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Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού

Τηλεφωνική επικοινωνία:
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str-ges-deth@army.gr
Επισκεφθείτε μας:

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

Instagram: Hellenic_army_general_staff

Eπισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνοφυλακής

 

   https://ethnofilaki.army.gr

  Είμαστε Παντού 

για την Πατρίδα
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4 ΚΥΡΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Συμμετοχή των Εθνοφυλάκων 
στην εκπαίδευση
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω, μέσα από τις σελίδες αυτού του περιοδικού, όλους 
εσάς τους αγνούς πατριώτες που με ανιδιοτέλεια, υγιές φρόνημα και υψηλό αίσθημα 
της ευθύνης προς την Πατρίδα, υπηρετείτε τον πυλώνα των Ενόπλων μας Δυνάμεων 
που λέγεται «Εθνοφυλακή».

Σας χαιρετίζω ως Έλληνες μαχητές, άξιους συνεχιστές των γενναίων εκείνων Ακρι-
τών του Βυζαντίου, αναγνωρίζοντας απόλυτα την προσφορά σας σε κόπο και χρόνο 
γι’ αυτό το υπέρτατο αγαθό, που ονομάζεται «Εθνική Ασφάλεια», το οποίο υπηρετείτε 
πρόθυμα, παράλληλα με τις προσωπικές και επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 

Γνωρίζω καλά το μεράκι σας, τον ενθουσιασμό σας. Το κάνετε επειδή το αγαπάτε, αλλά και ως κάτι οφειλό-
μενο προς τους πατέρες σας, τους παππούδες σας, τους ιερούς μας προγόνους. Τούτο δεικνύει, ότι γνωρίζετε 
από ποιους προερχόμεθα εμείς οι Έλληνες και προς τα πού έχει καθορίσει το παρελθόν μας να πορευτούμε. 

Η Πατρίδα σας εμπιστεύτηκε, παραδίδοντάς σας μέσα και οπλισμό, γιατί σας θεωρεί άξιο και αναπόσπα-
στο κομμάτι της αμυντικής της θωράκισης. Μας είστε πολύτιμοι, διότι προσαυξάνετε τη μαχητική ικανότητα 
του Στρατεύματος, διότι συμβάλλετε στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες όπου 
ζείτε, διότι συνδράμετε ουσιαστικά στην οικοδόμηση της τιμής και της αξιοπρέπειας της Χώρας μας, ως Κρά-
τους και ως Έθνους.

Από την ανιδιοτελή συμμετοχή σας, όμως, στον θεσμό της Εθνοφυλακής βγαίνετε κι εσείς οι ίδιοι, προ-
σωπικά, πολλαπλά ωφελημένοι. Κι αυτό, γιατί μέσα στους κόλπους της συνεργάζεστε και λειτουργείτε με 
πνεύμα ομάδας, ακονίζετε τις ατομικές σας δεξιότητες, διευρύνετε τις εμπειρίες σας, αντλώντας στο τέλος την 
ηθική ικανοποίηση που προσφέρει στην ψυχή του ανθρώπου η εθελοντική προσφορά και μάλιστα για κάτι 
τόσο υψηλό, όπως είναι η Άμυνα της Πατρίδας σύμφωνα και με τις επιταγές του ρητού των προγόνων μας 
«Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι πέρι Πάτρης». Παράλληλα, αποτελείτε παραδείγματα προς μίμηση για τους 
νεότερους, τους οποίους γαλουχείτε εμπράκτως στην ιερή έννοια του Καθήκοντος, προετοιμάζοντάς τους να 
βαδίσουν στην οδό της τιμής και του χρέους, εάν και εφόσον απαιτηθεί.

Σας ευχαριστώ για όσα πράττετε και σας προτρέπω να συνεχίσετε το έργο σας με ενθουσιασμό και προ-
σήλωση στη σημαντική αποστολή σας, που δεν είναι άλλη από την υπεράσπιση, πλάι στα στελέχη του Ενερ-
γού Στρατού, της εδαφικής ακεραιότητας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των πατρογονικών εστιών μας 
πραγματικά και κυριολεκτικά, εσείς ειδικά προμαχούντες «Υπέρ βωμών και εστιών». Γίνετε μια γροθιά με τον 
φίλο, τον γείτονα, τον συντοπίτη σας που φοράει τη στολή και το έμβλημα του Εθνοφύλακα, τον αυριανό συ-
μπολεμιστή σας! Σε μια κρίσιμη περίοδο, όπως η σημερινή, με τις τόσες πολλές συμβατικές και μη προκλήσεις 
και απειλές για τη Χώρα, οι παραμεθόριες κοινωνίες της Πατρίδας μας έχουν ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε στην 
πρόσφατη ιστορία μας, το σθένος και το ηθικό σας. 

 Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος
 Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ -
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Αγαπητοί Εθνοφύλακες,

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μου δίνεται η δυνατότητα, μέσω αυτού του περιο-
δικού, να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας εκφράσω τον ειλικρινή μου σεβασμό για 
την ανιδιοτελή και αγόγγυστη προσφορά σας στον Στρατό Ξηράς όλα αυτά τα χρόνια 
διατηρώντας, όχι μόνο ζωντανό, αλλά και μάχιμο όσο ποτέ τον θεσμό της «Εθνοφυ-
λακής».

Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός της όλο και αυξανόμενης ενεργού συμμετοχής 
σας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις ασκήσεις των Μονάδων Εθνοφυλα-
κής στις οποίες ανήκετε, αποδεικνύοντας περίτρανα το έντονο ενδιαφέρον σας για την 

διατήρηση της εθνικής ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας μας, αξίες που έχουν έναν κοινό 
παρονομαστή, την αγάπη για την Πατρίδα μας.

Αποτελείτε λοιπόν ένα αναπόσπαστο και φανερά χρήσιμο κομμάτι του αμυντικού μηχανισμού της Χώρας 
μας, πάντα έτοιμοι να υπερασπιστείτε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, άξιοι και ισχυροί σύμμαχοι ταγμένοι στο 
πλευρό του προσωπικού του Στρατού Ξηράς, στα Στελέχη και στους Οπλίτες Θητείας σε κάθε ακριτική γωνιά 
της Χώρας μας, που αποτελούν τον καλύτερο πολλαπλασιαστή ισχύος, με στόχο την επαύξηση της μαχητικής 
και αποτρεπτικής ικανότητας του Στρατού μας.

Έχοντας στην «φαρέτρα» σας δύο πολύτιμα «όπλα» που διακρίνουν έναν Έλληνα, το Φιλότιμο και το Με-
ράκι, δεν θα μπορούσα να παραλείψω την ουσιαστική συμβολή σας για έναν Στρατό Ξηράς αξιόμαχο, καταρ-
τισμένο, πειθαρχημένο και αφοσιωμένο στην προάσπιση της Πατρίδας με ήθος, αξιοπρέπεια, ηθικό ακμαίο, 
νικηφόρο στάση και κυρίως καινοτόμο σκέψη.

Αγαπητοί Εθνοφύλακες, θα ήθελα ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να σας διαβεβαιώσω ότι η 
παρουσία σας είναι καταλυτική και εξαιρετικά προσοδοφόρα τόσο για το Στρατό μας, όσο και για τις ακριτικές 
κυρίως κοινωνίες, καθώς μέσα από την ενεργό προσφορά σας συμβάλλετε στην ανύψωση του ηθικού τους, 
αποτελώντας αξιόπιστο εγγυητή του αισθήματος ασφαλείας και της αξιοπρέπειας του Ελληνικού Λαού.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για τον θεσμό που 
έχετε επιλέξει να υπηρετείτε, αυτόν της «Εθνοφυλακής» αποτελώντας παράλληλα διαχρονική πηγή εμπνεύ-
σεως και παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους Έλληνες και κυρίως για τις επόμενες γενιές.

Με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσετε το εξαίρετο αυτό έργο με τον ίδιο ζήλο και αγάπη για την Πατρίδα μας, 
σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι, με την βοήθεια του Θεού, να έχετε υγεία, αισιοδοξία και δύναμη.

 Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης
 Αρχηγός ΓΕΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ -
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ



Τα ΤΕΘ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση της Κυριακής ανά μήνα το Α΄ Εξάμηνο 
2020, Πανελλαδικά και ανά ΜΔ-ΜΣ, ήταν:

 Ιανουάριος:
 Πανελλαδικά:
 ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
 ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ
 ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ

ΑΣΔΕΝ: Γ΄ΣΣ: Δ΄ΣΣ:
ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΘ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ
ΤΕΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
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ΓΕΣ/Α5

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση

ΚΥΡΙΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

 Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλιών για την περαιτέρω αναβάθμιση της Εθνοφυλακής 
καθιέρωσε από το 2020 τη διαδικασία επιβράβευσης των τριών Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) με τη μεγαλύ-
τερη συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση κάθε μήνα και έτος.
 Στα τρία πρώτα ΤΕΘ, τα οποία θα πετύχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση πανελλαδικά, 
κάθε έτος, θα απονέμεται «Τιμητική Διάκριση» από τον κ. Α/ΓΕΣ.
 Επιπρόσθετα, για το Α΄ Εξάμηνο του 2020, επιβραβεύτηκαν με ηθική αμοιβή των Συγχαρητηρίων οι 
Διοικήσεις, το προσωπικό και οι Εθνοφύλακες των τριών πρώτων ΤΕΘ σε συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην 
εκπαίδευση της Κυριακής Πανελλαδικά, τα οποία ήταν:

 ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ
 ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ
 ΤΕΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Τα τρία πρώτα ΤΕΘ σε συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση της Κυριακής ανά ΜΔ-ΜΣ, ήταν:

ΑΣΔΕΝ: Γ΄ΣΣ: Δ΄ΣΣ:
ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ
ΤΕΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση

ΚΥΡΙΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

 Φεβρουάριος:
 Πανελλαδικά
 ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ
 ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
 ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΑΣΔΕΝ: Γ΄ΣΣ: Δ΄ΣΣ:
ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ
ΤΕΘ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΘ ΔΙΚΑΙΩΝ

 Μάϊος:
 Πανελλαδικά:
 ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ
 ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
 ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΣΔΕΝ: Γ΄ΣΣ: Δ΄ΣΣ:
ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΘ ΦΕΡΡΩΝ



 Ιούνιος:
 Πανελλαδικά:
 ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ
 ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ
 ΤΕΘ ΣΑΜΟΥ

ΑΣΔΕΝ: Γ΄ΣΣ: Δ΄ΣΣ:
ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΘ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΘ ΣΑΜΟΥ ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΘ ΤΥΧΕΡΟΥ
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ΓΕΣ/Α5

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση

ΚΥΡΙΟ  ΓΕΓΟΝΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΨΗΛΟ ΗΘΙΚΟ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Εκπαίδευση σε κατοικημένους 
τόπους (εκκαθάριση κτιρίου – 
αγώνας σε αστικές περιοχές) 
στο ΣΤΡΔΟ «ΕΥΕΛΠΙΔΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» από 
το ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Βολή Τυφεκίου G3 από το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α58

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση 
Εθνοφυλάκων της 

96 ΑΔΤΕ από ΚΕΟ ΕΔ

Εκπαίδευση σε 
κατοικημένους τόπους 

(εκκαθάριση κτιρίου 
– αγώνας σε αστικές 

περιοχές) του 
ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκτέλεση βολών φορητού οπλισμού 
από Εθνοφύλακες των 

ΤΕΘ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εκτέλεση 
επιχειρησιακής βολής 
από Εθνοφύλακες του 
ΤΕΘ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διεξαγωγή άσκησης Ελέγχου 
Κυκλοφορίας - Οργάνωση 
Σημείου Ελέγχου από τους 

Εθνοφύλακες του 
ΤΕΘ ΒΥΣΣΑΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α510

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πραγματοποίηση Άσκησης 
Περίσφιξης-Εξάλειψης 
Αεροπρογεφυρώματος 

από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

11ΓΕΣ/Α5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων 
της 98 ΑΔΤΕ σε βολές ΒΟΠ

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων της 
80 ΑΔΤΕ στον αγώνα στους κατοικημένους τόπους



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΣ/Α512

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ στην επιχειρησιακή βολή

Διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων 
στο ΚΑΛΠΑΚΙ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

13ΓΕΣ/Α5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαγωνιστική βολή τυφ. G3A3 Α΄ ΦΑΣΗ, 
από τα ΤΕΘ της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Διαγωνιστική βολή τυφ. 
G3A3 Α΄ ΦΑΣΗ, από τα 

ΤΕΘ της XII Μ/Κ ΜΠ



Διαγωνιστική βολή των 
Εθνοφυλάκων της 96 ΑΔΤΕ

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΣ/Α514

Διαγωνιστική βολή των Εθνοφυλάκων 
της 88 ΣΔΙ

Διαγωνιστική 
βολή 
τυφεκίου από 
Εθνοφύλακες της 
5ης ΤΑΞ ΠΖ 

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων 
στην υπηρέτηση όλμου 

81 χιλ. στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων της 98 ΑΔΤΕ 
στην υπηρέτηση όλμου 81 χιλ.

Συμμετοχή Εθνοφυλάκων της 
79 ΑΔΤΕ σε διαγωνιστική βολή

Διαγωνιστική βολή 
Εθνοφυλάκων στη 

Νήσο ΛΗΜΝΟ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΣ/Α516

Διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων 
στη Νήσο ΡΟΔΟ

Εκπαίδευση στη ρίψη χειροβομβίδας 
από Εθνοφύλακες στη Νήσο ΡΟΔΟ

Διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων στη Νήσο ΚΩ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων 
στη Νήσο ΧΙΟ

Διαγωνιστική βολή 
Εθνοφυλάκων 

στη ΡΟΔΟ με την 
παρουσία του 

Διοικητή της 95 ΑΔΤΕ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΣ/Α518

Διαγωνιστική βολή και 
επιχειρησιακή εκπαίδευση 

Εθνοφυλάκων στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 
με την παρουσία του Υποδιοικητή 

της ΑΣΔΕΝ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 19

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαγωνιστική βολή των Εθνοφυλάκων 
της 98 ΑΔΤΕ

Βολή τυφ. G3A3 
υπ’ αριθμόν «7», 
από τα ΤΕΘ της 

50 Μ/Κ ΤΑΞ

Βολή τυφεκίου από Εθνοφύλακες 
στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Εκπαίδευση Α΄ Βοηθειών στο ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ
Εκπαίδευση στην ανακατάληψη 
φυλακίου από Εθνοφύλακες στο 

ΚΑΛΠΑΚΙ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΣ/Α520

Διαγωνιστική βολή τυφ. G3A3 Β΄ ΦΑΣΗ, 
από τα ΤΕΘ της XII Μ/Κ ΜΠ

Εκπαίδευση σε οπλικά συστήματα από 
Εθνοφύλακες των ΤΕΘ της 

XII Μ/Κ ΜΠ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 21

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εκπαίδευση στον αγώνα 
κατοικημένων τόπων από 
Εθνοφύλακες στα ΧΑΝΙΑ

Βολή πολυβόλου 
MG3 από 

εξοπλισμένο 
M/S 240 GD στο 

ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΣ/Α522

Εκπαίδευση στον 
αγώνα κατοικημένων 

τόπων από 
Εθνοφύλακες στη 

ΡΟΔΟ, παρουσία του 
Διοικητή της 95 ΑΔΤΕ 



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 23

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ενεργοποίηση του Τμήματος Άμεσης 
Επέμβασης Εθνοφυλακής της 96 ΑΔΤΕ

Εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων της 95 ΑΔΤΕ στην Αντιμετώπιση Ασύμμετρων 
Απειλών από ΚΕΟ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΣ/Α524

Βολή Εθνοφυλάκων από ΤΕΘ 
της 79 ΑΔΤΕ 

Εκπαίδευση σε αντικείμενα βολής 
τυφεκίου G3A3 από Εθνοφύλακες 

της 5ης ΤΑΞ ΠΖ

Βράβευση Εθνοφυλάκων 
της 79 ΑΔΤΕ

Βράβευση 
Εθνοφυλάκων 
της 95 ΑΔΤΕ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ» 

από Εθνοφύλακες της 95 ΑΔΤΕ 

Βράβευση Εθνοφυλάκων του 
ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ 
«ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ» από 
Εθνοφύλακες 
της 96 ΑΔΤΕ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α526

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Συντήρηση – εξωραϊσμός του χώρου αναψυχής 
του άλσους ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ από Εθνοφύ-
λακες του ΤΕΘ ΦΕΡΡΩΝ

Εργασίες συντήρησης και δενδροφύτευσης 
στο καταφύγιο του ΝΕΩΧΩΡΙΟΥ από ΄Εθνο-
φύλακες του ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Συντήρηση μνημείων ηρώων-
προτομών της περιοχής 

χ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ από Εθνοφύλακες 
του ΤΕΘ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.

Δράση δενδροφύτευσης στο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου στην περιο-
χή του ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ από Εθνοφύ-
λακες του ΤΕΘ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

27ΓΕΣ/Α5

Την 07 Μαρτίου του 2020, Εθνοφύλακες της Δωδεκανήσου παρέλασαν στο πλαίσιο των εορτα-
σμών για την επέτειο της ενσωμάτωσής της στην Ελλάδα.

Παρέλαση την 07 Μαρτίου του 2020, 
Εθνοφυλάκων των ΛΕΙΨΩΝ παρουσία 

του κ. ΥΦΕΘΑ στο πλαίσιο των εορτασμών 
για την επέτειο της ενσωμάτωσής 
της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα

ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Εθνοφύλακες 
από τους 
ΛΕΙΨΟΥΣ 

συμμετέχουν 
στην παρέ-

λαση

ν. ΡΟΔΟΣ

ν. ΚΩΣ ν. ΛΕΡΟΣ

ν. ΠΑΤΜΟΣ



Ιστορικά Στοιχεία 

Η Μονάδα συγκροτήθηκε με Διαταγή του ΓΕΣ και 
άρχισε να λειτουργεί ως Τάγμα Εθνοφυλακής από το 
1975, οπότε και ονομάστηκε σε Τάγμα Εθνοφυλακής 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, λόγω της ομώνυμης περιοχής. Την 01 
Απριλίου 2007, μεταστάθμευσε στις εγκαταστάσεις 
του Στρατοπέδου «ΕΙης ΚΟΥΒΕΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
και την 01 Ιανουαρίου 2008, μετονομάσθηκε σε Τάγ-
μα Εθνοφυλακής ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ. Η Μονάδα υπάγεται 
στην 22 ΔΤΕ «ΚΙΛΚΙΣ», ενώ επιχειρησιακά ανήκει 
στην 98 ΑΔΤΕ.

Παρούσα Κατάσταση

Επιδίωξη του Τάγματος αποτελεί η ουσιαστική αμ-
φίδρομη επικοινωνία με τους Εθνοφύλακες, ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παρουσία αυτών στις 
δραστηριότητες της Μονάδας. Τα τελευταία χρόνια 
έχει καταβληθεί μια τεράστια προσπάθεια από το 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, για την αναβάθμιση του 
θεσμού της Εθνοφυλακής βελτιώνοντας την παρεχό-
μενη εκπαίδευση προς επαύξηση της επιχειρησιακής 
δυνατότητας των Μονάδων Εθνοφυλακής.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Τάγμα Εθνοφυλακής 
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, αναδεικνύει συνεχώς την παρουσία 

του στα χωριά του τομέα του, με κινητές ομάδες εκ-
παίδευσης και με καινοτόμες ιδέες υψηλής επιχειρη-
σιακής αξίας, ώστε να συνεχίζει να αποτελεί μέρος 
του οικοδομήματος της σύγχρονης Εθνοφυλακής και 
επιχειρησιακό πυλώνα άμυνας και αποτροπής. 

28

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΘ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 29

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣΤχης (ΠΖ) Σ.Κ.
Δκτής Μονάδας Εθνοφυλακής

ΓΕΕΦ

Ιούλιος 2018. Φοιτούσα στο Σχολείο Διοίκησης και 
Επιτελών. Μόλις είχα τελειώσει μια από τις πιο δύ-
σκολες γραπτές εξετάσεις της Σχολής, δέχθηκα ένα 
τηλεφώνημα από τη Μονάδα που υπηρετούσα. Με 
ενημέρωσαν ότι μετατίθεμαι και αναλαμβάνω τη διοί-
κηση ενός Τάγματος Εθνοφυλακής. Το πρόσωπό μου 
σκοτείνιασε, τα αισθήματα αγανάκτησης έφτασαν στα 
όρια. Δεν με χωρούσαν οι τόποι. Μετά από 20 χρό-
νια υπηρεσίας ως αξιωματικός στην Εθνική Φρουρά, 
αφού υπηρέτησα σε όλες τις Μονάδες και θέσεις του 
Όπλου μου, η Υπηρεσία με όρισε να διοικήσω Τάγ-
μα Εθνοφυλακής. Γιατί; Με τους «παππούδες» τι να 
μπορέσω να κάνω; Ποια αποστολή να εκπληρώσω;

Με την επιστροφή μου στην Κύπρο παρουσιάζομαι 
στη νέα μου Μονάδα. Με υποδέχθηκε ο απερχόμενος 
Διοικητής, διοικούσα μου στη Σχολή Ευελπίδων και 
εξαίρετος Αξιωματικός. Με το χαμόγελό του να με κα-
λωσορίζει, να με ενημερώνει και να μου καταθέτει τα 
συναισθήματά του λέγοντας ότι, «ειλικρινά στεναχω-
ριέμαι που θα αποχωριστώ τους Εθνοφύλακες. Την 
Εθνοφυλακή την αγάπησα και θα την αγαπήσεις και 
εσύ». Τότε διερωτήθηκα... «μα τι λέει»;

Με το που παραλαμβάνω τη Μονάδα, στις πέ-
ντε ημέρες ξεκινούσαν οι παρουσιάσεις των Λόχων 
Κατοικημένων Τόπων για συγκρότηση και βολή. Η 
ενεργούσα Δύναμη της Μονάδας, εκείνη τη στιγμή, 
ελάχιστη εώς ανύπαρκτη, ενώ εγώ σε κατάσταση 
απόγνωσης να κάθομαι στο γραφείο του Διοικητή 
και να προσπαθώ να βρω λύση. Εκείνη την ώρα κτυ-
πάει η πόρτα και ακούω ένα βαρύ γεμάτο παλικαριά 
«επιτρέπεται κύριε Διοικητά;». Κοιτάω ένα γερόκορ-
μο 65άρη με ένα χαρακτηριστικό μουστάκι που εξέ-
πεμπε σιγουριά για το τι θέλει να κάνει και πώς να το 
κάνει. Του δίνω την άδεια, εισέρχεται στο γραφείο μου 

και μου αναφέρει «Τχης Εθνοφύλακας Σ.Σ Υποδιοι-
κητής Μονάδας». «Όπας... κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει 
εδώ» σκέφτηκα. Του έδωσα την άδεια να καθίσει και 
ξεκινήσαμε τη γνωριμία μας. Στα πολλά κατάλαβα ότι 
υπάρχει ελπίδα, ότι μπροστά μου είχα ένα άνθρωπο, 
65 ετών, που συμμετείχε στις μάχες του 74 και ακόμη 
είναι εδώ και όχι μόνο είναι εδώ, αλλά είναι εθελοντικά 
ενεργός σε όλες τις δραστηριότητες της Μονάδας.

Του κατέθεσα τις ανησυχίες μου και τα προβλή-
ματα που προέκυπταν για την επικείμενη δραστηρι-
ότητα της Μονάδας και του ζήτησα την άποψη του. 
Αμέσως προσφέρεται να πάρει τηλέφωνο τους Εθνο-
φύλακες Διοικητές των Λόχων. Τον είδα απορρημένα 
και διερωτήθηκα «μα τι μου λέει»; «Και αυτοί Εθνοφύ-
λακες είναι και θα έρθουν για την παρουσίαση, ποιος 
θα υλοποιήσει τα συνεργεία κατάταξης, ποιος θα κά-
νει την συγκρότηση του Λόχου, την εκπαίδευση, τη 
βολή; Και άντε τους ορίσαμε, θα ξέρουν; Θα μπορούν 
στην ηλικία που είναι να ανταποκριθούν;» Παρόλη τη 
δυσπιστία και την αμφισβήτηση που ένιωθα του έδω-
σα την άδεια να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους 
ενημερώσει. Σκεφτόμουν «ο Θεός βοηθός».

Ξεκινήσαμε λοιπόν την πρώτη μέρα παρουσίασης 
με αναμενόμενους 200 Εθνοφύλακες και ώρα προ-
σέλευσης 08:00 το πρωί. Το πρώτο σοκ ήταν μισή 
ώρα πριν την έναρξη της κατάταξης. Μπροστά μου 
ο Εθνοφύλακας Δκτής του Λόχου με τους Διμοιρίτες 
του να με καλημερίζουν, να μου αναφέρουν ετοιμό-
τητα και να με ρωτούν τι ώρα θέλω να πάρω ανα-
φορά. Εντυπωσιάστηκα. «Εδώ κάτι κινείται, εδώ 
υπάρχει μαγιά, εδώ έχει ανθρώπους που θέλουν και 
μπορούν» σκέφτηκα και αμέσως ανέβηκε το ηθικό 
μου. Έρχεται η ώρα της αναφοράς, βλέπω τις Διμοι-
ρίες παραταγμένες, τους Διμοιρίτες μπροστά και τον 

«Την Εθνοφυλακή θα την αγαπήσεις !!!»
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Εθνοφύλακα Διοικητή του Λόχου να δίνει παράγγελ-
μα για πρωινή προσευχή. Σάστισα. «Βλέπω καλά; 
Αυτά τα κάνουμε μόνο σε ενεργές και συγκροτημένες 
Μονάδες με πλήρη επάνδρωση, εμφάνιση Εθνοφυ-
λάκων στο 98% άριστοι, παρόλο που η υπηρεσία δεν 
είναι ιδιαίτερα συνεπής σ΄αυτό το θέμα». Ξεκινώ να 
τους μιλώ και να δίνω οδηγίες για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων της ημέρας, η προσοχή τους στα λε-
γόμενα μου ήταν απίστευτη. Έβλεπα τα μάτια τους 
να με κοιτάνε με μια ιδιαίτερη σοβαρότητα η οποία, 
μπορώ με βεβαιότητα να πω, πως πήγαζε από την 
ωριμότητας της ηλικίας και το αίσθημα της προστασί-
ας της οικογένειας.

Τελειώνει η αναφορά. Συγκροτημένα οδηγούνται 
από τους Εθνοφύλακες Aξιωματικούς τους στο πε-
δίο βολής. Εκεί βλέπω να είναι όλα στην θέση τους 
- ο Aξκός βολής, οι προγυμναστές, εκπαιδευτές, όλα 
στην εντέλεια, έτοιμα για να ξεκινήσει η βολή. Ξεκινά 
η βολή, η εκτέλεση των οδηγιών από τούς Εθνοφύ-
λακες ευλαβική. Όπου υπήρχε κάποια ανάγκη επε-
νέβαινε ο Εθνοφύλακας Δκτής του Λόχου και έλυνε 
οποιοδήποτε θέμα παρουσιαζόταν. Τελειώνει η βολή, 
αποδεσμεύονται οι Εθνοφύλακες, χαιρετάω τους 
Εθνοφύλακες Αξιωματικούς ευχαριστώντας τους για 
τη συνεργασία και παραμένω στο παρατηρητήριο του 
πεδίου βολής, προσπαθώντας να πιστέψω ότι αυτό 
που είδα, αυτό που έζησα ήταν αληθινό. Τελικά ήταν 
πραγματικότητα. Εδώ στην Εθνοφυλακή υπάρχει ΕΛ-
ΠΙΔΑ.

Κάθε μέρα που περνούσε και έμπαινα πιο βαθιά 
στην Εθνοφυλακή, μάθαινα περισσότερα για τον κάθε 
Εθνοφύλακα και η κάθε επαφή μαζί τους στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων της Μονάδας ήταν και μια ευχάρι-
στη έκπληξη. Συνεχώς οι εθελοντές Εθνοφύλακες επι-
κοινωνούσαν με τη Μονάδα για να οργανώσουμε τις 
επικείμενες δραστηριότητες, απαιτούσαν από τη Μονά-
δα να τους παρέχει ρεαλιστική εκπαίδευση και πρώτοι 

αυτοί ήταν στην υλοποίηση των απαιτήσεων τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Εθνοφύλακας Διοι-
κητής ΛΚΤ, χωριού της επαρχίας Λάρνακας, όταν μια 
ημέρα ήρθε εθελοντικά στο γραφείο μου για να σχεδι-
άσουμε την άσκηση του Λόχου του στην επάνδρωση 
τοποθεσίας και εφαρμογή των σχεδίων σε σενάρια τα 
οποία θα δοθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης. Όταν 
μου είπε τα επεισόδια που θέλει να εκτελέσει ο Λόχος 
του κατά τη διάρκεια της άσκησης τον ρώτησα εάν 
είναι σίγουρος και κατά πόσο μπορούν οι Εθνοφύ-
λακες του να τα εκτελέσουν. Η απάντηση του, «εμείς 
κύριε Δκτά θα τους οργανώσουμε για να τα καταφέ-
ρουμε» με αποστόμωσε. Έτσι αρχίσαμε να σχεδιά-
ζουμε επεισόδια αναχορηγίας πυρομαχικών, εκπαί-
δευσης πρώτων βοηθειών και μεταφοράς τραυματία, 
μετακίνησης της εφεδρείας του Λόχου σε σημείο που 
σπάζει η γραμμή, ανάπτυξης ενσύρματου δικτύου 
επικοινωνίας, έλεγχου ΣΤΕΚ και άλλα. Με την ολο-
κλήρωση της σχεδίασης με αποχαιρέτησε και έφυγε 
από το γραφείο μου γεμάτος όρεξη και περηφάνεια 
γιατί θα ασκηθεί ο Λόχος του σε σενάρια τα οποία θα 
αγγίζουν πραγματικές καταστάσεις.

Δεν σας κρύβω ότι στο μυαλό μου υπήρχε ακόμη η 
απορία αν θα τα καταφέρουν. Φυσικά λύθηκε μερικές 
ημέρες αργότερα όταν δέχθηκα μια βιντεοκλήση, το 
βράδυ στο κινητό μου, από τον Εθνοφύλακα Διοικητή 
του Λόχου, ο οποίος ήταν μαζί με άλλους Εθνοφύ-
λακες Αξιωματικούς στο σπίτι ενός από αυτούς και 
οργάνωναν την υλοποίηση της άσκησης. Ξημερώνει 
η περίφημη μέρα. Όλοι στη θέση τους, η προσέλευση 
των Εθνοφυλάκων στα κανονικά πλαίσια και εκεί που 
στεκόμουνα και παρακολουθούσα τη διαδικασία κα-
τάταξης και την οργάνωση των Διμοιριών νιώθω ένα 
φιλικό χτύπημα στην πλάτη. Γυρνάω και έκπληκτος 
βλέπω τον κύριο Αρχηγό του ΓΕΕΦ με τη συνοδεία 
του. Αμέσως του ανάφερα για τη φάση που βρισκό-
μαστε και μετά από μια σύντομη ενημέρωση και αφού 
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ο ΛΚΤ συγκροτήθηκε με μερίμνα των Εθνοφυλάκων 
Αξιωματικών του, πάρθηκε αναφορά αφού πρώτα 
προηγήθηκε η καθιερωμένη πρωινή προσευχή.

Στα μάτια των Εθνοφυλάκων έβλεπα τη σιγουριά 
για την υλοποίηση της άσκησης, έδειχναν ότι ήξεραν 
που θα πανε και τι θα κάνουν. Οι Εθνοφύλακες Αξιω-
ματικοί τους είχαν το κάθε τι μελετημένο και οργανω-
μένο, αλλά πάνω από όλα ένιωθαν περηφάνια και τιμή 
γιατί ήταν μαζί τους ο Αρχηγός μας. Αφού τους μίλησε 
ο Αρχηγός, ξεκίνησε η άσκηση. Εκεί αποδείχθηκε το 
μεγαλείο της Εθνοφυλακής. Ο κάθε Εθνοφύλακας τασ-
σόταν στη θέση του, οι Διμοιρίτες με τους Ομαδάρχες 
εφάρμοζαν με ευλάβεια το χρονοδιάγραμμα, ο Εθνο-
φύλακας Διοικητής του Λόχου έδινε συνεχώς οδηγίες 
και τα επεισόδια εφαρμόζονταν στη εντέλεια. Όλοι οι 
παρευρισκόμενοι μένουν έκπληκτοι, ιδιαίτερα όσοι ήρ-
θαν να ελέγξουν την υλοποίηση της άσκησης.

Μετά το πέρας της άσκησης και αφού αποδεσμεύ-
τηκαν οι Εθνοφύλακες στρατιώτες συγκέντρωσα τους 
Εθνοφύλακες Αξιωματικούς για να τους συγχαρώ. 
Μπροστά μου είχα περήφανους πενηντάρηδες με την 
ικανοποίηση της επιτυχίας ζωγραφισμένη στο πρό-
σωπό τους, ανθρώπους οικογενειάρχες που άφησαν 
την οικογένειά τους και ήρθαν να εκπαιδευτούν και να 
εκπαιδεύσουν. Ως Διοικητής ένιωθα δυνατός, άρχισα 
να κάνω δεύτερες σκέψεις για την Εθνοφυλακή και 
το μυαλό μου να προτρέχει στη σχεδίαση της επό-
μενης παρουσίασης μιας και κατάλαβα ότι δεν έχω 
παππούδες αλλά ανθρώπους οικογενειάρχες που για 
αυτούς η Πατρίδα είναι το υπέρτατο αγαθό. Η υπέρο-
χη αυτή άσκηση έκλεισε την ίδια μέρα το απόγευμα 
με ένα ανέλπιστο μήνυμα από ένα Εθνοφύλακα Αξι-
ωματικό από τους νεωτοποθετημένους στη Μονάδα, 
ο οποίος, με την αποχώρηση όλων, παρέμεινε κάτω 
από το άγαλμα της πλατείας του χωριού και έγραψε 
αυτό το ποίημα:

«Δε θέλεις να μας κοιτάζεις στα μάτια Γρηγόρη

και το καταλαβαίνω….

Πού ήμασταν χτες και πού είμαστε σήμερα….

Από το πλάι μόνο να σε κοιτάζουμε με φόντο τον μαύρο

απειλητικό ουρανό για να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε

κάποτε τ’ αυτονόητα και κάποτε τ’ ανερμήνευτα ...

αυτά που μπολιαστήκαμε στη γέννα μας

και τώρα η επίδραση του εμβολίου χάθηκε.

Όμως, κάθε βράδυ στις ειδήσεις των οκτώ, τηλεοπτικό χρόνο

να ζητάς έστω δέκα δευτερόλεπτα - χωρίς κερδοφόρες

διαφημίσεις - για να μας λες εκείνο το «Μολών Λαβέ»

που σου δίδαξε ο Λεωνίδας, για να μπαίνει στα όνειρά μας

να τα κάνει οράματα…. 

Έτσι σαν βραδινό και πρωϊνό εγερτήριο….»

Μετά από αρκετούς μήνες και αφού μπήκα καλά 
στο πετσί της Εθνοφυλακής ορίστηκε η Μονάδα μου 
να συμμετέχει με μικρό αριθμό Εθνοφυλάκων σε δρα-
στηριότητες της ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2019» στην 
Ελλάδα. Μεγάλη τιμή αλλά και ταυτόχρονα ένα μεγά-
λο βάρος ευθύνης για τη Μονάδα. Δύσκολο το έργο 
της επιλογής των ατόμων, πολλοί ικανοί και πρόθυμοι 
όμως μικρός ο αριθμός της συμμετοχής. Αποφάσισα 
να πάρω Αξιωματικούς Εθνοφύλακες ούτως ώστε, 
αυτά που θα έβλεπαν και θα εκπαιδεύονταν, να μπο-
ρούσαν να τα εφαρμόσουν και στους δικούς τους Λό-
χους. Έγινε η επιλογή, ήρθαν στο γραφείο μου για να 
ενημερωθούν για τη διαδικασία και να υπογράψουν 
την εθελοντική αίτηση συμμετοχής. Δεν σας κρύβω 
ότι υπήρχε Εθνοφύλακας Αξιωματικός του οποίου 
είχαν γεμίσει τα μάτια του από συγκίνηση. Όλοι συ-
νεσταλμένοι και με πλήρη συναίσθηση για το τι θα 
κάνουν και πού θα πάνε. Δημιούργησαν με τις κουβέ-
ντες τους ένα κλίμα μυστικότητας που με παρέπεμπε 
στη φωτογραφία της Φιλικής Εταιρείας του σχολικού 
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βιβλίου της ιστορίας. Έτσι ένιωθαν και οι Εθνοφύλα-
κες Αξιωματικοί μου.

Καθώς πλησίαζε η ημέρα της αναχώρησης, οι 
Εθνοφύλακες Αξιωματικοί της αποστολής, παρόλο 
που είχαν τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους 
υποχρεώσεις, έρχονταν στο στρατόπεδο απογεύμα-
τα και Σαββατοκύριακα και τους εκπαίδευα σε αντι-
κείμενα που θα συμμετείχαν στην άσκηση. Ένιωθαν 
τόσο πολύ το βάρος της ευθύνης και της τιμής, που 
η κάθε σκέψη και ενέργεια τους ήταν στη εκπαίδευση 
για την παρούσα αποστολή.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε, η αποστολή συναντήθη-
κε στο αεροδρόμιο και ξεκινά να ζει το όνειρο, ένα 
όνειρο που είχε ξεκινήσει χιλιάδες χρόνια πριν με το 
καράβι της Κερύνειας, που συνεχίστηκε με τα Ελλη-
νικά καράβια που επί Τουρκοκρατίας έφθαναν στην 
Κύπρο με τους λεγόμενους «Καλαμαράδες», τους 
μορφωμένους Ελλαδίτες, που μάθαιναν γραφή και 
την ελληνική παιδεία στα Κυπριόπουλα, τα καράβια 
που μετέφεραν Έλληνες της Κύπρου στην Ελλάδα 
για να φτάσουν στα βουνά της Πίνδου για να υπε-
ρασπιστούν την ελευθερία, τα καράβια που έφερναν 
τους Ελλαδίτες αδελφούς που θυσίασαν τη ζωή τους 
απέναντι στη βάρβαρη Τουρκική εισβολή. Αυτό το 
όνειρο ξεκίνησαν να ζουν οι εθελοντές Εθνοφύλακες 
Αξιωματικοί.

Με την προσγείωση της αποστολής στο ελληνικό 
έδαφος κατάλαβα ότι θα ζούσαμε συγκινητικές στιγ-
μές. Δεχθήκαμε μια εξαίρετη φιλοξενία από τον Ελλη-
νικό Στρατό. Τα πάντα οργανωμένα και στην εντέλεια. 
Μας υποδέχθηκαν ακρίτες Εθνοφύλακες με δάκρυα 
στα μάτια, συγκινημένοι να ρωτούν για την Εθνοφυ-

λακή στη Κύπρο. Συνεκπαιδευτήκαμε μαζί τους, μοι-
ραστήκαμε τόσο ξεχωριστές εμπειρίες που πολλές 
φορές οι Εθνοφύλακες Αξιωματικοί μου διερωτού-
νταν κατά πόσο αυτά που βλέπουν και διεκπεραιώ-
νουν, λαμβάνουν όντως χώρα στη πραγματικότητα ή 
σε μια άλλη διάσταση. Η παρουσία τους παντού άψο-
γη, μετρημένες και σοβαρές οι κουβέντες τους, αλλά 
πάνω απ’ όλα η προσπάθειά τους να αναπτύξουν 
αδελφικούς δεσμούς φιλίας με Εθνοφύλακες ακρίτες 
του Ελληνισμού, οι οποίοι σε κάθε τους εκπαίδευση 
– άσκηση, μας επιβεβαίωναν την ετοιμότητά τους 
να υπερασπίσουν τις οικογένειές τους απέναντι σε 
οποιοδήποτε εχθρό. Το ταξίδι τελειώνει και οι Εθνο-
φύλακες Αξιωματικοί με τις πλέον πιο δυνατές εμπει-
ρίες στη φαρέτρα τους, μου ζητούν να ξεκινήσουμε 
τη σχεδίαση άσκησης για εθελοντές Εθνοφύλακες, οι 
οποίοι θα έβαζαν σε δεύτερη μοίρα τις καθημερινές 
υποχρεώσεις, για την υλοποίησή της.

Είμαι στο δεύτερο χρόνο διοίκησης του Τάγματος 
Εθνοφυλακής, πολλά πράγματα που γίνονται ακόμα 
δεν μπόρεσα να καταλάβω πως μπορούν και γίνονται 
μέσα σε ένα Τάγμα το οποίο επανδρώνεται 100% με 
Εθνοφύλακες. Ο εθελοντισμός, η αγάπη τους προς 
την Πατρίδα, το αίσθημα προστασίας της οικογένειας, 
η κατανόηση του ότι πίσω από τη θέση μάχης του 
Εθνοφύλακα δεν έχει άλλη θέση μάχης αλλά είναι η 
γυναίκα του και τα παιδιά του, με έκαναν ως Διοικητή 
να νιώθω δυνατός, να ξέρω από τώρα ότι η Μονάδα 
μου θα φέρει εις πέρας την αποστολή της όποια και 
να είναι αυτή αλλά πάνω από όλα με έκανε ΝΑ ΑΓΑ-
ΠΗΣΩ ΤΗΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ και να νιώθω τυχερός 
που διοικώ Εθνοφύλακες. 
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Νικολαΐδης Κλεάνθης Επικ. Λγός (ΜΧ) 
Δκτής 432 ΛΚΤ

Φυσικός, Δρ. Μετεωρολογίας

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Γενικά

  Η Επιστήμη της Μετεωρολογίας, έχεις τις ρίζες 
της στην αρχαιότητα. Ο συσχετισμός των μετεωρολο-
γικών φαινόμενων με τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
χρησιμοποιείτο έκτοτε από τον αρχαίο άνθρωπο και 
χρησιμοποιείται και σήμερα για τον προγραμματι-
σμό των δράσεών του. Τέτοιου είδους συσχετισμοί, 
στην Κύπρο «τα μηναλλάγια», στον Ελλαδικό χώρο 
«τα μερομήνια», αλλά και πλήθος άλλοι συσχετισμοί, 
απαντώνται και σήμερα, μέσω της Φαινομενολογίας, 
κλάδου της επιστήμης της Μετεωρολογίας.

  Τα πρώτα συγγράμματα Μετεωρολογίας, της 
αρχαίας ελληνικής πραγματείας ανάγονται στον 3ο 
αιώνα π. Χ., στον Αριστοτέλη, τα «Μετεωρολογικά» 
και το μαθητή του Θεόφραστο, τα «Σημεία». Τα «Με-
τεωρολογικά» και τα «Σημεία», καθώς και τα «Παρα-
πήγματα» του Θεόφραστου, ήταν και παράμειναν ως 
τα βασικά συγγράμματα Μετεωρολογίας για 2000 πε-
ρίπου χρόνια. Ειδικά στα «Παραπήγματα» περιγρά-
φονται οι μέθοδοι και οι πρακτικές τις οποίες οι αρχαί-
οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν για την πρόγνωση του 
καιρού καθώς και πολύ χρήσιμες πληροφορίες για 
μετεωρολογικά φαινόμενα εποχικής φύσεως όπως, 
οι «ετησίες» ή «μελτέμια» του Αιγαίου κατά το θέρος. 

Η επιστήμη της Μετεωρολογίας, κύρια αντικείμενα 
της οποίας είναι η μελέτη των φυσικών διεργασιών 
(δημιουργία νεφώσεων, υετού, άνεμου, μεταβολή της 
βαρομετρικής πίεσης κ.λπ.) στην ατμόσφαιρα, πήρε 

τη σημερινή της μορφή μετά το 1850 όταν οι διάφο-
ρες φυσικές διεργασίες προσεγγίστηκαν και ερμηνευ-
τήκαν με μαθηματικά και φυσικά μοντέλα, ενώ ιδιαί-
τερη πρόοδο στην επιστήμη της Μετεωρολογίας και 
ειδικά της πρόγνωσης καιρού επέφερε η χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Λόγω της ευρύτητας του 
πεδίου με το οποίο ασχολείται σήμερα η επιστήμη της 
Μετεωρολογίας έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί 
αρκετοί σχετικοί επιστημονικοί κλάδοι.

 2. Ο Καιρός και το Κλίμα στην περιοχή της 
Κύπρου. Μια γενική προσέγγιση.

  Η Κύπρος ευρίσκεται στην ανατολική λεκάνη 
της Μεσογείου, σε πλάτος περίπου 35°1’ Β και μήκος 
33° 2’ Α (ενδεικτικές συντεταγμένες της Λευκωσίας) 
και χαρακτηρίζεται από τη δυτική ροή καθώς νοτιότε-
ρα στα υποτροπικά πλάτη επικρατούν σχετικά υψη-
λές πιέσεις.

  Την Κύπρο επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τα 
πιο κάτω κέντρα πιέσεων:

  α. το μόνιμο συνοπτικής κλίμακας σύστημα 
των υψηλών πιέσεων των Αζορών που είναι υπεύθυ-
νο για τη δυτική ροή στην Κύπρο, καθώς και

  β. δύο επίσης συνοπτικής κλίμακας, αβαθή 
συστήματα, εποχικού όμως χαρακτήρα: 

   (1) το Θερμικό Χαμηλό των Ινδιών, κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, με την επικράτηση σχετικά 

Η Επιστήμη της Μετεωρολογίας και η συμβολή της 
στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ανάλυση, με βάση την επιστήμη της Μετεωρολογίας, του ιστορικού παραδείγματος της Απόβασης 
στη Νορμανδία των Ιούνιο του 1944, καθώς και των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τις πρώτες κρίσιμες 

ημέρες της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974
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χαμηλών πιέσεων στην περιοχή της ανατολικής Με-
σογείου και 

   (2) ο Σιβηρικός Αντικυκλώνας, κατά 
τους χειμερινούς μήνες, με την επικράτηση σχετικά 
υψηλών πιέσεων στην περιοχή της ανατολικής Με-
σογείου.

Την αρμοδιότητα μετεωρολογίας για την περιοχή της 
Κύπρου και την περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσί-
ας (F.I.R Λευκωσίας) είχε μέχρι και το 1976 το Βρε-
τανικό Μετεωρολογικό Γραφείο, δια του Μετεωρολο-
γικού Γραφείου των Αγγλικών Βάσεων στην Κύπρο.

 3. Σκοπός

  Το αντικείμενο της Μετεωρολογίας αποτελεί 
γνωστικό αντικείμενο χρησιμότατο για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Αν η γνώση του επιχειρησιακού περιβάλ-
λοντος αποτελεί πρωταρχικής σημασίας γνώση για 
το Στέλεχος τότε, πόσο μάλλον ο καιρός και η εξέλιξη 
του, που αποτελούν σημαντικό μέρος του περιβάλλο-
ντος. Ο καιρός λοιπόν και η επίδραση του στις στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις (μικρής ή μεγάλης κλίμακας, 
βραχείας ή μακράς χρονικής διάρκειας, για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς ή όχι) είναι ουσιαστικός παράγοντας, 
ο οποίος πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη από 
το στάδιο του σχεδιασμού τους.

  Αυτό είναι αναγκαίο διότι στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις απαιτείται συγχρονισμός και συντονι-
σμός μεταξύ των μονάδων για επίτευξη τους μέγιστου 
δυνατού αποτελέσματος και έτσι η επίδραση του και-
ρού κατά τις επιχειρήσεις δεν πρέπει να τίθεται υπό 
αμφισβήτηση.

  Μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις έμειναν 
στην ιστορία ως παραδείγματα αποτυχημένων ενερ-
γειών, διότι κατά τον σχεδιασμό τους δεν λήφθη-
κε υπόψη ή δεν εκτιμήθηκε με τη δέουσα σημασία, 

προσοχή και ακρίβεια ο παράγοντας του καιρού και 
η επίδραση του στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, με 
αποτέλεσμα τη λανθασμένη λήψη απόφασης.

  Σκοπός του παρόντος:

  α. δεν είναι να υποκαταστήσει τους περί Με-
τεωρολογίας και Επιχειρήσεων κανονισμούς, αλλά η 
συμβολή, μέσω της ανάδειξης της σημασίας του και-
ρού και του κλίματος, στο σχεδιασμό και την εκτέλεση 
των στρατιωτικών επιχειρήσεων,

  β. είναι η αναδόμηση και παρουσίαση του 
καιρού κατά τη διάρκεια ιστορικών περιπτώσεων, 
αλλά και του καιρού που επικράτησε στη Κύπρο κατά 
τη διάρκεια των πρώτων κρίσιμων ημερών της τουρ-
κικής εισβολής και

  γ. είναι η κατάδειξη της επίδρασης του καιρού 
στις επιχειρήσεις, τόσο επί του προσωπικού όσο και 
επί των μέσων και των υλικών και η εξαγωγή των δι-
κών σας συμπερασμάτων.

 4. Στρατιωτικές επιχειρήσεις από μετεωρολο-
γική άποψη

  Γενικά αναφέρεται ότι πλήθος μετεωρολογικών 
φαινομένων και παραμέτρων είναι δυνατό να σχολι-
αστεί σχετικά με την επίπτωσή του στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:

  α. Η ένταση και η διεύθυνση του πεδίου των 
ανέμων επηρεάζει την ακρίβεια των βολών όπλων 
μεγάλου διαμετρήματος, είτε αρχικής ταχύτητας είτε 
αυτοπροωθουμένων.

  β. Οι βολές ελεύθερου σκοπευτή απαιτούν 
διόρθωση της σκόπευσης με βάση μετεωρολογικές 
παραμέτρους.

  γ. Η θερμοκρασία επιδρά τόσο στο υλικό και 
στα μέσα, όσο και στο προσωπικό.
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  δ. Ο σχεδιασμός αεροπορικών επιχειρήσεων: 

   (1) η επιλογή του ίχνους πτήσεως σε συ-
νάρτηση με τις δυνατότητες του αεροσκάφους, 

   (2) η ρίψη αλεξιπτωτιστών,

   (3) με χρήση μέσων αεροπτερισμού ή 
με φορητές μηχανές, είναι άλλες ακόμα περιπτώσεις 
όπου η επιστήμη της Μετεωρολογίας πρέπει να αξιο-
ποιείται και να εφαρμόζεται για τη βελτιστοποίηση του 
αποτελέσματος. 

  ε. Ο σχεδιασμός ναυτικών επιχειρήσεων με 
τη χρήση: 

   (1) Σκαφών Επιφάνειας 

   (2) Υποθαλάσσιων Σκαφών (Υποβρυχίων) 

δεν εκφεύγει της επιστήμης της Μετεωρολογίας, αφού 
οι παράμετροι:

   (1) πεδίο ανέμων στην επιφάνεια, 

   (2) υποθαλάσσιων ρευμάτων, 

   (3) θερμοκλινούς, 

   (4) κατάστασης της θάλασσας, 

   (5) ύψους κύματος και 

   (6) ορατότητας, αποτελούν σημαντικής 
σημασίας παραμέτρους που πρέπει να συνυπολογί-
ζονται κατά τον σχεδιασμό τους.

  στ. Εκτός των πιο πάνω είναι σαφές ότι η εκ-
μετάλλευση του καιρού, προς το ημέτερο όφελος, 
στην αποτελεσματική: 

   (1) επιλογή της θέσης μάχης, 

   (2) κίνηση περιπόλου και 

   (3) λήψη μέτρων ατομικής τακτικής, είναι 
πρωταρχικής σημασίας.

  Σίγουρα, όποιο και αν είναι το θέατρο των 
επιχειρήσεων, θαλάσσιο, χερσαίο ή εναέριο, η ορθή 
γνώση και αξιοποίηση των μετεωρολογικών συνθη-

κών πάντα έχει θετικά αποτελέσματα και δύναται να 
δράσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος.

  Για τη σημασία του καιρού και του κλίματος κα-
θώς και για τη λήψη αποφάσεων με βάση τον καιρό 
και το κλίμα υπάρχουν πολλά παραδείγματα στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων, ενώ διαθέσιμες αναλύσεις 
υπάρχουν για πλήθος άλλων πολύ σημαντικών πα-
ραδειγμάτων στρατιωτικών επιχειρήσεων, τα οποία 
λόγω στενότητας διαθέσιμου χώρου δεν κατέστη δυ-
νατό να αναφερθούν στο παρών. 

  Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα της 
Απόβασης στη Νορμανδία τον Ιούνιο 1944 D-Day, 
ενώ το δόγμα υπήρχε και το στρατηγικό σχέδιο ανα-
πτύχθηκε και τα στρατεύματα ήταν ήδη στα καράβια, 
ο καιρός δεν επέτρεψε την άμεση υλοποίηση του σχε-
διασμού για απόβαση στις 4 με 5 Ιουνίου. Το ζητού-
μενο από το συμμαχικό στρατηγείο για τον καθορισμό 
της τελικής ημερομηνίας της απόβασης, ήταν αυτή να 
γίνει με τις πιο κάτω προδιαγραφές:

  α. Πλήρη σελήνη, που θα συνέβαινε το βράδυ 
της 4ης προς την 5η Ιουνίου (για ευκολότερο εντοπισμό 
των γερμανικών ναρκών και εμποδίων θαλάσσης) και

  β. Χαμηλή στάθμη θάλασσας και άμπωτη, 
αφού λόγω της βυθομετρίας της ακτής Ομάχα, θα 
βοηθούσε την καλύτερη προσέγγιση στις ακτές, των 
χωρίς μεγάλο βύθισμα αποβατικών και την ασφαλέ-
στερη απόβαση των στρατευμάτων.

  Η πρόγνωση του καιρού στις αρχές του Ιού-
νη (1η με 2η Ιουνίου) συνηγορούσε ότι το πεδίο των 
ανέμων θα ήταν υποβοηθητικό, με αποτέλεσμα αρ-
χικά να προγραμματιστεί ως ημέρα απόβασης η 4η 
Ιουνίου. Μεταγενέστερη πρόγνωση όμως (στις 3 Ιου-
νίου) ανέτρεψε την προηγούμενη αφού στις 4 και 5 
Ιουνίου ο καιρός θα ήταν ιδιαίτερα άσχημος. Κατόπιν 
νεότερης και πάλι πρόγνωσης καιρού (στις 4 Ιουνίου) 
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φάνηκε ότι στις 6 Ιουνίου ο καιρός έχει τάση βελτίω-
σης με αποτέλεσμα η απόβαση να γίνει στις 6 του 
μήνα και εκτός προδιαγραφών, αφού η νύκτα ήταν 
ασέληνη και το ύψος της στάθμης της θάλασσας 2 μέ-
τρα ψηλότερα από ότι στις 4 Ιουνίου, με αποτέλεσμα 
αρκετά από τα αποβατικά να αναποδογυριστούν και 
χιλιάδες στρατιώτες να πνίγουν. Η απόβαση συνεχί-
στηκε και το απόγευμα της 6ης Ιουνίου.

 5. Ανάλυση μερικών περιπτώσεων των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων κατά την Τουρκική εισβο-
λή του 1974 στην Κύπρο.

Αστρονομικά δεδομένα, 20ης Ιουλίου 1974

Ανατολή ηλίου: 05:47 σε σημερινό τοπικό χρόνο 
λόγω θερινής ώρας.

Δύση ηλίου: 19:59 σε σημερινό τοπικό χρόνο λόγω 
θερινής ώρας.

Ο χρόνος ανατολής και δύσης ηλίου, λόγω του ότι το 
1974 δεν υπήρχε θερινή ώρα, ήταν 04.47 και 18.59 
αντίστοιχα.

Ηλικία Σελήνης:  μίας ημέρας.

  α. Όπως προαναφέρθηκε, η γενική συνοπτι-
κή κατάσταση, κατά τους θερινούς μήνες, στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται στη 
ΜΣΘ από την παρουσία ενός συστήματος χαμηλής 
πίεσης, του εποχιακού χαμηλού του Θιβέτ, με γενικό 
χαρακτηριστικό τις χαμηλές πιέσεις. Ανάλογα δε με 
τη θέση του άξονά του, από τη ΜΣΘ μέχρι και την 
επιφάνεια των 5.000 ft (ή 850 hPa) συντηρεί, γενικά, 
ανέμους με ανατολική συνιστώσα στις θάλασσες του 
Ταύρου και τα βουνά της Κιλικίας, ενώ στις θάλασσες 
Δέλτα και Σταυροφόρος ανέμους με, γενικά, δυτική 
συνιστώσα. Στη στάθμη των 18.000 ft (ή 500 hPa) 
η ατμόσφαιρα στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από μια 
ημιτονοειδή κύμανση με το χαμηλό (κοιλία) της να βρί-

σκεται στη Ανατολική Μεσόγειο και το υψηλό (όρος) 
να βρίσκεται στην περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου. 
Η κύμανση αυτή διαθέτει πολύ μικρό στροβιλισμό και 
δεν επηρεάζει συνήθως τον καιρό στην επιφάνεια.

  β. Ο καιρός τον Ιούλιο του 1974-20 Ιουλίου 
1974

   Από τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσι-
μα φαίνεται ότι γενικά ο Ιούλιος του 1974 ήταν σχετι-
κά θερμός και ξηρός μήνας και με την μετεωρολογι-
κή ορατότητα να είναι τουλάχιστον ικανοποιητική. Η 
μέση μέγιστη θερμοκρασία του Ιουλίου για όλους τους 
σταθμούς του δικτύου του Τμήματος Μετεωρολογίας 
(ορεινούς, πεδινούς και παραλιακούς) ήταν 32.6οC, η 
μέση ελάχιστη 23.5οC, ενώ η απόλυτα μέγιστη ήταν 
41.8οC και καταγράφηκε στις 20 Ιουλίου στο σταθμό 
Λευκωσίας, στο λόφο Αγ. Γεωργίου, έναντι του κτηρί-
ου του Υπ. Οικονομικών.

  γ. Ανάλυση δεδομένων-Συζήτηση

   Για καλύτερη παρουσίαση των μετεωρολο-
γικών δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν χάρτες ισοβα-
ρικής ανάλυσης για την ΜΣΘ (Σχήμα 1) και τη στάθμη 
των 500hPa (Σχήμα 2). Με απλή παρατήρηση των 
χαρτών φαίνεται η απουσία μετεωρολογικών στοιχεί-
ων, που αντιστοιχούν σε μετεωρολογικούς σταθμούς 
της Τουρκίας, αφού λόγω της εξελισσόμενης στρατι-
ωτικής της ενέργειας δεν αποδέσμευσε μετρήσεις των 
μετεωρολογικών μεγεθών της. Από την αποκωδικο-
ποίηση της παρατήρησης του μετεωρολογικού σταθ-
μού του Διεθνούς Αεροδρομίου Λευκωσίας (Σχήμα 
1) φαίνεται ότι ο καιρός στις 00utc (0200 τότε τοπικό 
χρόνο) ήταν αίθριος με θερμοκρασία αέρα 26°C, με 
ασθενές μέχρι μέτριο δυτικό ρεύμα αέρα έντασης από 
8 μέχρι 12 κόμβους και βαρομετρική πίεση, ανηγμένη 
στη ΜΣΘ, 1003.7 hPa. Παρατηρήστε από το Σχήμα 1 
ότι το τότε υπεύθυνο για τις μετεωρολογικές δραστη-
ριότητες στην Κύπρο Βρετανικό Μετεωρολογικό γρα-
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φείο όχι μόνο είχε εντολές εκτέλεσης παρατηρήσεων 
αλλά και εντολές διανομής τους στον παγκόσμιο μετε-
ωρολογικό ιστό, με αποτέλεσμα ο εισβολέας να γνω-
ρίζει επακριβώς την μετεωρολογική κατάσταση του 
Αεροδρομίου Λευκωσίας, το οποίο σε λίγες ώρες (σε 
2 με 3 ώρες από τη ώρα έκδοσης του χάρτη του σχή-
ματος 4) θα βομβάρδιζε. Από την ισοβαρική ανάλυ-
ση στη μέση ατμόσφαιρα για τις 20 Ιουλίου 1974 και 
χρόνο αναφοράς 12utc (Σχήμα 2) παρατηρούνται τα 
πιο κάτω: Ασθενής αυλώνας σχετικά υψηλής πίεσης 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ από τις 
Σκανδιναβικές χώρες μέχρι και τη δυτική Μεσόγειο 
και βορειοδυτική Αφρική εκτείνεται σφήνα χαμηλής 
πίεσης. Και πάλι να παρατηρηθεί ότι η Τουρκία δεν 
αποδέσμευσε για χρήση στον παγκόσμιο μετεωρολο-
γικό ιστό τις δικές της μετεωρολογικές παρατηρήσεις 
για τη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα για τους ευνό-
ητους, προαναφερθέντες λόγους. Από την κατανομή 
της πίεσης (Σχήμα 2) μπορεί να υπολογιστεί ο άνε-
μος στην περιοχή από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο ο 
οποίος στα 18000ft ήταν δυτικός 15 με 20 κόμβους. 
Παρατηρήστε από το Χάρτη 1 τις πληροφορίες από 
την Ελλάδα. 

   (1) Επιπτώσεις του καιρού στις αποβατι-
κές ενέργειες 

    Από την κατανομή της πίεσης στο 
χάρτη (Σχήμα 1) φαίνεται ότι το πεδίο των ανέμων 
στη θάλασσα του Ταύρου ήταν ασθενές 2 με 3 μπο-
φόρ με βορειοδυτική διεύθυνση σε όλο το μήκος της 
διαδρομής του αποβατικού στόλου από το λιμάνι 
απόπλου (Μερσίνα) μέχρι τις ακτές της Κερύνειας και 
το ακρωτήρι του Απ. Ανδρέα. Στα μικρασιατικά παρά-
λια το πεδίο των ανέμων θα πρέπει να ήταν βορειο-
δυτικό μέχρι βορειοανατολικό της ίδιας έντασης και η 
κατάσταση της θάλασσας θα πρέπει να ήταν ήρεμη 
μέχρι λίγο ταραγμένη και χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα 

στις πλόες ακόμα και μικρού εκτοπίσματος ή και βυθί-
σματος σκαφών. Από την αναδόμηση των ιστορικών 
δεδομένων, η αποβατική ενέργεια, η οποία ξεκίνησε 
με το φως της ημέρας, έγινε χωρίς κάποιο μετεωρο-
λογικό πρόβλημα, με τα αποβατικά να φτάνουν στην 
ακτή με ήρεμη θάλασσα.

 

Επιφάνεια: 
20 Ιουλίου 1974 00utc

500hPa: 
20 Ιουλίου 1974 12utc

Ισοβαρικοί χάρτες. Πάνω Σχήμα 1 για μέση ατμόσφαι-
ρα και Kάτω Σχήμα 2 για ΜΣΘ .

   (2) Επιπτώσεις του καιρού στα αεραγή-
ματα, το αεροπρογεφύρωμα και τη ρίψη αλεξιπτωτι-
στών

    Κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες της 
Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και υπό το φως 
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της ημέρας, έγιναν ρίψεις αλεξιπτωτιστών και αερα-
ποβάσεις στην πεδινή περιοχή Κιόνελλι, βόρεια της 
Λευκωσίας. Η διαδικασία που ακολουθείτο από την 
τουρκική αεροπορία, κατά τη μεταφορά και την τελική 
ενέργεια ήταν:

    (α)  αναχώρηση των πτητικών μέ-
σων (Α/Φ) από το/τα αεροδρόμιο/α αναχώρησης, 
πτήση πάνω από τη θάλασσα του Ταύρου, άνοδος σε 
ασφαλές ύψος για υπέρβαση του ορεινού όγκου του 
Πενταδάκτυλου, κάθοδος για μεν τα ελικόπτερα με 
μεγάλα στοιχεία καθόδου για δε τα μεταγωγικά που 
έκαναν τις ρίψεις αλεξιπτωτιστών ηπιότερη κάθοδος 
για τελικές ενέργειες.

    (β)  Οι περισσότερες αεροπορικές 
ενέργειες έγιναν με διεύθυνση από ανατολικά προς 
τα δυτικά, και τελική ενέργεια στη νότια πλευρά του 
Πενταδακτύλου. Με βάση τη μετεωρολογική κατάστα-
ση και το διαθέσιμο πεδίο ανέμων στη ΜΣΘ (Σχήμα 
1) και στην επιφάνεια των 850 hPa αλλά και τις απαι-
τήσεις πλοϊμότητας των Α/Φ η μετεωρολογικά ασφα-
λέστερη διαδρομή είναι η διαδρομή από δυτικά προς 
τα ανατολικά διότι με βάση το πεδίο των ανέμων 
υπάρχει βέλτιστη πλοϊμότητα Α/Φ.

   (3) Επιχείρηση «ΝΙΚΗ»

    Το βράδυ της 21ης προς την 22α Ιου-
λίου 1974 εκτελέστηκε αεροπορική επιχείρηση με 
ανορθόδοξες διαδικασίες, από το Αεροδρόμιο της 
Σούδας (115 ΠΜ) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Λευ-
κωσίας για μεταφορά στην Κύπρο της Α’ Μοίρας Αλε-
ξιπτωτιστών και δύο Διμοιριών της Γ΄ Μοίρας Αμφιβί-
ων Καταδρομών. Κατά την ενημέρωση στην αίθουσα 
επιχειρήσεων της 115 ΠΜ δεν ήταν παρόντα όλα τα 
πληρώματα και δεν έγινε ενδελεχής μετεωρολογική 
ενημέρωση.

    Το ύψος της πτήσης, ήταν σύμφωνα 
με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, 200ft με 500ft και η τα-
χύτητα εδάφους 150 μίλια. Η μοναδική μετεωρολο-

γική πληροφορία, η οποία πιθανότατα προερχόταν 
από πληροφορία προηγούμενης πτήσης στην περι-
οχή, αφορούσε το πεδίο των ανέμων στο Καρπάθιο 
πέλαγος, το οποίο καταγραφόταν ώς δυτικό έντασης 
15 κόμβων, δηλαδή αρκετά επισφαλές για την πλοϊ-
μότητα των βαρυφορτωμένων Α/Φ στην κατεύθυνση 
προς Κύπρο. Υπό τις συνθήκες η πραγματοποίηση 
της Επιχείρησης «ΝΙΚΗ» αποτελεί άθλο χειριστών 
και μέσων, αλλα και τεχνικών που ανέβασαν τα Α/Φ 
από μακρά αποθήκευση.

   (4) Επίδραση της θερμοκρασίας στο 
προσωπικό και στα μέσα

    Η θερμοκρασία και η επίδραση της 
και σε συνδυασμό με άλλες μετεωρολογικές παραμέ-
τρους στο προσωπικό και στα μέσα αποτελεί σημα-
ντικό παράγοντα προσμέτρησης.

    Στη βιβλιογραφία πλήθος από τις βλά-
βες των μέσων της Ε.Φ. έχουν άμεση σχέση με την 
υψηλή θερμοκρασία, ενώ το ηθικό του προσωπικού 
συναρτάται με την προσαρμογή της Διοικητικής Μέρι-
μνας στις δεδομένες μετεωρολογικές συνθήκες.

Βιβλιογραφία
 Ελληνικά φτερά στην Κύπρο, Υποπτέραρχου 
Ιπτάμενου ε.α. Γεωργίου Μήτσαινα, Αθήναι, Ιανουά-
ριος 2016, δ’ Έκδοση βελτιωμένη 

 Νίκη στη νεκρή ζώνη, Γιάννης Φασουλάς, Γιάννης 
Σκάλκος, Αθήναι 2011, Εκδόσεις, Αγαθός Λόγος

 Ο παράγων καιρός, Erik Durschmied, Εκδόσεις 
Ενάλιος

 Κύπρος 1974 η μεγάλη προδοσία, Κωνσταντίνου 
Αλεξ. Δημητριάδη, Εκδόσεις Πελασγός, 4η Έκδοση 
πλήρης

 Ο Αττίλας πλήττει την Κύπρο, Διονυσίου Καρδια-
νού, Εκδόσεις Επιφανείου, Γ Έκδοση
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ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

 Οι ήρωες του 1974, Κώστας Χρ. Τζιωρτζής, Λευ-
κωσία 2003.

 Η μάχη της Κύπρου Ιούλιος Αύγουστος 1974, Η 
ανατομία της τραγωδίας, Γεωργίου Π. Σέργη, Ταξίαρ-
χου ε.α, Αθήνα, Β’ Έκδοση βελτιωμένη

 Κύπρος 1954-1974 από το έπος στην Τραγωδία, 
Κώστα Χατζηαντωνίου, Εκδόσεις Ιωλκός

 Οι πολεμιστές του ουρανού Κύπρος 1974, Μέρος 
Πρώτο, Ιωάννη Κακολύρη, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Ελ-
ληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998

 Απέθαντοι οι πολεμιστές του ουρανού, Τόμος Β΄, 
Ιωάννη Κακολύρη, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα 2000 

 Απόφαση Απόβαση, Μ. Αλί Μπιράντ, Εκδόσεις Ι. 
Φλώρος Αθήνα 1984

 Ο απόρρητο Αττίλας, Σάββας Βλάσης, Εκδόσεις 
Δούρειος Ίππος

 Κύπρος πολιτική ιστορία 1959-1987 τόμος Ε΄, Εκ-
δόσεις Διαγόρας 1987

 ΕΟΚΑ Έτσι πολεμούν οι Έλληνες, Γιάννη Χρ. 
Σπανού, Εκδόσεις Ανδρέα Ι. Σπανού, Λευκωσία 1996

 ΕΟΚΑ Έτσι πολεμούν οι Έλληνες, Γιάννη Χρ. 
Σπανού, Εκδόσεις Ανδρέα Ι. Σπανού, Λευκωσία 1997

 Εις Μνημόσυνο Αιώνιον Ηρώων 70 ΤΜΧ, π. Αν-
δρέα Βορκά, Λευκωσία 2012

 Η Απόδραση μου από τον Αττίλα, Στέφανος Άννι-
νος, Εκδόσεις Επιφανείου

 ΕΙΣΒΟΛΗ, Παναγιώτη Παπαδημητρίου, Τόμος 1, 
2 και 3 

 Αυτοί που τίμησαν τη στολή τους Κωνσταντίνου 
Αλεξ. Δημητριάδη, Εκδόσεις Πελασγός

 286 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού, Πολεμικό Ημε-
ρολόγιο 1974, Δημ. Ταλιαδώρου, Έκδοση Σύνδεσμος 
Πολεμιστών 286 ΜΤΠ-1974, Β΄ Έκδοση επαυξημένη-
βελτιωμένη, Λευκωσία 2010

 Αρχείο Κλιματολογίας Τμήματος Μετεωρολογίας

 Αρχείο Χαρτών Βρετανικού Μετεωρολογικού Γρα-
φείου 

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.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καθιέρωση Διακριτικού «Χρόνου Υπηρεσίας Εθνοφυλάκων»

 Το ΓΕΣ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της δυναμικής της Εθνοφυλακής, καθιέρωσε το 
διακριτικό «Χρόνου Υπηρεσίας Εθνοφυλάκων», ως επιβράβευση των Εθνοφυλάκων για τη συμμετοχή τους 
στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής, που υπηρετούν.

 Κατηγορίες Διακριτικού
 Καθορίστηκαν δύο διακριτικά, που απονέμονται σε Εθνοφύλακες, που συμμετέχουν ανελλιπώς στην 
εκπαίδευση της Μονάδας Εθνοφυλακής τους.
 Το πρώτο απονέμεται σε Εθνοφύλακες που υπηρετούν συνεχόμενα σε Μονάδες Εθνοφυλακής από 10 
έως και 14 έτη, ενώ το δεύτερο σε Εθνοφύλακες που υπηρετούν 15 και περισσότερα έτη.

 Από 10 έως και 14 έτη Από 15 και περισσότερα έτη

   
 Χαρακτηριστικά Διακριτικού
 Το διακριτικό είναι σε μέγεθος 6 εκ. Χ 6 εκ., υφασμάτινο, χαμηλής ευκρίνειας, φέρεται πάνω από τη δεξιά 
τσέπη, εφαπτόμενο και στο μέσο αυτής.

Χορήγηση Παροχών Επιβράβευσης

 Επιπλέον των παροχών επιβράβευσης, που έχουν δοθεί στους Εθνοφύλακες, οι οποίοι συμμετέχουν 
ανελλιπώς στην εκπαίδευση κάθε έτος για το επόμενο, θεσμοθετήθηκαν οι παρακάτω παροχές:
 α. Δόθηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης άπαξ ετησίως αιματολογικών εξετάσεων (γενική εξέταση 
ούρων και αίματος, ΤΚΕ, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, ΗDL, LDL, SGOT, SGPT, 
γ-GT).
 β. Συμπεριλήφθηκαν οι Εθνοφύλακες στο νέο Πρόγραμμα του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την 
Τράπεζα Πειραιώς.
 γ. Δόθηκε η δυνατότητα παραθερισμού, με δυνατότητα διαμονής, των Εθνοφυλάκων μετά των οικο-
γενειών τους, επί υφιστάμενων κενών οικημάτων στις παραθεριστικές σειρές των μηνών Μαΐου, Ιουνίου, Σε-
πτεμβρίου και Οκτωβρίου, στο ΚΑΑΥ στο οποίο παραθερίζει το μόνιμο προσωπικό της Μονάδας στην οποία 
ανήκουν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι Εθνοφύλακες μπορούν να απευθυνθούν στη Μονάδα τους.
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ταξίαρχος Κίμων Κωστής
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αναστάσιος Κολέζας
Στρατιώτης (ΠΖ) Παναγιώτης Ρέππας

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

Eπισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνοφυλακής

 

   https://ethnofilaki.army.gr

  Είμαστε Παντού 

για την Πατρίδα


