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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί εθνοφύλακες,

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, που μου δίνεται η ευκαιρία να χαιρετίσω τους αναγνώστες ενός 
περιοδικού των Ενόπλων Δυνάμεων με πλούσιο συγγραφικό υλικό και με τίτλο ένα θεσμό, τον 
οποίο σέβομαι, καθώς αποτελεί έναν από τους πυλώνες της αμυντικής στρατηγικής μας.

Σήμερα, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως γνωρίζετε, παρά το καθεστώς αστάθειας και ανα-
βρασμού που επικρατεί, η Ελλάδα στέκεται δυναμική, ισχυρή και αξιόπιστη, εμπνέοντας αέρα 
σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό οφείλεται στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στις οποίες θεωρείστε 
αναπόσπαστος κλάδος.

Τι είναι ο Έλληνας Εθνοφύλακας;

Είναι ο αγνός, ο ανιδιοτελής και ο ταπεινός υπερασπιστής της Πατρίδας, άξιος συνεχιστής των πολεμιστών στις Θερ-
μοπύλες, της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής που δημιούργησε ο Μέγας Αλέξανδρος στην εποχή του, του ανθρώπινου 
τείχους που συνέστησαν οι Ακρίτες κατά την υπερχιλιετή ιστορία του Βυζαντίου, των αγωνιστών του 1821, των μαχητών 
του έπους της Πίνδου, των ηρώων που έπεσαν υπέρ πίστεως και Πατρίδος στην Κύπρο το 1974 και όλων των αφανών 
υπερασπιστών της Ελευθερίας μας ως σήμερα.

Όλοι σας, παρά τις πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις που έχετε, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επί-
πεδο, ανταποκρίνεστε με υπευθυνότητα και πειθαρχία στο κάλεσμα για να συνδράμετε στην αποστολή της Εθνικής 
Άμυνας. Είναι αξιοθαύμαστη η διατήρηση της ισορροπίας από εσάς μεταξύ των δύο ρόλων που έχετε αναλάβει στην 
κοινωνία μας, αυτόν του νομοταγούς πολίτη και αυτόν του συνειδητού υπεύθυνου στρατιώτη.

Η συμβολή σας είναι καθοριστική στην επαύξηση της ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και της διαθεσιμότη-
τας του έμψυχου δυναμικού, για να μπορούμε να έχουμε ισχυρές και αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις.

Σας διαβεβαιώνω πως αυτή η προσφορά σας στην Πατρίδα δεν περνά απαρατήρητη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη αυτή προσφορά της Εθνοφυλακής, χαρακτήρισε το έτος 2017 ως έτος «Εφέδρων 
και Εθνοφυλάκων» και υλοποίησε μία σειρά αντίστοιχων δράσεων, εκφράζοντας έτσι την ελάχιστη ευγνωμοσύνη για 
τις υπηρεσίες που διαρκώς προσφέρετε. Επιπλέον, με την παραλαβή των καθηκόντων μου, ανέθεσα στα επιτελεία, ως 
υψηλής σπουδαιότητας δράση, την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την Εθνοφυλακή, για να δοθεί 
η αναγνώριση που αξίζει σε αυτή την προσφορά σας, στην Πατρίδα.

Εκφράζω την από καρδιάς μου ευγνωμοσύνη προς όλους εσάς τους Εθνοφύλακες, για την ανιδιοτελή σας προσφορά 
στην προστασία της Πατρίδας μας και σας προτρέπω για τη συνέχειά της.

Είθε ο Θεός να σας έχει γερούς, δυνατούς, αξιόμαχους και να απολαμβάνετε την Ελευθερία που υπερασπίζεστε.

Επίσης εύχομαι σε εσάς και στην οικογένειά σας Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά, με υγεία, ευτυχία και επιτυχίες. 

 Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
 Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΧΑιρΕτιΣμΟι -
μηΝΥμΑτΑ ιΕρΑρΧιΑΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι από την αρχική του συγκρότηση μέχρι σήμερα ο Στρα-
τός Ξηράς, στηρίζει μέρος της μαχητικής του ισχύος, στην άρτια και εκπαιδευμένη Εθνοφυλακή. 

Απόρροια αυτού, είναι ο άρρηκτος δεσμός που σφυρηλατήθηκε όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ 
της ελληνικής κοινωνίας και του στρατεύματος, ένας δεσμός ιδιαίτερα σημαντικός, καθόσον συμ-
βάλλει στην απαιτούμενη εθνική συστράτευση, ομοψυχία και ενότητα.

Όλοι εσείς οι Εθνοφύλακες, αποτελείτε αφενός την καλύτερη απόδειξη του ψυχικού μεγαλεί-
ου του Έλληνα και της ανιδιοτελούς προσφοράς του προς την πατρίδα, και αφετέρου συγκροτεί-
τε το σημαντικό συστατικό της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς. 

Θεωρείται δεδομένο, ότι με την άρτια, ρεαλιστική και αποτελεσματική εκπαίδευση σας, αλλά 
και με την εν γένει μόρφωση, τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, μπορείτε να συμβάλλετε ενερ-

γά στην ποιοτική αναβάθμιση του Στρατού μας, γι΄ αυτό και αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση να λαμβάνονται μηνύματα 
θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους σας για την παρεχόμενη εκπαίδευσή σας. 

Πέρα όμως από τον επιχειρησιακό σας ρόλο, διαδραματίζετε εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανύψωση του ηθικού του 
τοπικού πληθυσμού, καθώς η ύπαρξή σας είναι συνυφασμένη με τη σύγχρονη ιστορία, την παράδοση και την εθνική 
συνείδηση των κατοίκων, ιδίως των ακριτικών περιοχών. 

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η Εθνοφυλακή αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος 
και για το λόγο αυτό βούλησή μας είναι η ριζική αναβάθμιση του θεσμού, με αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση της εκπαί-
δευσης και την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής. 

Έμπρακτη απόδειξη της βούλησής μας αυτής, αποτελεί η υλοποίηση αλλά και η δρομολόγηση σειράς ενεργειών, 
όπως είναι:

 α. Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Εθνοφυλακή, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της, την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την αύξηση της προσέλευσης των Εθνοφυλάκων στις δραστηριότητες.

 β. Η αλλαγή της φιλοσοφίας εκπαίδευσης, με την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων.

 γ. Η ενθάρρυνση συμμετοχής των Εθνοφυλάκων σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, όπως είναι οι 
εθελοντικές αιμοδοσίες, αναδασώσεις, καθαρισμοί ακτών, κ.λπ.

 δ. Θέσπιση κινήτρων, ως επιβράβευση της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση.

 ε. Έμφαση στον εθελοντισμό, ο οποίος αποτελεί τη στρατιωτική «προσφορά» και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
στην όλη ιδέα της Εθνοφυλακής.

 στ. Δημιουργία – συγκρότηση Μονάδων Εθνοφυλακής στην Αττική και Θεσσαλονίκη, με τομείς την Κυβερνοά-
μυνα – Νοσηλευτική/Ιατρική και τεχνικές ειδικότητες που άπτονται στην ενίσχυση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, 
στο πλαίσιο της γενικότερης προσφοράς προς την κοινωνία και ευαισθησίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

 ζ. Αύξηση του ποσοστού επάνδρωσης των ΤΕΘ, ιδίως των Νήσων Ανατ. Αιγαίου και του Ν. Έβρου, εξετάζο-
ντας τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής του γυναικείου προσωπικού, αφού ληφθούν υπόψη θέματα θεσμικά, νομικά 
και εκπαίδευσης.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ότι για την Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρώτιστο καθήκον παραμένει 
η βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας του Στρατού Ξηράς για τη διαμόρφωση 
ενός σύγχρονου Στρατεύματος, που με την συνδρομή των Εθνοφυλάκων, θα εγγυάται την αποτροπή όλων των πιθα-
νών προκλήσεων και την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των δυνητικών απειλών, διατηρώντας ακέραιη την εθνική τιμή και 
αξιοπρέπεια της Πατρίδας.

Τα παραπάνω αποτελούν για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στόχους στρατηγικής σημασίας, με τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις να αποτελούν κομβικό Πυλώνα Εθνικής Ισχύος, που δύναται να αποτρέψει κάθε γεωστρατηγική διολίσθηση ή 
πρόκληση μη αναστρέψιμης εθνικής ζημίας.

ΧΑιρΕτιΣμΟι -
μηΝΥμΑτΑ ιΕρΑρΧιΑΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας απευθύνω χαιρετισμό και δράττομαι της ευκαιρίας, προκειμένου να 
σας μεταφέρω τις σκέψεις μου, μέσω του 6ου τεύχους του περιοδικού «Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ». 
Είμαι ευτυχής, διότι είστε ένα αναπόσπαστο τμήμα του προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα και πολλαπλασιαστή ισχύος.

Η συνεισφορά σας είναι εξαιρετικά σημαντική, καθόσον όχι μόνο συμβάλλετε στην Εθνική 
Άμυνα, την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώ-
ρας, αλλά αποτελείτε διαχρονικά πηγή εμπνεύσεως και παράδειγμα προς μίμηση  για όλους 
τους Έλληνες και μάλιστα τους νέους και τις νέες μας.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης (υπό τις κατευθύνσεις και οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας) 
με πλήρη συναίσθηση του ρόλου και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του θεσμού της Εθνοφυλακής, έχει σχεδιάσει  και 
πραγματοποιεί πλήθος δραστηριοτήτων και ενεργειών, με σκοπό τη(ν):

 α. Επίτευξη υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας – διαθεσιμότητας.

 β. Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 γ. Ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων πόρων.

 δ. Διατήρηση - επαύξηση της λειτουργικότητας του στρατιωτικού υλικού.

 ε. Ανάπτυξη καινοτόμων και θεμελιωδών επιχειρησιακών ιδεών – δυνατοτήτων.

 στ. Σταθερή προσήλωσή μας στις αξίες που πρεσβεύουμε και προασπίζουμε ως μέλη των Ενόπλων Δυνά-
μεων, του πλέον αξιόπιστου και αποδεκτού θεσμού της Πατρίδας μας.

Άλλωστε οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου δε μας αφήνουν άλλη 
επιλογή, από το να δίνουμε βαρύτητα στην αμυντική μας προετοιμασία.

Αγαπητοί Εθνοφύλακες, ενόψει της επερχόμενης εορταστικής περιόδου εύχομαι σε όλους εσάς και τις οικογένειές 
σας, Καλά Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 2020 να φέρει υγεία, πρόοδο και ευημερία.  Χρόνια Πολλά σε εσάς που προ-
σφέρετε απλόχερα τις υπηρεσίες σας.

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, για το καλό της Πατρίδος.

 Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου
 Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και αξίες, με ανιδιοτελή αγάπη για την πατρίδα, με πίστη 
στη θρησκεία, με αίσθημα καθήκοντος, με αισιοδοξία και πάθος, θα συνεχίσουν να πορεύονται με οδοδείκτη τη νίκη σε 
όλους τους τομείς, γεμίζοντας μας με υπερηφάνεια και τιμή αποτελώντας το βέλτιστο εχέγγυο της επιτυχίας.

Για το 2020 σας εκφράζω τις πιο εγκάρδιες ευχές μου, για υγεία προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και ευόδωση 
των ατομικών σας προσδοκιών.

Να είστε πάντα καλά, καλή δύναμη!

 Αλκιβιάδης Στεφανής
 Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
 Επίτιμος Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού

ΧΑιρΕτιΣμΟι -
μηΝΥμΑτΑ ιΕρΑρΧιΑΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

 Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Θα ήθελα ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού να ευχαριστήσω όλους εσάς, 
που δώσατε κατά το 2019 το παρών στις δραστηριότητες της Εθνοφυλακής, δείχνοντας 
το έντονο ενδιαφέρον σας για την ασφάλεια της Πατρίδας μας, αλλά και την αγάπη 
σας για τον Στρατό Ξηράς, ο οποίος και με τη δική σας συμβολή είναι αξιόμαχος, καλά 
εκπαιδευμένος, έτοιμος, με ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι αξιοπρεπές, επιστημο-
νικά καταρτισμένο, ετοιμοπόλεμο, με υψηλό φρόνημα. 

Όπως είχαμε αναγγείλει στις αρχές του διαρρεύσαντος έτους,  το 2019 θα ήταν ένα 
έτος ορόσημο για την Εθνοφυλακή. Και το πράξαμε. και το πράξαμε μαζί.

Το προηγούμενο διάστημα παρακολούθησα, μαζί με την Πολιτική Ηγεσία, τη διευ-
ρυμένη, και πέρα από κάθε προηγούμενο, ενεργό συμμετοχή της Εθνοφυλακής μας στις ασκήσεις. Αυτή 
ακριβώς η ανιδιοτελής διάθεση προσφοράς προς την Πατρίδα και τους συμπολίτες μας, δικαίωσε τις πρωτο-
βουλίες μας και μάς έκανε πιο σίγουρους και πιο δυνατούς.

Αποτελείτε, πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι του αμυντικού ιστού της χώρας και είστε παρόντες στην πρώτη 
γραμμή για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, μαζί με τα Στελέχη και τους Οπλίτες Θητείας 
στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς.

Συμμετέχετε σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων ανθρωποκεντρικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Όχι μόνο 
στη μάχη, αλλά και δίπλα - μαζί με την κοινωνία.

Δεν θα πρέπει να παραλείψω ότι με τη στάση σας, διαμορφώνεται θετικά το ηθικό του ακριτικού κυρίως 
πληθυσμού, καθώς η παρουσία σας είναι συνυφασμένη με την ιστορία και την παράδοση των τοπικών κοι-
νωνιών.

Μας δώσατε δύναμη για συνέχιση της προσπάθειας, ώστε ο Στρατός Ξηράς να παραμείνει η αξιόπιστη 
και αποτελεσματική δύναμη που μπορεί να πετύχει στο ακέραιο τους εθνικούς στρατηγικούς αντικειμενικούς 
στόχους.

Εθνοφύλακες, 

Για τη νέα χρονιά απαιτείται έγκαιρη και ενεργή κινητοποίηση. Χρειάζεται ευελιξία. Πλέον η άμυνα και η 
ασφάλεια αποτελούν υπόθεση όλων μας. Ο πατριωτισμός, ο εθνικός ζήλος, η αφοσίωση, βασικά χαρακτηρι-
στικά του Έλληνα Εθνοφύλακα, πρέπει να εμπνεύσουν την κοινωνία μας, στο σύνολο της.

Το νέο πεδίο της μάχης ταυτίζεται με ολόκληρη την εδαφική περιοχή της χώρας. Η συμβατική μορφή πο-
λέμου δίνει τη θέση της στον υβριδικό πόλεμο και στις ασύμμετρες απειλές. 

Παρακολουθείστε τα δρώμενα στη γειτονιά μας. Όλοι απαιτείται να αντιληφθούμε τη σημασία ενός ετοιμο-
πόλεμου εμψύχου δυναμικού διασπαρμένου και οργανωμένου κατάλληλα, σε όλο το βάθος της Ελληνικής 
επικράτειας.

Η ενεργοποίηση κρίσιμων ταγμάτων Εθνοφυλακής σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, συνιστούν ουσιαστική συμ-
βολή στην ετοιμότητα του επιχειρησιακού  μηχανισμού του Στρατού Ξηράς.

Το 2020 θα συνεργαστούμε σε τέσσερις βασικούς τομείς:

• Σε επίπεδο οργάνωσης, με τη στελέχωση των ΤΕΘ με μόνιμα στελέχη μεγάλης εμπειρίας και με τη 
συνδρομή της Πολιτικής Ηγεσίας σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Εθνοφυλακής.

ΧΑιρΕτιΣμΟι -
μηΝΥμΑτΑ ιΕρΑρΧιΑΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΧΑιρΕτιΣμΟι -
μηΝΥμΑτΑ ιΕρΑρΧιΑΣ

• Σε επίπεδο εκπαίδευσης, με την αύξηση της συμμετοχής στις ασκήσεις, με την ενσωμάτωση αντικει-
μένων Ειδικών Δυνάμεων και με την οργάνωση και διεξαγωγή πληθώρας επιχειρησιακών - ειδικών βολών, 
στο πεδίο και στους εξομοιωτές, πάντα στο πλαίσιο της αποστολής σας. 

• Σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας - αποτροπής, με βελτιστοποίηση των διαδικασιών συμμετο-
χής σε επιχειρησιακές αναγνωρίσεις, σε ΤΑΜΣ ειδικών επιχειρήσεων και σε βολές με το σύνολο των διατεθει-
μένων οπλικών συστημάτων.

• Τέλος σε επίπεδο εξωστρέφειας - κοινωνικής προσφοράς, με παγιοποίηση της συμμετοχής σε 
παρελάσεις τοπικού αλλά και πανελλαδικού χαρακτήρα, με οργάνωση αμιγών τμημάτων απόδοσης τιμών, 
κατά την έπαρση και υποστολή Σημαίας, με οργάνωση ομιλιών, δράσεων και ημερίδων, με διάθεση προσω-
πικού για φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και με βραβεύσεις διακριθέντων.

Εθνοφύλακες,

Πρέπει να εκλάβετε την συμμετοχή σας στα παραπάνω ως μια Εθνική επένδυση την οποία πρέπει να 
σεβαστείτε και να ανταποδώσετε στην Πατρίδα, η οποία έχει μεγάλες προσδοκίες. Γιατί τον καθένα μας τον 
συνδέει μια σύμβαση ιστορική με την Πατρίδα. Ο καθένας μας είναι η Πατρίδα. Και πρέπει ο καθένας σε 
ατομικό επίπεδο να αναπτύξει αυτό το αίσθημα ευθύνης και να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει 
προς όφελος του Έθνους, που έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε ως κόρη οφθαλμού.

Για τη νέα χρονιά σας καλώ να γίνετε συνοδοιπόροι μου και να μοιραστείτε την αισιοδοξία μου. Σε κάθε 
έναν από εσάς εύχομαι υγεία, δύναμη και τύχη, έτσι ώστε να μπορέσετε εντός του 2020, να εκπληρώσετε κάθε 
ατομική, οικογενειακή και επαγγελματική σας προσδοκία.

Με σεβασμό στο έργο το οποίο επιτελείτε.

 Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς
 Αρχηγός ΓΕΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΥριΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

Προσωπικό του συνόλου των ΤΕΘ, συμμετείχε σε 
εκπαιδευτικές δράσεις όπως ΤΑΜΣ Μικρών Κλιμακί-
ων, Βολές ΒΟΠ και Α/Α όπλων καθώς και σε Επι-
χειρησιακές Αναγνωρίσεις στις ΠΕ ευθύνης τους, σε 
συνέργεια με τις λοιπές Ενεργές Μονάδες των Σχη-
ματισμών υπαγωγής τους στις Μείζονες Διοικήσεις 
και στους Μείζονες Σχηματισμούς, γεγονός που επι-
βεβαιώνει την ιδιαίτερη επιχειρησιακή βαρύτητα των 
ΤΕΘ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Επισημαίνεται ότι με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη η 
Διακλαδική Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019», κατά την 

οποία ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της εκτέλεσης του 
επιχειρησιακού τους έργου, ανέλαβαν για μια ακόμα 
φορά οι Μονάδες Εθνοφυλακής. 

Σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης, ενερ-
γοποιήθηκαν Λόχοι Εθνοφυλάκων και παράλληλα 
προσήλθε εθελοντικά σημαντικός αριθμός Εθνοφυ-
λάκων, για να εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της επιχειρη-
σιακής αποστολής του. 

Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019», αξι-
οσημείωτη δράση υψηλής αποτρεπτικής αξίας απο-

ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2019»

τΑμΣ «ΠΑρμΕΝιΩΝ-2019»
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5

τΑμΣ «ΠΑρμΕΝιΩΝ-2019»

ΚΥριΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

τέλεσε η πραγματοποίηση της ΤΑΜΣ «ΤΧΗΣ (ΠΒ) 
ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», στην ΠΕ της XII Μ/Κ 
ΜΠ και συγκεκριμένα στο δέλτα του Έβρου ποταμού, 
με την ενεργή συμμετοχή των Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ 
ΦΕΡΩΝ, οι οποίοι εντυπωσίασαν με τη καταιγιστική 
τους ενέργεια και τον πρωτότυπο τρόπο επιχειρησια-
κού ελιγμού που εκτέλεσαν.

Την παραπάνω ΤΑΜΣ παρακολούθησε ο ΥΦΕΘΑ 
κ. Αλκιβιάδης Στεφανής και ο Α/ΓΕΣ Αντγος Γεώργιος 
Καμπάς, οι οποίοι συνεχάρησαν όλους τους ασκού-
μενους οι οποίοι εκτέλεσαν υποδειγματικά την υψη-
λών απαιτήσεων άσκηση, επισημαίνοντας την αξία 

του Εθνοφύλακα και την αναγκαιότητα του θεσμού 
της Εθνοφυλακής.

Η δυναμική και συνάμα αξιέπαινη συμμετοχή των 
Εθνοφυλάκων μας στην ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019» 
συνιστά την καλύτερη απόδειξη του ψυχικού μεγαλεί-
ου και της ανιδιοτελούς προσφοράς τους προς την 
Πατρίδα. Επιπρόσθετα, καταδεικνύει για μια ακόμη 
φορά το υψηλό ηθικό τους και επιβεβαιώνει το γεγο-
νός ότι αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα ισχύος 
και νίκης στο πεδίο της μάχης, ενισχύοντας σημαντι-
κά το μήνυμα της αποτροπής του Στρατού Ξηράς, ιδι-
αίτερα στις ακριτικές περιοχές. 
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Δράσεις Συνεργασίας Εθνοφυλακής ΓΕΣ-ΓΕΕΦ

ΚΥριΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες δράσεις έτους 
2019, για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ειδικής Συ-
νεργασίας-Σύσφιξης Σχέσεων» μεταξύ της Διεύθυνσης και 
Μονάδων Εθνοφυλακής του ΓΕΣ και του ΓΕΕΦ, με την επί-
σκεψη αντιπροσωπείας Κυπρίων Εθνοφυλάκων στο πλαίσιο 
της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019». 

Από 27 Σεπ έως 04 Οκτ 19 αντιπροσωπεία στελεχών και 
Εθνοφυλάκων του ΓΕΕΦ επισκέφθηκε τη χώρα μας, προ-
κειμένου να παρακολουθήσει - συμμετάσχει σε εκπαιδευτι-

Κορύφωση των δράσεων 2019, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας  
«Ειδικής Συνεργασίας-Σύσφιξης Σχέσεων» μεταξύ της Διεύθυνσης  

και Μονάδων Εθνοφυλακής του ΓΕΣ και του ΓΕΕΦ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΣ - ΓΕΕΦ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5

Δράσεις Συνεργασίας Εθνοφυλακής ΓΕΣ-ΓΕΕΦ

ΚΥριΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

κές δράσεις στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ 
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019». Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επίσκεψης η αντιπρο-
σωπεία συνοδεύονταν από τον Διευ-
θυντή του ΓΕΣ/Α5 και επιτελείς των 
Τμημάτων Εθνοφυλακής των Μείζο-
νων Σχηματισμών.

Η επίσκεψη των Στελεχών και Εθνοφυλάκων του 
ΓΕΕΦ, αποτέλεσε συνέχεια της συμμετοχής Ελληνι-
κής αντιπροσωπείας Εθνοφυλάκων σε ΤΑΜΣ, που 
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον Απρίλιο του τρέ-
χοντος έτους.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες, να συνεκπαιδευτεί ανταλλάσσοντας γνώσεις και 
εμπειρίες με τους Έλληνες Εθνοφύλακες, να περιηγη-
θεί και να ενημερωθεί για χώρους ιδιαίτερης ιστορικής 
μνήμης και θρησκευτικής αξίας. 

Μεταξύ άλλων, οι Κύπριοι Εθνοφύλακες επισκέ-
φθηκαν τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, την έκθεση 
του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και περιη-
γήθηκαν το ιστορικό οχυρό Ρούπελ, όπου και κατέ-
θεσαν στεφάνι τιμώντας τους νεκρούς των οχυρών. 
Στον Έβρο, η Κυπριακή αντιπροσωπεία επισκέφθηκε 
το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακί-
δου» στην Αλεξανδρούπολη, όπου ήρθε σε επαφή με 
τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιο-
χής της Θράκης, το Στρατιωτικό Μουσείο Διδυμοτεί-
χου, όπου ενημερώθηκε για τη συνεισφορά των Θρα-
κιωτών στους αγώνες του Έθνους και την ιστορική 
Ιερά Μονή Παναγιάς Κοσμοσώτειρας στις Φέρες. 

Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019», οι 
Κύπριοι Εθνοφύλακες συνεκπαιδεύτηκαν με Έλλη-
νες Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ στην επι-
χειρησιακή βολή μάχη, επισκέφθηκαν το Επιτηρητικό 
Φυλάκιο 1 στις ακριτικές Καστανιές και παρακολού-
θησαν τη διεξαγωγή ΤΑΜΣ Μονάδων Εθνοφυλακής 
της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, όπως της ΤΑΜΣ «ΤΧΗ (ΠΒ) ΜΙ-
ΝΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» στο Δέλτα του Έβρου 
ποταμού, που αποτελεί δράση υψηλής αποτρεπτι-
κής αξίας, η οποία διεξήχθη παρουσία του ΥΦΕΘΑ  
κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. 

Σημαντικότατη εμπειρία αποκόμισαν επίσης, πα-
ρακολουθώντας τη διεξαγωγή των τελικών φάσεων 
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Δράσεις Συνεργασίας Εθνοφυλακής ΓΕΣ-ΓΕΕΦ

ΚΥριΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

των κυρίων ΤΑΜΣ ημερήσιου και νυχτερινού επιθετι-
κού αγώνα «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ» και «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ» 
αντίστοιχα. Αποκορύφωση δε της όλης παρουσίας των 
Ελληνοκυπρίων, αποτέλεσε η βράβευση τους μαζί με 
Έλληνες Εθνοφύλακες με τιμητικό έπαινο από τον Πρω-
θυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 3 Οκτ 19 αμέσως 
μετά τη λήξη της ΤΑΜΣ «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ».

Το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ειδικής Συνεργασίας-Σύ-
σφιξης Σχέσεων» ήταν απόλυτα επιτυχής, απέσπασε 
τα ευμενή σχόλια του συμμετέχοντος και λοιπού εμπλε-
κόμενου προσωπικού και συνετέλεσε στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των αδερφικών δεσμών μεταξύ της Ελληνι-
κής και Κυπριακής Εθνοφυλακής, ισχυροποιώντας και 
αναδεικνύοντας την άριστη και αγαστή συνεργασία με-
ταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα άμυνας. 



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

12 ΓΕΣ/Α5

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Μονά-
δα ιδρύθη-
κε το 1946 
ως Μονάδα 
Ασφαλείας 

Υπαίθρου (ΜΑΥ) Δελβινακίου. Το 1948 μεταστάθμευ-
σε στα Δολιανά πλησίον της 75ης Ταξιαρχίας της VIII 
ΜΠ και το 1950 μετονομάστηκε σε 3163 ΤΕΑ Δελβι-
νακίου και επανέρχεται το 1967 στην έδρα του ως ΤΕ 
Δελβινακίου. Η 75η Ταξιαρχία το 1951 μετονομάστηκε 
σε 24 ΣΠ με έδρα το Στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» 
στα Ιωάννινα, στο οποίο υπαγόταν η Μονάδα μέχρι 
το 1998. Ακολούθως μεταστάθμευσε στο Στρδο «ΛΟ-
ΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ» και μετονομάστηκε σε ΤΕ ΚΑΛ-
ΠΑΚΙΟΥ. Από το 1998, οπότε το 24 ΣΠ μεταπίπτει σε 

ΕΜ, υπάγεται στην VIII ΜΠ. Το 2002 μετασταθμεύ-
ει στο Στρδο «ΥΠΤΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗ-
ΤΡΟΥ» και το 2005 μετασταθμεύει και πάλι στο Στρδο 
«ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ» στο Καλπάκι.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
Η Μονάδα στρατωνίζεται εντός του Στρατοπέδου 

«ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ» το οποίο βρίσκεται πλησί-
ον του χ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και έχει έκταση 121.151 τ.μ.. 
Η ονομασία του Στρατοπέδου δόθηκε προς τιμήν του 
Επτανήσιου λυρικού ποιητή o οποίος γεννήθηκε την 06 
Σεπτεμβρίου 1860 στην Ιθάκη και έλαβε μέρος στους 
απελευθερωτικούς αγώνες Κρήτης και Ηπείρου ως 
εθελοντής. Το 1896 ο Μαβίλης συμμετείχε στην επανά-
σταση της Κρήτης, πολεμώντας μαζί με τους αντάρτες 

στα κρητικά βουνά. Το 1897 κατά τον ελληνοτουρκικό 
πόλεμο συγκέντρωσε εβδομήντα Κερκυραίους εθελο-
ντές και μετέβησαν να πολεμήσουν στην Ήπειρο όπου 
και τραυματίστηκε στο χέρι. Τα έξοδα της εκστρατείας 
των εθελοντών τα κάλυπτε ο ίδιος. Στις 28 Νοε 1912 
γίνεται επικεφαλής του λόχου Γαριβαλδινών και την 
επόμενη μέρα (29 Νοε 1912) σκοτώνεται στη μάχη του 
όρους Δρίσκου κοντά στα Ιωάννινα εναντίον των τούρ-
κικων δυνάμεων κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο.

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ παραμένει ένα από τα πιο 

δραστήρια και με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στις 
εκπαιδευτικές και λοιπές δράσεις Μονάδες Εθνο-
φυλακής του Γ΄ΣΣ και της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ. Οι Εθνο-
φύλακες εκπαιδεύονται σε αντικείμενα με βαση την 
αποστολή τους, επαυξάνοντας με αυτό τον τρόπο 
τη μαχητική ισχύ της Μονάδας τους. Η εκπαίδευση 
περιλαμβάνει αντικείμενα οπλισμού, χρησιμοποίηση 
εξομοιωτών, εκτέλεση βολών με όλα τα όπλα, καθώς 
και με συσκευές υποδιαμετρήματος αυτών, εκτέλεση 
ασκήσεων μικρών κλιμακίων με επίδοση διαφόρων 
σεναρίων, αναγνωρίσεις - επανδρώσεις τοποθεσίας 
και δοκιμές σχεδίων. Το ενδιαφέρον για τον θεσμό της 
Εθνοφυλακής και η αγάπη για την Πατρίδα που επι-
δεικνύουν οι Εθνοφύλακες της Μονάδας με την ανι-
διοτελή προσφορά τους, σε συνδυασμό με την ήδη 
υπάρχουσα δυναμική, αναδεικνύουν συνεχώς τις δυ-
νατότητες του Τάγματος να ανταποκριθεί στην απο-
στολή του. Το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ αποτελεί παράδειγ-
μα για τις Μονάδες Εθνοφυλακής και οι Εθνοφύλακές 
του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.  

ΑΦιΕρΩμΑ - ΠΑρΟΥΣιΑΣη
τΕΘ KAΛΠΑΚιΟΥ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ 
«ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Π/Δ 

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ» (ΤΕΘ της 98 ΑΔΤΕ)

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΟΙΚΙΑΣ» (ΤΕΘ ΚΩ)

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΟΙΚΙΑΣ» (ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ) 

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ» 

(ΤΕΘ της 95 ΑΔΤΕ)

ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ
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ΓΕΣ/Α514

ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

Διεξαγωγή ΒΟΠ 
και Βολές ΠΒ στη 
ΔΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Ενεργοποίηση 
Σταθμού 

Α΄ Βοηθειών 
ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ 
ΚΗΡΥΚΟΥ

Διεξαγωγή 
Πορείας – Βολής 

Υπ’ Αριθμ. 
«5»  (ΤΕΘ ΑΝΩ 
ΚΑΛΑΜΩΝΑ) 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΕΘ ΤΗΝ 01 ΣΕΠ 19

ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ ΤΕΘ ΠΑΤΜΟΥ ΤΕΘ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ
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ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

Εκπαίδευση Επιτηρητικού 
Παρατηρητηρίου (ΤΕΘ της 95 ΑΔΤΕ)

Εκτέλεση Επιχειρησιακών 
Αναγνωρίσεων στην ΠΕ 5ης ΤΑΞΠΖ 

Εκτέλεση Επιχειρησιακής Βολής 
(ΤΕΘ ΣΑΜΟΥ)
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ΓΕΣ/Α516

ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

Διεξαγωγή Βολής Μάχης 
Ταχείας Αντίδρασης από το 

ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Διεξαγωγή Πορείας Βολής από τα ΤΕΘ 
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διεξαγωγή Γ΄ Φάσης της Διαγωνιστικής Βολής από 
το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ στο Π.Β. «ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ»

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Εξασφάλιση Ζωτικών Εγκαταστάσεων» 
από το ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

17ΓΕΣ/Α5

ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ 
«Εξασφάλιση ΥΗΣ ΑΩΟΥ» 
από το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Διεξαγωγή βολής τυφεκίου G3A3 υπ’ 
αρίθμ. «3» (300μ.), από Εθνοφύλακες 

του ΤΕΘ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ στο Π.Β 
«ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Διεξαγωγή βολών ταχείας αντίδρασης 
τυφεκίου-πιστολίου (CQB 1) από 

Εθνοφύλακες των ΤΕΘ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 
και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στο Π.Β. 

«ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ»



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

ΓΕΣ/Α518

Κινήσεις ομάδας  σε αστικό 
περιβάλλον (χαμηλή-υψηλή 

ετοιμότητα) και MOUT-2: Ασκήσεις 
μάχης ομάδος-εμπλοκή σε αστικό 
περιβάλλον από Εθνοφύλακες του 

ΤΕΘ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Διεξαγωγή Βολών ταχείας αντίδρασης 
τυφεκίου-πιστολίου (CQB 1) από 

Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Δυναμική 
Απόκριση 2/19» από το ΤΕΘ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Επιχειρήσεις σε 
Κατοικημένους Τόπους» από το ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ
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19ΓΕΣ/Α5

ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

Διεξαγωγή εκπαίδευσης στον 
εξομοιωτή βολής όπλων 

ευθυτενούς τροχιάς και εκπαίδευση 
στον ατομικό οπλισμό από 

τα ΤΕΘ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Διεξαγωγή εκπαίδευσης  σε αντικείμενα 
ατομικής τακτικής Α΄ Βοήθειες στο πεδίο 

της μάχης από τα ΤΕΘ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 
– ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΚΥΚΛΩΨ- 
19» [Προστασία Ζωτικών 

Εγκαταστάσεων (Λιμένα)] από το 
ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ 
«ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ» 

(ασφάλεια Αινήσιου 
Δελτα)  από το 
ΤΕΘ ΦΕΡΩΝ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

ΓΕΣ/Α520

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ 
«ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΑΚΟΥΛΗΣ-19» 

(Φύλαξη Α/Δ) 
από το ΤΕΘ 

ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Πραγματοποίηση 
διαγωνιστικής βολής (Γ΄ 

φάση) των Εθνοφυλάκων 
του Δ΄ΣΣ στο ΠΒ 

«ΚΑΒΗΣΟΥ»

Βολή τυφεκίου G3, υπ’ αριθ.«7» (Επιχειρησιακή 
βολή) από τα ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 

ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΥΧΕΡΟΥ
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ΕΚΠΑιΔΕΥτιΚΕΣ ΔρΑΣτηριΟτητΕΣ -
ΔρΑΣΕιΣ ΑΠΟτρΟΠηΣ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ-19» 
με συμμετοχή Εθνοφυλάκων, 

στο πλαίσιο της ΤΑΑΣ-ΤΑΜΣ 
«ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-19» και βράβευση 
Εθνοφυλάκων από τον Δκτή 1ης 
Στρατιάς, τον Δκτή Δ΄ ΣΣ και Δκτή 

29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Συμμετοχή 
Ελληνοκυπρίων 

Εθνοφυλάκων του 11ου 
ΤΕΘ (ΓΕΕΦ)

Διεξαγωγή εκπαίδευσης και βολές 
υποδιαμετρημάτων των Όλμων 81χιλ – 4,2΄΄ και 
Α-Τ CARL GUSTAV στο ΠΒ «ΑΛΙΚΗΣ» από τα 

ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
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ΓΕΣ/Α5

Γενικά

Το ρυμουλκούμενο πυροβόλο 105 χιλ. M101A1 
αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Ήταν ο τυποποιημένος «κακοποιός» 
των ΗΠΑ στο διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και ανέλαβε δράση στα Θέατρα Επιχειρήσεων της 
Ευρώπης και του Ειρηνικού. Με την είσοδο στην πα-
ραγωγή το 1941, κέρδισε γρήγορα μεγάλη φήμη για 
την ακρίβεια και ισχύ του. Το πυροβόλο M101A1 χρη-
σιμοποιεί βλήματα 105 χιλιοστών (HE) με ημιολομε-
ρή πυρομαχικά και έχει βεληνεκές έως 12.330 υάρ-
δες (11.275 μ.), καθιστώντας το κατάλληλο για την 
υποστήριξη τμημάτων πεζικού καθόσον δύναται να 
εκτελέσει κρουστικές και εγκαιροφλεγείς βολές χρησι-
μοποιώντας βλήματα κρουστικά , διατρητικά, λευκού 
φωσφόρου, καπνογόνα, κενά.

Όλες αυτές οι ιδιότητες του όπλου, μαζί με την 
εκτεταμένη παραγωγή του, οδήγησαν στην υιοθέτησή 
του από πολλές χώρες μετά τον πόλεμο. Ο τύπος του 
έγινε επίσης πρότυπο για τα μεταγενέστερα μοντέλα 
πολλών ξένων χωρών.

Το Ελληνικό Πυροβολικό άρχισε να προμηθεύεται 
μεγάλο αριθμό οβιδοβόλων 105 χιλ. Μ101 από το 
1951 μέχρι το 1970. Μελλοντικά, και σύμφωνα με τις 
διεθνής εξελίξεις, προβλέπεται η αντικατάσταση των 
Ρ/Μ 105 χιλ. Μ101 με το διαμέτρημα των 155 χιλ. Σε 
αυτό συντέλεσε η από το 1980 καθιέρωση του διαμε-
τρήματος των 155 χιλ. ως το καταλληλότερο για την 
Άμεσο Υποστήριξη.

Χαρακτηριστικά - Δυνατότητες

Διαμέτρημα 105 χιλ.
Μήκος 6,10 µ.
Πλάτος 2,16 µ.
Ύψος 1,60 µ.
Βάρος 2,26 τόν.
Χρόνος τάξεως 3 λεπτά
Βεληνεκές 11.275 µ.
Βεληνεκές μάχης (85% του μέγιστου) 9.600 µ.
Βεληνεκές Α/Τ βολής 3.500 µ.
Σκόπευση καθ' ύψος -89 +1155 χιλ.
Σκόπευση κατά διεύθυνση 409 χιλ. Δεξιά
 400 χιλ. 
 Αριστερά
Μέγιστος ρυθμός βολής 4 βλ./λ.
Ζωή σωλήνα (Ι.Π.Γ.) 5.000
Ακτίνα μεγάλων θραυσμάτων. 175 µ.
Δραστική ζώνη βλήματος 30Χ20 µ.
Υπηρέτες 7
 

Επιχειρησιακή Χρησιμοποίηση

Χρησιμοποιείται σε αποστολές Αμέσου Υποστη-
ρίξεως - Ενισχύσεως και Γενικής Υποστηρίξεως 
(σπανίως). 

ΟΠΛιΚΑ ΣΥΣτημΑτΑ τΕΘ
ρ/μ Οβιδοβόλο 105χιλ μ101Α1-Α2
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Εφ. Λχίας(ΠΖ) Δημήτριος Καστώρης
Εθνοφύλακας ΤΕΘ Δράμας

Δημοσιογράφος-Μέλος ΕΔΗΠΗΤ

η IΣτΟριΑ τηΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚηΣ ΕιΝΑι ΖΩΝτΑΝη Στη ΔρΑμΑ
ΑΠΟΝΟμη TιμητιΚηΣ ΠΛΑΚΕτΑΣ ΣτΟΝ μΕΓΑΛΥτΕρΟ ΕΝ ΖΩη

 ΔιΟιΚητη τΟΥ τΕΘ ΔρΑμΑΣ

ΑρΘρΑ ΚΑι μΕΛΕτΕΣ

Μέσα στην κατάμεστη, από Εθνοφύλακες και μόνι-
μο προσωπικό του ΤΕΘ Δράμας, αίθουσα της Λέσχης 
Αξιωματικών Φρουράς της πόλης, στις 13 Ιανουαρίου 
2019, ξεχώριζε η παρουσία ενός ηλικιωμένου κυρίου 
με πολιτική περιβολή. Οι Εθνοφύλακες που είχαμε συ-
γκεντρωθεί, για την κοπή της Βασιλόπιτας του Τάγμα-
τος αρχίσαμε να διερωτόμαστε μεταξύ μας… «ποιος 

είναι ο κύριος;» 
Η απορία μας λύ-
θηκε σχετικά σύ-
ντομα, όταν έλα-
βε το λόγο ο Δι-
οικητής του ΤΕΘ 
Δράμας και μας 
αποκάλυψε πως 
ο κύριος αυτός, 
που όλη την ώρα 
μας έβλεπε και 
όλοι διακρίναμε 

μία υπερηφάνεια αλλά και συγκίνηση στο πρόσωπό 
του, ήταν ο Σχης (ΠΒ) ε.α Βασίλειος Βιβρόπουλος, ο 
οποίος είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή από τους διατελέ-
σαντες Διοικητές του Τάγματος Εθνοφυλακής Δράμας 
και διετέλεσε Διοικητής από τις 23 Ιουνίου 1982 έως τις 
09 Ιουλίου 1985.

Μετά το πέρας της τελετής του Αγιασμού ακολού-
θησε η καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας. Στη συ-
νέχεια όλοι καταλάβαμε για ποιο λόγο βρισκόταν και 
ο κ.Βιβρόπουλος ανάμεσα μας. Ο Διοικητής του ΤΕΘ 
Δράμας, είχε «σκά-
ψει» στην ιστορία του 
Τάγματος και τον ανα-
κάλυψε... Είχε στη συ-
νέχεια την ιδέα να τι-
μηθεί ο άνθρωπος αυ-
τός για την προσφορά 
του στην Εθνοφυλα-
κή. Έτσι λοιπόν σε 
μία λιτή, αλλά γεμάτη 
συγκίνηση τελετή, του 
επιδόθηκε τιμητική 
πλακέτα με το νέο έμ-
βλημα της Εθνοφυλα-
κής μαζί με μία μικρή 

αφιέρωση... Ο κ.Βιβρόπουλος φανερά συγκινημένος 
δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του... Μας μί-
λησε λίγο... ευχαρίστησε το Διοικητή και όλους μας και 
μας ζήτησε να κρατάμε ψηλά τη Σημαία και τα ιδανικά 
του Στρατού.

Η «ανασκαφή» του Διοικητή του ΤΕΘ Δράμας 
στην Ιστορία του Τάγματος, αναφορικά με τη δράση 
του, έβγαλε στην επιφάνεια και ένα περιστατικό για το 
οποίο ο κ. Βιβρόπουλος έτυχε Εύφημης Μνείας από 
τον τότε Διοικητή της XI Μεραρχίας Πεζικού Υπτγο 
Μιχαήλ Ριτσατάκη. Συγκεκριμένα ο τότε Διοικητής 
του ΤΕΘ Δράμας  Τχης (ΠΒ) Βασίλειος Βιβρόπουλος 
στις 25 Ιουλίου 1982, 
κατά τη διάρκεια ενός 
σοβαρού σιδηροδρο-
μικού δυστυχήματος 
στο χωριό Πλατανιά 
Ν. Δράμας «ευρισκό-
μενος σε διατεταγμένη 
υπηρεσία» όπως ανα-
φέρει σχετικό έγγρα-
φο της XI Μεραρχίας 
Πεζικού «επενέβη 
αυτοβούλως και σε 
ελάχιστο χρόνο με 
οργανωμένο Τμή-
μα Εθνοφυλάκων, 
συνήγειρε τους κα-
τοίκους του χωριού 
και κατεύθυνε αυτο-
προσώπως τις προσπάθειες διασώσεως των τραυμα-
τιών και συνέβαλε έτσι αποτελεσματικά στον ταχύτα-
το απεγκλωβισμό και διακομιδή των τραυματιών». Η 
πράξη αυτή των Εθνοφυλάκων μπορεί να αποτελέσει 
παράδειγμα για τους συνεχιστές του Τάγματος Εθνο-
φυλακής Δράμας. Είναι μία απόδειξη της διαχρονικής 
αξίας και προσφοράς, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη 
σημαντική προσφορά της Εθνοφυλακής και σε περί-
οδο ειρήνης.

Στην εκδήλωση παρόντες ήταν οι Εθνοφύλακες του 
Τάγματος, το μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσω-
πικό, εκπρόσωποι από το Γ΄ΣΣ και το 10ο  Σύνταγμα 
Πεζικού, καθώς επίσης ο ΑΔΦ Δράμας και Διοικητές 
Μονάδων της Φρουράς. 
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 «ΠΟΛιτηΣ - ΕΘΕΛΟΝτηΣ - ΣτρΑτιΩτηΣ»

ΑρΘρΑ ΚΑι μΕΛΕτΕΣ
του Εθνοφύλακα Κωνσταντίνου Μαμούλη 

του ΤΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

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.

Αγαπητοί συνάδελφοι Εθνοφύλακες,

Όλα τα κράτη που θέλουν να έχουν και να διατηρούν την Εθνική Κυριαρχία και 
υπόστασή τους, είναι υποχρεωμένα να διατηρούν Ένοπλες Δυνάμεις ικανές να τα 
υπερασπιστούν. Έτσι λοιπόν, κάθε Στρατός έχει τους στρατιώτες του, τι σημαίνει 
όμως ο όρος στρατιώτης;

Στις ξένες γλώσσες, ο στρατιώτης είναι ο «soldier». Η καταγωγή της λέξης προ-
έρχεται από τη λέξη «σόλιδου (solidus)», όπου είναι το νόμισμα με το οποίο πλη-
ρώνονταν και οι μισθοφόροι στις Ρωμαϊκές Λεγεώνες.

Στην Ελληνική γλώσσα, η λέξη «στρατιώτης» έχει εντελώς άλλο νόημα και ση-
μαίνει, ότι είναι εκείνος που έχει το δικαίωμα να κοιμάται στο στρώμα μέσα στον 
στρατώνα. Ρίζα της λέξης είναι το «στρώνω (στρώνυμι)», που παραπέμπει στην 
αρχαία Σπάρτη, όπου οι πολίτες κοιμόντουσαν στον στρατώνα.

Έχουμε λοιπόν τον Έλληνα στρατιώτη, που από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
σήμερα, ήταν πολίτης-εθελοντής-στρατιώτης, ο οποίος εκπαιδευόταν και πολεμούσε για την πατρίδα και τα ιδα-
νικά του, χωρίς να γυρεύει ανταλλάγματα και μισθό.

Έτσι λοιπόν και εγώ, ζώντας σε αυτή την ευλογημένη ελληνική γη, έχοντας επιλέξει να κατοικώ στα σύνορα, 
στην όμορφη και μοναδική Λέσβο, είμαι πολίτης - στρατιώτης και έτοιμος να πολεμήσω, να δώσω και την ζωή 
μου για την πατρίδα μου χωρίς να περιμένω κανένα αντάλλαγμα.

Όλοι εμείς οι Εθνοφύλακες, αποτελούμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη σε όποιον του περνάει από το μυαλό ότι 
μπορεί να παραβιάσει έστω και για μια σπιθαμή τα ιερά χώματα της πατρίδας μας και δοθείσης της ευκαιρίας, 
προσκαλώ και τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας να στελεχώσουν τις Μονάδες Εθνοφυλακής.

Με τιμή,

Εθνοφύλακας Στρτης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Μαμουλής  



Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 
28 Οκτωβρίου 2019 ο εορτασμός της επετείου της «28ης 
Οκτωβρίου 1940» στην Θεσσαλονίκη και σε λοιπές περιοχές 
της Χώρας με στρατιωτικές και λοιπές δράσεις. 

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ και ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ 
στην στρατιωτική παρέλαση 

της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη με τη 
συμμετοχή Εθνοφυλάκων

Στις παρελάσεις συμμετείχαν εθελοντικά συνολικά 1400 
Εθνοφύλακες σε όλη την επικράτεια με κυριότερη την 
παρέλαση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν 150 
Εθνοφύλακες.

Το εν λόγω γεγονός καταδεικνύει:
• Την κατανόηση από τους Εθνοφύλακες της συνολικής 
προσπάθειας που επιτελείται για την αναβάθμιση του 
θεσμού της Εθνοφυλακής, καθώς η Εθνοφυλακή αποτελεί 
Εθνική αναγκαιότητα, σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος 
και παράγοντα αποτροπής.
• Τον ενστερνισμό από τους Εθνοφύλακες της αναγκαιότητας 
της περαιτέρω σύσφιξης των δεσμών Εθνοφυλακής και 
κοινωνίας, καθώς η Εθνοφυλακή πέραν του επιχειρησιακού 
της ρόλου, διαδραματίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στην 
ανύψωση του ηθικού του τοπικού πληθυσμού, ιδίως των 
ακριτικών-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 ακριτικές περιοχές.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

25ΓΕΣ/Α5

ΔρΑΣΕιΣ ΕξΩΣτρΕΦΕιΑΣ

Θεσσαλονίκη Ξάνθη

Ορεστιάδα

Σουφλί

Ρέθυμνο

Χανιά

Ρόδος

Κομοτηνή



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α526

ΔρΑΣΕιΣ ΕξΩΣτρΕΦΕιΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν από τα ΤΕΘ παρελάσεις τμημάτων και Εθνοφυλάκων, την 28η Οκτωβρίου και 
κατά τις τοπικές επετείους απελευθέρωσης. Οι Εθνοφύλακες απέσπασαν το χειροκρότημα και τα 
εγκωμιαστικά σχόλια, τόσο των Τοπικών Αρχών όσο και των απλών πολιτών, τονώνοντας το εθνικό 
αίσθημα του πληθυσμού και προβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο την άριστη εικόνα της Εθνοφυλακής 
και γενικότερα των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ 

ΤΕΘ ΠΑΤΜΟΥ 

4ος ΛΕΘ/ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΘ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΔρΑΣΕιΣ ΕξΩΣτρΕΦΕιΑΣ

27ΓΕΣ/Α5

79 ΑΔΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ της Α.Ε. του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ)

98 ΑΔΤΕ

ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α528

ΔρΑΣΕιΣ ΕξΩΣτρΕΦΕιΑΣ

Στο πλαίσιο δράσεων της «Ημέρας Εφέδρου και Εθνοφύλακα» πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις 
Εθνοφυλάκων οι οποίοι έχουν διακριθεί για την προσφορά, το ήθος τους και την συμμετοχή τους 
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μονάδων τους, από την πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία.

98 ΑΔΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ κ. ΥΦΕΘΑ (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

29ΓΕΣ/Α5

ΔρΑΣΕιΣ ΕξΩΣτρΕΦΕιΑΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

30 ΓΕΣ/Α5

ΠΑρΟΧΕΣ ΓιΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο επιβράβευσης του ψυχι-
κού μεγαλείου και της ανιδιοτελούς προσφοράς 
του Εθνοφύλακα, καθιέρωσε τη χορήγηση παρο-

χών επιβράβευσης σε εκείνους τους Εθνοφύλα-
κες που συμμετέχουν συστηματικά, επιδεικνύουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιτυγχάνουν υψηλές 
επιδόσεις κατά τις δραστηριότητες 
των Μονάδων τους.

Οι παροχές αυτές αφορούν στα 
παρακάτω:
• Είσοδος των Εθνοφυλάκων και 
των μελών οικογενειών τους Α’ 
βαθμού συγγένειας, στα Στρατιω-
τικά Πρατήρια και Λέσχες του τό-
που διαμονής τους, αλλά και των 
τέκνων τους που σπουδάζουν σε 
άλλη περιοχή (πλην ΛΑΕΔ και ΛΑΦ 
Θεσσαλονίκης).
• Μοριοδότηση των στρατευμένων 
τέκνων των Εθνοφυλάκων, ώστε 

να υπηρετούν σε επιχειρησιακές Μονάδες του 
τόπου, όπου υπηρετεί ο Εθνοφύλακας πατέρας 
τους.

• Είσοδος στα ΚΑΑΥ (όχι διαμονή), 
του τόπου που υπηρετούν, των 
Εθνοφυλάκων και των μελών των 
οικογενειών τους (Α΄ βαθμού συγ-
γένειας).
• Βράβευση, με αναμνηστικό δί-
πλωμα, των τέκνων των Εθνοφυ-
λάκων, που τυγχάνουν αριστούχοι 
μαθητές.

Η χορήγηση των υπόψη παρο-
χών ανανεώνεται κάθε εκπαιδευτι-
κό έτος (είναι ετήσιας διάρκειας) με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια που 
έχει θέσει το ΓΕΣ και πρέπει να 
πληρούν οι δικαιούχοι Εθνοφύλα-
κες.

Για περισσότερες πληροφορίες 
οι Εθνοφύλακες μπορούν να απευθυνθούν στις 
Διοικήσεις των Μονάδων τους.  



Χρόνια Πολλά 
Καλά Χριστούγεννα 

και Καλή Χρονιά
σε Όλους τους Εθνοφύλακες 

και τις Οικογένειές τους

20 20

ΤΟ ΓΕΣ/Α5 (ΔΕΘ) ΕΥΧΕΤΑΙ
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ΓΕΣ/Α5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2019»

Βράβευση Εθνοφυλάκων 
την "Ημέρα Εφέδρου 

και Εθνοφύλακα"

Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής
ΥΕΘΑ και Ανάληψη Καθηκόντων

ΥΦΕΘΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠΕΘΑ

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων
στη Στρατιωτική Παρέλαση

στη Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
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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

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.ethnofilaki.army.gr

Instagram: Hellenic_army_general_staff


