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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΣΤΗ Ν. ΚΥΠΡΟ

Εκπαίδευση στο ΕΠΚΕΑΑΠ 
από 13 Μαϊ 18 μέχρι 10 Ιουν 18

Αξιολόγηση της πιλοτικής συγκρότησης 
Λόχων Καταδρομών Εθνοφυλακής από 

Ομάδα Αξιολόγησης της ΑΣΔΕΝ

Εκπαίδευση στο ΕΠΚΕΑΑΠ Αξιολόγηση της πιλοτικής συγκρότησης 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΛΟΧΩΝ ΚΔ ΑΣΔΕΝ

Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΣ με την Υποδιοικητή της 
Αμερικανικής Διοίκησης Ευρώπης για θέματα 
Επιστράτευσης, Εφεδρείας και Εθνοφυλακής

Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΣ με την Υποδιοικητή της Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΣ με την Υποδιοικητή της 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΗΠΑ

  Είμαστε Παντού 
  Είμαστε Παντού 

για την Πατρίδα
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Ο Εθνοφύλακας 
αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του 
ψυχικού μεγαλείου του Έλληνα και 

της προσφοράς του προς την Πατρίδα, 
δηλώνοντας διαχρονικά παρόν στην 

υπεράσπιση της χώρας.
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ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÓÔÑÁÔÏÕ

Με πίστη στις στρατιωτικές αρετές, με αισιοδοξία, χαμόγελο, 
γενναιοψυχία, κύρος, άριστες ανθρώπινες σχέσεις και πνεύμα 
νικητή, η διατήρηση ενός αξιόμαχου, ευέλικτου, ποιοτικού και 
αποτελεσματικού Στρατού που θα αποτελεί ισχυρό πυλώνα 
εθνικής ισχύος και πανίσχυρη αποτρεπτική δύναμη, με 
μοναδικό σκοπό τη ΝΙΚΗ σε όλες τις επάλξεις, αξιοποιώντας 
το καλύτερο οπλικό του σύστημα, το ανθρώπινο δυναμικό του.

τ ο  μ έ λ λ ο ν
Ä é á ì ï ñ ö þ í ï õ ì å
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ΟΡΑΜΑ Α/ΓΕΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

Στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας «Σύναψης Ει-
δικής Συνεργασίας - Σύ-
σφιξης Σχέσεων Μονά-
δων Εθνοφυλακής» του 
ΓΕΣ με αντίστοιχες του 
ΓΕΕΦ και με την ευκαι-
ρία της ανακήρυξης του 
2018 ως «Έτος Εφεδρεί-

ας και Εθνοφυλακής», στη Ν. Κύπρο πραγματοποι-
ήθηκαν την 08 Ιουνίου 2018 στο Στρδο «ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ» στον Κόρνο (Λευκωσία), οι παρακάτω 

δράσεις: 

•    Τελετή «Σύ-
ναψης Ειδικής Συ-
νεργασίας - Σύσφι-
ξης Σχέσεων» με-
ταξύ των Διευθύν-
σεων Εθνοφυλα-
κής του ΓΕΣ και 

ΓΕΕΦ με υπογραφή σχετικού πρωτοκόλου «Ειδικής 
Συνεργασίας - Σύσφιξης Σχέσεων».

• Συμμετοχή σκοπευτικής ομάδας Εθνοφυλά-
κων από τις Μονάδες Εθνοφυλακής του ΓΕΣ στους 
ετήσιους Διαγωνιστικούς Σκοπευτικούς Αγώνες των 
ΤΕΘ του 
ΓΕΕΦ. 

Στη δρα-
στηριότητα 
έλαβαν μέ-
ρος 16 συ-

νολικά ομάδες οι 
οποίες αποτελού-
νταν από Εθνοφύ-
λακες του συνό-

λου των Μονάδων Εθνοφυλακής της Εθνικής Φρου-
ράς και αντιπροσωπευτική ομάδα αποτελούμενη από 
Εθνοφύλακες των Μονάδων Εθνοφυλακής του ΓΕΣ. 

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους 
της βολής, 
π ρ α γ μ α τ ο -
ποιήθηκε τε-
λετή βράβευ-
σης των πρω-
τ ε υ σ ά ν τ ω ν , 
ανά κατηγορία 
ομάδων και 
Ε θ ν ο φ υ λ ά -
κων, ενώ επι-
δόθηκαν και 
α ν α μ ν η σ τ ι -
κά διπλώματα 
στους συμμε-
τέχοντες. Στο 
πλαίσιο της 
ανωτέρω τε-
λετής πραγ-

ματοποιήθηκε η 
υπογραφή Πρωτο-
κόλλων «Σύναψης 
Ειδικής Συνεργασί-
ας - Σύσφιξης Σχέ-
σεων», από τους 
Διευθυντές των Δι-
ευθύνσεων Εθνο-
φυλακής του ΓΕΣ 
και του ΓΕΕΦ, και 
μεταξύ των Δκτών 
του ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ 
του ΓΕΣ και του 
11ου ΤΕΘ (ΛΑΡΝΑ-
ΚΑΣ) του ΓΕΕΦ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΣ-ΓΕΕΦ

Κύριο Γεγονός

δράσεις: 

ναψης Ειδικής Συ-
νεργασίας - Σύσφι-
ξης Σχέσεων» με-
ταξύ των Διευθύν-
σεων Εθνοφυλα-
κής του ΓΕΣ και 

νολικά ομάδες οι 
οποίες αποτελού-
νταν από Εθνοφύ-
λακες του συνό-

Διευθυντές των Δι-
ευθύνσεων Εθνο-
φυλακής του ΓΕΣ 
και του ΓΕΕΦ, και 
μεταξύ των Δκτών 
του ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ 
του ΓΕΣ και του 
11
ΚΑΣ) του ΓΕΕΦ.
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Την τελική φάση της δράσης παρακολούθησαν, 
o Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, κ. Σάββας Αγγε-
λίδης, η ηγεσία του ΓΕΕΦ, ο εκπρόσωπος του ΓΕΣ, 
οι Διοικητές των Σχηματισμών της Εθνικής Φρουράς 
καθώς και αριθμός στελεχών και Εθνοφυλάκων. 

Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου κ. Σάββας Αγ-
γελίδης, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, 
χαιρέτισε την πρωτοβουλία για την πραγματοποί-
ηση αυτής 
της δράσης, 
δηλώνοντας 
π α ρ ά λ λ η -
λα ότι η πα-
ρουσία των 
Εθνοφυλά-
κων από 
Μονάδες της 
Ε λ λ ά δ α ς , 
αποδεικνύ-
ει για ακό-
μη μία φορά 
την άριστη 
και αγαστή 
συνεργασία 
μεταξύ Ελ-
λάδας και Κύπρου σε θέματα άμυνας. Συνεχίζοντας, 
συνεχάρη τους Εθνοφύλακες για τον πατριωτισμό και 
την πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος που τους δι-
ακατέχει καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τις Μονάδες 
Εθνοφυλακής ζωτικό όργανο των ΕΔ. Επιπλέον, τους 
προέτρεψε να συνεχίσουν να δηλώνουν έμπρακτα το 
υψηλό τους φρόνημα και την αγάπη προς την Πατρί-
δα, παραμένοντας άγρυπνοι φρουροί στις επάλξεις 
και αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για τις νε-
ότερες γενιές. 

Ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος Ηλίας Λεο-
ντάρης, στο χαιρετισμό του υπογράμμισε τη μεγάλη 
συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις διάφορες δράσεις 
που έλαβαν χώρα μέχρι τώρα στο πλαίσιο του Θε-
ματικού «Έτους Εφεδρείας και Εθνοφυλακής», ανα-
φέροντας ότι αυτό αποτελεί απόδειξη της ένθερμης 
αποδοχής και του ενθουσιώδους εναγκαλισμού αυ-
τής της πρωτοβουλίας από το σύνολο των Εθνοφυ-
λάκων. Τόνισε τις αποδεδειγμένα υψηλές δυνατότη-
τες των Εθνοφυλάκων με αποτέλεσμα να συγκαταλέ-

γονται μεταξύ των κύριων συστατικών στοιχείων της 
Εθνικής Φρουράς.

Η συμμετοχή της σκοπευτικής ομάδας του ΓΕΣ 
στους ετήσιους σκοπευτικούς αγώνες της Εθνικής 
Φρουράς ήταν απόλυτα επιτυχής και απέσπασε τα 
ευμενή σχόλια των διαγωνιζομένων και παρευρισκο-
μένων, τόσο ως ομάδα πλήρως συγκροτημένη όσο 
και ως διαγωνιζόμενοι με τις ατομικές τους επιδόσεις.

Το ΓΕΕΦ 
σ υ ν ε χά ρ ε ι 
και ευχαρί-
στησε θερμά 
τόσο το ΓΕ-
ΕΘΑ όσο και 
το ΓΕΣ για 
την έγκρι-
ση συμμε-
τοχής των 
Ε/Ε Εθνο-
φυλάκων, οι 
οποίοι δη-
μιούργησαν 
άριστες σχέ-
σεις με τους 

Ε/Κ συναδέλφους τους, με την άψογη εμφάνιση και 
συμμετοχή τους και επιπλέον ευελπιστεί στην ανάλη-
ψη παρόμοιων δράσεων στο μέλλον για την ενίσχυ-
ση των δεσμών και εξύψωση του ηθικού των Εθνο-
φυλάκων.

Μετά το πέ-
ρας των δρά-
σεων η Ελλη-
νική αντιπρο-
σωπεία πραγ-
ματοπο ίησε 

προσκυνηματική 
επίσκεψη στα «Φυ-
λακισμένα Μνήμα-
τα» και στον «Τύμ-
βο της Μακεδονί-
τισσας».

σ υ ν ε χά ρ ε ι 
και ευχαρί-
στησε θερμά 
τόσο το ΓΕ-
ΕΘΑ όσο και 
το ΓΕΣ για 
την έγκρι-
ση συμμε-
τοχής των 
Ε/Ε Εθνο-
φυλάκων, οι 
οποίοι δη-
μιούργησαν 
άριστες σχέ-
σεις με τους 

Κύριο Γεγονός

ρας των δρά-
σεων η Ελλη-
νική αντιπρο-
σωπεία πραγ-
ματοπο ίησε 
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ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΑφιέρωμα - Παρουσίαση
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Μονάδα ιδρύθηκε το 1946 ως ΜΑΥ (Μονάδα Ασφάλειας Υπαίθρου) με δύναμη 

50 άνδρες, κατόπιν διαταγής της 25ης Ταξιαρχίας. Το 1947 μετονομάστηκε σε ΤΕΑ 
(Τάγμα Εθνοφυλακής Αμύνης) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και αριθμούσε δύναμη 400 
εθελοντών. Το 1948 μετονομάστηκε σε ΜΕΑ (Μονάδα Εθνοφυλακής Αμύνης) με 
έδρα το χωριό Μαΐστρος. Το Ιανουάριο του 1950, στο πλαίσιο της συγχώνευσης Μο-
νάδων σε ΤΕΑ (Τάγ-

ματα Εθνοφυλακής Αμύνης), ιδρύθηκε το 3248 ΤΕΑ, με 
έδρα την Αλεξανδρούπολη. Από το 1956 και μετά, το Τάγμα 
λειτουργεί με βάση τις διαταγές και διατάξεις που ισχύουν 
για την οργάνωση, λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση 
των Ταγμάτων Εθνοφυλακής. Το 2007 μεταστάθμευσε από 
το Στρδο «ΑΝΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» στο Στρδο 
«ΑΝΤΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΣΗ».

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Το παρόν χρονικό διάστημα, το ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟ-

ΛΗΣ παραμένει ένα από τα πιο δραστήρια και ενεργά Τάγ-
ματα Εθνοφυλα-
κής του Έβρου. 
Η αγάπη για την 
πατρίδα και το 
ενδιαφέρον για τη 
Στρατιωτική Υπη-
ρεσία που επιδει-
κνύουν οι Εθνο-
φύλακες του Τάγ-
ματος, σε συνδυ-
ασμό με το δυνα-
μισμό και τις και-
νοτόμες ιδέες των 

Δκσεων του Τάγματος, ανέδειξαν 
μια Μονάδα αναγνωρίσιμη σε 
επιχειρησιακή αξία, η οποία δύ-
ναται να ανταποκριθεί με επιτυ-
χία στην αποστολή της. Η μεγά-
λη και σταθερή εθελοντική προ-
σέλευση των Εθνοφυλάκων στην 
εκπαίδευση παρέχει τη δυνατό-
τητα εκπαίδευσης σε ειδικά αντι-
κείμενα, επαυξάνοντας με αυτό 
τον τρόπo τη μαχητική ισχύ του 

Τάγματος. Η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της εκπαί-
δευσης, η επιθυμία για εκμάθηση των επιχειρησιακών υλι-
κών και δυνατοτήτων του Τάγματος εδραιώνει την αυτοπε-
ποίθηση του προσωπικού και το αίσθημα ασφάλειας στους 
κατοίκους της πόλης. 



Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

Αξιολόγηση της πιλοτικής συγκρό-
τησης Λόχων Καταδρομών Εθνο-
φυλακής από Ομάδα Αξιολόγησης 

της ΑΣΔΕΝ.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -

ΤΑΜΣ «Επιχειρήσεις εντός 
Κατοικημένου Τόπου» των 
ΤΕΘ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ με συμμε-
τοχή Εθνοφυλάκων. 
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Διεξαγωγή ΤΑΜΣ 
«Εξασφάλιση 
Φράγματος – 
Εξάλειψη Σημείου
Αντίστασης» με 
συμμετοχή Εθνοφυ-
λάκων των ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.

Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 
συμμετείχαν στην ΤΑΜΣ «ΠΙΝΔΟΣ– 
ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΣ ΣΠΑΘΗ» στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων του Γ΄ ΣΣ.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Δράσεις Αποτροπής



Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

Επάνδρωση Επιτηρητικών Φυλακίων Προκάλυψης από 
ΤΕΘ της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, αναγνωρίσεις τοποθεσίας και 
ενημέρωση επί των Σχεδίων.

ΕΦ  «ΚΙΔΑΡΗΣ» ΕΦ «ΜΕΛΟΙΒΙΑ» 

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Εξασφάλιση 
Γέφυρας» από ΤΕΘ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Ελέγχου Κυκλο-
φορίας» από ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Χαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΧαιρετισμοί - Μηνύματα ΙεραρχίαςΕκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Δράσεις Αποτροπής
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ΕΦ «ΣΜΙΓΑΔΑ»
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Εκπαίδευση Μονάδων Εθνοφυλακής του Γ΄ 
και Δ΄ΣΣ στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο Εκπαί-
δευσης στον Αγώνα σε Αστικό Περιβάλλον 
(ΕΠΚΕΑΑΠ) της 71 Α/Μ ΤΑΞ. 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποι-
ήθηκαν ενσωμάτωσαν καινοτόμες ιδέες και 
εκτελέστηκαν με τρόπο πρωτότυπο.

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Εξασφά-
λιση Υποσταθμού της ΔΕΗ» 
από ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ την 
29 Απρ 18.



Χαιρετισμοί - Μηνύματα Ιεραρχίας

Εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων στη 
Βολή Μάχης Ταχείας Αντίδρασης 

(ΒΜΤΑ) από ΚΕΟ της Ι ΜΠ.

Διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Εξασφάλιση Υδροηλε-
κτρικού Φράγματος» από ΤΕΘ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Εκτέλεση Βολών 
από ΤΕΘ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
της 8ης Μ/Π 
ΤΑΞΠΖ.

Διεξαγωγή εκπαίδευσης στην οργά-
νωση και ανάπτυξη ΖΡ εφοδίων κατά 
την ημέρα και νύχτα από τους Εθνο-

φύλακες του ΛΚΔ ΤΕΘ ΡΟΔΟΥ.

Εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων στη 
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Ο Δκτής 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ παρακολούθησε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του 

ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ της 8ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Ο Δκτής της ΑΣΔΕΝ παρακολούθησε τους 
ετήσιους σκοπευτικούς αγώνες των Εθνο-
φυλάκων της ΠΕ/80 ΑΔΤΕ στη ν.  Κάλυμνο.

Ο Δκτής της ΑΣΔΕΝ παρακολούθησε τους Ο Δκτής της ΑΣΔΕΝ παρακολούθησε τους 
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Στις 20 Μαϊ 18 διεξήχθη στο «ΑΙΝΗΣΙΟ ΔΕΛ-
ΤΑ»   η προάσκηση της ΤΑΜΣ  «ΤΧΗΣ (ΜΧ) 
ΜΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» από το ΤΕΘ 
ΦΕΡΩΝ. Η άσκηση αφορά στη δυναμική εκ-
παίδευση και εμπλοκή των Εθνοφυλάκων 

στα επιχειρησιακά σχέδια της Μονάδας τους.

Στις  24 Ιουν 18 διεξήχθη στη περιοχή 
του λιμένα ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 

η ΤΑΜΣ  «ΚΥΚΛΩΨ», με συμμετοχή 
Εθνοφυλάκων του 

ΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

ΤΑΜΣ Τμημάτων Εθνοφυλακής 
Άμεσης Επέμβασης (ΤΕΑΕ), 

ενεργοποίηση – έλεγχος.

Στις 20 Μαϊ 18 διεξήχθη στο «ΑΙΝΗΣΙΟ ΔΕΛ-Στις 20 Μαϊ 18 διεξήχθη στο «ΑΙΝΗΣΙΟ ΔΕΛ-

Ο Δκτής  του Δ΄ ΣΣ παρακολουθεί 
την ΤΑΜΣ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΗ» στο ΠΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ  με συμ-
μετοχή Εθνοφυλάκων των ΤΕΘ 
της 29ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

Ο Δκτής  του Δ΄ ΣΣ παρακολουθεί 

Ο Δκτής Γ΄ ΣΣ 
παρακολουθεί τον 

απολογισμό 
Έργου Εθνοφυλα-

κής Α΄ Εξαμήνου και 
Προγραμματισμό 

Έργου Β΄ εξαμήνου 
2018 του Γ΄ Σώμα-

τος Στρατού.

κής Α΄ Εξαμήνου και 

Έργου Β΄ εξαμήνου 
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΗΠΑ

Ενημέρωση - Επικαιρότητα Εθνοφυλακής

Την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, ο Αρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφα-
νής, συναντήθηκε με την Υποδιοικητή 
της Αμερικανικής Διοίκησης Ευρώπης 
για θέματα Επιστράτευσης, Εφεδρεί-
ας και Εθνοφυλακής, Brigadier General 
Kate Leahy. Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθη-
κε ενημέρωση από τη Διεύθυνση Επι-
στράτευσης και Διεύθυνση Εθνοφυλα-
κής του ΓΕΣ, επί θεμάτων αρμοδιότη-
τάς τους, με σκοπό την προώθηση της 
συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις 
των ΗΠΑ και την εμβάθυνση των διμε-
ρών σχέσεων.

Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΣ με την Υποδιοικητή της 
Αμερικανικής Διοίκησης Ευρώπης για θέματα 
Επιστράτευσης, Εφεδρείας και Εθνοφυλακής
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Α/Α ΠΥΡΟΒΟΛΟ ZU - 23

Εξοπλισμοί – Σύγχρονα Στρατιωτικά Θέματα

Το δίδυμο αντιαεροπορικό (A/A) πυροβόλο 23 χιλιο-
στών ZU-23 είναι Ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται 
από πολλές χώρες, ανάμεσα τους και στην Ελλάδα. Ο σχε-
διασμός του ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και 
η κατασκευή του άρχισε το 1960 στη Σοβιετική Ένωση ενώ 
σήμερα κατασκευάζεται σε εργοστάσια στη  Ρωσία, Βουλ-
γαρία, Πολωνία, Αίγυπτο και Κίνα.

Σύντομη Ιστορία
Το πλήρες όνομα του ZU-23 (Ρώσικα: ЗУ-23) είναι 

«ЗенитнаяУстановка» ή στα Ελληνικά «Αντιαεροπορι-
κό Πυροβόλο». Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε στη Σοβιετική 
Ένωση για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της 
χώρας τη δεκαετία του 1950. Το ZU-23 σχεδιάστηκε για 
χαμηλή αντιαεροπορική άμυνα καθώς και άμυνα εδάφους/
επιφανείας (αντιαρματική και κατά προσωπικού) με δρα-
στικό βεληνεκές 2.5 χιλιομέτρων. Το 1955 η KBP παρου-
σίασε το Α/Α πυροβόλο ZU-1 και το δίδυμο αντιαεροπορι-
κό (A/A) πυροβόλο ZU-14. Το δεύτερο ήταν αυτό που πέ-
ρασε τις δοκιμές του Σοβιετικού Στρατού και έτσι ξεκίνησε 
η μαζική παραγωγή του. Μερικά χρόνια αργότερα, τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1960 παρουσιάστηκε η βελτιωμένη 
έκδοση του, το ZU-23 που χρησιμοποιείται σε δεκάδες χώ-
ρες ακόμα και σήμερα (με μικρές αναβαθμίσεις). Ανάμεσα 
τους είναι και η Ελλάδα, μία από τις ελάχιστες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στην Α/Α της άμυνα ένα τέ-
τοιο οπλικό σύστημα. Οι άλλες χώρες της ΕΕ που διαθέ-
τουν ZU-23 είναι οι: Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλαν-
δία, Λετονία, Ουγγαρία και Πολωνία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια του Γενικού Επιτελεί-

ου Στρατού (ΓΕΣ) για το ZU-23, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
του είναι τα ακόλουθα.

Διαμέτρημα: 23 χιλιοστά
Βάρος Κορμού: 50 χιλιόγραμμα
Βάρος Κάννης: 16 χιλιόγραμμα
Συνολικό Βάρος: 950 χιλιόγραμμα
Μήκος: 4.57 μέτρα
Πλάτος: 2.88 μέτρα
Ύψος: 1.22 μέτρα
Μήκος Κάννης: 2.01 μέτρα
Ικανότητα Κλίσεως: -10° εως +90°
Ικανότητα Περιστροφής: 360°
Τρόπος Λειτουργίας: Πίεση αερίων 

 και επανατατικού ελατηρίου
Μέγιστο Ύψος Βολής: 1500 μέτρα

Δραστικό Βεληνεκές: 2500 μέτρα
Θεωρητική Ταχυβολία: 2000 βλήματα/λεπτό
Πρακτική Ταχυβολία: 400 βλήματα/λεπτό
Τροφοδοσία: Γεμιστήρες με ταινία 

 50 βλημάτων
Αρ. Χειριστών: 5 ή 6
Ο αριθμός χειριστών μπορεί να διαφέρει αν υπάρχει 

οδηγός οχήματος μεταφοράς ή αν ένας χειριστής έχει επι-
πρόσθετα καθήκοντα οδηγού. Όλες τις ειδικότητες που 
απαιτούνται για το χειρισμό του τις βλέπουμε στην επόμε-
νη λίστα.

1. Σκοπευτής –Πυροβολητής
2. Χειριστής Α/Α διόπτρας
3. Αριστερός γεμιστής
4. Δεξιός γεμιστής
5. Στοιχειάρχης
6. Οδηγός οχήματος μεταφοράς (προαιρετικό)

Βασικά Μέρη

Πυρομαχικά
Το δίδυμο Α/Α πυροβόλο 

ZU-23 χρησιμοποιεί το δια-
μέτρημα 23×152mm που δεν 
το συναντάμε σε άλλα οπλι-
κά συστήματα, ενώ είναι με-
γαλύτερο ακόμα και από αυτά 
που χρησιμοποιούνται σε αρ-
κετά πυροβόλα όπλα μαχητι-
κών αεροσκαφών. Τα πυρο-
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μαχικά του τοποθετούνται σε μεταλλικά κιβώτια/γεμιστήρες 
χωρητικότητας 50 βλημάτων και είναι ενωμένα με μεταλλι-
κούς κρίκους (ταινία). Η ταχύτητα εξόδου του βλήματος εί-
ναι από 970 έως 980 μέτρα ανά δευτερόλεπτο ενώ η σφαί-
ρα έχει συνολικό μήκος 236 χιλιοστά με μήκος κάλυκα 152 
χιλιοστά και διάμετρο βλήματος 23 χιλιοστά.

Πυροβόλα 23 Χιλιοστών
Όπως κάθε όπλο, έτσι και τα δύο πυροβόλα του ZU-23 

απαιτούν συντήρηση με βασικό στοιχείο της διαδικασίας 
αυτής το λύσιμο και δέσιμό τους. Η συντήρηση τους είναι 
εφικτό να πραγματοποιηθεί λύνοντας το κάθε πυροβόλο 
σε μόλις 10 απάρτια. Αυτά είναι τα ακόλουθα:

1. Κάννη
2. Φορέας κλείστρου
3. Επανατατικό ελατήριο
4. Αποσβεστήρες
5. (Πίσω) καπάκι-κάλυμμα ασφάλισης
6. Μηχανισμός σκανδάλης
7. Πείρος ασφάλισης καλύμματος κορμού

8. Κάλυμμα κορμού
9. Κλείστρο
10. Σώμα του όπλου

Χρήση στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Το ZU-23 έχει μία σημαντική θέση στον Ελληνικό Στρα-

τό (ΕΣ). Επιπρόσθετα, καθώς η εμπλοκή τους στην Α/Α 
άμυνα είναι όλο και πιο περιορισμένη παρατηρούμε ότι 
στην πλειοψηφία των πρόσφατων ασκήσεων του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), η χρήση τους γίνεται για προ-
σβολή στόχων εδάφους/επιφανείας με εντυπωσιακά απο-
τελέσματα. 

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη εισαγωγή σε αυτό το αξι-
όλογο οπλικό σύστημα αξίζει να αναφέρουμε ακόμα μία 
φορά την άριστη απόδοση του πυροβόλου σε βολές εδά-
φους-επιφανείας, παρότι αρχικά δεν σχεδιάστηκε για την 
προσβολή τέτοιων στόχων. Το ZU-23 αποτελεί για τα Τάγ-
ματα Εθνοφυλακής ένα ισχυρό αμυντικό όπλο, ενισχύο-
ντας σημαντικά την αντιαρματική/αντιαβακική άμυνα που 
αυτά προτάσσουν.

Εξοπλισμοί – Σύγχρονα Στρατιωτικά Θέματα
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Η ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αρθρα & Μελέτες

Η Εθνοφυλακή 
από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα

Η Εθνοφυλακή αποτελεί οργανωμένη στρατιωτική δύ-
ναμη και απαντάται ως θεσμός και σε άλλες χώρες με το 
όνομα Εθνοφρουρά. Στην Ελλάδα εμφανίζεται από συστά-
σεως του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, με σκοπό την 
κάλυψη της ανάγκης οργανώσεως του πληθυσμού για την 
αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων ασφαλείας 
που παρουσιάζονταν εκείνη την ιστορική περίοδο.

Ως θεσμός καθιερώνεται με νομοθετική ρύθμιση το έτος 
1843, αλλά το 1879 καταργείται με την ψήφιση του Νόμου 
«Περί Στρατολογίας».

Το 1944, συγκροτείται Διοίκηση Εθνοφυλακής, επιπέ-
δου Μεραρχίας αποτελούμενη από 40 Μονάδες. Το 1949, 
αναβιώνει ο θεσμός της Εθνοφυλακής και οργανώνονται τα 
Τάγματα Εθνοφυλακής Άμυνας (ΤΕΑ). Το 1950, συγκρο-
τείται Διεύθυνση Εθνοφυλακής υπό το ΓΕΣ.

Αρχικά τα θέματα της Εθνοφυλακής ρυθμίζονται με το 
ΝΔ 485/1970, το οποίο καταργήθηκε από το ν.1295/1982 
που διαμόρφωσε το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας της 
Εθνοφυλακής μέχρι σήμερα.

Η Εθνοφυλακή σύμφωνα με το ν.1295/1982, συγκρο-
τείται από τον καιρό της ειρήνης ως Οργανική Ένοπλη Δύ-
ναμη του Στρατού Ξηράς. 

Οι έφεδροι Αξιωματικοί - Οπλίτες των Μονάδων Εθνο-
φυλακής ονομάζονται Εθνοφύλακες, οι οποίοι θεωρούνται 
στρατιωτικοί σε ενέργεια και υπάγονται στους στρατιωτι-
κούς νόμους και κανονισμούς, μόνο κατά το χρόνο που 
εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Θεωρείται δε ότι εκτε-
λούν διατεταγμένη υπηρεσία, εκείνοι στους οποίους έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση στρατιωτικής αποστολής, ή υπηρεσί-
ας, ή εκπαίδευσης και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που 
διαρκούν αυτές.

Το 1988 με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμ-
βουλίου (ΑΣΣ), διαλύθηκε η Διεύθυνση Εθνοφυλακής και ο 
χειρισμός των θεμάτων Εθνοφυλακής ανατέθηκε στη Διεύ-
θυνση Πεζικού του ΓΕΣ.

Σημείο επανεκκίνησης του θεσμού της Εθνοφυλακής 
αποτέλεσε ο Απρίλιος 2017, οπότε και συγκροτήθηκε εκ 
νέου η Διεύθυνση Εθνοφυλακής στο ΓΕΣ. 

Σήμερα, η Διεύθυνση εργάζεται δυναμικά προκειμέ-
νου να αναθεωρήσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 
1295/1982) ούτως ώστε να εκσυγχρονισθεί ο θεσμός και 
να αναβαθμιστεί η λειτουργία και η παρεχώμενη εκπαίδευ-
ση από τα Τάγματα Εθνοφυλακής.

Έμβλημα - Λάβαρο Εθνοφυλακής
Το Στρατιωτικό Έμβλημα της 

Εθνοφυλακής έχει σχήμα θυρεού 
και περιλαμβάνει ασπίδα σε κόκκινο 
χρώμα, που απεικονίζει την αμυντι-
κή θωράκιση της Χώρας και στάχυ σε 
κίτρινο χρώμα, που αποτελεί χαρα-
κτηριστικό της ελληνικής υπαίθρου, 
τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω 
στον κυανόλευκο σταυρό της Ελληνι-
κής Σημαίας, που είναι σύμβολο του Έθνους, επισημαίνο-
ντας τη συμβολή της Εθνοφυλακής στην άμυνα της πατρί-
δας μας.

Στο νέο Έμβλημα αναγράφεται το Δελφικό παράγγελ-
μα «Εχθρούς Αμύνου», «Να αμύνεσαι έναντι των εχθρών 
της πατρίδας». Ανήκει στο Χίλωνα το Λακεδαιμόνιο, πολι-
τικό, νομοθέτη, φιλόσοφο, ελεγειακό ποιητή και έναν από 
τους επτά σοφούς της Αρχαιότητας, που έζησε κατά τον 6ο 
αιώνα π.Χ. Τα περίφημα Δελφικά παραγγέλματα είναι 148 
λιτά αποφθέγματα, που ανήκουν στους επτά σοφούς της 
Αρχαίας Ελλάδας και είναι χαραγμένα σε περίοπτα σημεία 
του Ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς.

Το Λάβαρο της 
Εθνοφυλακής χρη-
σιμοποιείται ως δι-
ακριτικό της και 
έχει τρεις οριζόντι-
ες λωρίδες, κόκκι-
νου, πράσινου και 
μπλε χρώματος, 
πλάτους 29 εκ. και 
δύο ενδιάμεσες λε-
πτές λωρίδες κί-
τρινου χρώματος, 

πλάτους 5 εκ, ενώ στο κέντρο του φέρει το Στρατιωτικό 
Έμβλημα της Εθνοφυλακής.

 Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:

 • Η συμβολή στην Άμυνα της χώρας και η ενίσχυση 
και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρω-
ση της αποστολής τους.

 • Η συμβολή στην παθητική άμυνα και αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (πυρκαϊές, θεομηνίες, σεισμοί κ.λπ.).

 • Η υποβοήθηση του έργου του Στρατού σε περί-
πτωση μερικής ή γενικής επιστράτευσης.
 (Νόμος 1295/1982, Άρθρο 1ο)
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Την 23 Απρι-
λίου 2018, Δρία 
18 Εθνοφυλάκων 
του ΛΕΘ ΣΚΥ-
ΡΟΥ, συμμετείχε 
για πρώτη φορά 
στη Λιτανευτι-
κή Πομπή, κατά 
τον εορτασμό του 
πολιούχου του 
νησιού Αγίου Γε-
ωργίου.
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Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας του Αγ. Γεωργίου στη ν. ΣΚΥΡΟ

Εορτάστηκε και φέτος ο προστάτης των Ενόπλων Δυ-
νάμεων του Πεζικού, ο Άγιος Γεώργιος με όλες τις τιμές, 
παρουσία τμημάτων απόδοσης τιμών και αντιπροσωπεί-
ας Εθνοφυλάκων των Ταγμάτων Εθνοφυλακής της νήσου 
Κρήτης. Με το πέρας της τελετής ακολούθησε επίδειξη οπλι-
κών συστημάτων τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των 
προσκεκλημένων, των Εθνοφυλάκων και του λοιπού κοινού.

Με υλικά που προσφέρθηκαν εξολοκλή-
ρου από τους Εθνοφύλακες, χωρίς οικονομι-
κή επιβάρυνση για την υπηρεσία και με δική 
τους εθελοντική εργασία, κατασκευάστηκε 
από το ΤΕΘ Χανίων, στον χώρο του Πεδίου Βολής της Αγυιάς, μία 
πρόχειρη κατασκευή για εκπ/ση σε εκκαθάριση οικίας (Kill House).

Εορτασμός Αγ. Γεωργίου στην ν. ΚΡΗΤΗ

Κατασκευή Εκπαιδευτικού Χώρου 
για τη διεξαγωγή ΤΑΜΣ «Εκκαθάριση 

Οικίας» (Kill House) στη ν. ΚΡΗΤΗ



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Δράσεις Εξωστρέφειας
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Συντήρηση Οστεοφυλακίου Δολιανών από 
Εθνοφύλακες του ΤΕΘ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Τοποθέτηση Ιστού και Σημαίας στην Ιερά 
Μονή Αγ. Συμεών στη ν. ΚΕΡΚΥΡΑ

Διάθεση Τροφίμων στην 
Ιερά Μητρόπολη Πωγωνιανής 

και Κονίτσης

Συντήρηση Οστεοφυλακίου Δολιανών από 

Τοποθέτηση Ιστού και Σημαίας στην Ιερά 

Διάθεση Τροφίμων στην Ιερά Μητρόπολη 
Κέρκυρας



Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Δράσεις Εξωστρέφειας
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Διάθεση Τροφίμων στην Ιερά Μονή 
Γηρομερίου από Eθνοφύλακες 

του ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Επίδειξη  οπλισμού – υλικών και οχη-
μάτων από τους Εθνοφύλακες των ΤΕΘ 
στις εορταστικές εκδηλώσεις της 29ης 
Μ/Π ΤΑΞΠΖ για την εορτή του προστά-
τη του Στρατού, Αγ. Γεωργίου στο Στρδο 
«ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΒΙΚΤΩΡΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ»

Λιτανεία Εικόνας Αγ. Μάρκου 
από Εθνοφύλακες του 

ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ την 25 Απρ 18

Λιτανεία Εικόνας Αγ. Μάρκου 
από Εθνοφύλακες του 

ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ την 25 Απρ 18

 Εργασίες συντήρησης Πλατείας στο Χωριό 
Πλαίσιο Θεσπρωτίας από Εθνοφύλακες του 

ΤΕΘ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
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Ο ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΑΣ Δράσεις Εξωστρέφειας

Στη ΛΑΦ Ιωαννίνων για τις Φρουρές Ιωαννί-
νων- Άρτας- Κόνιτσας την 06 Μαϊ 18

Στο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας για τη 
Φρουρά Ηγουμενίτσας- Φιλιατών την 06 Μαϊ 18

Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας για τη 
ν. ΚΕΡΚΥΡΑ

Παρέλαση Εθνοφυλάκων του ΤΕΘ ΚΕΡΚΥΡΑΣ την 21 Μαϊ 18

Στη ΛΑΦ Ιωαννίνων για τις Φρουρές Ιωαννί-

Στο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας για τη 

Στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας για τη 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΣ/Α4 (ΔΕΣ) - A5 (ΔΕΘ) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΓΕΣ/Α΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΓΕΣ/Α5

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Σχης (ΠΖ) Αναστάσιος Κολέζας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σχης (ΠΒ) Αλέξανδρος Χατζηαλεξάνδρου

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

- ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού

Επισκεφθείτε μας:
www.ethnofi laki.army.gr


