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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Όραμα κ. Α/ΓΕΣ

Εμπνεόμενοι από το Χθες
Ενισχύουμε το Σήμερα
Προετοιμάζουμε το Αύριο

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο  Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ

ΌραμαΌραμα
Εμπνεόμενος από το ένδοξο ιστορικό πΕμπνεόμενος από το ένδοξο ιστορικό πΕμπνεόμενος από το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της Πατρίδας αρελθόν της Πατρίδας 
μας, με απόλυτο σεβασμό στο έργο των προκατόχων μου μας, με απόλυτο σεβασμό στο έργο των προκατόχων μου μας, με απόλυτο σεβασμό στο έργο των προκατόχων μου μας, με απόλυτο σεβασμό στο έργο των προκατόχων μου 
και στηριζόμενος στο φιλότιμο, στο ήθος, στο μεράκι, στην και στηριζόμενος στο φιλότιμο, στο ήθος, στο μεράκι, στην και στηριζόμενος στο φιλότιμο, στο ήθος, στο μεράκι, στην και στηριζόμενος στο φιλότιμο, στο ήθος, στο μεράκι, στην και στηριζόμενος στο φιλότιμο, στο ήθος, στο μεράκι, στην 
αισιοδοξία, στον επαγγελματισμό, στη νικηφόρο στάση και στην αισιοδοξία, στον επαγγελματισμό, στη νικηφόρο στάση και στην αισιοδοξία, στον επαγγελματισμό, στη νικηφόρο στάση και στην αισιοδοξία, στον επαγγελματισμό, στη νικηφόρο στάση και στην αισιοδοξία, στον επαγγελματισμό, στη νικηφόρο στάση και στην 
καινοτόμο σκέψη του προσωπικού μας που αποτελεί τον καλύτερο καινοτόμο σκέψη του προσωπικού μας που αποτελεί τον καλύτερο καινοτόμο σκέψη του προσωπικού μας που αποτελεί τον καλύτερο καινοτόμο σκέψη του προσωπικού μας που αποτελεί τον καλύτερο καινοτόμο σκέψη του προσωπικού μας που αποτελεί τον καλύτερο καινοτόμο σκέψη του προσωπικού μας που αποτελεί τον καλύτερο 
πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της πολλαπλασιαστή ισχύος μας, όραμά μου είναι η επαύξηση της 
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τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που τον ως την ισχυρή συνιστώσα της Διακλαδικής Δύναμης, που 
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ΑντιστράτηγοςΑντιστράτηγοςΑντιστράτηγοςΑντιστράτηγοςΑντιστράτηγος
Χαράλαμπος ΛαλούσηςΧαράλαμπος ΛαλούσηςΧαράλαμπος ΛαλούσηςΧαράλαμπος ΛαλούσηςΧαράλαμπος ΛαλούσηςΧαράλαμπος ΛαλούσηςΧαράλαμπος ΛαλούσηςΧαράλαμπος Λαλούσης
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση του προ-
σωπικού σε αγώνα εντός αστικών περιοχών που 
αποτελεί πεδίο μάχης του 21ου αιώνα. Περιλάμβανε 
διάφορα σενάρια, όπως παροχής Α΄ Βοηθειών στο 
πεδίο της μάχης καθώς και έκτακτα σενάρια στα 
οποία ασκήθηκε ενεργά το προσωπικό του ΤΕΘ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ.

Στο πλαίσιο της Ειδικής Συνεργασίας-Σύσφιξης 
Σχέσεων Μονάδων Εθνοφυλακής του ΓΕΣ με αντί-
στοιχες του ΓΕΕΦ, συνεχίστηκαν οι δράσεις το 
2020 με τη συμμετοχή Ελληνικής αντιπροσωπεί-
ας έξι Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ από 
το Δ΄ΣΣ με τον Διοικητή τους στη Τακτική Άσκηση 
Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΠΥΡΙΝΟ ΒΕΛΟΣ» 
στην Κύπρο.

Κατά τη διεξαγωγή της ΤΑΜΣ ελήφθησαν όλα τα καθοριζόμενα μέτρα προστασίας κατά του SARS-CοV-2

Εθνοφύλακες από την Ελλάδα Συμμετέχουν
σε Άσκηση του ΓΕΕΦ

Δράσεις Συνεργασίας 
Εθνοφυλακής ΓΕΣ-ΓΕΕΦ
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Δράσεις Συνεργασίας 
Εθνοφυλακής ΓΕΣ-ΓΕΕΦ

Με την ολοκλήρωση της ΤΑΜΣ ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, 
συνεχάρη τους Εθνοφύλακες, για τη συμμετοχή τους και επεσήμανε ότι η παρουσία τους επιβεβαιώνει τους άρι-
στους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ενώ απένειμε αναμνηστικό στους συμμετέχοντες. Ομοίως, ο 
Α/ΓΕΕΦ Αντγος κ. Δημόκριτος Ζερβάκης συνεχάρη τους Εθνοφύλακες και τον Διοικητή τους για τη συμμετοχή 
τους, ενώ απένειμε αναμνηστική πλακέτα.
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Δράσεις Συνεργασίας 
Εθνοφυλακής ΓΕΣ-ΓΕΕΦ

Οι Εθνοφύλακες με τον Διοικητή τους κατά την επίσκεψή τους ξεναγήθηκαν  σε Φυλάκια στην περιοχή της 
Λευκωσίας και ιστορικούς χώρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ο «Τύμβος της Μακεδονίτισσας» και τα 
«Φυλακισμένα Μνήματα».

Η δράση συνετέλεσε στην περαιτέρω ανάπτυξη των αδερφικών δεσμών μεταξύ της Εθνοφυλακής Ελλάδας 
και Κύπρου, ενδυναμώνοντας, ισχυροποιώντας και αναδεικνύοντας την άριστη και αγαστή συνεργασία.

Η πρωτοβουλία «Ειδικής Συνεργασίας-Σύσφιξης Σχέ-
σεων» μεταξύ της Διεύθυνσης και Μονάδων Εθνοφυλακής 
του ΓΕΣ και του ΓΕΕΦ, συνεχίζεται για το έτος 2021, με 
δράσεις όπως παρακάτω:

α. Συμμετοχή Εθνοφυλάκων από ΤΕΘ του ΓΕΣ σε 
σκοπευτικούς αγώνες Εθνοφυλακής του ΓΕΕΦ.

β. Συμμετοχή Εθνοφυλάκων από ΤΕΘ του ΓΕΣ σε 
ΤΑΜΣ του ΓΕΕΦ.

γ. Συμμετοχή στους 3ους Πανελλήνιους Σκοπευτικούς 
Αγώνες Εθνοφυλακής του ΓΕΣ, έτους 2021 σκοπευτικής 
ομάδας αποτελούμενη από έναν Έφεδρο Αξκό και εννέα 
Εθνοφύλακες του 81ου ΤΕΘ ΠΑΦΟΥ.

δ. Συμμετοχή στην ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-21» ενός Αξ-
κού Επικεφαλής και μίας Ομάδας με οκτώ Ε/Κ Εθνοφύλα-
κες από το 43ο ΤΕΘ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.

ε.  Διεξαγωγή Ημερίδας για την Εθνοφυλακή στη Ρόδο.
στ. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στη Θεσ-

σαλονίκη του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ του 
Γ΄ΣΣ με το 32ο ΤΕΘ ΛΕΜΕΣΟΥ, το οποίο θα εκπροσωπή-
σει ο Δκτής του.

ζ. Δημιουργία κοινής Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) ΔΕΘ ΓΕΣ 
και ΓΕΕΦ.

η. Αποστολή στο ΓΕΕΦ 50 αντιτύπων του 9ου και 10ου 
τεύχους του περιοδικού «Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ».

θ. Δημοσίευση άρθρων Ε/Κ Εθνοφυλάκων στο περιο-
δικό «Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ». 
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Συμμετοχή στην Εκπαίδευση 
το 2020

Το ΓΕΣ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των Εθνοφυλάκων στην εκ-
παίδευση, η οποία σε συνδυασμό με τη διαρκή βελτίωσή της θα πετύχει τον στόχο της επαύξησης της επι-
χειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Μονάδων Εθνοφυλακής, για να εκπληρώ-
σουν την αποστολή τους, με την υλοποίηση στοxευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο αυτό καθιέρωσε από το 2020 τη διαδικασία επιβράβευσης των τριών ΤΕΘ με τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση κάθε έτος, απονέμοντας «Τιμητική Διάκριση» και ηθική αμοιβή 
«Συγχαρητηρίων» στις Διοικήσεις, στο προσωπικό και στους Εθνοφύλακες.

Για τα ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ και ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, τα οποία είχαν Πανελλαδικά τη μεγαλύτερη συμ-
μετοχή Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση της Κυριακής ακολουθεί σύντομο αφιέρωμα στις σελίδες 7 και 8 του 
περιοδικού.

Για το έτος 2020 τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση της Κυριακής 
Πανελλαδικά πέτυχαν τα παρακάτω ΤΕΘ, που 
υπάγονται στην ΑΣΔΕΝ:

ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ 
ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Οι τρεις πρώτες Μονάδες Εθνοφυλακής σε συμμετοχή 
των Εθνοφυλάκων στην εκπαίδευση στα Γ΄ΣΣ και Δ΄ΣΣ ήταν:

Γ΄ΣΣ Δ΄ΣΣ
ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΤΕΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΘ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Τα τρία πρώτα ΤΕΘ σε συμμετοχή στην εκπαίδευση το 2020

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΥΨΗΛΟ ΗΘΙΚΟ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Συμμετοχή στην Εκπαίδευση 
το 2020

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του θεσμού της 
Εθνοφυλακής η Μονάδα επιδιώκει τη διαρκή βελ-
τίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία 
αφενός μεγιστοποιεί τη μαχητική ισχύ και επαυ-
ξάνει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα, αφετέρου 
προσελκύει τους Εθνοφύλακες στις εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες, αυξάνοντας το ποσοστό 
συμμετοχής τους σε αυτές.

Η Μονάδα υπάγεται στην 5η ΤΑΞΠΖ «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
ΚΡΗΤΩΝ» και εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».

Η Μονάδα υπάγεται στην 95 ΑΔΤΕ και εδρεύ-
ει στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΣΙΩΝΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ».

 Η συμμετοχή των Εθνοφυλάκων του στις εκ-
παιδεύσεις και τις δραστηριότητες είναι υψηλή, καθό-
σον καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για την ανα-
βάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με βάση την 
αποστολή τους. 

ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ 
1ο σε Συμμετοχή

ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ 
2ο σε Συμμετοχή
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Το ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ υπάγεται στο 5/42 ΣΕ 
«ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ» και εδρεύει στο Στρατόπεδο
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΙΖΑΝΙΑ». 

Το ΤΕΘ βελτίωσε την παρεχόμενη εκπαίδευση 
και πέτυχε στο Β΄ Εξάμηνο του έτους να αυξήσει 
κατά πολύ τη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στην 
εκπαίδευση.

Την επιτυχία του το ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ την 
οφείλει στη στοχευμένη προσπάθεια για τη δη-
μιουργία και ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας και 
αλληλεγγύης των Εθνοφυλάκων, καθώς και την 
ανάδειξη της αξία του θεσμού της Εθνοφυλα-
κής.  

ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
3ο σε Συμμετοχή

Συμμετοχή στην Εκπαίδευση 
το 2020
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Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας2οι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Δεύτεροι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί Αγώνες Εθνοφυλακής

Οι Πρώτοι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί Αγώνες Εθνοφυλακής καθιερώθηκαν το έτος 2018 με τη διεξαγωγή 
τους σε τέσσερεις φάσεις (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ φάση), εκ των οποίων η Δ΄ φάση διεξήχθη στο Πεδίο Βολής Λιτο-
χώρου την Κυριακή 2 Δεκ 18. 

Η διεξαγωγή των 2ων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής για το έτος 2020 περιλάμβανε τέσσερεις 
φάσεις: 

Α΄ Φάση διαγωνιστικής βολής για την ανάδειξη 10μελών σκοπευτικών ομάδων του κάθε ΤΕΘ. 
Β΄ Φάση για την ανάδειξη της καλύτερης σκοπευτικής ομάδας στο επίπεδο Ταξιαρχιών-Συνταγμάτων και 

ΑΔΤΕ-ΣΔΙ.
Γ΄ Φάση  για την ανάδειξη της καλύτερης σκοπευτικής ομάδας Εθνοφυλακής των Γ΄ΣΣ και Δ΄ΣΣ. 

Στη Δ΄ Φάση των 2ων Πανελλήνιων Σκοπευτικών Αγώνων Εθνοφυλακής συμμετείχαν σκοπευτικές ομάδες 
Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ από το Γ΄ΣΣ και του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ από το Δ΄ΣΣ, που 
συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη Γ΄ φάση και το ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ, που συγκέντρωσε τη μεγαλύ-
τερη βαθμολογία στη Β΄ φάση από τα ΤΕΘ της ΑΣΔΕΝ. Οι αγώνες διεξήχθησαν την 24 Ιαν 21 ταυτόχρονα 
στα Πεδία Βολής των Σχηματισμών που υπάγονται οι Μονάδες Εθνοφυλακής, στο πλαίσιο λήψης αυξημένων 
περιοριστικών μέτρων κατά του νέου κορωνοϊού (SARS-CοV-2). 

ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ
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Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας2οι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Η σκοπευτική ομάδα του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ κατέ-
λαβε την πρώτη θέση, με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολο-
γία 370 (74%), η ομάδα του ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ κατέλαβε 
τη δεύτερη θέση με 260 (59%) και η ομάδα του ΤΕΘ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ την τρίτη θέση με 190 (39%). 

Σε ατομικό επίπεδο, οι βαθμολογίες ήταν πολύ 
υψηλές. Στην πρώτη θέση αναδείχθηκε ο Εθνοφύ-
λακας Υδνέας (ΠΖ) Νέστορας Πατιαλιάκας του ΤΕΘ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με 10/46, στη δεύτερη οι
Εθνοφύλακες Ανθλγός (ΜΧ) Σπυρίδων Σαλούκας 
του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και Λχίας (ΚΔ) Ιωάννης 
Κουτζιαρής του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ με ίδια βαθμολογία 
10/45 και στην τρίτη οι Εθνοφύλακες Στρτης (ΠΖ) Πέτρος 
Ανδριωτάκης και Λχίας (ΠΖ) Γεώργιος Σίντος με ίδια 
βαθμολογία 10/44. Τη σκοπευτική ομάδα αποτελού-
μενη από τους δέκα καλύτερους σκοπευτές από όλα 
τα ΤΕΘ συμπληρώνουν κατά σειρά οι Εθνοφύλακες: 
Τέταρτη θέση ο Λχίας (ΠΒ) Δημήτριος Πέτσιος με βαθ-
μολογία 10/43 του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, πέμπτη θέση ο 
Υδνέας (ΠΖ) Παναγιώτης Ναυρόζογλου του ΤΕΘ 
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ και ο Δνέας (ΠΖ) Αναστάσιος 
Μανουσαρίδης του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
με ίδια βαθμολογία 10/42, έκτη θέση ο Στρτης (ΠΖ) 
Λεωνίδας Τύρης του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
με βαθμολογία 9/39 και έβδομη θέση ο Στρτης (ΚΔ) 
Σταύρος Κοντογεωργάκης του ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ με βαθ-
μολογία 9/38.

Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις του ΤΕΘ 
ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ επιτεύχθηκαν σε δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες, καταδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευ-
σης, σε συνδυασμό με τη διαρκή αύξηση της συμμετο-
χής των Εθνοφυλάκων σε αυτή. 

Κατόπιν απόφασης του κ.Α/ΓΕΣ απονεμήθηκε ηθι-
κή αμοιβή «Συγχαρητηρίων» στις Διοικήσεις και στο 
προσωπικό των τριών ΤΕΘ, καθώς και στους τρεις 
πρώτους σε ατομικό επίπεδο σκοπευτές (πέντε Εθνο-
φύλακες, λόγω ισοβαθμίας).

Στα τρία ΤΕΘ, στους τρεις πρώτους νικητές και σε 
όλους στους συμμετέχοντες, απονεμήθηκε Τιμητική Δι-
άκριση.

1η θέση: ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού

συγχαίρει

τον   Εθνοφύλακα                                                                                         ,
της  δύναμης  του ΤΕΘ                                                                               , 
για τη συμμετοχή του, στους 2ους Πανελλήνιους Σκοπευτικούς 
Αγώνες  Εθνοφυλακής  στη  βολή  υπ’  Αριθμ.  3  τυφεκίου  G3A3.

Χαράλαμπος Λαλούσης
 Αντιστράτηγος

 Λιτόχωρο,      Νοεμβρίου 2020
-Ο-

ΑΡΧΗΓΟΣ

 

2η θέση:  ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ

3η θέση:
ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Για τα ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΤΕΘ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, των οποίων η σκοπευτική 
ομάδα Εθνοφυλάκων έλαβε τις πρώτες θέσεις στους 2ους Πανελλήνιους Σκοπευτικούς Αγώνες Εθνοφυλακής 
ακολουθεί σύντομο αφιέρωμα στις σελίδες 11 και 12 του περιοδικού.



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

13ΓΕΣ/Α5

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας2οι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ υπάγεται στην 
8η Μ/Π ΤΑΞ και εδρεύει στο Στρατόπεδο 
«ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ».

Είναι ένα από τα πιο ενεργά και δρα-
στήρια ΤΕΘ, καθώς παρουσιάζει υψη-
λότερο ποσοστό συμμετοχής σε όλες τις 
εκπαιδευτικές του δραστηριότητες κατα-
λαμβάνοντας την πρώτη θέση συμμετο-
χής στην εκπαίδευση για το Γ΄ΣΣ.

Το ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ έχει διακριθεί 
κατ’ επανάληψη τόσο σε ασκήσεις στις 
οποίες συμμετείχε, όσο και σε διαγωνι-
σμούς μεταξύ Ταγμάτων Εθνοφυλακής 
σε πανελλήνιο επίπεδο.

ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 
1η Θέση

Το ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ υπάγεται στην 88 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΣΔΙ) και εδρεύει 
στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΒ) ΓΟΥΔΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

 ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ
2η Θέση



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α514

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας2οι Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί 
Αγώνες Εθνοφυλακής

Το ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ υπάγεται 
στη XII Μ/Κ ΜΠ και εδρεύει στο Στρατόπεδο 
«ΑΝΤΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΣΗ».

Παραμένει ένα από τα πιο δραστήρια και 
ενεργά ΤΕΘ του Ν. Έβρου με το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν οι Εθνοφύλακες της Αλεξαν-
δρούπολης, τη μεγάλη και σταθερή εθελοντική 
προσέλευση των Εθνοφυλάκων στην εκπαί-
δευση και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση 
της εκπαίδευσης.

Το υψηλό επίπεδο της Μονάδας συνέβαλε 
στην επιλογή της από το ΓΕΣ για τη σύναψη 
Πρωτοκόλλου «Ειδικής Συνεργασίας – Σύσφι-
ξης Σχέσεων» με το 41ο ΤΕΘ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ του 
ΓΕΕΦ την 11 Οκτ 18 στην Αλεξανδρούπολη και 
την αποστολή αντιπροσωπείας Εθνοφυλάκων 
στην Μεγαλόνησο για συμμετοχή στην ΤΑΜΣ 
«ΣΑΡΙΣΑ-19» τον Απρίλιο του 2019.

Το ΤΕΘ ΛΗΜΝΟΥ διεξάγει όλες τις προβλεπόμενες 
επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη 
μέγιστη δυνατή συμμετοχή των Εθνοφυλάκων.

Το αμείωτο ενδιαφέρον της 88 ΣΔΙ, για την αναβάθ-
μιση του θεσμού της Εθνοφυλακής επιτυγχάνεται μέσω 
της αδιάλειπτης επαφής μαζί τους με κάθε πρόσφορο 
μέσο.

 ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3η Θέση



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

15ΓΕΣ/Α5

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΕκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση σε βαρέα οπλικά 
συστήματα από Εθνοφύλακες

στη ν. Κάλυμνο

Εκπαίδευση - άσκηση ετοιμότητας από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ

Εκπαίδευση ειδικοτήτων από Εθνοφύλακες 
του ΤΕΘ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α516

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Εκπαίδευση

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Εκπαίδευση «Ομάδα μάχης» 
από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ 

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 

Εκπαίδευση ειδικοτήτων 
από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ 

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Εκπαίδευση 
ειδικοτήτων από 
Εθνοφύλακες 
του ΤΕΘ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

17ΓΕΣ/Α5

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΕκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με αντικείμενο «Η ομάδα Τ/Φ 
ως περίπολο αναγνωρίσεως σημείου και περιοχής»

Εκπαίδευση και δοκιμή
στις επικοινωνίες από το ΤΕΘ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πορεία 15 χλμ. από Εθνοφύλακες
του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ



Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Εκπαίδευση

ΓΕΣ/Α518

Εκπαίδευση στον αγώνα
σε κατοικημένους τόπους από

Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εκπαίδευση σε αντικείμενα
παθητικής αεράμυνας από 

Εθνοφύλακες της ν. Κρήτης

Εκπαίδευση Α/Α Πυρ/λου ZU-23 από 
Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

19ΓΕΣ/Α5

Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΕκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση από Εθνοφύλακες 
του ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκπαίδευση από Εθνοφύλακες
του ΤΕΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκπαίδευση από Εθνοφύλακες
του ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Βολές

ΓΕΣ/Α520

Πορεία 8 χλμ. και βολή τυφεκίου G3A3 
από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Βολή πολυβόλου από
Εθνοφύλακες των ΤΕΘ ΧΙΟΥ

και ΤΕΘ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

Βολή τυφεκίου από
Εθνοφύλακες στη ν. Σαμοθράκη

Βολή τυφεκίου-οπλοπολυβόλου 
από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 21

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Βολές

Γ΄ φάση της διαγωνιστικής βολής Εθνοφυλάκων του Δ΄ΣΣΓ΄ φάση της διαγωνιστικής βολής Εθνοφυλάκων του Δ΄ΣΣ

Γ΄ φάση της διαγωνιστικής βολής
Εθνοφυλάκων του Γ΄ΣΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Βολές

ΓΕΣ/Α522

Βολή τυφεκίου από
Εθνοφύλακες στη ν. Πάτμο

Βολή πιστολιού 0,45’’ από
Εθνοφύλακες στη ν. Κω

Βολή τυφεκίου και πολυβόλου
από Εθνοφύλακες

του ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 23

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Βολές

Βολή Μάχης Ταχείας Αντίδρασης από Εθνοφύλακες 
του ΤΕΘ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΩΝΑ της 95 ΑΔΤΕ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Βολές

ΓΕΣ/Α524

Βολές ταχείας αντίδρασης τυφεκίου-πιστολιού από 
Εθνοφύλακες των ΤΕΘ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Επιχειρησιακή Βολή Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 25

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Βολές

Βολή Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ

Βολή πιστολίου και τυφεκίου
από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΩ

Επιχειρησιακή Βολή Εθνοφυλάκων
του ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α526

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Βολές

Βολή εξομοιωτή από Εθνοφύλακες των 
ΤΕΘ ΤΥΧΕΡΟΥ, ΤΕΘ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

 και ΤΕΘ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Βολή εξομοιωτή από Εθνοφύλακες των
 ΤΕΘ ΡΟΔΟΠΗΣ,

ΤΕΘ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΤΕΘ ΣΑΠΩΝ

Βολή από Εθνοφύλακες των
 ΤΕΘ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ και ΤΕΘ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 27

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
ΤΑΜΣ

ΤΑΜΣ «Άμυνα Διμοιρίας επί της Ακτής»  από 
Εθνοφύλακες στη ν. Χίο

ΤΑΜΣ «Αναδιάταξη Δυνάμεων» 

ΤΕΘ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΘ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΘ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΘ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΑΜΣ «Εξάλειψη Σημείου Αντίστασης» από Εθνοφύλακες 



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
ΤΑΜΣ

ΓΕΣ/Α528

ΤΑΜΣ εξασφάλισης εγκαταστάσεων από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 29

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
ΤΑΜΣ

ΤΑΜΣ «ΚΥΚΛΩΨ» από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
ΤΑΜΣ

ΓΕΣ/Α530

ΤΑΜΣ «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ» από Εθνοφύλακες
του ΤΕΘ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑΜΣ εξασφάλισης εγκαταστάσεων από Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΒΑΛΑΣ



31ΓΕΣ/Α5

Διαγωνισμοί Αφίσας – Βίντεο
Οι 3 καλύτερες αφίσες

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α5 31

Το ΓΕΣ διενέργησε για πρώτη φορά διαγωνισμούς για τη 
δημιουργία βίντεο και τη σχεδίαση αφίσας για την Εθνοφυλακή. 

Στόχος των διαγωνισμών είναι η ευρεία ενημέρωση του κοι-
νού και ειδικότερα όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να υπη-
ρετήσουν το θεσμό, παρουσιάζοντας το έργο των Μονάδων 
Εθνοφυλακής και κυρίως τις εκπαιδευτικές και λοιπές δραστη-
ριότητές τους.

Οι διαγωνισμοί ολοκληρώθηκαν με την αξιολόγη-
ση των υποβληθέντων από τους Σχηματσμούς συμ-
μετοχών από Επιτροπή του ΓΕΣ και την επιλογή των 
τριών καλύτερων αφισών και βίντεο.

Το ΓΕΣ συνεχάρη και εξέφρασε την ευαρέσκειά του σε όλους 
τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς αφίσας και βίντεο, κα-
θώς το γεγονός της συμμετοχής τους έδειξε το ενδιαφέρον τους 
για το θεσμό της Εθνοφυλακής.

Στους συντελεστές των τριών καλύτερων αφισών απονεμή-
θηκε ηθική αμοιβή «Συγχαρητηρίων».

Εθνοφύλακας Στρτης (ΠΒ)
Αριστείδης Ντόκος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ)
Γεώργιος Μάνης

Ανθστής (ΠΖ) Αντώνιος Μαλαμίτσης
Στρτης (ΕΠ) Γεώργιος Σιάνος 

1η1η1η

2η2η2η2η2η2η2η2η2η

3η3η3η3η3η3η



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α532

Διαγωνισμός Αφίσας
Συμμετέχοντες

Λχίας (ΕΠ) 
Χρυσούλα Μακρυβασίλη

Επχίας (ΤΘ)
Ισαάκ Πατσίδης Ανθλγός (ΠΒ) Παναγιώτης Κυρμιζούδης 

Επχίας (ΠΒ) Κωνσταντίνος Σταμπουλής
Λχίας (ΕΠ) Χρυσή Τσιακμακούδη 

Ανχης (ΤΘ) Χαράλαμπος Πετσινός 
Ανθλχος Νικόλαος Αβραμούλης 

Αλχίας (ΔΒ) Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου
Επχίας (ΕΠ) Κωνσταντίνος Αντώνης 

Στρτης (ΕΠ) Ιωάννης Κογχυλάκης 

Αλχίας (ΤΘ-ΕΥ)
Χρήστος Παρασχάκης

Λγός (ΠΖ) Ευάγγελος Τσίμαρης 
Εθνοφύλακας Εφ. Υπλγός (ΠΖ) Ευάγγελος Βούλγαρης 

Εθνοφύλακας Εφ. Υπλγός (ΠΖ) Δημήτριος Γκόγκας 
Εθνοφύλακας Στρτης (ΠΒ) Κωνσταντίνος Μάτης 

Ανθστής (ΠΖ)  Αντώνιος Μαλαμίτσης 
Στρτης (ΕΠ) Γεώργιος Σιάνος 

Ανχης (ΤΘ) 
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος

Λχίας (ΕΠ) 

Επχίας (ΤΘ)Επχίας (ΤΘ)

Ανχης (ΤΘ) 



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Διαγωνισμός Αφίσας
Συμμετέχοντες

33ΓΕΣ/Α5

Αλχίας (ΠΖ)
Πρόδρομος Ντουάνογλου

Εθνοφύλακας  Λχίας (ΠΖ) Ανδρέας Διαβάτης 
Εθνοφύλακας  Λχίας (ΠΖ) Ροδόλφος Χειµαριός 

Εθνοφύλακας  Δνέας (ΠΖ) ∆ηµήτριος Κατσιµάνης 
Εθνοφύλακας Στρτης (ΚΔ) Χαράλαµπος Μιχαλάς

Τχης (ΠΖ) Ιωάννης Σίσκας
Στρτης (ΕΠ) Νταβίντε-Αλέξιος Μεσσήνης 

Στρτης (ΜΧ) Παναγιώτης Κατόγιας 

Τχης (ΠΖ) Ιωάννης Σίσκας

Εθνοφύλακας Εφ. Λγός (ΠΒ)
Ανδρέας Βαρδίκος

Εθνοφύλακας Εφ. Λγός (ΠΒ)

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ)
Γεώργιος Μάνης
ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ)Επχίας (ΠΒ) 

Ιωάννης Λέτσας
Επχίας (ΠΒ) 

Εθνοφύλακας Στρτης (ΤΧ)
Γεώργιος Ματζαμόρτος

Εθνοφύλακας Στρτης (ΤΧ)

Λχίας (ΠΖ) Ιωάννης Αποστολάκης
Εθνοφύλακας Στρτης (ΚΔ) Ευστράτιος Τερζής 

Λχίας (ΠΖ) Ιωάννης Αποστολάκης



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΓΕΣ/Α534

Διαγωνισμός Αφίσας
Συμμετέχοντες

Στρτης (ΠΖ) Κων/νος Παπαιωάννου
Στρτης (ΠΖ) Ιωάννης Κονίνι

Εθνοφύλακας Στρτης (ΠΖ) 
Αλέξανδρος-Απόστολος Κόρπης

Ανθστής (ΤΠΒ) 
Σταυρούλα Γατσέλη

Εθνοφύλακας Στρτης (ΚΔ)
Δημήτριος Μαγούλας 

Εθνοφύλακας Λχίας (ΠΖ) 
Στέφανος - Στυλιανός Ζήσιμος

Εθνοφύλακας Στρτης (ΠΖ)
 Μιλτιάδης Καραβάς 
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Διαγωνισμός Βίντεο
Τα Τρία Καλύτερα Βίντεο

Στο διαγωνισμό βίντεο οι συμμετοχές ήταν σε επίπεδο Σχηματισμών - Συγκροτημάτων παρουσιάζοντας το 
έργο των υπαγόμενων σε αυτούς ΤΕΘ και η κατάταξη ήταν η παρακάτω:

Στους συντελεστές των τριών καλύτερων βίντεο απονεμήθηκε ηθική αμοιβή «Συγχαρητηρίων».

Λχίας (ΕΠ) Χρυσούλα Μακρυβασίλη
Στρτης (ΕΠ) Παναγιώτης Γκαρτζονίκας

ΕΠΟΠ Επχίας (ΠΒ) Ιωάννης Λέτσας

Ανθστής (ΕΜ) Ιωάννης Ντούκας
Εθνοφύλακας Εφ. Υπλγός (ΠΖ) Δημήτριος Γκόγκας

31 Μ/Κ ΤΑΞ

8η Μ/Π ΤΑΞΠΖ

96 ΑΔΤΕ

ΕΠΟΠ Επχίας (ΠΒ) Ιωάννης Λέτσας

1ο1ο1ο

2ο2ο2ο

3ο3ο3ο
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Διαγωνισμός Βίντεο
Συμμετέχοντες

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ
Επχίας (ΠΖ) Ευστάθιος Πατσουρίδης 

29η Μ/Π ΤΑΞΠΖ
Στρτης (ΕΠ) Σωτήριος Παπαϊωάννου
Στρτης (ΕΠ) Δημήτριος Χατζόπουλος
Στρτης (ΕΠ) Χρήστος Δέλης 

50 Μ/Κ ΤΑΞ
Ανχης (ΤΘ) Χαράλαμπος Πετσινός 
Ανθλχος Νικόλαος Αβραμούλης 
Αλχίας  (ΔΒ) Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου 
Επχίας (ΕΠ) Κωνσταντίνος Αντώνης 
Στρτης (ΕΠ) Ιωάννης Κογχυλάκης 

Ανχης (ΤΘ) Χαράλαμπος Πετσινός 
Ανθλχος Νικόλαος Αβραμούλης 
Αλχίας  (ΔΒ) Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου 

88 ΣΔΙ
Ταξχος  Νικόλαος Βαλλιάνος 

Σχης (ΠΖ) Χρήστος Καραγκούνης 
Ανχης (ΠΖ) Απόστολος Καρακικές 
Λχίας (ΠΖ) Ιωάννης Αποστολάκης 

95 ΑΔΤΕ
Σχης  (ΠΖ) Χρήστος Κυρατσάκης
Στρτης (ΠΖ) Εμμανουήλ Ιακωβίδης
Στρτης (ΕΠ) Νικήτας Κανταρζόγλου
Στρτης (ΕΠ) Εμμανουήλ Αθανασάκης

95 ΑΔΤΕ
Σχης  (ΠΖ) Χρήστος Κυρατσάκης
Στρτης (ΠΖ) Εμμανουήλ Ιακωβίδης
Στρτης (ΕΠ) Νικήτας Κανταρζόγλου
Στρτης (ΕΠ) Εμμανουήλ Αθανασάκης
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Διαγωνισμός Βίντεο
Συμμετέχοντες

7η Μ/Κ ΤΑΞ
Ανθστής (ΠΖ) Αντώνιος Μαλαμίτσης
Λχίας (ΤΘ) Νικόλαος Αγγελίδης

7η Μ/Κ ΤΑΞ
Ανθστής (ΠΖ) Αντώνιος Μαλαμίτσης
Λχίας (ΤΘ) Νικόλαος Αγγελίδης

98 ΑΔΤΕ
Τχης (ΠΖ) Ιωάννης Σίσκας 
Στρτης (ΕΠ) Νταβίντε-Αλέξιος Μεσσήνης 
Στρτης (ΜΧ) Παναγιώτης Κατόγιας 

79 ΑΔΤΕ
Αλχίας (ΠΖ) Λεωνίδας Καπενεκάς
79 ΑΔΤΕ
Αλχίας (ΠΖ) Λεωνίδας Καπενεκάς

9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ
Ανχης (ΠΖ) Στέφανος Δοξάκης 
Λχίας (ΔΒ) Νικόλαος Ρεπάτσης

10 ΣΠ
Ανχης (ΠΖ) Ιωάννης Αμύνδας
Αλχίας (ΠΖ) Μιχαήλ Τσιρομενίδης 

10 ΣΠ
Ανχης (ΠΖ) Ιωάννης Αμύνδας
Αλχίας (ΠΖ) Μιχαήλ Τσιρομενίδης 
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ΓΕΣ/Α538

Διαγωνισμός Βίντεο
Συμμετέχοντες

5η ΤΑΞΠΖ
Ανχης  (ΠΖ) Ζαχαρίας Παπαδάκης  

Ανχης  (ΠΖ) Ιωάννης Δαριβιανάκης  
Ανχης  (ΠΖ) Εμμανουήλ Δαγαράκης  

Ανχης  (ΠΖ) Δημήτριος Ανδρεαδάκης  
ΔΕΑ  (ΕΠ) Νικόλαος Μασουράκης  

Ανχης (ΠΖ) 
Ευάγγελος Τρομπούκης

ΤΕΘ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Λγός (ΠΖ) Ανδρέας Ζάφτης  
Επχίας (ΠΒ) Κωνσταντίνος Χιωτέλλης  
Δνέας (ΔΒ) Ιωάννης Λαϊνης  
Εθνοφύλακας Λχίας (ΠΖ) Ιωάννης Στυλιανός  
Εθνοφύλακας Λχίας (ΠΖ) Κωνσταντίνος Κωνσταντής 
Εθνοφύλακας Στρτης (ΤΧ) Αθανάσιος Χαραλαμπόπουλος

80 ΑΔΤΕ
Ανχης (ΠΖ) 
Κωνσταντίνος Δημόπουλος 



Ανχης (ΠΖ) 
Ευάγγελος Τρομπούκης

80 ΑΔΤΕ
Ανχης (ΠΖ) 
Κωνσταντίνος Δημόπουλος 
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'Αρθρα & Μελέτες
Ιστορικό Γεγονός 

Η Μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.) 1

Η αντίδραση των Ελλήνων

Την άνοιξη του 480 π.Χ. ο Ξέρξης πέρασε 
από τον Ελλήσποντο στην ευρωπαϊκή ακτή, ενώ 
ολόκληρες περιοχές μέχρι τη Θεσσαλία του είχαν ήδη 
παραχωρήσει «γῆν καὶ ὕδωρ». Οι νοτιότερες ελληνικές 
πόλεις-κράτη, από τις οποίες η Σπάρτη διέθετε τον 
ισχυρότερο στρατό και η Αθήνα το ισχυρότερο ναυτικό, 
αποφάσισαν να συμμαχήσουν εναντίον του κοινού 
εχθρού ξεπερνώντας τις εσωτερικές τους έριδες.

Έπειτα από την αποτυχημένη προσπάθεια 
προστασίας του στενού των Τεμπών, αποφάσισαν να 
αμυνθούν στο αμέσως επόμενο σημαντικό πέρασμα 
προς τη νότια Ελλάδα, αυτό των Θερμοπυλών, 
στέλνοντας ταυτόχρονα τη ναυτική τους δύναμη στο 
Αρτεμίσιο, στη βόρεια Εύβοια. Η αρχηγία του στρατού 
και του στόλου δόθηκε ομόφωνα στη Σπάρτη: αρχηγός 
του στόλου ορίστηκε ο ναύαρχος των Σπαρτιατών 
Ευρυβιάδης και του στρατού ο Λεωνίδας, βασιλιάς 
των Σπαρτιατών.

Η τοποθεσία των Θερμοπυλών

Οι «Θερμοπύλαι» ή «Πύλαι» ονομάζονταν έτσι 
λόγω των θερμών πηγών που υπήρχαν στην περιοχή 
και του στενού περάσματος, των τριών «πυλών» που 
διαμορφώνονταν ανάμεσα στις απολήξεις του όρους 
Καλλίδρομο και τη θάλασσα. Σήμερα, το τοπίο στην 
περιοχή είναι πολύ διαφορετικό, αφού οι προσχώσεις 
του Σπερχειού ποταμού έχουν επεκτείνει την ξηρά 
προς τη θάλασσα κατά περίπου πέντε χιλιόμετρα, 
ενώ στην αρχαιότητα το πέρασμα ήταν ακριβώς 
δίπλα στην ακτή, μάλιστα σε ορισμένα σημεία ήταν 
τόσο στενό ώστε χωρούσε να περνά μόνο μία άμαξα.

Η διάβαση αυτή δεν ήταν η μοναδική προς τη νότια 
Ελλάδα, παρουσίαζε, όμως, σημαντικά στρατηγικά 
πλεονεκτήματα: ήταν σχεδόν επίπεδη, μπορούσε να 
υποστηριχθεί από τον στόλο και δεν επέτρεπε την 
ανάπτυξη της χερσαίας δύναμης του εχθρού. Εδώ οι 
Έλληνες, ιδιαίτερα οι Λακεδαιμόνιοι, μπορούσαν να 
αξιοποιήσουν τα σημεία στα οποία υπερτερούσαν 
έναντι των Περσών: ήταν καλά γυμνασμένοι, ευκίνητοι, 
με όπλα βαρύτερα και αποτελεσματικότερα, ενώ η 
οπλιτική φάλαγγα που σχημάτιζαν κατά τη μάχη, ένα 
συμπαγές κινούμενο μεταλλικό τείχος από ασπίδες 
και δόρατα, ήταν κυριολεκτικά αήττητη.

Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τον Λεωνίδα

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η δύναμη των Ελλήνων 
ήταν 6.000 άνδρες, οι περισσότεροι Πελοποννήσιοι, 
από τους οποίους οι 300 ήταν βαριά οπλισμένοι 
Σπαρτιάτες, επιλεγμένοι ανάμεσα στους πολίτες που 
είχαν γιους, ώστε να μη χαθεί η οικογένειά τους.

Φθάνοντας στις Θερμοπύλες, γύρω στα μέσα 
Αυγούστου, οι Έλληνες ανοικοδόμησαν το τείχος 
που είχαν κτίσει παλαιότερα οι Φωκείς για την άμυνα 
των στενών και στρατοπέδευσαν στο εσωτερικό του. 
Παράλληλα, μερίμνησαν για τη φύλαξη της Ανοπαίας 
ατραπού, του ορεινού μονοπατιού που οδηγούσε στα 
νώτα του στρατοπέδου τους, μάλιστα την αποστολή 
αυτή ανέλαβαν οι 1.000 Φωκείς, επειδή γνώριζαν 
καλύτερα την τοποθεσία. Στο μεταξύ, ο στρατός του 
Ξέρξη προσέγγισε τις Θερμοπύλες χωρίς να έχει 
συναντήσει αντίσταση και υπό την άμεση πια απειλή 
του, αρκετοί από τους Πελοποννήσιους υποστήριξαν 
ότι έπρεπε να αποσυρθούν και να ανασυνταχθούν 
στον Ισθμό. Ο Λεωνίδας, όμως, και ορισμένοι ακόμη 
τάχθηκαν υπέρ της παραμονής τους στα στενά.

1 Ιστορικό Γεγονός του Μήνα, Αύγουστος 2020, «Η Μάχη των Θερμοπυλών (480 π.Χ.)», http://army.gr/el/istoria/istoriko-
gegonos-mina, προσπελάστηκε 1 Φεβ 21



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

40

Οι πρώτες συγκρούσεις

Επί τέσσερις ημέρες ο Ξέρξης παρέμενε αδρανής, 
πιστεύοντας ότι οι Έλληνες θα αποχωρούσαν, αλλά 
όταν έστειλε αγγελιοφόρους για να τους ζητήσουν να 
καταθέσουν τα όπλα τους έλαβε από τον Λεωνίδα την 
περίφημη απάντηση «μολὼν λαβέ». Την πέμπτη 
ημέρα αποφάσισε να επιτεθεί, οι πολεμιστές του, 
όμως, συνάντησαν σκληρή αντίσταση, το ίδιο και οι 
«αθάνατοι», το επίλεκτο σώμα Περσών της βασιλικής 
φρουράς (ονομάζονταν έτσι γιατί ο αριθμός τους 
παρέμενε πάντα αμείωτος στους 10.000). Ο χώρος 
ήταν πολύ στενός, η ατμόσφαιρα αποπνικτική λόγω 
των θερμών υδρατμών, οι ασπίδες και τα δόρατά 
τους ήταν μικρά, κατάλληλα για ανοιχτό πεδίο μάχης, 
ενώ δεν μπορούσαν σε αυτές τις συνθήκες να 
εκμεταλλευθούν την αριθμητική τους υπεροχή.

Οι Λακεδαιμόνιοι, πιο έμπειροι σε τέτοιου είδους 
αναμετρήσεις, απέδειξαν ότι πράγματι κατείχαν 
άριστα την τέχνη του πολέμου, εκτελώντας με απόλυτη 
ακρίβεια τους ελιγμούς τους. Προσποιούμενοι ότι 
υποχωρούν, υποχρέωναν τους Πέρσες να τους 
καταδιώκουν, τους εγκλώβιζαν στο στενότερο σημείο 
του περάσματος και συγκρούονταν μαζί τους σε μάχη 
σώμα με σώμα, προκαλώντας τους αναρίθμητες 
απώλειες. Οι Πέρσες υιοθέτησαν διάφορους 
τρόπους επίθεσης, στο τέλος όμως αναγκάστηκαν 
να οπισθοχωρήσουν. Τη δεύτερη ημέρα επανέλαβαν 
την επίθεση, αλλά είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Οι 
Έλληνες ήταν χωρισμένοι σε τάγματα, ανάλογα 
με τις φυλές τους, και εναλλάσσονταν στη μάχη, 
πολεμούσαν όμως με μεγάλο μένος και δεν δέχονταν 
να αντικατασταθούν όπως προβλεπόταν.

Ο Ξέρξης ήταν πια σε αμηχανία, όταν 
παρουσιάστηκε ο Εφιάλτης από τη Μαλίδα, ο οποίος 
του αποκάλυψε ότι η θέση των Λακεδαιμονίων ήταν 
προσπελάσιμη από την Ανοπαία ατραπό. Αμέσως, 
το ίδιο βράδυ, οι «αθάνατοι» ξεκίνησαν ολονύχτια 
πορεία και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί έφθασαν την 
αυγή στην κορυφή του βουνού, αιφνιδιάζοντας τους 
Φωκείς που φρουρούσαν το μονοπάτι.

Η ύστατη αντίσταση των Ελλήνων

Οι Έλληνες βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και αρκετοί 
πήραν τον δρόμο της επιστροφής για τις πόλεις τους. 
Στο πέρασμα παρέμειναν μόνο οι 300 Σπαρτιάτες, 
οι 700 Θεσπιείς και οι 400 Θηβαίοι. Η επίθεση των 
Περσών ξεκίνησε με την ανατολή του ήλιου, ενώ οι 
«αθάνατοι» είχαν ξεκινήσει την καθοδική τους πορεία.

Με τη νέα αυτή κατάσταση, οι Έλληνες μετέβαλαν 
την τακτική τους: ενώ τις προηγούμενες ημέρες 
έδιναν μάχη στη στενωπό προσπαθώντας να 
υπερασπίζουν το προστατευτικό τείχος, τώρα βγήκαν 
στο πλατύτερο μέρος του περάσματος. Πολέμησαν 
σκληρά, με μανία, προσπαθώντας να επιφέρουν όσο 
το δυνατό περισσότερες απώλειες στον εχθρό προτού 
κυκλωθούν. Πολλοί Πέρσες σκοτώθηκαν, έπεσαν στη 
θάλασσα ή ποδοπατήθηκαν από τους συμπολεμιστές 
τους, ανάμεσά τους και οι δύο αδελφοί του Ξέρξη. 
Αλλά αυτή τη φορά είχαν και οι Έλληνες σημαντικές 
απώλειες, με πιο σοβαρή αυτή του ίδιου του Λεωνίδα, 
πάνω από το σώμα του οποίου έλαβε χώρα πολύωρη 
σφοδρή μάχη.

ΓΕΣ/Α5

'Αρθρα & Μελέτες
Ιστορικό Γεγονός 
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Όταν οι «αθάνατοι» έφθασαν στα νώτα τους, οι 
Έλληνες συγκεντρώθηκαν στον λόφο του Κολωνού, 
όπου αγωνίστηκαν με μάχαιρες, ακόμη και με τα 
χέρια και με τα δόντια. Εκεί, όμως, κυριολεκτικά 
εξοντώθηκαν από το ισχυρότερο περσικό όπλο, τους 
τοξότες. Οι υπερασπιστές των Θερμοπυλών, 300 
Λακεδαιμόνιοι και 700 Θεσπιείς, σκοτώθηκαν όλοι. Οι 
μόνοι που επέζησαν ήταν ορισμένοι Θηβαίοι, οι οποίοι, 
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, σημαδεύτηκαν ως δούλοι 
με εντολή του Ξέρξη και δύο Σπαρτιάτες, από τους 
οποίους ο ένας αυτοκτόνησε μη μπορώντας να αντέξει 
τη ντροπή, ενώ ο άλλος κατάφερε να αποκαταστήσει 
την τιμή του πολεμώντας στις Πλαταιές, έναν χρόνο 
αργότερα. Οι συνολικές απώλειες των Περσών 
έφθασαν τους 20.000 νεκρούς.

Ο απόηχος της μάχης

Η κατάληξη της μάχης στις Θερμοπύλες ήδη από 
την αρχαιότητα αντιμετωπίστηκε λιγότερο ως ήττα και 
περισσότερο σαν νίκη. Η θυσία του Λεωνίδα και των 
300 ανδρών του παρέμεινε χαραγμένη στη μνήμη 
ως η πιο χαρακτηριστική έκφραση της σπαρτιατικής 
ανδρείας, του στρατιωτικού καθήκοντος και της θυσίας 
για την ελευθερία. Η μικρή εκείνη δύναμη κατόρθωσε 
να διαφυλάξει την υποχώρηση των υπόλοιπων 
συμμάχων, ενώ παράλληλα καθυστέρησε σημαντικά 
την πορεία του Ξέρξη, προξένησε απώλειες στο 
στράτευμά του και τόνωσε το ηθικό των Ελλήνων, 
αποδεικνύοντας ότι υπήρχε έστω μια ελληνική 
δύναμη που μπορούσε να αντισταθεί στον πανίσχυρο 
βασιλιά.

Οι νεκροί μαχητές τάφηκαν εκεί όπου φονεύθηκαν, 
στον λόφο του Κολωνού και στο μνημείο τους είχαν 
χαραχθεί τα επιγράμματα του γνωστού ποιητή 
Σιμωνίδη του Κείου, ένα για τους Πελοποννήσιους και 
ένα ειδικά για τους Λακεδαιμόνιους:

«ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε 
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι».

Η υπεράσπιση των Θερμοπυλών προξένησε 
αμέσως μεγάλη εντύπωση σε όλη την Ελλάδα και 
αναδείχθηκε σε ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητας που 
διέκρινε τους Έλληνες από τους βαρβάρους. Αλλά και 
για πολλούς αιώνες μετά την αρχαιότητα εξακολούθησε 
να αποτελεί σύμβολο πατριωτισμού, θάρρους και 
αυτοθυσίας για τον υπέρτατο σκοπό. Στη σύγχρονη 
εποχή, εκτός από την πληθώρα των επιστημονικών 
έργων με αντικείμενο την ιστορική και αρχαιολογική 
έρευνα γύρω από τη μάχη, την τοπογραφία, τα 
πρόσωπα και τις αρχαίες πηγές, οι Θερμοπύλες 
έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία 
έργων τέχνης, ιστορικών μυθιστορημάτων, θεατρικών 
έργων και κινηματογραφικών ταινιών.

Σήμερα, στο σημείο όπου έλαβε χώρα η τελική 
φάση της ιστορικής μάχης, στη μεσαία «πύλη» των 
στενών, δεσπόζει το μνημείο που αναπαριστά τον 
Λεωνίδα πάνοπλο. Ανεγέρθηκε το 1955 με δαπάνες 
Ελλήνων ομογενών, σε σχέδιο του γλύπτη Βάσου 
Φαληρέα, ενώ δίπλα του στέκει τα τελευταία χρόνια 
και το μνημείο των 700 νεκρών της βοιωτικής πόλης 
των Θεσπιών.

'Αρθρα & Μελέτες
Ιστορικό Γεγονός 
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Μία από τις τραγικές πτυχές της εισβολή της 
Τουρκίας στην Κύπρο, το καλοκαίρι του 1974, είναι 
το γεγονός ότι ο στρατός της Τουρκίας άφησε στο 
πέρασμά του αγνοούμενους και πεσόντες τα λείψανα 
αρκετών εκ των οποίων δεν έχουν ανευρεθεί ακόμη 
για να παραδοθούν στα αγαπημένα τους πρόσωπα 
για να ταφούν με τις τιμές που τους αρμόζουν.

Η διαδικασία του εντοπισμού και της ταυτοποίησης 
των λειψάνων αγνοούμενων και πεσόντων της 
εισβολής του 1974 είναι μια εξαιρετικά δύσκολη 
διαδικασία η οποία απαιτεί συντονισμό και καλή 
συνεργασία με άτομα και επιστήμονες διαφόρων 
ειδικοτήτων.

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία είναι η συλλογή 
πληροφοριών από άτομα τα οποία εκείνες τις 
τραγικές ημέρες του 1974 ήταν κοντά στα πρόσωπα 
των οποίων αγνοείται η τύχη τους ή έπεσαν από 
τις σφαίρες Τούρκων στρατιωτών. Ταυτόχρονα, 
καταγράφονται και πληροφορίες ή προθανάτια 
στοιχεία που δίδουν οι συγγενείς των αγνοούμενων 
και πεσόντων. Τα προθανάτια στοιχεία μπορεί να 
περιλαμβάνουν, πληροφορίες για τυχόν προσωπικά 
αντικείμενα που μπορεί να έφερα οι αγνοούμενοι/
πεσόντες το 1974, τυχόν τραύματα στα οστά τους πριν 
την εισβολή ή παλαιότερες οδοντιατρικές εργασίες. 
Επιπρόσθετα, κατασκευάζονται τα οικογενειακά 
δέντρα και περισυλλέγονται δείγματα αίματος ή 
παρειακά επιχρίσματα (δειγματοληψίες από την 
στοματική κοιλότητα) από τους ζώντες συγγενείς 
πρώτου βαθμού των αγνοούμενων και πεσόντων. 
Από τα δείγματα αυτά απομονώνεται γενετικό υλικό 
το οποίο περιλαμβάνει τα αυτόσωμα χρωμοσώματα, 
το μιτοχονδριακό γενετικό υλικό και το ανδρικό 
χρωμόσωμα Υ. Από τα 44 αυτόσωμα χρωμοσώματα 
που έχει ο κάθε άνθρωπος, σε φυσιολογικές 
καταστάσεις, τα 22 τα κληρονομεί από τον πατέρα 
και τα άλλα 22 από τη μητέρα του. Το μιτοχονδριακό 
γενετικό υλικό κληροδοτείται μόνο από τη μητέρα 

σε όλα τα παιδιά της ανεξάρτητα εάν είναι αγόρια ή 
κορίτσια. 

Το ανδρικό χρωμόσωμα Υ κληροδοτείται μόνο από 
τον πατέρα σε όλα τα αρσενικά παιδιά του. Το γενετικό 
υλικό, που αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποβάλλεται σε γενετικές εξετάσεις από τις οποίες 
προκύπτουν τα γενετικά προφίλ των συγγενών τα 
οποία καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία.

Το δεύτερο στάδιο, όταν και εφόσον υπάρξει 
κάποια πληροφορία για την ύπαρξη κάποιου 
τάξου, περιλαμβάνει την διενέργεια εκταφής από 
αρχαιολόγους. Εάν κατά την διάρκεια της εκταφής 
εντοπισθούν ανθρώπινα λείψανα, οι θέσεις τους θα 
καταγραφούν με λεπτομέρεια χωρίς να αποκλείεται 
και η γραφική απεικόνισή τους μέσω δορυφόρου.

Το τρίτο στάδιο, περιλαμβάνει την προσεκτική 
μεταφορά των λειψάνων από το σημείο ταφής σε 
ανθρωπολογικό εργαστήριο όπου εκεί τα λείψανα θα 
εξετασθούν από ανθρωπολόγους, θα καταγραφούν 
όλα τα μεταθανάτια στοιχεία, θα εκτιμηθεί η ηλικία του 
ατόμου, στο οποίο ανήκουν τα οστά, όταν πέθανε, το 
ύψος και το φύλο του και θα καταβληθεί προσπάθεια 
να ομαδοποιηθούν τα οστά σε ολοκληρωμένα 
σκελετικά σώματα. Σε περιπτώσεις ομαδικών τάφων, 
όπου τα λείψανα δεν βρίσκονται σε ανατομικές 
θέσεις, το έργο της ομαδοποίησης είναι εξαιρετικά 
δύσκολο επειδή συνήθως παρατηρούνται προσμίξεις 
οστών που ανήκουν σε διαφορετικά άτομα. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρξει συνεργασία 
των ανθρωπολόγων με τους γενετιστές οι οποίοι θα 
δώσουν πληροφόρηση στο επίπεδο των γενετικών 
προφίλ για συγκεκριμένα σκελετικά δείγματα για να 
καταστεί δυνατή η τοποθέτησή τους σε ομάδες έτσι 
ώστε η κάθε ομάδα σκελετικών δειγμάτων να ανήκει 
σε ένα και μόνο άτομο.

Στη συνέχεια, στο τέταρτο στάδιο της όλης 
διαδικασίας, αποστέλλονται από το ανθρωπολογικό 
εργαστήριο αντιπροσωπευτικά σκελετικά δείγματα 
σε εργαστήριο γενετικής έτσι ώστε να απομονωθεί 
γενετικό υλικό από αυτά και να γίνουν ακριβώς οι 

'Αρθρα & Μελέτες
Άρθρα Εθνοφυλάκων

Επίκουρος Λοχαγός Μάριος Α. Καριόλου
41 Τάγμα Εθνοφυλακής
Διευθυντής Εργαστήριου Δικανικής Γενετικής, 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Η Διαδικασία Ταυτοποίησης  Λειψάνων Αγνοούμενων και Πεσόντων 
της Τουρκικής Εισβολής στην Κύπρο το 1974
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ίδιες γενετικές εξετάσεις που έγιναν στο γενετικό 
υλικό που λήφθηκε από τους ζώντες συγγενείς των 
αγνοουμένων και πεσόντων. 

Με τη συμπλήρωση αυτών των γενετικών εξετά-
σεων τα γενετικά προφίλ των σκελετικών δειγμάτων 
καταχωρούνται σε ειδικά λογισμικά προγράμματα τα 
οποία έχουν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τους  
κανόνες κληρονόμησης του ανθρώπινου γενετικού 
υλικού, να συσχετίσουν τα γενετικά προφίλ των σκε-
λετικών δειγμάτων με τα αρχειοθετημένα γενετικά 
προφίλ των ζώντων συγγενών. Μετά από κάποια συ-
σχέτιση, ακολουθεί συνάντηση συμφιλίωσης μεταξύ 
αρχαιολόγων, ανθρωπολόγων και γενετιστών όπου 
εκεί όλα τα στοιχεία αξιολογούνται αφαιρετικά για να 
εξαχθεί και το τελικό αποτέλεσμα μιας τελικής ταυ-
τοποίησης που πρέπει να αποδίδεται με βεβαιότητα 
που να ξεπερνά το 99,95%. Μετά από την τελική ταυ-
τοποίηση ενημερώνονται οι Αρμόδιες Αρχές οι οποίες 
με τη βοήθεια ψυχολόγων έχουν την ευθύνη για την 
ενημέρωση των συγγενών των οποίων το αγαπημένο 
τους πρόσωπο έχει ταυτοποιηθεί.

Αφού γίνει η ενημέρωση, το επόμενο στάδιο, είναι 
ίσως το πιο δύσκολο για τους συγγενείς όπου εάν και 
εφόσον το επιθυμούν θα μπορέσουν να δούνε τα οστά 
του αγαπημένου τους προσώπου, να ενημερωθούν 
για το σημείο ταφής, να τους δοθούν πληροφορίες για 
τυχόν τραύματα που μπορεί να υπάρχουν στα οστά 
και βεβαίως να καθορισθεί ημερομηνία παράδοσης 
των λειψάνων για την ταφή τους σε χώρο που 
θα επιλέξουν οι ίδιοι. Την ημέρα παράδοσης των 
λειψάνων στους συγγενείς αποδίδεται και σχετικό 
πιστοποιητικό θανάτου από τους Ιατροδικαστές.

Η ημέρα που οι συγγενείς βλέπουν τα οστά 
του αγαπημένου τους προσώπου είναι εξαιρετικά 
δύσκολη και γεμάτη από έντονα συναισθήματα όπου, 
για παράδειγμα, παιδιά που μπορεί να ήταν αγέννητα 
το 1974 βρίσκονται, για πρώτη φορά, στον ίδιο χώρο 
μαζί με τα οστά του πατέρα τους για τα οποία ο 
χρόνος σταμάτησε το 1974. Σε αρκετές περιπτώσεις 
οι συγγενείς των αγνοούμενων πεσόντων ζητούν 
να γνωρίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 
αγαπημένου τους προσώπου, κάτι το οποίο δεν είναι 
δυνατό να γίνει πάντοτε. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου δεν εντοπίζεται ολόκληρο το 
λείψανο αλλά πολύ μικρός αριθμός σκελετικών 
δειγμάτων κάτι το οποίο πάλι, προκαλεί έντονα 
συναισθήματα απογοήτευσης μεταξύ των συγγενών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη διαδικασία της 
ταυτοποίησης συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι και 
ομάδες όπως είναι ο Επίτροπος Προεδρίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με το Συμβούλιο του, η 
τριμελής Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) 
με τους επιστήμονές της, η Υπηρεσία Αγνοουμένων, 
η Ελληνική Πρεσβεία, η Εθνική Φρουρά και το Γενικό 
Επιτελείο του Ελληνικού Στρατού. Το Εργαστήριο 
Δικανικής Γενετικής (ΕΔΙΓ) του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) συμμετείχε 
στη διαδικασία από το 1996 μέχρι και σήμερα. Ο 
ακριβής αριθμός των αγνοουμένων ήταν 1510 και 
μέχρι σήμερα δεν έχουν ανευρεθεί 709.

Είναι αρκετά τα άτομα από την Ελλάδα των οποίων 
τα λείψανα αναγνωρίσθηκαν, με την πιο πάνω 
διαδικασία, αφού έχασαν ότι πιο πολύτιμο είχαν, τη 
ζωή τους, υπερασπιζόμενοι τα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από τους Τούρκους εισβολείς το 1974. 
Από τους πιο υψηλόβαθμους ήταν οι Αντιστράτηγοι 
Στυλιανός Καλμπουρτζής (Διοικητής της 181 Μοίρας 
Πεδινού Πυροβολικού) και Γεώργιος Κατσάνης 
(Διοικητής της 33 Μοίρας Καταδρομών). Τα λείψανα 
αρκετών Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών 
της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) που έχασαν 
τη ζωή τους στις ομηρικές μάχες του 1974 αλλά και 
των καταδρομέων και μελών του πληρώματος του 
αεροσκάφους που κτυπήθηκε και κατέπεσε από φίλια 
πυρά κοντά στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας έχουν 
αναγνωρισθεί και επιστραφεί πίσω στους δικούς τους 
στην Ελλάδα. 

Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, υπάρχουν 
αρκετών τα λείψανα αγνοουμένων/πεσόντων που 
δεν έχουν εντοπισθεί για να περάσουν τη διαδικασία 
της ταυτοποίησης. Στεκόμαστε με ευλάβεια σε στάση 
προσοχής και εκφράζουμε την αιώνια ευγνωμοσύνη 
μας σε όλους εκείνους που πότισαν με το αίμα τους 
τα ιερά χώματα της Κύπρου επιτελώντας στο ακέραιο 
το καθήκον τους δείχνοντας μας, για ακόμη μια φορά 
το θεϊκό κάλλος της Ελληνικής φύσης.

'Αρθρα & Μελέτες
Άρθρα Εθνοφυλάκων
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Αγαπητοί Εθνοφύλακες του ΤΕΘ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Αντικρύζοντας την πόλη της 
Αλεξανδρούπολης κατά τον ερχομό μου, το μυαλό μου 
ταξίδεψε 25 χρόνια πίσω στον χρόνο, όταν τον Ιούνιο 
του 1993, ως 4ετής Εύελπις τότε, την επισκέφθηκα 
για πρώτη φορά, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
ταξιδιού της 4ης τάξης. Τότε, γνώρισα τον απλό 
Έλληνα της επαρχίας τον γεμάτο αγάπη και σεβασμό 
για το στράτευμα και το λειτούργημα που επιτελεί, 
τόσο σε Στρατιωτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 
Εντυπωσιασμένος από την πρώτη μου έξοδο στην 
πόλη, πάντα φέροντας την λευκή στολή εξόδου, εγώ 
και οι συμμαθητές μου αντικρίσαμε στην κυριολεξία, 
την  αγκαλιά της γιαγιάς, της μάνας, της αδελφής, τον 
καλό λόγο του παππού, του πατέρα, του αδελφού, 
την εκτίμηση και τον σεβασμό τους προς το πρόσωπό 
μας. «Καλώς μας ήρθατε λεβέντες», «Είστε το μέλλον 
του Στρατού μας». Και εγώ να καμαρώνω και να 
έρχονται στην σκέψη μου τα λόγια του αείμνηστου 
καθηγητή μου Σκαλτσά «Αξιωματικός θα νιώσεις 
στην επαρχία, στα σύνορα. Εκεί που θα χαίρεις 
εκτίμησης και σεβασμού μαζί με τον δάσκαλο και τον 
ιερέα». Σήμερα, 25 χρόνια μετά ερχόμενος πάλι εδώ, 
στην Θράκη, στον Νομό Έβρου, νιώθω ακριβώς το 
ίδιο με τότε, φιλοξενία καθ' όλα άψογη, συνεργασία, 
συναδελφικότητα, αδελφοσύνη. Όλοι έτρεξαν να μας 
υποδεχτούν, να μιλήσουν με τους αδελφούς Έλληνες 
της Κύπρου που για πρώτη φορά επισκέφθηκαν 
οργανωμένα και μέσω της Υπηρεσιακής οδού, την 
πόλη. Συναισθήματα ανάμεικτα. Γνωστοί, άγνωστοι, 
συμμαθητές. Πρόσωπα που ξύπνησαν εικόνες του 
παρελθόντος, αναμνήσεις. Νιώσαμε σαν στο σπίτι μας. 
Μα είναι το σπίτι μας. Ο Έλληνας από αρχαιοτάτων 
χρόνων ήταν φιλόξενος και πίστευε στην δύναμη της 
φιλοξενίας. Για αυτό άλλωστε τιμούσε και δόξαζε τον 
Ξένιο Δία. Είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την φιλοξενία αυτή για αυτό 
είστε ευπρόσδεκτοι όλοι στη Μεγαλόνησο.

Αγαπητοί Εθνοφύλακες, υπογράφοντας σήμερα ενώ-
πιον σας, ως Διοικητής του 41 ΤΕΘ, το Πρωτόκολλο 
σύναψης Ειδικής Συνεργασίας-Σύσφιξης Σχέσεων 
Μονάδων Εθνοφυλακής Κύπρου-Ελλάδας με το ΤΕΘ 
Αλεξανδρούπολης, διασφαλίζονται και υπηρεσιακά 
πλέον, οι αδιάρρηκτοι δεσμοί που μας συνδέουν. 
Υποχρέωση μας είναι να τους κάνουμε ακόμα πιο δυ-
νατούς τόσο εμείς οι σημερινοί πρωταγωνιστές όσο 
και αυτοί που θα μας διαδεχθούν. Υπέρτατη τιμή για 
μένα η σημερινή παρουσία μου εδώ, ευχόμενος να 
υπάρξει μια εποικοδομητική συνεργασία, επισκέψεις 
σεμινάρια, δράσεις, σε ετήσια πλέον βάση, στα πλαί-
σια του δυνατού, προς όφελος της Υπηρεσίας και του 
Ελληνισμού. Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερ-
θώ και στους Εθνοφύλακες και των δύο Μονάδων οι 
οποίοι πλαισιώνουν σήμερα και υπογράφουν νοερά 
ως μάρτυρες το Πρωτόκολλο αυτό. Πιστοί στο καθή-
κον για την πατρίδα, ορκισμένοι να φυλάνε Θερμο-
πύλες οι μεν Εθνοφύλακες του 41 ΤΕΘ την μοιρα-
σμένη πόλη της Λευκωσίας οι δε Εθνοφύλακες του 
ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ την δική τους πόλη. Τις 
δικές μας πόλεις. Ο Εθνοφύλακας σήμερα καλείται 
να υπερασπίσει τα αυτονόητα, Πατρίδα, Θρησκεία, 
Οικογένεια. Έτοιμος να θυσιαστεί για την πόλη του, 
την εκκλησία της ενορίας του, την οικογένεια του. Τέ-
λος, κλίνω ευλαβικά το γόνυ στους τάφους των χιλιά-
δων ηρώων του Έθνους, επώνυμους και ανώνυμους 
χαιρετώ τις αιματοβαμμένες σημαίες του ένδοξου 
Στρατού μας και παρακαλώ την Μεγαλόχαρη αλλά 
και τον Τροπαιοφόρο Άγιο Γεώργιο, να έχουν υγιείς 
γερούς, δυνατούς εμένα και τον Διοικητή του ΤΕΘ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, φίλο και αδελφό Ανχη (ΠΖ) 
Γεώργιο Γαϊτάνη και να μας αξιώσουν να είμαστε πα-
ρόντες σαν απόστρατοι εορτασμού της σημερινής μέ-
ρας ως οι Διοικητές που υπόγραψαν το Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας.

Χαιρετισμός Διοικητή 41 ΤΕΘ Ανχη (ΠΖ) Μιχάλη Κρασιά
 κατά την τελετή αδελφοποίησης του ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με το 41 ΤΕΘ
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ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Τι όμορφη και εύηχη λέξη! Αρκεί κάποιος να την παρατηρήσει, να 
την αναλύσει, να την κατανοήσει!

ΕΘΝΟ-ΦΥΛΑΚΑΣ. Φύλακας του Έθνους. Φύλακας της σημαίας 
σου, της Πατρίδας σου, των ιερών συμβόλων σου, των οσίων και 
ιερών των προγόνων σου. Φύλακας της ίδιας σου της υπόστασης. 
Φύλακας και συνεχιστής των ιδανικών, του ένδοξου παρελθόντος 
σου.

Ταυτόχρονα όμως και ένα βαρύ φορτίο, μια ύψιστη αποστολή, 
που πέφτει στους μικρούς σου ώμους και σε γονατίζει από το 
αφόρητο βάρος, της ένδοξης κληρονομιάς του Έθνους μας, αυτό των 
ΕΛΛΗΝΩΝ.

Ή τάν ή επί τάς.

Πώς μπορείς να μην αισθανθείς το μεγαλείο της υπέρτατης 
θυσίας μιας Σπαρτιάτισσας μάνας, που απευθύνεται στο παιδί της; 

Πώς μπορείς να μην αισθανθείς δέος και ανατριχίλα και μόνο στη 
σκέψη ότι στη θέση της μπορεί να είσαι εσύ; 

«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων 
τιμιώτερον εστίν η Πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι 
μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι». Δηλαδή 
«Από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, 
η Πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο 
και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των 
ανθρώπων που έχουν φρόνηση.»

(Πλάτων: Κρίτων, 51β.)   Πλάτων – Κρίτων (αρχαίο κείμενο)

Πώς μπορείς λοιπόν να μένεις αμέτοχος και ασυγκίνητος μπροστά 
στο καθήκον, που σε καλεί κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό και που 
πηγάζει από τα παραπάνω αρχαία ρητά;

Πόση ικανοποίηση νιώθεις όταν αντιληφθείς ότι έβαλες έστω και 
ένα μικρό λιθαράκι στην αμυντική θωράκιση της Πατρίδας σου; Ότι 
έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις και στο μερίδιο που σου αναλογεί;

Το να φοράς τη στρατιωτική στολή και να φέρεις την ελληνική 
σημαία, είναι τιμή μα και πάνω από όλα καθήκον!

Εθνοφύλακας Υποδεκανέας (ΠΖ) Γεώργιος Μυλωνάς
του ΤΕΘ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

45ΓΕΣ/Α5

Τα Άρθρα και οι Μελέτες που δημοσιεύονται στο ομώνυμο τμήμα του περιοδικού εκφράζουν τη γνώμη 
και τις σκέψεις των συντακτών τους και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού και ο συντάκτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του Άρθρου ή της Μελέτης.



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

46 ΓΕΣ/Α5

Ενημέρωση

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΚΑΑΥ

Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης του θεσμού της Εθνοφυλακής και της διαρκούς μέριμνας 
για το προσωπικό του, καθιέρωσε τη δυνατότητα παραθερισμού των Εθνοφυλάκων των ενεργών ΤΕΘ μετά 
των οικογενειών τους στις παραθεριστικές σειρές του Μαΐου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, στα ΚΑΑΥ, 
στα οποία παραθερίζει το μόνιμο προσωπικό της Μονάδας στην οποία ανήκουν, ως επιβράβευση για τη 
συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητες των Μονάδων τους.

Η κατανομή και διάθεση οικημάτων στους Εθνοφύλακες θα γίνεται με μέριμνα των ΜΣ υπαγωγής των ΤΕΘ 
και βάσει των μορίων του Πίνακα, επί υφιστάμενων κενών οικημάτων στις παραπάνω παραθεριστικές σειρές 
και εφόσον δεν υφίσταται δικαιούμενο προσωπικό (ε.ε.-ε.α. στελέχη, εν ενεργεία και συνταξιούχοι πολιτικοί 
υπάλληλοι) που επιθυμεί τον παραθερισμό του. 

Ημερήσιο μίσθωμα όπως καθορίζεται στη Φ.890/35/1396134/Σ.2217/24 Μαϊ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ για τους Αξκούς, 
ενώ για τους Οπλίτες το κατώτερο μίσθωμα είναι 3,7 ευρώ ανά ημέρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΑΥ

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1
Εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα Κυριακής, 
πέραν της προβλεπόμενης παρουσίας στις εκπαιδεύσεις της 
Υπομονάδος τους

3

Τα μόρια
αφορούν

κάθε
συμμετοχή

και κάθε
βολή

2 Συμμετοχή σε ημερήσια εκπαιδευτική δραστηριότητα πλην Κυριακής 5
3 Συμμετοχή σε ΤΑΜΣ και Εθνικές Ασκήσεις Μεγάλης Κλίμακας 8

4 Συμμετοχή στην εκπαίδευση σε αντικείμενα Ειδικών Δυνάμεων από 
Κινητές Εκπαιδευτικές Ομάδες (ΚΕΟ) 3

5 Συμμετοχή σε περιοδική επάνδρωση Επιτηρητικών Φυλακίων 4

6

Επίδοση σε βολές:
- Εξαίρετη (βαθμολογία 90-100%)
- Πολύ καλή (βαθμολογία 80-89%)
- Καλή (βαθμολογία 60-79%)
- Μέτρια (βαθμολογία 40-59%).

4
3
2
1

7
Συμμετοχή σε Τμήματα Παρελάσεων – Απόδοσης
Τιμών σε Εθνικές Επετείους και τοπικές εορτές, εντός
ΠΕ Μονάδος – Σχηματισμού

4

8
Συμμετοχή σε Τμήματα Παρελάσεων σε Εθνικές
Επετείους, εκτός ΠΕ Σχηματισμού (π.χ. Αθήνα 25η
Μαρτίου, Θεσσαλονίκη 28η Οκτωβρίου)

8

9
Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς της
Μονάδος (π.χ. αιμοδοσία, δενδροφυτεύσεις,
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, κ.λπ.)

5

10 Συμμετοχή σε εγκεκριμένη ημερίδα ως ομιλητής 3

11 Συμμετοχή κατόπιν έγκρισης, σε αθλητικές δράσεις που συμμετέχουν 
οι ΕΔ 3

12 Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό «Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ» 3

Για περισσότερες πληροφορίες οι Εθνοφύλακες μπορούν να απευθυνθούν στη Μονάδα τους.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΓΕΣ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Α5

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ταξίαρχος Κίμων Κωστής
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αναστάσιος Κολέζας 
Υπολοχαγός (ΠΖ) Χρήστος Κουκουβίνος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού

Τηλεφωνική επικοινωνία:
210-6553134, 210-6553195

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

Ιστότοπος: www.ethnofi laki.army.gr

Eπισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνοφυλακής

 

   https://ethnofi laki.army.gr




