
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 03/18

ΓΕΣ/Α5

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
«ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ
ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;»

Εκπαίδευση ΕθνοφυλάκωνΤελετή Παράδοσης - Παραλαβής 
ΑΝΥΕΘΑ και Ανάληψη Καθηκόντων

ΥΦΕΘΑ

Εκπαίδευση ΕθνοφυλάκωνΤελετή Παράδοσης - Παραλαβής 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΥΕΘΑ 

Nέα Στήλη με Άρθρα και Μελέτες 
που Αναδεικνύουν τον Θεσμό της 

Εθνοφυλακής

Nέα Στήλη με Άρθρα και Μελέτες 

ΒΗΜΑ 
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑ

ΤΥ
Π

Ο
ΓΡ

ΑΦ
ΕΙ

Ο
 Ε

ΛΛ
Η

Ν
ΙΚ

Ο
Υ 

ΣΤ
ΡΑ

ΤΟ
Υ

  Είμαστε Παντού 
για την Πατρίδα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΓΕΣ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Α5

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ταξχος Κίμων Κωστής
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σχης (ΠΖ) Αναστάσιος Κολέζας
Σχης (ΠΒ) Αλέξανδρος Χατζηαλεξάνδρου

Τχης (ΠΖ) Αβακούμ Παπαδόπουλος
Ανθστής (ΠΖ) Πέτρος Παπαμιχαήλ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού

Τηλεφωνική Επικοινωνία:
210-6553131, 210-6553193

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

Facebook: Εκπρόσωπος Τύπου Γενικού Επιτελείου Στρατού
Ιστότοπος: www.ethnofi laki.army.gr

Instagram: Hellenic_army_general_staff





ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 03/18

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

2  Εορταστικές Ευχές Ιεραρχίας

3  Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

4 Παράδοση - Παραλαβή ΑΝΥΕΘΑ και Ανάληψη Καθηκόντων ΥΦΕΘΑ

5 Συμμετοχή Εθνοφυλάκων στη Διημερίδα Καινοτομίας

7 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Δράσεις Αποτροπής

13 Εξοπλισμοί - Σύγχρονα Στρατιωτικά Θέματα

15 Άρθρα και Μελέτες

18 Δράσεις Εξωστρέφειας

22 Παροχές για Εθνοφύλακες



Copyright ΓΕΣ/Α52 ΓΕΣ/Α52

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες,
Με την ευκαιρία των Αγίων ημερών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, 

πρόοδο και ευτυχία.
Διαπιστώνω με χαρά, ότι ο μεγάλος στόχος της αναβάθμισης του θεσμού του Εθνοφύλακα, που πήρε σάρκα και οστά το 2017, το 

οποίο ανακυρήξαμε «Έτος Εφέδρων - Εθνοφυλάκων», έχει ήδη επιτευχθεί και εξελίσσεται με μεγάλη δυναμική.
Σας προσκαλώ λοιπόν να συνεχίσετε με την ίδια θέρμη και ζήλο το έργο σας στις Ένοπλες Δυνάμεις, παράλληλα με την πολιτκή 

σας ζωή και εργασία, την οποία χρειάζεται ο τόπος, με φάρο σας πάντα το καλό της Πατρίδας.
 Πάνος Καμμένος 
 Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Εύχομαι στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων υγεία και ευτυχία. Στον καθένα και στη καθεμία ξεχωριστά και τις 
οικογένειές τους η νέα χρονιά το 2019 να φέρει χαρές και ευόδωση των στόχων τους. Για τη χώρα μας, για τις Ένοπλες Δυνάμεις και 
τον ελληνικό λαό το νέο έτος να αποτελέσει μια χρονιά με ειρήνη, αισιοδοξία και δημιουργικότητα.

Ευτυχισμένο το 2019!
 Παναγιώτης Ρήγας
 Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Καλά Χριστούγεννα σε όλους και σε όλες. Εύχομαι η γέννηση του Χριστού μας να φέρει σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, 
ευτυχία και πρόοδο. 

Χρόνια Πολλά στους Εθνοφύλακες, οι οποίοι με θέρμη και προθυμία προσφέρουν απλόχερα τις υπηρεσίες τους στην Πατρίδα.

 Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
 Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Αγαπητοί Εθνοφύλακες, 
εν όψει της επερχόμενης εορταστικής περιόδου εύχομαι σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας, Καλά Χριστούγεννα και το Νέο 

Έτος 2019 να φέρει ειρήνη, πρόοδο και ευημερία. Τα δύο τελευταία χρόνια καταφέραμε πολλά. Είμαι βέβαιος ότι και το νέο Έτος, 
εργαζόμενοι με τον ίδιο τρόπο και την ίδια δύναμη, ο ρόλος του θεσμού της Εθνοφυλακής θα αναβαθμιστεί και θα εκσυγχρονιστεί 
περαιτέρω. Έτσι θα βελτιώσουμε τις ικανότητές μας ακόμα περισσότερο και θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. 

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

 Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ
 Αρχηγός 
 Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Αγαπητοί μας Εθνοφύλακες,
με την ευκαιρία των Αγίων Εορτών, εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειές σας Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα! 

Ο ερχομός του Νέου Έτους να φέρει σε όλους, υγεία, ευτυχία και ευημερία. 
Το 2018 εργαστήκαμε όλοι μαζί με πάθος συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού της Εθνοφυλακής, η οποία 

άρχισε το 2017, με το «Έτος Εφέδρων και Εθνοφυλάκων», που τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία!
Σας εγγυόμαστε ότι το 2019 θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, ακόμη πιο έντονα, ώστε η Εθνοφυλακή να συνεχίσει να αποτελεί 

σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος του Στρατού Ξηράς.
Είμαστε υπερήφανοι για εσάς, διότι αποτελείτε την καλύτερη απόδειξη του ψυχικού μεγαλείου του Έλληνα και της ανιδιοτελούς 

προσφοράς του προς την Πατρίδα.
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά.

 Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής
 Αρχηγός 
 Γενικού Επιτελείου Στρατού

κ. ΥΕΘΑ

κ. ΑΝΥΕΘΑ

κα ΥΦΕΘΑ

κ. Α/ΓΕΕΘΑ

κ. Α/ΓΕΣ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΥΧΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ -
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δομήθηκαν και λειτουργούν διαχρονικά στη βάση 
μιας διαδραστικής σχέσης που έχουν με τον Ελληνικό λαό. Αποτελούν τμήμα του και τον 
υπηρετούν, καταρχήν διασφαλίζοντας την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 
της χώρας μας και περαιτέρω προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο σε καιρό ειρήνης.

Η Εθνοφυλακή αποτελεί ένα θεσμό που λειτουργεί επικουρικά και μέσα στο πλαίσιο της 
συνταγματικής τάξης, πάντα εντός της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, προσφέροντας έργο 
στις πλέον ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας. Οι Εθνοφύλακες δίνουν τον τόνο, αλλά 
και το νήμα που συνδέει τις τοπικές στρατιωτικές Μονάδες με τις τοπικές κοινωνίες των 
παραμεθορίων περιοχών.

 Παναγιώτης Ρήγας
 Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Αγαπητοί Εθνοφύλακες, 

με τη δράση και το παράδειγμά σας είστε αναπόσπαστο τμήμα της άμυνας της Πατρίδας.

Διαχρονικά παρόντες στην προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας, αποτελείτε πηγή 
έμπνευσης για τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες μας, που διδάσκονται από 
εσάς το βαθύτερο νόημα του Πατριωτισμού και της συνεχούς εγρήγορσης για την προάσπιση 
της Ελευθερίας, της Ορθοδοξίας, της Δημοκρατίας και των Ιδανικών του Ελληνισμού.

Το ανιδιοτελές πνεύμα και η συνεχής και άρτια εκπαίδευση σας, προσφέρουν την 
σιγουριά, ιδιαίτερα τους συμπολίτες μας που ζουν στις ακριτικές περιοχές και νιώθουν με τη 

παρουσία σας να στέκεται δίπλα τους ο ζωντανός και περήφανος Ελληνισμός.

Ο ρόλος της χώρας μας, ως πυλώνας Σταθερότητας, Ειρήνης, Ασφάλειας και Δημοκρατίας στο γεωπολιτικό 
περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ενισχύεται και αυτός από την παρουσία σας, καθώς υπογραμμίζετε 
την αδιαπραγμάτευτη στάση των Ελλήνων σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και της 
εδαφικής μας ακεραιότητας.

Εκφράζω τη βαθύτατη ικανοποίηση μου που μέσα από την εφημερίδα σας δίνετε σε περισσότερους συμπολίτες 
μας τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δράσεις σας και να γνωρίσουν την ιδιαίτερα τιμητική στάση ζωής σας, 
αποκτώντας έτσι την ευκαιρία να συμβάλλουν και να συμμετέχουν ενεργά στο έργο σας.

Σας διαβεβαιώνω ότι η αδιάκοπη παρουσία σας για την προάσπιση της Πατρίδας, θα αντιμετωπίζεται πάντοτε 
με τη μέγιστη Τιμή και το μέγιστο Σεβασμό από όλους μας.

 Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
 Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Χαιρετισμός κ. ΑΝΥΕΘΑ

Χαιρετισμός κας ΥΦΕΘΑ

της Ελευθερίας, της Ορθοδοξίας, της Δημοκρατίας και των Ιδανικών του Ελληνισμού.
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΥΕΘΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΦΕΘΑ

Στις 29 Αυγ 18 πραγματοποιήθηκε 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
η τελετή παράδοσης - παραλαβής
ανάμεσα στον απερχόμενο Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτη
Κουβέλη και στο νέο Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη 
Ρήγα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε 
η ανάληψη καθηκόντων της 
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Μαρίας 
Κόλλια - Τσαρουχά.

Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής ΑΝΥΕΘΑ
και Ανάληψη Καθηκόντων ΥΦΕΘΑ
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κύριο Γεγονός

Την 30-31 Αυγούστου 2018, πραγματοποιήθηκε 
Διημερίδα Καινοτομίας με θέμα: «Έχεις την Ιδέα 
που θα κάνει τον Στρατό μας Καλύτερο;», η οποία 
διοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 
και διεξήχθη στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).

H Διημερίδα, αποτέλεσε τη συνέχεια μίας σειράς 
δράσεων που αφορούν στην καινοτομία και έχουν 
αναληφθεί από το 2017 έως και σήμερα στο Στρατό 
Ξηράς, αποδεικνύοντας την εξαιρετική σημασία που 
αποδίδει η Ηγεσία στον τομέα αυτό (Ημερίδες εντός του 
ΓΕΣ για ανάδειξη νέων ιδεών, παρουσιάσεις καινοτόμων 
ιδεών-τεχνολογιών των Στρατιωτικών Εργοστασίων 

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων στη Διημερίδα Καινοτομίας 
«Έχεις την Ιδέα που θα Κάνει τον Στρατό μας Καλύτερο;»
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στη ΣΣΕ και στη ΣΜΥ, ίδρυση νέας Διεύθυνσης στο ΓΕΣ 
με αρμοδιότητα θέματα καινοτομίας κ.λπ.).

Στην κριτική επιτροπή της Διημερίδας, κατατέθηκαν 
συνολικά 96 ιδέες και από αυτές προκρίθηκαν και 
παρουσιάστηκαν ως καλύτερες οι 39.

Στη Διημερίδα συμμετείχαν εθελοντικά 3 
Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ με καινοτόμες ιδέες, 
όπως παρακάτω:

• Ο Λχίας Δημήτριος Αδαμίδης με θέμα: 
«Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με συχνότητες – 
ραδιοσυχνότητες».

• Ο Δνέας Ιωάννης Κανάκας με θέμα: «Σχεδίαση 
και κατασκευή προσαρμογέα για τη μεταφορά  
ρυμουλκούμενων στρατιωτικού τύπου από οχήματα 
πολιτικού τύπου».

• Ο Στρτης Αθανάσιος Βομβύλας με θέμα: 
«Σκόπευση όλμων 4,2"».

Η ιδέα του Εθνοφύλακα Ιωάννη Κανάκα κατέλαβε 
τη 2η θέση και βραβεύτηκε με συμβολικό χρηματικό 
έπαθλο, αποσπώντας τα κολακευτικά σχόλια της 
Ιεραρχίας, αναδεικνύοντας έμπρακτα για ακόμα μία 
φόρα τα χαρακτηριστικά της ανιδιοτελούς προσφοράς 
και του ζήλου που διακατέχουν τους Εθνοφύλακες.

Επισημαίνεται ότι κατά την παραλαβή του 
βραβείου από τον κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη 
Στεφανή, ο Εθνοφύλακας αφιέρωσε τη διάκριση και 
πρόσφερε το χρηματικό έπαθλο σε συνάδελφό 

του Εθνοφύλακα, ο οποίος δοκιμάζεται σε άλλο 
εξαιρετικά σοβαρό αγώνα, που αφορά θέμα 
υγείας. Με αυτό τον τρόπο φανερώνεται το ήθος και 
η αλληλεγγύη μεταξύ των Εθνοφυλάκων, οι οποίοι 
αποτελούν μία οικογένεια.

Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός ΓΕΣ, 
κατά το κλείσιμο της Διημερίδας, σημείωσε μεταξύ 
άλλων:

• Την ουσιαστική επιδίωξη, μέσω της συμμετοχής 
όλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού 
αλλά ταυτόχρονα και της δικτύωσης των αρίστων σε 
κάθε τομέα, να αλλάξουμε τις δομές και τις διαδικασίες, 
με τελικό στόχο έναν περισσότερο ευέλικτο και πλέον 
σύγχρονο Στρατό Ξηράς (ΣΞ), που θα υπηρετεί την 
Πατρίδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

• Τη φιλοδοξία να «ξεκλειδώσουμε» τους 
ορίζοντες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας 
του προσωπικού.

• Την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών και 
συχνά ανατρεπτικών λύσεων, μέσω της καινοτόμου 
σκέψης («Think Out of the Box»).

• Τη σημασία συμμετοχής των Εθνοφυλάκων 
και των Εφέδρων στη διαδικασία της επαύξησης της 
Μαχητικής Ισχύος του ΣΞ.

• Την άμεση σύνδεση της αποτρεπτικής 
ικανότητας του ΣΞ, με την υιοθέτηση καινοτόμων 
ιδεών και λύσεων σε κάθε τομέα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κύριο Γεγονός
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Ο Δκτής 1ης  ΣΤΡΑΤΙΑΣ παρακολουθεί 
τον απολογισμό-προγραμματισμό 
εκπαίδευσης Α΄ Εξαμήνου 2018 των 
ΤΕΘ της ΠΕ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ στη ΛΑΦ 
Θεσσαλονίκης.

Διεξαγωγή διαγωνιστικής βολής μεταξύ 
των ΤΕΘ ΛΑΒΑΡΩΝ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
της 50 Μ/Κ ΤΑΞ.

Ο Δκτής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ 
παρακολούθησε βολές 
μάχης υπό ένταση 
(δρόμος 1610 μ. σε χρόνο 
12΄ - 13΄, βολή τυφεκίου 
G3A3  υπ΄ αριθμ. «3») 
από τα ΤΕΘ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και βολή 
CQB 2 από Εθνοφύλακες ΛΚΔ του ΤΕΘ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στο ΠΒ «ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ».

Κατάταξη Εθνοφυλάκων από ΤΕΘ 
ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ της 9ης Μ/Π 
ΤΑΞΠΖ στο Στρδο «ΣΧΗ ΧΟΝΔΡΟΥ».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α58

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Η Δρία ΤΑΕ  Κατά 
την Περίσφιξη ΑΠ/Γ» με συμμετοχή 
Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΩ της 80 ΑΔΤΕ.

Ο Δκτής του Γ΄ ΣΣ παρακολουθεί  την εκτέλεση βολής πιστοποίησης από τους 
Εθνοφύλακες του ΛΕΘ ΘΑΣΟΥ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

9ΓΕΣ/Α5

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Εξασφάλιση Εγκαταστάσεων Επικοινωνιών» από ΤΕΘ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Διεξαγωγή Διαγωνιστικής βολής 
των ΤΕΘ της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ της 
5ης ΤΑΞ ΠΖ σε Βολές Βαρέων Όπλων 
Πεζικού στο Πεδίο Βολής Κρήτης.

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α510

Εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ στην «Πορεία – Βολή υπό 
πίεση» από την Κινητή Εκπαιδευτική Ομάδα (ΚΕΟ) της 32 ΤΑΞΠΖΝ.

Διεξαγωγή διαγωνιστικής βολής
μεταξύ των ΤΕΘ των Σχηματισμών/ 
Συγκροτημάτων ΠΕ ΑΣΔΕΝ.

Εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ 
ΧΙΟΥ και ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ σε Ειδικοτήτες Όλμων.

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

11ΓΕΣ/Α5

Διεξαγωγή εκπαίδευσης Εθνοφυλάκων του Δ΄ΣΣ στο ΕΠΚΕΑΑΠ.

Διεξαγωγή νυχτερινής εκπαίδευσης σε 
αντικείμενα φύλαξης ευπαθών στόχων του 
ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Ο Δκτής ΑΣΔΕΝ παρακολουθεί  τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 
ΤΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της 98 ΑΔΤΕ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α512

Διεξαγωγή βολής ταχείας αντίδρασης με 
τη συμμετοχή Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΦΕΡΩΝ, ΤΥΧΕΡΟΥ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.

Διεξαγωγή αναγνωρίσεων 
από ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Διεξαγωγή διαγωνιστικής βολής μεταξύ των  ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΦΕΡΩΝ και ΤΥΧΕΡΟΥ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ.

Διεξαγωγή βολής ταχείας αντίδρασης με 

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΟΛΜΟΣ 4,2΄΄ Μ30

Εξοπλισμοί – Σύγχρονα Στρατιωτικά Θέματα

ΓΕΣ/Α5 13

Ο Όλμος 4,2" Μ30 είναι όπλο εμπροσθογεμές, 
με κοίλο και αυλακωτό σωλήνα. Πρωταρχική του 
αποστολή είναι η εκτόξευση έμμεσης και λίαν 
καμπύλης τροχιάς βολής. Κατά την βολή τα μέρη 
που αποτελούν τον όλμο απορροφούν τις δυνάμεις 
οπισθοδρόμησης (κραδασμούς) ενεργώντας ως ένα 
συγκρότημα. Ο όλμος μπορεί να μεταφερθεί με τα 
χέρια σε μικρές αποστάσεις αποσυναρμολογημένος 
σε πέντε επί μέρους φόρτους. Διαθέτει σκοπευτικό 
μηχάνημα για την καθ' ύψος και κατά την διεύθυνση 
σκόπευση του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Όλμου 4,2" Μ30 

είναι τα ακόλουθα:
• Βάρος Σωλήνα Μ30: 71 κιλά
• Βάρος Συνδετικής 
 Γέφυρας: 76,7 κιλά

• Βάρος Πλάκας Βάσης 
 Εδραίωσης: 87,6 κιλά
• Βάρος Εμπρόσθιου 
 Συστήματος Στήριξης: 27 κιλά
• Βάρος Πλήρη Όλμου: 305,05 κιλά
• Μέγιστο Βεληνεκές: 5.650 μ. 
• Ελάχιστο Βεληνεκές: 920 μ. 
• Μέγιστη Κλίση: 933-1.156 χιλ.
• Ελάχιστη Κλίση: 706-916 χιλ.
• Χρησιμοποιούμενες 
 Κλίσεις: 800-900-1.065 χιλ.

Ρυθμός βολής
Ο μέγιστος ρυθμός βολής, για τον Όλμο 4,2" είναι 

18 βλήματα για το πρώτο λεπτό και για διάρκεια βολής 
ενός λεπτού και 9 βλήματα για κάθε πρώτο λεπτό για 
τα επόμενα 5 λεπτά. Μετά απ' αυτά είναι δυνατή η 
εκτέλεση βολής με ρυθμό 3 βλήματα το λεπτό και για 
παρατεταμένη χρονική διάρκεια.

Κύρια Μέρη
• Σωλήνας
• Εμπρός Σύστημα Στηρίξεως
• Συνδετική Γέφυρα
• Περιστροφικό Υποστήριγμα
• Πλάκα Βάσεως

Υπηρέτηση
• Στοιχειάρχης
• Σκοπευτής
• Γεμιστής
• Προμηθευτής
• Οδηγός Οχήματος

Πυρομαχικά
Τα πυρομαχικά όλμου ρυθμιζόμενου γεμίσματος 

4,2" Μ30 ανήκουν στην κατηγορία των ημιολόσωμων, 
ρυθμιζόμενου γεμίσματος πλήρων βλημάτων. Ένα 
πλήρες βλήμα από αυτά που χρησιμοποιούνται από 
τον όλμο περιλαμβάνει όλα τα μέρη που συνθέτουν 
ένα βλήμα και τα οποία είναι απαραίτητα για την βολή 
του. Τα κύρια μέρη του βλήματος του όλμου είναι:



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

14 ΓΕΣ/Α5

• Το τμήμα που περιέχει την εκρηκτική ύλη 
(Κορμός)

• Το προωθητικό γέμισμα το οποίο παρέχει την 
απαιτούμενη πίεση αερίων για την προώθηση του 
βλήματος προς τον στόχο του

• Το καψύλλιο για την αρχική ανάφλεξη του 
αναφλεκτικού γεμίσματος

• Το προωθητικό γέμισμα
• Τον πυροσωλήνα ο οποίος προκαλεί την 

έκρηξη του βλήματος κατά τον επιθυμητό χρόνο και 
στις επιθυμητές συνθήκες.

Χαρακτηριστικό των βλημάτων είναι ο εύκολος 
χειρισμός του προωθητικού γεμίσματος, το οποίο 
μπορεί να ρυθμίζεται για την εκτέλεση της βολής. Το 
προωθητικό γέμισμα περιλαμβάνει ένα αναφλεκτικό 
φυσίγγιο και 41 τεμάχια μεταβλητών προωθητικών 
γεμισμάτων τα οποία φέρονται μέσα σε σάκο και μέσα 
στις υποδοχές. Οι βασικοί τύποι βλημάτων που είναι 
εγκεκριμένοι για χρησιμοποίηση από τους Όλμους 
4,2" είναι οι ακόλουθοι:

• Εκρηκτικό
• Καπνογόνο
• Φωτιστικό
• Χ.Π.Ο.
• ΧΜ 630 Αερίων
• Βομβιδοφόρο GRM-20

Χρήση στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Ο Όλμος 4,2" Μ30 κατέχει μια σημαντική θέση 

μεταξύ των οπλομηχανημάτων του Ελληνικού 
Στρατού (ΕΣ). Χρησιμοποιείται για την παροχή 
πυρών υποστήριξης στα τμήματα Α' γραμμής των 
Ταγμάτων Πεζικού. Είναι δυνατόν να παρέχει εντατικά 
ακριβή και καταιγιστικά πυρά σε συνεχή βάση και να 
χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση ή καταστροφή 
στόχων περιοχής ή σημείου, την κάλυψη μεγάλων 
περιοχών µε καπνό σε παρατεταμένες περιόδους, 

την παροχή φωτισμού ή την προσβολή στόχων µε 
τη χρήση βλημάτων χημικών πολεμικών ουσιών. Το 
μέγιστο μήκος ανάσχεσης Διμοιρίας Όλμων 4,2" είναι 
200 μέτρα.

 Ο άμεσος σκοπός είναι η εκτόξευση μαζικού και 
έγκαιρου πυρός µε τέτοια ακρίβεια ώστε να επιτευχθούν 
οι μέγιστες δυνατές απώλειες στον εχθρό. Ο βαθμός 
των απωλειών σε µία περιοχή στόχου είναι δυνατόν 
να αυξηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις εκτόξευσης 
αιφνιδιαστικού πυρός. Το μέγιστο αποτέλεσμα για 
τη πτώση του ηθικού του εχθρού είναι δυνατό να 
επιτευχθεί µε την εκτόξευση του μέγιστου αριθμού 
βολών από όλους τους όλμους στον ελάχιστο δυνατό 
χρόνο χωρίς να έχει προηγηθεί κανονισμός βολής.

Στα Μ/Κ ΤΠ οι όλμοι εκτελούν βολή κανονικά 
από τα ΤΘ οχήματα αλλά και ορισμένες φορές 
από το έδαφος. Στα λοιπά Τάγματα ο χρόνος 
μετακίνησης και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις είναι 
μεγαλύτερος σε αγώνες κινήσεων. Κλείνοντας αυτή 
τη σύντομη εισαγωγή σε αυτό το αξιόλογο οπλικό 
σύστημα αξίζει να αναφέρουμε ότι αποτελεί ένα 
ισχυρό όπλο καμπύλης τροχιάς καθόσον ενισχύει 
σημαντικά τη σχετική μαχητική ισχύ των Ταγμάτων 
Εθνοφυλακής.

ΟΛΜΟΣ 4,2΄΄ Μ30

Εξοπλισμοί – Σύγχρονα Στρατιωτικά Θέματα



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Άρθρα & Μελέτες

Ο Ελληνικός Στρατός (Ε.Σ.) αποτελεί για 
τον Έλληνα πολίτη ίσως τον πιο αξιόπιστο και 
ευυπόληπτο κρατικό θεσμό. Η αγαστή αυτή σχέση 
μεταξύ του Ε.Σ. και της Ελληνικής κοινωνίας έχει την 
βάση της βαθιά στο παρελθόν και σφυρηλατήθηκε 
σε όλους τους μεγάλους εθνικοαπελευθερωτικούς 
αγώνες των δύο προηγούμενων αιώνων, σε 
περίλαμπρες νίκες αλλά και σε τραγικές ήττες.

Η Εθνοφυλακή ως θεσμός ο οποίος ανήκει 
δομικά στον Ε.Σ. έχει την ιδιαιτερότητα ότι κατά 
πλειοψηφία ή και σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα 
επανδρώνεται εθελοντικά από Έλληνες πολίτες 
όπως ο γράφων. Οι Εθνοφύλακες επέλεξαν 
την ένταξή τους εθελοντικά σε αυτήν, μετά την 
εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας, ως 
συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει απέναντι 
στο Ελληνικό κράτος όπως προκύπτει από το 
Σύνταγμα και στη συνέχεια το πέρασμά τους στην 
Εφεδρεία. Ο εθελοντικός χαρακτήρας καθιστά 
την Εθνοφυλακή ένα θεσμό ιδιαίτερης αξίας 
καθώς διαμέσου αυτής εκφράζεται η γνήσια και 
ανιδιοτελής αγάπη του Έλληνα της παραμεθορίου 
για την πατρίδα του.

Ο θεσμός φυσικά δεν είναι καινούργιος αλλά η 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ε.Σ. φάνηκε 
να αφουγκράζεται την ανησυχία του Έλληνα 
για τα τεκταινόμενα γύρω του και επέλεξε την 
τόνωση και ενίσχυση του θεσμού τα τελευταία 
χρόνια με διάφορους τρόπους. Ασφαλώς από 
την κίνηση αποκομίζονται πολλαπλά οφέλη. Σε 
καιρό ειρήνης, η συνδρομή της Εθνοφυλακής 
στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από 
τους λοιπούς κρατικούς φορείς (πυροσβεστική, 

αστυνομία), όπως προβλέπεται και από το 
νόμο, μπορεί να αποβεί πολύτιμη. Μεγάλο δε 
πλεονέκτημα αποτελεί η εγγύτητα του τόπου 
διαμονής των Εθνοφυλάκων με την περιοχή 
επιτήρησης και εξασφάλισης των κατά τόπους 
Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) μέσα στην οποία 
μπορεί να προκύψει τυχόν έκτακτο γεγονός. 

Η ύπαρξη του θεσμού είναι πολύτιμη για 
την τόνωση του Εθνικού φρονήματος των 
Ελλήνων της παραμεθορίου καθώς κλιμάκιά της 
εκπροσωπώντας τον Ε.Σ. αναλαμβάνουν την 
επάνδρωση ακριτικών φυλακίων της μεθοριακής 
γραμμής, εκτελούν έπαρση και υποστολή της 
Ελληνικής σημαίας στις κατά τόπους φρουρές, 
συμμετέχουν σε παρελάσεις τις ημέρες των 
εθνικών επετείων και πραγματοποιούν επισκέψεις 
στα χωριά. Κάνουν έτσι αισθητή την παρουσία του 
Ε.Σ. ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των 
ακριτών μας στην αποτρεπτική του ισχύ αλλά και 
την ενωτική του δύναμη.

Στρτης Γεώργιος Κολούτσος
Εθνοφύλακας του ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

15ΓΕΣ/Α5



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α516

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ

Άρθρα & Μελέτες

Αγαπητοί συνάδελφοι,
μέσα απ’ αυτό το γράμμα θα ήθελα να μοιραστώ 

μαζί σας, τις σκέψεις μου και τα συναισθήματα  μου, 
ως Εθνοφύλακας της περιοχής του Διδυμοτείχου, 
θεσμός που υπηρετώ επί 11 χρόνια.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο χωριό Ελληνοχώρι 
(Διδυμοτείχου), περιοχή η οποία είναι γνωστό ότι 
είναι «δίπλα» στα ανατολικά σύνορα της χώρας. 
Από μικρό παιδί έβλεπα τους στρατιωτικούς και 
ανυπομονούσα να έρθει η ώρα να υπηρετήσω στις 
τάξεις του Ελληνικού Στρατού, προσφέροντας κι εγώ 
το ελάχιστο στην πατρίδα.

Πράγματι ως οπλίτης θητείας αισθανόμουν 
υπερηφάνεια αντικρίζοντας τους συγγενείς μου 
και σκεπτόμενος τους προγόνους μου, οι οποίοι 
βρέθηκαν στη μακρινή αυτή πλευρά της χώρας και 
έκαναν ότι είναι δυνατό για να παραμείνουν ελεύθεροι 
πολίτες.

Όταν ολοκληρώθηκε η θητεία μου, στενοχωρήθηκα. 
Ήθελα να κάνω κάτι ακόμα. Βλέποντας τους γνωστούς 
μου που ήταν Εθνοφύλακες, σκέφτηκα ότι εάν ήταν 
χρήσιμο, θα ήθελα να υπηρετήσω την πατρίδα και 
μέσω αυτού του θεσμού.

Πράγματι το 2007 έφτασε η ώρα. Ανταποκρίθηκα 
με μεγάλη χαρά στην πρόσκληση του Τάγματος 
Εθνοφυλακής. Όταν τα στελέχη της Μονάδας μου 
χρέωσαν τα υλικά και το όπλο μου, υποσχέθηκα 
στον εαυτό μου, ότι όσο μπορώ και είμαι υγιής, θα 
προσπαθώ να ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις 
του θεσμού, στην ειρήνη και πολύ περισσότερο αν 
χρειαστεί στον πόλεμο.

Βλέποντας καθημερινά το όπλο μου, πολλές 
σκέψεις τριγυρίζουν στο μυαλό μου. Θα ήθελα βέβαια 
να το χρησιμοποιώ  μόνο για εκπαίδευση ή σε άλλη 
εκτέλεση υπηρεσίας, όπως φύλαξη στο στρατόπεδο, 
παρέλαση και άλλες τέτοιες δραστηριότητες που 
θεωρώ τιμή να  συμμετέχω και να αποδίδω το χρέος 

μου προς την πατρίδα και τους προγόνους μας, που 
με τόσες θυσίες έχτισαν τα όνειρά τους στην περιοχή 
μας.

Όμως αν χρειαστεί να συμμετέχω στην υπεράσπιση 
της πατρίδας από τις ενέργειες οποιουδήποτε 
εχθρού, είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσω να 
το κάνω με οποιοδήποτε τίμημα. Θα πρέπει να 
συνεργαστώ και με τους άλλους συναδέλφους και 
όλοι μαζί πειθαρχημένα να αγωνιστούμε. Θα πρέπει 
να υπερασπιστούμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές 
μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας. Οφείλουμε να 
διατηρήσουμε τα εδάφη που οι πρόγονοί μας, έζησαν 
επειδή γεννήθηκαν εδώ, ή πολύ περισσότερο έχτισαν 
τις ελπίδες τους όταν εκδιώχθηκαν από τα πάτριά τους 
εδάφη. Έχουμε χρέος απέναντι στην πατρίδα όπου 
τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να ζούμε ελεύθερα και 
δημοκρατικά.

Αισθάνομαι ότι δεν έχω το δικαίωμα να 
αδιαφορήσω σε οποιοδήποτε κάλεσμα της πατρίδας 
και γι αυτό συμμετέχω ενεργά σε κάθε δραστηριότητα 
της Μονάδας, δηλαδή εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
παρακολούθηση ομιλιών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
επάνδρωση φυλακίων, φύλαξη στρατοπέδου.

Προσπαθώ να ανταποκρίνομαι σε κάθε κάλεσμα 
της υπηρεσίας, γιατί έτσι αισθάνομαι υπερήφανος και 
είμαι σίγουρος ότι το ίδιο αισθάνονται και οι οικείοι 
μου, παρότι απουσιάζω πολλές φορές από διάφορες 
οικογενειακές συγκεντρώσεις και υποχρεώσεις.

Μ’ αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να παραινέσω και 
όσους διαβάσουν αυτό το γράμμα να συμμετέχουν 
ενεργά στο θεσμό της Εθνοφυλακής, έτσι ώστε να 
αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Οι προϊστάμενοί 
μας ακούνε πάντα τις προτάσεις μας και δίνουν 
απαντήσεις στις ανησυχίες μας.

Η Εθνοφυλακή είναι χρέος όλων μας ιδιαίτερα σ’ 
αυτή τη ευαίσθητη περιοχή του Βόρειου Έβρου, που 
τόσα προβλήματα την ταλανίζουν. Ευχαριστώ!

Λχίας (ΠΖ) Μπρατίκας Μιχαήλ
Εθνοφύλακας του ΤΕΘ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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H ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΣ

Άρθρα & Μελέτες

 Κατάγομαι από την Πολιά, ένα ακριτικό χωριό 
δίπλα στους Μεταξάδες του Νομού Έβρου, μια 
ανάσα από τα σύνορα της Βουλγαρίας και σχεδόν 
λιγότερο από τριάντα χιλιόμετρα από την Τουρκία και 
υπηρέτησα την θητεία μου στην XVI M/K MΠ.

Οι παππούδες μου ο ένας ανάπηρος πολέμου από 
τον Πόλεμο του 1940 και ο άλλος πολεμιστής στην 
Κύπρο το 1974. Από παιδί ακόμα άκουγα τις ιστορίες 
τους για τις μάχες, για τις κακουχίες που πέρασαν και 
θαύμαζα το θάρρος τους και την υπερηφάνεια τους. 
Με παράδειγμα αυτούς και τον πατέρα μου ο οποίος 
είναι Εθνοφύλακας από τότε που τον θυμάμαι με 
ώθησαν να γίνω και εγώ και εύχομαι στο μέλλον και 
ο γιός μου.

Η Εθνοφυλακή είναι ένας θεσμός ΙΕΡΟΣ που 
εμπνέει εμπιστοσύνη στις ακριτικές περιοχές από τις 
οποίες καταγόμαστε. Δεν ξεχνώ ποτέ τη συγκίνηση 

του κόσμου όταν παρελαύνουμε στις Εθνικές εορτές 
και πόση υπερηφάνεια νιώθω που είμαι Εθνοφύλακας 
και πως αν κάποια στιγμή απαιτηθεί να υπερασπιστώ 
την περιοχή μου θα το κάνω πρόθυμα θυσιάζοντας 
και τη ζωή μου ακόμα.

Οι Κυριακές μου είναι αφιερωμένες στις 
δραστηριότητες του Τάγματος στερώντας πολύτιμο 
χρόνο από την οικογένειά μου αλλά παρόλα αυτά 
ο σκοπός μου είναι ΙΕΡΟΣ όπως και ο Θεσμός της 
Εθνοφυλακής. Γνωρίζω ότι η συνεισφορά μου στις 
Ένοπλες Δυνάμεις παίζει σημαντικό ρόλο καθώς 
αυξάνεται η μαχητική της ισχύ και εκτός αυτού 
είναι χρέος και τιμή για εμάς που είμαστε ντόπιος 
πληθυσμός να υπερασπιστούμε τα σπίτια μας, τη γη 
μας και τις οικογένειες μας, την Ελλάδα μας.

Τελειώνοντας πιστεύω πως αν αγαπάς την Ειρήνη 
πρέπει να προετοιμάζεσαι για τον Πόλεμο.

Στρτης (ΤΔ) Δημήτριος Καρακώστας
Εθνοφύλακας του ΤΕΘ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

Μέσα από αυτό το ΒΗΜΑ σου 
δίνεται η ΕΥΚΑΙΡΙΑ να εκφράσεις τις 
απόψεις σου με άρθρα και μελέτες 
για την αναβάθμιση του θεσμού της 

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ!

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην παρούσα εφημερίδα εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις 
των Εθνοφυλάκων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
και ο συντάκτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του άρθρου.



Πραγματοποιήθηκε η τελετή 
μετονομασίας του Στρδου του 
ΤΕΘ ΕΧΙΝΟΥ σε Στρδο «ΤΧΗ 
(ΠΖ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥΣΗ».

Αλλαγή Δκσης του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 
της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Συνεστίαση στη ΛΑΦ Ιωαννίνων Στελεχών 
και Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ της 
8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Αλλαγή Δκσης του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 

Αλλαγή Δκσης του 
ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΓΕΣ/Α518
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
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Ενημέρωση Εθνοφυλάκων από Δκτές ΤΕΘ της ΠΕ της 
ΑΣΔΕΝ για θέματα Εθνοφυλακής.

Παρουσία του Δκτή Δ΄ ΣΣ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
με θέμα: «Εφεδρεία και Εθνοφυλακή το έτος 2018», στο 
αμφιθέατρο του Δ΄ΣΣ στο Στρδο «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ».

Αγιασμός και οδηγίες-
κατευθύνσεις από τον 
Δκτή Σχηματισμού στους 
Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της ΠΕ 
50 Μ/Κ ΤΑΞ με την ευκαιρία της 
έναρξης της εκπαιδευτικής 
περιόδου Β΄ εξαμήνου 2018.



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α520

Ο Δκτής Δ΄ ΣΣ παρακολούθησε τη τελετή λήξης εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 στην ΛΑΦ Τυχερού 
και βράβευσε Εθνοφύλακες για τις επιδόσεις τους στην εκπαίδευση.

Αγιασμός και οδηγίες-κατευθύνσεις από τον Δκτή 
Σχηματισμού στους Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 
ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ με την ευκαιρία της έναρξης 
της εκπαιδευτικής περιόδου Β΄ εξαμήνου 2018.

Αγιασμός και οδηγίες-κατευθύνσεις από τους Δκτές Σχηματισμών 
στους Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της ΠΕ του Γ΄ΣΣ  με την ευκαιρία 
της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου Β΄ εξαμήνου 2018.

Διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου στη μ/ν 
ΜΑΘΡΑΚΙ σε πρόχειρο ελικοδρόμιο, με τη 
συνδρομή του ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και της Δρίας 
Συντήρησης Εγκαταστάσεων της 8ης Μ/Π 
ΤΑΞΠΖ.

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων 
του ΤΕΘ Κέρκυρας της 8ης 
Μ/Π ΤΑΞΠΖ σε εθελοντική 
αιμοδοσία.

Αγιασμός και οδηγίες-κατευθύνσεις από τους Δκτές Σχηματισμών 

Ο Δκτής Δ΄ ΣΣ παρακολούθησε τη τελετή λήξης εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 στην ΛΑΦ Τυχερού 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
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Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση τύπου «ταβέρνας» στα 
ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΤΕΘ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ και 
ΤΕΘ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

Συμμετοχή τμήματος Εθνοφυλάκων 
του ΛΕΘ ΘΑΣΟΥ/ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ 
του 10ου ΣΠ για την περιφορά του 
Επιταφίου της Παναγίας, στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Ποτού Θάσου.

Συμμετοχή τμήματος Εθνοφυλάκων 

Αγιασμός και οδηγίες-κατευθύνσεις από τον Δκτή 
Σχηματισμού στους Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της ΠΕ 
της ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ με την ευκαιρία της έναρξης της 
εκπαιδευτικής περιόδου Β΄ εξαμήνου 2018.

Αγιασμός και οδηγίες-κατευθύνσεις από τον Δκτή 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

Το ΓΕΣ εξασφάλισε την παροχή προνομιακών 
προγραμμάτων από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
για τους Εθνοφύλακες του ΣΞ.

Τα προαναφερθέντα προγράμματα κινητής 
τηλεφωνίας:

• Διατίθενται, σε προαιρετική βάση, 
αποκλειστικά για νέες συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας, τόσο για τους ίδιους τους 
Εθνοφύλακες του ΣΞ, όσο και για τις συζύγους 
τους, καθώς και για συγγενείς αυτών Α΄ βαθμού, 
αρχής γενομένης από τη 15 Νοε 18.

• Εξασφαλίζουν τη δωρεάν επικοινωνία για 
κλήσεις εντός του υφιστάμενου δικτύου του ΓΕΣ.

• Περιλαμβάνουν 5 βασικές οικονομικές 
προτάσεις (πακέτα) κινητής τηλεφωνίας.

• Παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες 
που δύναται να ενεργοποιήσει ο κάθε 
χρήστης, συμπεριλαμβανομένων συνδυαστικών 

προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας και 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Διευκρινίζεται ότι:
• Κάθε σύνδεση είναι προσωπική και αφορά 

αποκλειστικά στον εκάστοτε χρήστη, κατόπιν 

προσωπικής του επιλογής και απευθείας 
συνεννόησης με την εταιρεία.

• Για τη σύναψη νέων συμβάσεων από τους 
ενδιαφερόμενους, απαιτείται η προσκόμιση στα 
κατά τόπους καταστήματα της εταιρείας κινητής 
τηλεφωνίας, των απαραίτητων δικαιολογητικών 
(βεβαίωση από το ΤΕΘ, αποδεικτικό ΑΦΜ και 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Στο πλαίσιο της συνέχισης της δυναμικής 
για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, το ΓΕΣ 
θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης των 
παροχών και των δυνατοτήτων του θεσμού 
της Εθνοφυλακής εξυψώνοντας το ηθικό των 
Εθνοφυλάκων και επιβραβεύοντας τους για την 
συνεισφορά τους στις ΕΔ και γενικότερα στην 
Άμυνα της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ethnofi laki.army.gr.



Χρόνια Πολλά 

Καλά Χριστούγεννα 

και Καλή Πρωτοχρονιά

σε Όλους τους Εθνοφύλακες 

και τις Οικογένειές τους



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 03/18

ΓΕΣ/Α5

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
«ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ
ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;»

Εκπαίδευση ΕθνοφυλάκωνΤελετή Παράδοσης - Παραλαβής 
ΑΝΥΕΘΑ και Ανάληψη Καθηκόντων

ΥΦΕΘΑ

Εκπαίδευση ΕθνοφυλάκωνΤελετή Παράδοσης - Παραλαβής 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΥΕΘΑ 

Nέα Στήλη με Άρθρα και Μελέτες 
που Αναδεικνύουν τον Θεσμό της 

Εθνοφυλακής

Nέα Στήλη με Άρθρα και Μελέτες 

ΒΗΜΑ 
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑ
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  Είμαστε Παντού 
για την Πατρίδα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΓΕΣ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Α5

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ταξχος Κίμων Κωστής
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σχης (ΠΖ) Αναστάσιος Κολέζας
Σχης (ΠΒ) Αλέξανδρος Χατζηαλεξάνδρου

Τχης (ΠΖ) Αβακούμ Παπαδόπουλος
Ανθστής (ΠΖ) Πέτρος Παπαμιχαήλ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού

Τηλεφωνική Επικοινωνία:
210-6553131, 210-6553193

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

Facebook: Εκπρόσωπος Τύπου Γενικού Επιτελείου Στρατού
Ιστότοπος: www.ethnofi laki.army.gr

Instagram: Hellenic_army_general_staff


