
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

   Θεσσαλονίκη, 03/09/2021 
 

Των: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας 

  Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης 
 
ΠΡΟΣ:  Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
 
 
ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Εθνοφυλακής» 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Οι πρόσφατες πυρκαγιές, πλην της συμβολής των αρμοδίων κρατικών Υπηρεσιών για την 
κατάσβεσή τους, απέδειξαν και τον χρήσιμο ρόλο, που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
εθελοντές σε ανάλογες περιστάσεις, χωρίς, μάλιστα, κρατική δαπάνη. Οι εθελοντές, ως 
δεξαμενή έμψυχου υλικού, χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και τίθενται προς αξιοποίηση 
από τα διάφορα κράτη, όπου  και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, ως Εθνοφυλακή. 
Αντίθετα με την διεθνή λοιπόν πρακτική, η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τον θεσμό αυτόν, 
σχεδιάζοντάς τον, επί σειρά ετών, οργανωτικά ή αναδιοργανώνοντάς την Εθνοφυλακή με 
σχέδια επί σχεδίων, τα οποία, απλώς, παραμένουν μη υλοποιήσιμα, μέχρι τούδε. 
Ουσιαστικά, η Ελληνική Εθνοφυλακή, επιχειρησιακά, δεν υφίσταται ή αν στα σχέδια 
υφίσταται, επιχειρησιακά είναι ανενεργή, με το φρόνημα των Εθνοφυλάκων να είναι 
ιδιαιτέρως χαμηλό, ένεκα της αδιαφορίας που εισπράττουν για την προσφορά τους από 
την Πολιτεία. Παρά, δε, το γεγονός ότι οι Εθνοφύλακες διακατέχονται από αίσθημα 
φιλοπατρίας, εμφορούμενοι από το ανιδιοτελές εθελοντικό πνεύμα, παγίως, δεν τους 
χρησιμοποιεί, ούτε τους καλεί η πατρίδα, εκεί όπου κρίνεται ότι μπορούν να προσφέρουν. 
Αν δεν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για την ενεργοποίηση του ως άνω θεσμού 
ή αν υπάρχει αδυναμία σχεδιασμού της Εθνοφυλακής, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μελετηθεί 
το αντίστοιχο ελβετικό ή ισραηλινό πρότυπο από σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου σας, ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα για την αρτιότερη 
υποστήριξη των σχετικών αναγκών άμυνας και πολιτικής προστασίας της πατρίδας μας. 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 
1. Αν σχεδιάζετε την ελληνική Εθνοφυλακή, πότε θα ολοκληρώσετε τον σχεδιασμό της, 
ώστε να προχωρήσετε στην επιχειρησιακή αξιοποίησή της; Σε περίπτωση μη υφισταμένου 
σχετικού σχεδιασμού, ποιοι είναι οι στόχοι σας για την αναβάθμισή της και την αξιοποίησή 
της; 
 
2. Θα υλοποιήσετε τα σχέδια περί ανάπτυξης Τμημάτων Παλλαϊκής Άμυνας («ΠΑΜ») και 
Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης («ΠΣΕΑ»; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι; 
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3. Προτίθεσθε να δημιουργήσετε Εθνοφυλακή αστικών περιοχών, κατά το πρότυπο των 
Η.Π.Α.; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι; 
 
4. Προτίθεσθε να προβείτε σε διοργάνωση ευκαιριών διαλόγου με Εθνοφύλακες και 
εφέδρους καταδρομείς, που διακατέχονται από ενδιαφέρον για τον στρατό και την Ελλάδα, 
προκειμένου  να καταγράψετε τις απόψεις τους για μια αποτελεσματικότερη Εθνοφυλακή; 
 
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές 
 
 
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 
 
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 




