
νηθώ στα Ιωάννινα, αυ-
τός είναι ο δικός μου κλή-
ρος, παροχή προγονική. 
Μεγάλωσα στους Φιλιά-
τες και έμαθα να κολυμπώ 
στη Σαγιάδα. Γνώρισα την 
Ήπειρο και την περιδιάβη-
κα όλη. Η ιστορία στον τόπο μου, δεν είναι γραμμές 
σε κάποιο βιβλίο αλλά μέρη και άνθρωποι. Είναι μέρη 
που περπατάς, μέρη γνωστά από τις μάχες του ‘40 
και άνθρωποι που γνωρίζεις, άνθρωποι που υπερα-
σπίστηκαν αυτόν τον τόπο, είναι τάφοι και μνημεία, 
συγγενών και γνωστών. Ακόμη αντηχούν στα αυτιά 
μου οι ιστορίες του παππού μου από την μικρασιατι-
κή εκστρατεία και των γονιών μου από τα χρόνια του 
πολέμου του 1940.

Τα χρόνια πέρασαν, εκπλήρωσα τις στρατιωτι-
κές μου υποχρεώσεις και πλέον ήρθε η σειρά μου να 
μπω στην οικογένεια της Εθνοφυλακής. Τι είναι για 
μας η Εθνοφυλακή; Είναι αυτά που πιστεύουμε, εί-
ναι η ιστορία μας, είναι αυτά που έχουμε διδαχθεί. Σε 
αυτόν το θεσμό έχω φίλους παλιούς και φίλους που 
τώρα έκανα. Στη Διμοιρία μου έχω έναν ξάδερφο και 
έναν ανιψιό, στον Λόχο μου συμμαθητές απ’ το σχο-
λείο, στο Τάγμα υπάρχει ο περιπτεράς της γειτονιάς 
μου, ο γιος του φούρναρη, ο μάστορας που έφτιαξε 
το σπίτι μου και ο δάσκαλος των παιδιών μου. Υπάρ-
χουν και άνθρωποι όμως, που μέχρι χθες καθόντου-
σαν στα διπλανά τραπέζια της καφετέριας και απλά 
η φυσιογνωμία τους μέχρι πρότινος μου φαινόταν 
γνωστή. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είναι οι συνάδελ-
φοί μου στο ΤΕΘ, μοιράζομαι την ίδια αποστολή μαζί 
τους και υπολογίζω σ ’αυτούς ότι θα με προστατέ-
ψουν όταν χρειαστεί και εννοείται ότι θα κάνω το ίδιο 
γι’ αυτούς. Μια καλή οικογένεια τα ίδια χαρακτηριστι-
κά έχει.

Δεν μας έκανε η Πατρίδα Εθνοφύλακες, 
γεννηθήκαμε έτσι. Για κάποιον που δεν ξέ-
ρει, ένας τέτοιος θεσμός, σίγουρα αντηχεί 
παράξενα να τον αποκαλώ οικογένεια. Για 
εμάς όμως που κάθε Κυριακή δίνουμε από 
τον χρόνο μας για να εκπαιδευτούμε μαζί με 
τους συναδέλφους μας, να κουραστούμε και 
να ιδρώσουμε δίπλα δίπλα, χωρίς να περι-

μένουμε κάποια οικονομική απολαβή, η λέξη οικογέ-
νεια ταιριάζει απόλυτα.

Επιτρέψτε μου ένα μικρό παραλληλισμό, μια μικρή 
μεταφορά. Στην αρχαία Ελλάδα, αυτός που τα παρα-
τούσε στη μάχη λεγόταν ΡΙΨΑΣΠΙΣ. Δεν τον αποκα-
λούσαν ρίψω - περικεφαλαία ή ρίψω - θώρακα, διό-
τι με το κράνος και τον θώρακα, προστάτευε τον εαυ-
τό του, ενώ με την ασπίδα προστάτευε τον συνάδελ-
φό του στα αριστερά του. Αν ποτέ έρθει η ώρα και τα 
χέρια μου από την κούραση της μάχης δεν μπορούν 
να κρατήσουν καλά την ασπίδα μου, ο διπλανός μου, 
ο φίλος μου, είναι αυτός που θα μου δώσει κουράγιο 
να μείνω πλάι του κρατώντας ορθά την ασπίδα μου. 
Αυτό το δέσιμο είναι που δημιουργεί ένα αμάλγαμα, 
τόσο ισχυρό που μας δίνει κουράγιο και ελπίδα ότι 
θα σταθούμε αντάξιοι στο χΡΕΟΣ μας απέναντι στην 
ΤΙΜΗ που μας κάνει η πατρίδα μας.

Εμείς οι Εθνοφύλα-
κες, είμαστε τα παιδιά 
των καταδρομέων που 
πήγαν στη Κύπρο με 
την επιχείρηση ΝΙΚΗ, 
είμαστε τα εγγόνια αυ-
τών που πολέμησαν 
το 1940 σε αυτά τα 
ματωμένα βουνά της 
Ηπείρου, είμαστε τα 
δισέγγονα αυτών που 
πόνεσαν στην Μικρα-

«Η ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
τΑ ΜΑτΙΑ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑ»του Έφεδρου Ανθλγού (ΠΖ) 

Δημητρίου Κόγκα του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Αρθρα & Μελέτες
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Αρθρα & Μελέτες

σιατική εκστρατεία. Όλοι μας είμαστε ίδιοι, Ακρίτες, 
πιστοί φύλακες των συνόρων και οι πρώτοι που θα 
προστρέξουμε σε μια στιγμή που η πατρίδα μας θα 
χρειαστεί. Όλοι μας είμαστε μέλη της κοινωνίας εδώ, 
με οικογένειες και κατα-
γωγή από τόπο που τα 
σύνορα δεν είναι κάτι 
το μακρινό, το άγνωστο 
αλλά ορατό από το σπί-
τι των παππούδων μας.

Είμαστε απόγονοι 
των κλεφταρματολών 
του ’21, είμαστε γαλου-
χημένοι με τους Ακρίτες 
του Βυζαντίου και τους 
Μαραθωνομάχους. Εί-
μαστε οι συνεχιστές!

Τί είναι αυτό όμως που μας κάνει να νοιώ-
θουμε έτσι; Σε συζητήσεις με συναδέλφους μου, 
κατέληξα στο συμπέρασμα πως δύο λέξεις είναι 
αυτές που αντικατοπτρίζουν το αίσθημα αυτό. 
ΤΙΜΗ και ΧΡΕΟΣ.

ΤΙΜΗ, διότι η Πατρίδα μας μας εμπιστεύεται 
να έχουμε στο σπίτι μας, στο πιο κρυφό μέρος 
ένα όπλο, που αχρείαστο να είναι, θα μας επι-

τρέψει να σταθούμε αντάξιοι του ΧΡΕ-
ΟΥΣ που έχουμε σε όσους πότι-

σαν με το αίμα τους αυτή την 
γη. Είναι ΤΙΜΗ που η Ελ-
λάδα μας θεωρεί αξιόμα-
χους και έτοιμους και εί-
ναι ΧΡΕΟΣ μας να το 
αποδείξουμε.

  Η Πατρίδα μας 
δεν είναι κάτι το μα-
κρινό, το απροσδιό-
ριστο. Είναι η οικο-
γένειά μας, οι συγ-
γενείς μας και οι 
φίλοι μας. Είναι 

η δουλειά μας και οι συνεργάτες μας. Είναι η εκκλησία 
του χωριού μας, που είναι θαμμένοι οι παππούδες 
μας, εκεί που παντρευτήκαμε και εκεί που βαφτίσαμε 
τα παιδιά μας. Έτσι για μας το ΧΡΕΟΣ είναι απέναντι 

σε αυτό που από την αρχαιότητα 
ακόμη εμψύχωσε τους Αθηναίους 
στο Μαραθώνα και τους Σπαρτιά-
τες στις Θερμοπύλες, πάνω απ’ 
όλα όμως αυτό που έκανε τους 
Θεσπιείς να μείνουν μαζί με τους 
Σπαρτιάτες: Όλοι αυτοί αμύνθη-
καν ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ.

Αυτό είναι το ΧΡΕΟΣ 
μας, να υπερασπιστού-
με τις οικογένειές μας, τις 
ΕΣΤΙΕΣ μας, τις εκκλησί-
ες μας, τους Βωμούς μας.

Κλείνοντας, και αφού 
προσγειωθούμε στο σή-
μερα, θα αναλογιστού-
με την οικονομική κρίση. 
Συμφωνώ! Κάθε φορά 
που βλέπουμε τα άδεια 
πορτοφόλια μας, μερικοί 
αναρωτιούνται αν αξίζει 
να ασχολούμαστε με ιδέ-

ες και ιδανικά. Ας συλλογιστούμε όμως: Είχαν γεμά-
το πορτοφόλι ο Χριστόδουλος Σώζος και οι άλλοι Κύ-
πριοι εθελοντές, που τα παράτησαν όλα και σκοτώ-
θηκαν στις μάχες του Μπιζανίου στα 1912; Είχε χρή-
ματα και καλή ζωή ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώ-
νης; Είχε πλούτο ο Διγενής Ακρίτας; Μήπως είχε ο 
Διηνέκης στις Θερμοπύλες. Μήπως είχε χρήματα και 
λυμενα τα οικονομικά του προβλήματα ο Εύελπις 2ας 
Σκαρλάτος Ρωσσέτης, που σκοτώθηκε πολεμώντας 
για να απελευθερωθούν τα Ιωάννινα ώστε σήμερα να 
λεω περήφανα ότι είμαι Έλληνας; 

ΟΧΙ! Αυτοί και πάρα πολλοί άλλοι απλώς έπραξαν 
το καθήκον τους! Αυτό θα πράξουμε και εμείς!
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 Η Εθνοφυλακή είναι βασικό κομμάτι των Ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλει αποφασιστι-
κά στην άμυνα της χώρας. Οι Μονάδες της, αναλαμ-
βάνουν πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, έχουν 
ανάλογη οργάνωση με τις ενεργές Μονάδες του Στρα-
τού και διαθέτουν κατά κανόνα σύγχρονα οπλικά συ-
στήματα. Η εξέλιξη των μέσων του πολέμου στους 
τομείς της τεχνολογίας και των μεθόδων διεξαγω-
γής του, η πρόσθεση στα στοιχεία ελιγμού ενός νέου 
στοιχείου, του «Κατακόρυφου ελιγμού» (με αλεξιπτω-
τιστές και ελικόπτερα) και η επίδραση των ανορθό-
δοξων ενεργειών στο αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, 
έδωσαν μια νέα διάσταση στον άλλοτε καθορισμένο 
χώρο του πεδίου της μάχης. Στη νέα μορφή πολέ-
μου, ο χώρος του πεδίου μάχης ταυτίζεται με ολόκλη-
ρο τον εδαφικό χώρο της πατρίδας μας.

Για να καλυφθεί το νέο αυτό πεδίο μάχης, σε περί-
πτωση εξωτερικής απειλής, πρέπει να κινητοποιηθεί 
έγκαιρα ολόκληρο το πληθυσμιακό δυναμικό της χω-
ράς. Πέρα όμως από αυτά, κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων συγκρούσεων σε διάφορα μέρη της γης, δι-
απιστώθηκε ότι ακόμη και τα πιο σύγχρονα μέσα του 
πολέμου δεν είναι ικανά να κάμψουν την αντίσταση 
των κατοίκων μιας περιοχής όταν αυτή είναι οργανω-
μένη, καθολική και αποφασιστική.

   Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα βρούμε στη θρυ-
λική «Μάχη της Κρήτης», τον Μάιο του 1941, όπου η 

πανίσχυρη πο-
λεμική μηχα-
νή της ναζιστι-
κής Γερμανίας, 
αντιμετώπισε 
τον υπερήφα-
νο κάτοικο της 
λ ε β ε ν τ ο γ έ ν -
νας Κρήτης. Η 
συγκεκριμένη 

μάχη αποτελεί κλασική περίπτωση παλλαϊκής άμυ-
νας όπου ο γενναίος Κρητικός λαός αψηφώντας την 
τρομερή ισχύ του αντιπάλου, την έλλειψη οπλισμού 
και πυρομαχικών, οπλισμένος με το προσωπικό του 
κυνηγητικό όπλο ή άλλα  αυτοσχέδια μέσα, κατάφε-
ρε να επιφέρει καίριο πλήγμα στους επίλεκτους αλε-
ξιπτωτιστές του Χίτλερ που επιβουλευτήκαν την πα-
τρίδα του. Ο τακτικός βρετανοελληνικός στρατός που 
υπερασπιζόταν την νήσο, είχε συγκροτήσει εκτάκτως 
μόνο 4 τάγματα πολιτοφυλακής και αυτά ελλιπώς εξο-
πλισμένα, σε όλη την Μεγαλόνησο. Ωστόσο, υπολο-
γίζεται ότι μεγάλο μέρος των απωλειών του εχθρού, 
προκλήθηκαν από αυτούς και τους υπόλοιπους ντό-
πιους που προσήλθαν αυθορμήτως και με ενθουσια-
σμό στα σημεία προσβολής.

    Ως πιστοί φύλακες της πατρίδας και του έθνους, 
με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, εξολόθρεψαν τους 
αλεξιπτωτιστές που έπεφταν από τα γερμανικά αερο-
πλάνα και αχρήστευσαν σε μεγάλο βαθμό τις αερο-
κίνητες δυνάμεις του άξονα, καθιστώντας αυτές ανί-

κανες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις. Κι αυτό γιατί οι 
ουρανοκατέβατοι εχθροί, «ουρανίτες» όπως τους ονό-
μασαν οι Κρητικοί, προσεδαφίζονταν εντελώς απρο-
ετοίμαστοι σε άγνωστα για αυτούς εδάφη και μέσα 
στο χώρο αποκλειστικής δράσεως των ντόπιων υπε-

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣτΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ  τωΝ ΕΝΟΠΛωΝ δΥΝΑΜΕωΝ

Αρθρα & Μελέτες

του Εθνοφύλακα 
Σκαφίδα Νικόλαου του ΤΕΘ ΧΙΟΥ
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ρασπιστών της νή-
σου. Εάν αυτή η πα-
λικαρίσια δύναμη και 
η μαχητική ισχύ των 
απλών αλλά ατρό-
μητων χωρικών της 
Κρήτης, είχε προβλε-
φτεί και οργανωθεί 
κατάλληλα από τον 
ελληνικό και συμμα-
χικό στρατό, που βρί-
σκονταν σε δυσμενή 
κατάσταση και προ-
σπαθούσαν με λιγοστά μέσα να υπερασπιστούν την 
νήσο, τότε ίσως η Κρήτη να μην έπεφτε ποτέ.

 Οι κάτοικοι όλου του ελλαδικού χώρου, είναι γραμ-
μένο στον γεννητικό τους κώδικα, ότι θα είναι πάντα 
έτοιμοι να πολεμήσουν για τα ιδανικά της πατρίδας, 
της ελευθερίας και της δημοκρατίας, με νύχια και με 
δόντια, στεκούμενοι όρθιοι απέναντι στους κάθε λο-
γής βάρβαρους κατακτητές, αποδεικνύοντας ότι γνω-
ρίζουν να «φυλάσσουν Θερμοπύλες».

Για τους παραπάνω λόγους είναι αναμφισβήτητη 
η ανάγκη της οργανώσεως, από την ειρηνική περίο-
δο, ολόκληρου του πληθυσμιακού δυναμικού της χώ-
ρας, που μπορεί να φέρει οπλισμό, να χρησιμοποι-

ήσει τα μέσα του πολέμου 
ή να προσφέρει τις υπηρε-
σίες του για την άμυνα της 
πατρίδας, σε περίπτωση 
εξωτερικής απειλής.

Η επαύξηση της μαχη-
τικής ισχύος των Ενόπλων 
Δυνάμεων από την συμ-
μετοχή των Εθνοφυλάκων 
σε αυτές οφείλεται στο γε-
γονός ότι ο Εθνοφύλακας, 
ο ντόπιος, έχει κάθε λόγο 
περισσότερο από κάθε 

άλλον να υπερασπιστεί, να αμυνθεί, να προστατεύει 
το σπίτι του, την περιουσία του, προπάντων την οικο-
γένεια του, τα παιδία του, τους γονείς του, τους παπ-

πούδες του, τους συγγενείς και τους φίλους του σε 
περίπτωση που εχθρικός επιβουλέας προσβάλει τον 
τόπο του.

Για τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται η διαρ-
κής εκπαίδευση και η προετοιμασία των Μονάδων 
Εθνοφυλακής, από τον καιρό της ειρήνης ώστε να 
καταστούν  ισχυρές πολεμικές δυνάμεις κατά την πε-
ρίοδο του πολέμου.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
δρΑΣΕΙΣ ΕξωΣτρΕΦΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ανάληψης καινοτόμων δράσεων εξωστρέ-
φειας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού καθιέρωσε τη βράβευση 
εργοδοτών, οι οποίοι διευκολύνουν τους Εφέδρους και Εθνο-
φύλακες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του Ενεργού Στρατού.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος 
Αλκιβιάδης Στεφανής, το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018, επι-
σκέφθηκε το Στρατηγείο της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχί-
ας Πεζικού, στα Ιωάννινα, όπου βράβευσε τους εργοδότες του 
Έφεδρου Ανθυπολοχαγού Δημήτριου Γκόγκα του ΤΕΘ Καλ-
πακίου, αδελφούς Μαρία και Αθανάσιο Πασσιά.

Οι αδελφοί Πασσιά, παρείχαν όλες τις δυνατές διευκολύν-
σεις στον Έφεδρο Ανθυπολοχαγό Γκόγκα, με αποτέλεσμα να 
καταστεί δυνατό να συμμετάσχει σε πολυποίκιλες δραστηρι-
ότητες της Εθνοφυλακής (ασκήσεις, ημερίδες και συνέδρια 
εντός και εκτός Ελλάδας).

O κ. Αρχηγός, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στους αδελ-
φούς Πασσιά, εξήρε την πατριωτική στάση τους και τόνισε 
πως ανέδειξαν έμπρακτα την υφιστάμενη αγαστή συνεργασία 
του Στρατού Ξηράς με την κοινωνία, από την οποία προέρχε-
ται το εφεδρικό δυναμικό μας.

Τέλος, επεσήμανε πως οι Εθνοφύλακες, διαχρονικά, με 
πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού, δηλώνουν 
παρόντες στην πρώτη γραμμή και υπογράμμισε ότι η συνει-
σφορά τους είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι σε στενή συνερ-
γασία με τον Ενεργό Στρατό και την Εφεδρεία, επαυξάνουν τη μαχητική μας ικανότητα, αλλά και διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην ανύψωση του ηθικού του τοπικού πληθυσμού.

Βράβευση εργοδότη που διευκολύνει Εθνοφύλακα να συμμετέχει σε δραστηριότητες του ΣΞ.

Συμμετοχή Εθνοφυ-
λάκων στην παρέ-
λαση της 7ης Μαρ 

18 σε Ρόδο και Κω 
στο πλαίσιο του 

εορτασμού των 70 
χρόνων από την εν-
σωμάτωση των Δω-

δεκανήσων με τη 
μητέρα Ελλάδα.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ δράσεις Εξωστρέφειας

Έπαρση Σημαίας από το ΤΕΘ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.

Έπαρση Σημαίας από το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.

Έπαρση Σημαίας στο Χ. ΑΣΗΜΕΝΙΟ, 
στις 11 Ιαν 18, από Ομάδα Απόδοσης 
Τιμών του ΤΕΘ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

Συμμετοχή 54 Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ 
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ στην παρέλαση  της 21ης  
Φεβρουαρίου 2018 στα Ιωάννινα στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 
για την απελευθέρωση της πόλης από 
τον τουρκικό ζυγό.

Έπαρση Σημαίας στο Χ. ΛΥΡΑ, στις 21 Ιαν 
18, από Δρία Απόδοσης Τιμών του ΤΕΘ 

ΤΥΧΕΡΟΥ. 

Έπαρση Σημαίας στο Χ. ΦΥΛΑΚΤΟ, 
στις 4 Φεβ 18, από Δρία Απόδοσης 

Τιμών του ΤΕΘ ΤΥΧΕΡΟΥ.
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Ομιλία του Εθνοφύλακα Ανθλγού (ΠΖ) Δημή-
τριου Γκόγκα του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ «Η Εθνο-
φυλακή μέσα από τα μάτια ενός Εθνοφύλακα» 
στο ΓΕΣ, σε συνδυασμό με τη δράση «Είμα-

στε Υπερήφανοι» την 
26 Φεβ 18, προξενώ-
ντας ιδιαίτερη συναι-
σθηματική φόρτιση 
στο ακροατήριο.

O Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Δημήτριος Γκό-
γκας του Τάγματος Εθνοφυλακής Καλπακίου, 
συμμετείχε στην εκδήλωση έναρξης του έτους 
2018 ως «Έτος Εφεδρείας και Εθνοφυλακής», στο ΓΕΕΦ, πραγματοποιώντας   
ομιλία με θέμα «Η Εθνοφυλακή μέσα από τα μάτια ενός Εθνοφύλακα την 
12 Ιαν 18, αποσπώντας ιδιαιτέρως κολακευτικά σχόλια από όλους τους 
παρευρισκόμενους.
Η συμμετοχή του Εθνοφύλακα 
του ΤΕΘ Καλπακίου, ανέδειξε, 
για μία ακόμη φορά, τη βαρύ-
τητα που έχει δοθεί στον θεσμό 
της Εθνοφυλακής στον Ελλη-
νικό Στρατό, αλλά και τη διαρ-
κή δυναμική για την περαιτέρω 
αναβάθμισή του.

Τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων στην ετήσια 
διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων του Δ΄ΣΣ.

Πραγματοποίηση ενημερώσεων-παρουσιάσεων 
από το ΓΕΣ/Α4 και Α5 για το έργο που επιτελέ-
στηκε κατά το τρέχον έτος σε όλους τους Σχημα-
τισμούς σε όλη την Επικράτεια. 

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ δράσεις Εξωστρέφειας
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Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, παρέστησαν στις 
εκδηλώσεις για τα 190 χρόνια της ΣΣΕ την 12 Φεβ 18. Η 
παρουσία τους ήταν ιδιαιτέρως σημαντική, προκειμένου να 
αναδε ιχθε ί 
για μία ακό-
μη φορά ο 
ι σ τ ο ρ ι κ ό ς 
ρόλος και η 
προσφορά 
των Εθνοφυ-
λάκων στην 
Πατρίδα. 

Στις 22 Φεβ 18 ο Δκτής της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ συνοδευόμενος 
από αντιπροσωπεία Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της Ταξιαρχίας, 
επισκέφτηκαν το ΕΕΕΚ Υφαντών και στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής προσφορά των ΕΔ και ειδικότερα της Εθνοφυλακής, πρό-
σφεραν, δυο πλήρεις μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών κα-
θώς και ενός αυτοενισχυόμενου ηχείου, για τη βελτίωση της εκ-
παίδευσης των παιδιών του ΕΕΕΚ.

Προσφορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
στο ΕΕΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων στις εκδηλώσεις 
για τα 190 χρόνια της ΣΣΕ

Ενημερώσεις από ΓΕΣ/Α4 και Α5 
περί Εφεδρείας και Εθνοφυλακής 

στη ΣΣΕ

Συμμετοχή 3 Εθνοφυλάκων του 
ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ στο Μπιζάνιο Δρόμο 

στις 18 Φεβρουαρίου 2018

Πραγματοποίηση ενημερώσεων-παρουσι-
άσεων αναφορικά με το θεσμό της Εφε-
δρείας και Εθνοφυλακής από το ΓΕΣ/Α4 
και Α5 με παράλληλη ομιλία του Έφεδρου 
Δρ. Αναστασιάδη Σπύρου, Δντή του Ινστι-
τούτου Τεχνολογίας και Έρευνας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και του Έφεδρου Αν-
θλγού (ΠΖ) Γκόγκα Δημήτριου του ΤΕΘ 
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ στη ΣΣΕ την 24 Ιαν 18.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ δράσεις Εξωστρέφειας
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΓΕΣ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Α5

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Χατζημητάκος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σχης (ΠΒ) Αλέξανδρος Χατζηαλεξάνδρου

Λγός (ΠΖ) Αβακούμ Παπαδόπουλος
Ανθστής (ΠΖ) Πέτρος Παπαμιχαήλ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

- ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού

Επισκεφθείτε μας:
www.ethnofilaki.army.gr


