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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 40 ΧΡΟΝΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες,

Πολιτικό Προσωπικό, άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς

Γιορτάζουμε σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια τη συμπλήρωση 40

χρόνων από την ίδρυση της Εθνικής Φρουράς, των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής

Δημοκρατίας.

Σαν σήμερα πριν 40 χρόνια, στις 4 Ιουνίου 1964, η Βουλή των Αντιπροσώπων

αποφάσισε τη δημιουργία στρατιωτικής δύναμης με την επωνυμία "Εθνική Φρουρά",

ψηφίζοντας το νόμο "Περί Εθνικής Φρουράς", με τον οποίο άρχισε ουσιαστικά η

συγκρότηση του Κυπριακού Στρατού.

Με σύμβολο και λάβαρο την οικουμενικότητα του ελληνικού πνεύματος, την

αδούλωτη ελληνική ψυχή και τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, την επαγρύπνηση και την

ετοιμότητα για τη διασφάλιση των εθνικών δικαίων από κάθε επιβουλέα, καθιερώθηκε ως

έμβλημά της ο Δικέφαλος Αετός.

Από της ιδρύσεώς της, κλήθηκε να προασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της

Κυπριακής Δημοκρατίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα του κυπριακού λαού, αντιμέτωπη

με την πρώτη σοβαρή στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο τον Αύγουστο του

1964 και την τουρκική εισβολή του '74, της υπέρτατης δοκιμασίας του κυπριακού

ελληνισμού και ολόκληρου του Έθνους. Παρά τον άνισο αγώνα με τον εισβολέα,

γράφτηκαν ώρες ηρωικού ήθους, υψωμένες στη σφαίρα του θρύλου και πέρασαν στην

ιστορία ως στιγμές μεγαλείου, ανάτασης και εθνικής υπερηφάνειας.

Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς.

Οι αγώνες της Εθνικής Φρουράς, εξαίσιας πολεμικής αριστείας, αποτέλεσαν και

συνεχίζουν ν' αποτελούν πηγή εμπνεύσεων και παροτρύνσεων όλων ημών των

μεταγενέστερων της ένδοξης ιστορίας της, κληροδοτώντας μας με την ιερή αποστολή της

άμυνας της Κύπρου.

Από το 1974 και μέχρι σήμερα, η Εθνική Φρουρά επιτέλεσε και επιτελεί σημαντικό

έργο. Ακολουθώντας συνεχή εξελικτική πορεία, εκμεταλλευόμενη τις σύγχρονες

τεχνολογικές εξελίξεις και στελεχούμενη συνεχώς από άρτια εκπαιδευμένα στελέχη, έχει
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σήμερα καταστεί, μετά την πολυετή ενίσχυσή της από το υστέρημα του κυπριακού λαού,

μια υπολογίσιμη και αξιόμαχη αποτρεπτική δύναμη. Μια δύναμη με άριστη οργάνωση,

σύγχρονο εξοπλισμό και με υψηλό βαθμό εκπαίδευσης, ισάξια των Ενόπλων Δυνάμεων

των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, κύριο σταθεροποιητικό παράγοντα, ειρήνης και

ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Πέρα από το καθαρά στρατιωτικό της έργο, το κοινωνικό πεδίο δράσης της

Εθνικής Φρουράς και το επιτελούμενο πολλαπλό έργο ειρηνικής περιόδου, αποτελεί

αναμφίβολα και ηθικό της τίτλο. Η συνδρομή στην αντιμετώπιση θεομηνιών και άλλων

έκτακτων καταστάσεων, η εθελοντική προσφορά αίματος, η συμμετοχή στην καταπολέμη-

ση των ναρκωτικών και του aids, η συνδρομή στην αναδάσωση της χώρας και της

προαγωγής του κυπριακού αθλητισμού και η παροχή κάθε δυνατής αρωγής προς τους

Κοινωνικούς Φορείς και τις Αρχές της Δημοκρατίας, έχουν καταξιώσει επάξια την Εθνική

Φρουρά στη συνείδηση του κυπριακού λαού.

Η επίτευξη του πρώτου Εθνικού Στρατηγικού Στόχου, η ένταξη της χώρας μας

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίδει νέα διάσταση στην Εθνική Φρουρά. Διανοίγει νέους

ορίζοντες και προοπτικές, ενισχύει και αναβαθμίζει το γενικότερο ρόλο της. Ο τομέας των

δραστηριοτήτων και υποχρεώσεών της διευρύνεται, ενώ η αποστολή της ξεφεύγει πλέον

από τα στενά Εθνικά πλαίσια και τα όρια της Κύπρου.

Καλείται για πρώτη φορά στην ιστορίας της, να εξέλθει των συνόρων της

Κυπριακής Δημοκρατίας και να διαδραματίσει, μέσα στα πλαίσια της Κοινής Ευρωπαϊκής

Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωταγωνιστικό ρόλο στο

νοτιότερο άκρο της και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η διατήρηση στο κατεχόμενο τμήμα της Πατρίδας μας ισχυρών Τουρκικών

Δυνάμεων Κατοχής επί τριάντα χρόνια επιφορτίζει την Εθνική Φρουρά με το χρέος της

ασφάλειας, αμυντικής θωράκισης και προάσπισης των Εθνικών μας συμφερόντων και της

επιβίωσης μας στη γη των πατέρων μας.

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι,

Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, Άνδρες και Γυναίκες της Εθνικής Φρουράς.

Η σημερινή επέτειος, εκτός από ημέρα απολογισμού του επιτελέσαντος έργου,

αποτελεί και ημέρα ευλαβικού λογισμού προς τα μέλη της Εθνικής Φρουράς που έπεσαν

κατά τους αγώνες της, υπέρ "βωμών και εστιών", αλλά και όλων εκείνων που για διάφορες

αιτίες έδωσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και με τη θυσία τους

καθαγίασαν τους αγώνες της Εθνικής Φρουράς. Αιωνία η άχραντη μνήμη των ηρώων

αυτών και μαρτύρων του μεγαλουργού και τραγικού Ελληνισμού της Κύπρου.

Με πίστη στο Θεό και στους Προστάτες μας Αγίους, μνήμονες των θυσιών των

αθανάτων προγόνων μας, θεματοφύλακες της βαριάς κληρονομιάς μας, ενωμένοι,

πειθαρχημένοι, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσιωμένοι αποκλειστικά και μόνο στα

στρατιωτικά μας καθήκοντα, ας εργασθούμε σκληρά και με ενότητα των προσπαθειών
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στον κοινό σκοπό, για την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και επιχειρησιακής

ετοιμότητας των Μονάδων μας, έτοιμοι για κάθε θυσία, αν η τιμή, η ανεξαρτησία, η

ελευθερία και η εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας, το απαιτήσουν.

Ως Αρχηγός του ΓΕΕΦ, σας συγχαίρω για το έργο που επιτελέσατε και επιτελείτε

και σας καλώ να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη, με πνεύμα απόλυτης συνεργασίας,

αγάπης, σύμπνοιας και αλληλοσεβασμού, ώστε ν' ανταποκριθούμε πλήρως στις

προσδοκίες του κυπριακού λαού, που εναποθέτει σε μας την ασφάλεια και άμυνά του.

Με τις σκέψεις αυτές και ευχές για ευημερία του λαού μας και ευόδωση των

προσπαθειών για επίτευξη και του δεύτερου Εθνικού Στρατηγικού μας Στόχου, δηλαδή την

επανένωση της Κύπρου μας, σας καλώ να αναφωνήσουμε:

Ζήτω το Ελληνικό Έθνος

Ζήτω η Κύπρος

Ζήτω η Εθνική Φρουρά

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Νικολοδήμος

Αρχηγός
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Η πρώτη ιστορική παρέλαση της Εθνικής Φρουράς στις 28 Οκτωβρίου 1964, εθνική επέτειο του ΟΧΙ του 1940.

Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία  στην παρουσία του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του Υπουργού

Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Πέτρου Γαρουφαλιά, του Υπουργού Εσωτερικών και Άμυνας Πολύκαρπου

Γιωρκάτζη, του Προέδρου της Βουλής Γλαύκου Κληρίδη, του Υπουργού Εργασίας τότε και νυν Προέδρου της

Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου και  άλλων επισήμων.
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Παρέλαση της Εθνικής Φρουράς στις 28 Οκτωβρίου 1965



Ταξχου Γρηγόριου Σταμούλη

ΓΕΝΙΚΑ

«Του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει» είναι φράση, που δεν ελέχθη τυχαία.

Θα λέγαμε ότι την επαύριον της ολοκληρωτικής κατάληψης υπό των Τούρκων της

Ελλάδας δημιουργήθηκαν τα πρώτα αντάρτικα Σώματα.

Είναι γνωστό ότι η άλωση της Κωνσταντινούπολης που επισφράγισε το θάνατο

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, συνετελέσθη στις 29 Μαϊου 1453. Μιας αυτοκρατορίας

που κι αν ακόμα δεν ήταν ελληνική, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, ο έλεγχός της από

μερικώς έως πλήρης, αναλόγως ιστορικής στιγμής, ήταν στα χέρια Ελλήνων. Χρειάστηκαν

όμως άλλα επτά χρόνια, για να σβήσει και η τελευταία εστία του Ελληνισμού.

Το 1456 κυριεύτηκε το δουκάτο της Αθήνας. Την Αθήνα επισκέφθηκε ο ίδιος ο

Μωάμεθ, ο οποίος από θαυμασμό προς τον αρχαίο πολιτισμό της, της παραχώρησε

σημαντικά προνόμοια αυτοδιοίκησης. Το 1460  κυριεύτηκε το δεσποτάτο του Μυστρά

και είναι αλήθεια χωρίς μεγάλη προσπάθεια, διότι γι΄αυτό φρόντισαν οι αιματηρές

αλληλομαχίες των Παλαιολόγων Θωμά και Δημητρίου, αδελφών του τελευταίου και

μαρτυρικού αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Μετά δε την πτώση του Μυστρά ο μεν πρώτος

κατέφυγε στη Ρώμη όπου βρήκε προστασία από τον Πάπα, ο δε δεύτερος προσχώρησε

στον κατακτητή, στον οποίο παραχώρησε και την κόρη του για το χαρέμι του.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΄21

Τα αντάρτικα Σώματα δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια ούτε στιγμή, έλαβαν δε

μέρος στις ουκ ολίγες απελευθερωτικές προσπάθειες του σκλαβωμένου γένους, ίσως να

ξεπερνούν σε αριθμό τις εκατόν πενήντα, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν

υποκινούμενες από άλλα κράτη, τα οποία ευρίσκοντο σε διένεξη με την Τουρκία και

επεδίωκαν τον ξεσηκωμό των Ελλήνων για αντιπερισπασμό και όταν βεβαίως

διευθετούσαν τις διαφορές τους, εγκατέλειπαν τους Έλληνες στη μανία του βάρβαρου

κατακτητή. Μερικές  από τις απελευθερωτικές προσπάθειες είναι οι παρακάτω : 

- 1463 : Πρώτος Τουρκοβενετικός Πόλεμος . Ξεσηκώνεται η Κρήτη, η Μάνη, η

Αρκαδία και η Σπάρτη. Οι Βενετοί ηττώνται και ακολουθούν ερημώσεις και καταστροφές

στο Μοριά.

- 1475 : Δεύτερος Τουρκοβενετικός Πόλεμος. Τουρκική απόπειρα κατάλη-

ψης της Λήμνου, την οποία υπερασπίζονται Έλληνες και Βενετοί. Σκοτώνεται ο αρχηγός

των Ελλήνων, αλλά ο ηρωϊσμός της κόρης του ΜΑΡΟΥΛΑΣ σώζει τη Λήμνο.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ 1821
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- 1494 : Ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Η΄  μπαίνει στη Ρώμη με σκοπό να

πολεμήσει τους Τούρκους στην Ανατολή και να ανασυστήσει τη Βυζαντινή

Αυτοκρατορία. Οι Χριστιανικοί λαοί ξεσηκώνονται.

- 1572 : Η Μάνη  ξεσηκώνεται από τους αδελφούς Μελισσηνούς, τον επίσκοπο

Επιδαύρου Μακάριο και το Χωροδεσπότη Θεόδωρο. Ο ξεσηκωμός εξαπλώνεται στο

Μοριά, στη Ρούμελη, στη Μακεδονία και στο Άγιον Όρος.

- 1611 : Ο Κάρολος , Δούκας του Νεβέρ, απόγονος των Παλαιολόγων, διεκδικεί

κληρονομικά δικαιώματα στο βυζαντινό θρόνο. Συνεννοείται και ξεσηκώνει τους Μανιάτες.

Το κίνημα εξαπλώνεται σε όλη σχεδόν τη Βαλκανική.

- 1770 : Πρώτος Ρωσοτουρκικός Πόλεμος . Τα γνωστά στην Ελλάδα ως

Ορλωφικά. Ο ρωσικός στόλος εισέρχεται στη Μεσόγειο. Ολόκληρη η Ελλάδα επαναστατεί.

Η κακή συμπεριφορά των αδελφών Ορλώφ και η ανεπάρκεια των πολεμικών μέσων των

Ρώσων προκαλούν αποτυχία. Ο ρωσικός στόλος εγκαταλείπει τους Έλληνες και οι

τουρκαλβανοί πλημμυρίζουν το Μοριά.

Είναι νομίζω, περιττό να πούμε ότι μετά από κάθε αποτυχημένη

απελευθερωτική προσπάθεια το μένος των βαρβάρων κατακτητών προκαλούσε

καταστροφές, λεηλασίες, βανδαλισμούς και θανατώσεις πλήθους Ελλήνων, τα οποία

όμως όχι μόνο δεν πτοούσαν το σκλαβωμένο γένος, αλλά απεναντίας χαλύβδωναν την

πίστη του και γιγάντωναν τη θέληση  του για αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, διότι το

πάθος και η φλόγα για ελευθερία έκαιγαν μέσα του.

Δεν δημιουργήθηκε τυχαία ούτε εύκολα το νεοελληνικό κράτος. Οι ηρωικοί

πρόγονοί μας ανέβηκαν δια πυρός και σιδήρου τα σκαλοπάτια της ελευθερίας. Θυσίασαν

τα πάντα και τη ζωή τους ακόμα, για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα το μέγιστο

αγαθό της ελευθερίας.

ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Οι επαναστάτες, που όσο περνούσε ο καιρός όλο και πλήθαιναν, δημιούργησαν

τα καπετανάτα με αρχηγούς, που τους είχε επιβάλλει η παλληκαριά ή το πολεμικό τους

παρελθόν. Αυτούς για να τους δυσφημίσουν οι Τούρκοι τους ονόμασαν κλέφτες. «Το

κλέφτες βγήκε από την εξουσία» γράφει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του.

αλλά ο λαός με το αλάθητο κριτήριό του, τους έδωσε τιμητική θέση στην ψυχή του και

γρήγορα ο χλευαστικός τίτλος του Κλέφτη, έγινε τιμητικός και συνώνυμος του ήρωα,

ταυτόσημος με την παλληκαριά και το αδούλωτο πνεύμα, την υπερηφάνεια και την

ελπίδα των δύστυχων ραγιάδων. Και όταν ήλθαν τα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα

οι κλέφτες έγιναν η βαριά σπάθα της Επανάστασης, οι εκδικητές των αμέτρητων

ατιμώσεων, εξευτελισμών και ταπεινώσεων, οι παραστάτες του ματωμένου

λάβαρου της ελευθερίας.

Γράφει γι΄ αυτούς ο Σπυρίδων Τρικούπης στο έργο του «Ιστορία  της Ελληνικής
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Επαναστάσεως» :«Η αγάπη της ελευθερίας είναι έμφυτος εν ταις καρδίαις των ανθρώπων

και οσάκις η κοινωνία δεν παρέχει αποχρώσας υπέρ αυτής εγγυήσεις, ο κοινωνικός βίος

καταντά ζυγός βαρύς. Πολλοί τότε, προτιμώντες παντός άλλου καλού την απόλαυσιν της

ελευθερίας αν και αγρίας και ακανονίστου, απαρνούνται οικειοθελώς πάσαν συμβίωσιν

μετά των ομοίων, και πλανώμενοι ημέραν και νύκτα εις αγρίους τόπους καταντούν δια την

συντήρησιν της προσωπικής ελευθερίας και της φυσικής υπάρξεως λυμεώνες και όλης της

κοινωνίας. Τοιαύτη κατάστασις της κοινωνικής ελευθερίας, επικρατήσασα εν Ελλάδι, αφού

η Ελλάς υπεδουλώθη, προήγαγε τάξιν ανθρώπων γνωριζομένων υπό το όνομα

«Κλεπτών».

Ο Τούρκος δυνάστης, μη δυνάμενος να καθυποτάξει τους ενόπλους αυτούς

αντάρτες, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει με τους ισχυρότερους και να τους αναθέσει

την τήρηση της δημόσιας τάξης και τη φρούρηση των επαρχιών από τις επιδρομές των

άλλων κλεφτών. Οι ένοπλοι αυτοί ανομάστηκαν αρματολοί, οι οποίοι τις περισσότερες

φορές έρχονταν σε αντίθεση με τους Τούρκους και ξαναγύριζαν στην προηγούμενη

κατάσταση, για να τους διαδεχτούν άλλοι. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στο έργο

του «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» αναφέρει, ότι η τάξη αυτή των αρματολών υπήρχε

και πριν την Τουρκοκρατία, όταν οι Βενετοί για να περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις τους

πλαισίωσαν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις με μάχιμα σώματα, που σχημάτιζαν από την

εθελοντική στράτευση των χριστιανών υπηκόων τους. Οι εναλλαγές αυτές ήσαν τόσο

συχνές, ώστε οι λέξεις «αρματολός» και «κλέφτης» να γίνουν περίπου ταυτόσημες και να

συγχέονται μεταξύ τους.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Εκτός από τους αρματολούς και τους κλέφτες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας

υπήρχαν και τρεις εστίες συγκροτημένου ελληνικού στρατού :

ΠΡΩΤΗ τα Επτάνησα. Εκεί καταφεύγουν πολλοί εκ των κλεφτών κατά το τέλος

του 18ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι εξαπέλυσαν άγριο και ανελέητο κυνηγητό για να

διαλύσουν το καθεστώς της κλεφτουριάς που είχε δημιουργηθεί στην καρδιά της

αυτοκρατορίας. «Κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαρί και κλέφτης» λέει το

δημοτικό τραγούδι.

Εκεί, κάτω από τη ρωσική, γαλλική και αγγλική σημαία,

θα δημιουργηθεί μια συστηματική οργάνωση κάποιων

πολεμικών δυνάμεων του έθνους και θα αναδειχθούν μερικοί εκ

των αρχηγών, που θα το οδηγήσουν στην αποφασιστική

αναμέτρησή του με τον Τούρκο κατακτητή. Πρώτοι οι Ρώσοι,

όταν πήραν τα Επτάνησα το 1793, σκέφτηκαν να τους

χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ναπολέοντα και συγκρότησαν τα

πρώτα ελληνικά σώματα. Όταν οι Γάλλοι έδιωξαν τους Ρώσους

από τα Επτάνησα το 1807, όχι μόνο δεν διέλυσαν τα ελληνικά σώματα αλλά τα

συμπλήρωσαν και τα ανασχημάτισαν. Κατά τη διάρκεια της αγγλικής κατοχής αυτά
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αυξήθηκαν και συστηματοποιήθηκαν ακόμη περισσότερο και εισήλθαν στις τάξεις των

Αξιωματικών από τις ενδοξότερες μορφές του 21, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο

Νικηταράς, ο Πλαπούτας, ο Βιλαέτης, οι Πετμεζαίοι και πολλοί άλλοι.

ΔΕΥΤΕΡΗ οι ηγεμονίες του Δούναβη. Εκεί, από τη συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή

απαγορευόταν η παρουσία τουρκικού στρατού, επομένως οι πολεμικές δυνάμεις των

ηγεμονιών αυτών ήταν συγκροτημένες από χριστιανούς στους οποίους συμπερι-

λαμβάνονταν και πολλοί Έλληνες, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των Διοικητών

των στρατιωτικών Μονάδων και έτσι αναπτύχθηκαν αξιόλογες ηγετικές φυσιογνωμίες, που

προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα.

ΤΡΙΤΗ η Μάνη. Στην περιοχή αυτή είχε δημιουργηθεί μια ιδιότυπη κατάσταση

αυτοδιοίκησης. Ήταν η αφετηρία κάθε επαναστατικής απόπειρας και το μόνιμο καταφύγιο

της μοραϊτικης κλεφτουριάς. 

Η αδιάκοπη πολεμική ενασχόληση, η φτώχεια των κατοίκων και το κακοτράχηλα

έδαφος είχαν δημιουργήσει πολεμιστές με απίθανες ικανότητες, που δεν ήταν δυνατόν να

υποτάξουν οι Τούρκοι και έτσι περιορίστηκαν αναγκαστικά στην επιβολή ετήσιου φόρου,

τον οποίο όμως σπάνια πλήρωναν.

ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επανάσταση του 1821 ήταν υπόθεση καθαρά

ελληνική . Οργανώθηκε μεθοδικά και συστηματικά από

Έλληνες. Οι εμπνευστές της ιδέας και πρωτεργάτες

της προετοιμασίας ήταν ο Αθανάσιος Τσακάλωφ από

τα Ιωάννινα, ο Νικόλαος Σκουφάς από την Άρτα και ο

Εμμανουήλ Ξάνθος από την Πάτμο, οι οποίοι το 1814

στην Οδησσό της Ρωσίας ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία,

η οποία μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε σε όλη την

Ελλάδα και προετοίμασε τον αγώνα κατά τον καλύτερο

δυνατό τρόπο.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21

Όταν, λοιπόν, ξέσπασε η επανάσταση του 1821, τα ηγετικά

στελέχη των ελληνικών στρατευμάτων προέρχονταν, σχεδόν

αποκλειστικά, από τις τάξεις των Καπεταναίων, των οπλαρχηγών

και των μικρότερων βαθμοφόρων των Σωμάτων, των άλλοτε

αρματολών και κλεφτών. Εκτός αυτών όμως, υπήρχαν και τα

ηγετικά στελέχη που υπηρέτησαν σε συγκροτημένα στρατιωτικά

τμήματα των προαναφερθεισών περιοχών.

Σε αυτούς έδινε κατά καιρούς η κεντρική (εκτελεστική) ή και η

τοπική διοίκηση διάφορους βαθμούς, ανάλογα με τον αριθμό των
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αγωνιστών που διέθεταν, με την πολεμική δράση τους ή ακόμη και με τη δύναμη επιρροής

που εξασκούσαν προς τα μέλη της κεντρικής κυβέρνησης.

Όμως, εκτός από τα ηγετικά προσόντα που διέθεταν, την προσωπική τους

ανδρεία, την πολεμική πείρα, που προοδευτικά απέκτησαν, τη δύναμη επιβολής στους

υφιστάμενούς τους αγωνιστές και τα χρηματικά ποσά που μπορούσαν να διαθέσουν για

τη συντήρηση των ατάκτων τμημάτων τους, δεν είχαν υποστεί καμία στρατιωτική

εκπαίδευση, αφού οι περισσότεροι από αυτούς στερούνταν και των στοιχειωδών ακόμη

γραμματικών γνώσεων, εάν δεν ήταν αγράμματοι.

Τα παραπάνω όμως, δεν εμπόδισαν να ξεχωρίσουν και να αναδειχθούν

σπάνιες ηγετικές φυσιογνωμίες με αξιοθαύμαστα στρατιωτικά προσόντα και αρετές,

όπως επίσης και φημισμένοι για την ανυπέρβλητη ανδρεία τους αρχηγοί - πολεμιστές.

Στα παραπάνω ηγετικά στελέχη πρέπει να προσθέσουμε τους Έλληνες, που

είχαν αποφοιτήσει από ξένα στρατιωτικά σχολεία και είχαν υπηρετήσει ως Αξιωματικοί σε

χώρες της Ευρώπης και οι οποίοι έσπευσαν κατά τη διάρκεια του Ιερού αγώνα και

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην επαναστατημένη πατρίδα, καθώς και τους ξένους,

φιλέλληνες ή μη, που προσήλθαν εθελοντικά ή στρατολογήθηκαν από φιλελληνικές

επιτροπές του εξωτερικού.

Η νοοτροπία και η ιδιότυπη συμπεριφορά του «καπετάνιου», η

δικαιολογημένη έλλειψη παιδείας, στρατιωτικής αγωγής και εκπαίδευσης, η έντονη

πολιτικοποίησή τους και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντά τους και οι

φιλοδοξίες τους δεν επέτρεπαν, όπως ήταν φυσικό και λογικό, στα στελέχη των πρώτων

ελληνικών στρατευμάτων τη δημιουργία και συγκρότηση ενός ομοιογενούς και αξιόλογου

Σώματος Αξιωματικών, κυρίως κατωτέρων, με την απαιτούμενη στρατιωτική υποδομή και

την επιβαλλόμενη πειθαρχία, τόσο προς την κεντρική εξουσία, όσο και προς την

απαραίτητη στρατιωτική ιεραρχία, σώμα ικανό να ηγηθεί και να διοικήσει έναν αξιόλογο και

αξιόμαχο Στρατό. Ακόμα, η κατά τη διάρκεια της Επανάστασης απλόχερη και για λόγους

ικανοποίησης ατομικών φιλοδοξιών, απονομή βαθμών και μάλιστα ανωτάτων, δεν

επέτρεψε σε καμία περίπτωση τη δημιουργία στρατιωτικής ιεραρχίας ενός κανονικού

στρατεύματος.

Λόγω των παραπάνω και παρά τις σοβαρότατες και περιφανείς επιτυχίες των

άτακτων αυτών τμημάτων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις της Επανάστασης κατανοούσαν ότι θα

έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσουν στη συγκρότηση και οργάνωση

Τακτικού Στρατού.

Στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, και συγκεκριμένα σε ψήφισμα της

9ης Ιανουαρίου 1822 «Περί Στρατιωτικού Οργανισμού» στο αρθρο 9 ορίζεται ότι :  «Εις το

Στρατιωτικόν της Ελλάδος ισχύει ο Στρατιωτικός Κώδιξ της Γαλλίας, μετά τας αναγκαίας

προσθαφαιρέσεις». Η Γερουσία, στην προσπάθειά της να ανασυστήσει τακτικό

Στρατό, με το Νόμο «Η» της 1ης Απριλίου 1822 συγκρότησε με εθελοντική στράτευση
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το 1ο Σύνταγμα Πεζικού αποτελούμενο από 2 Τάγματα με 5 Λόχους το καθένα. Ο αριθμός

των ανδρών του Συντάγματος έφτασε τους τετρακόσιους (400). Σε καθένα από τα

δύοΤάγματα επιδόθηκε από τον τότε Υπουργό Στρατιωτικών Ιωάννη Κωλέτη, η πρώτη

ελληνική Σημαία που είχε τα καθορισμένα από την πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

χρώματα, το μπλε και το λευκό σε εννέα λωρίδες, πέντε κυανές και τέσσερις λευκές και με

έναν λευκό σταυρό επάνω και αριστερά. Το Σύνταγμα αυτό μαζί με Διλοχία Φιλελλήνων και

εθελοντών Επτανησίων καταστράφηκε στη μάχη του Πέτα (4 Ιουλίου 1822). Με τον ίδιο

Νόμο «Η», εκτός από τα άλλα, καθιερώνεται και ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ στράτευση - με τριετή

υποχρέωση - με αντιπαροχή γης στους εθελοντές.

Το 1825 η επανάσταση βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της. Οι εμφύλιες διαμάχες

έχουν οδηγήσει τον αγώνα στο χείλος της καταστροφής και όλες οι προσπάθειες και οι

θυσίες κινδυνεύουν να πάνε χαμένες. Ο Κολοκοτρώνης, καθώς και οι άλλοι σπουδαίοι

οπλαρχηγοί βρίσκονται στη φυλακή. Την ηγεσία του αγώνα ανέλαβε ο Γεώργιος

Κουντουριώτης, πρόεδρος του Εκτελεστικού Σώματος, ο οποίος διόρισε ως Αρχιστράτηγο

τον Υδραίο ναυτικό Κυριάκο Σκούρτη. Εν τω μεταξύ, ο Πασάς της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή

έχει έλθει σε συμφωνία με το Σουλτάνο, για να καταπνίξει την επανάσταση των Ελλήνων

και ως αντάλλαγμα θα λάβει την Κρήτη και την Πελοπόννησο και για το σκοπό αυτό, ο γιος

του Ιμπραήμ αποβιβάζεται το Φεβρουάριο του 1825 στη Μεθώνη, επικεφαλής ενός

οργανωμένου στρατού 4.000 πεζών και 400 ιππέων.

Έτσι, έχουμε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια καθιέρωσης του συστήματος

της Μερικής Υποχρεωτικής Στράτευσης, μπροστά στην απειλή του Αιγυπτιακού

Στρατού του Ιμπραήμ με το Νόμο «ΜΗ» της 10ης Μαϊου 1825, «Περί μερικής

υποχρεωτικής Στρατολογίας». Με το νόμο αυτό ορίστηκε ότι η στράτευση ενεργείται με

κλήρο με αναλογία του ενός (1) στρατιώτη ανά 100 κατοίκους κάθε πόλης ή χωριού

σε στρατεύσιμους ηλικίας από 18 μέχρι 30 χρόνων. Από τη στράτευση εξαιρούνταν οι

μοναχογιοί και απαλλάσσονταν κάθε χρόνο, επίσης με κλήρο, το 1/3της αναλογίας κάθε

επαρχίας. Από το μέτρο αυτό προήλθε και ο όρος «ΚΛΗΡΩΤΟΣ», που ίσχυσε στη

Στρατιωτική Νομοθεσία μέχρι το έτος 1988. Λόγω της δύσκολης διοικητικής κατάστασης

και της έλλειψης Κρατικής Οργάνωσης, ο παραπάνω Νόμος δεν απέδωσε τα

αναμενόμενα αποτελέσματα και μετά από μερικές πολεμικές ατυχίες, αυτός ο τακτικός

Στρατός, αποσυντέθηκε και οι στρατιωτικές δυνάμεις περιορίστηκαν στους Εθελοντές και

στα ΄Ατακτα Σώματα.

Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (Μαϊος 1827), με το άρθρο 99 του

«Πολιτικού Συντάγματος»  που ψήφισε, νομοθετεί τη σύνταξη «Στρατιωτικού Κώδικα».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ  ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

Η άφιξη στην ΑΙΓΙΝΑ την 12η Ιανουαρίου 1828 του Καποδίστρια, ως Κυβερνήτη

της Ελλάδος, ο οποίος είχε ήδη αποδεχθεί επίσημα την εκλογή του στις 14 Αυγούστου

1827, σημείωσε την απαρχή της ανασυγκρότησης του Ελληνικού Στρατού. Με το
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ψήφισμα «Η» της 21ης Φεβρουαρίου 1828 ρυθμίστηκαν τα της στρατιωτικής υπηρεσίας

στον Τακτικό Στρατό και καθορίστηκε ότι κάθε Στρατιώτης ή Υπαξιωματικός

αναλάμβανε τριετή στρατιωτική υπηρεσία και αν απομακρυνόταν από τη Μονάδα του,

εθεωρείτο λιποτάκτης και ετιμωρείτο.

Από πολύ νωρίς ο Ιωάννης Καποδίστριας, έχοντας γνώσεις και πείρα από

τους στρατούς των μεγάλων κρατών της Ευρώπης, όπως της Ρωσίας, Γαλλίας, Πρωσίας

κ.α. , διαπίστωσε ότι έπρεπε να επικεντρώσει το άμεσο ενδιαφέρον του, πέρα από τα

επείγοντα και σοβαρότατα, μη στρατιωτικά, προβλήματα που αντιμετώπιζε η ερειπωμένη

και ακόμα αγωνιζόμενη χώρα, σε δύο στόχους :

ΠΡΩΤΟ στην αναδιοργάνωση των τακτικών και άτακτων στρατευμάτων με

παράλληλη εξασφάλιση των δυνατοτήτων για πολεμικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο

και στη Στερεά Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα όλες τις αναπόφευκτες αντιδράσεις

των πολιτικών και στρατιωτικών αγωνιστών και κυρίως των οπλαρχηγών με την ιδιάζουσα

νοοτροπία και τις υπέρμετρες φιλοδοξίες και απαιτήσεις τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ στην εξεύρεση τρόπου δημιουργίας ικανών και μορφωμένων

Αξιωματικών για την απαραίτητη στελέχωση ενός στρατού σύγχρονου με πρότυπα

Ευρωπαϊκά, με στρατιωτική ιεραρχία, αλλά και με στρατιωτική πειθαρχία, ενός στρατού

αναγκαίου για την αποτελεσματική προστασία των μελλοντικών συνόρων της χώρας, αλλά

και για την εμπέδωση του αισθήματος τάξης και ασφάλειας στο εσωτερικό της.

Για την πραγμάτωση και των δύο, πρώτης προτεραιότητας, στόχων του, ο

Ιωάννης Καποδίστριας κατέβαλε από την αρχή συνεχείς και επίμονες προσπάθειες και

παρά τις δυσκολίες και έντονες αντιδράσεις που αντιμετώπισε, πέτυχε σε όποια βέβαια

έκταση του επέτρεπε η επικρατούσα τότε κατάσταση και οι δυνατότητες - κυρίως

οικονομικές - της χώρας και συγκεκριμένα : 

- Αναδιοργάνωσε το Τακτικό Σώμα. Από τον Αύγουστο του 1828 άρχισε η

ανασυγκρότηση του Πυροβολικού και του Ελαφρού Ιππικού και αργότερα, το 1829, η

σύσταση του Σώματος των Αξιωματικών του Μηχανικού. Παράλληλα, έγινε

εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του Πεζικού και των άλλων υπηρεσιών.

- Ίδρυσε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).
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- Ίδρυσε το Σχολείο Πυροβολικού και οργάνωσε το Τάγμα Πυροβολικού.

- Έστειλε σε στρατιωτικά σχολεία του εξωτερικού παιδιά, κυρίως αγωνιστών, με

δαπάνη του Κυβερνήτη ή του κράτους ή ξένων ηγεμόνων.

- Κατέταξε, προσωρινώς, σαράντα (40) Υπαξιωματικούς από το γαλλικό

εκστρατευτικό σώμα (του Στρατηγού Μαιζόνος) για την εκγύμναση του Τακτικού Σώματος.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μετά τη δολοφονία του Καπο-

δίστρια και την εγκατάσταση του

Όθωνα, εκδόθηκε το από 28ης

Νοεμβρίου 1837 ΒΔ (Βασιλικό

Διάταγμα) «Περί απογραφής και

προσκλήσεως στρατευσίμων και

κατατάξεως Εθελοντών», με το

οποίο καθορίστηκε σαν σύστημα

στράτευσης το Μικτό, δηλαδή με

κατάταξη εθελοντών και μ΄ αυτούς

της απογραφής. Κατ΄ αυτόν τον

τρόπο βλέπουμε ότι από τους

πρώτους επαναστατικούς χρό-

νους, αρχίζουν να νομοθετούνται

προσπάθειες και ενέργειες για τη στράτευση πολιτών στα ελληνικά εδάφη και τη

συγκρότηση ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.

Αρχικά, η στρατολογία ενεργείται από τους προσερχόμενους εθελοντικά για

κατάταξη. Με την πάροδο όμως του χρόνου, κυβερνήσεις και λαός αντιλαμβάνονται τη

μεγάλη σημασία της ύπαρξης καλά οργανωμένου ελληνικού στρατού, με επίγνωση της

αποστολής του στις κρίσιμες και αποφασιστικές περιόδους, για το νεοσύστατο τότε

ελληνικό κράτος. Οι υψηλές προσδοκίες του ελληνικού έθνους στηρίχτηκαν αλλά και

ταυτίστηκαν με το στρατό και έτσι, κατόρθωσε όχι μόνο να επιδοθεί σε ειρηνικά έργα

ανασυγκρότησης, αλλά και να επεκτείνει τα όρια της ελεύθερης Ελλάδας.

Τα αρχικά σύνορα που καθορίστηκαν με τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου (3

Φεβρουαρίου 1830) έφθαναν μέχρι και τη γραμμή των κόλπων Παγασητικού και

Αμβρακικού για να ακολουθήσουν : Ενσωμάτωση της Επτανήσου το 1864, προσάρτηση

της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου το 1881, απελευθέρωση της Ηπείρου -

Μακεδονίας - Νήσων Βορειανατολικού Αιγαίου και Κρήτης κατά τη διάρκεια των

Βαλκανικών Πολέμων (1912 - 1913), απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης το 1922 και

ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου το 1947.
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Με τον Νόμο ΙΣΤ΄ της 27ης Νοεμβρίου 1878 εισήχθη στην Ελλάδα το
σύστημα της καθολικής υποχρεωτικής στράτευσης, καθορίστηκε η τριετής διάρκεια
της θητείας και καταργήθηκε ο θεσμός της αντικατάστασης. Οι βασικές του διατάξεις που
ολοκληρώθηκαν με το Νόμο ΑΦΚΗ της 28ης Μαϊου 1887 και τον Ν. 425/1915 καθιερώνουν
στην πραγματικότητα την καθολική στράτευση και επαναλαμβάνονται προσαρμοσμένες
και συμπληρωμένες κατάλληλα σε όλους τους Στρατολογικούς Νόμους μέχρι σήμερα.

Ο 19ος αιώνας έφερε μια τεράστια αλλαγή στις αντιλήψεις για την ύπαρξη, την

οργάνωση και τη φύση του στρατού. Οι αστικές επαναστάσεις αντικατέστησαν την έννοια

της υποταγής στο Μονάρχη, με την έννοια της υποταγής στο κυρίαρχο έθνος, στο σύνολο

του λαού. Ο στρατός ανήκει πια στο ελληνικό έθνος. Η ραγδαία εξέλιξη της πολεμικής

τεχνικής έβαλε σε κίνηση μια διαδικασία εξειδίκευσης και τεχνικής πλέον κατάρτισης του

στρατεύματος.

Μετά και τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι  Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας

δέκτηκαν, όπως ήταν φυσικό, την επίδραση των διδαγμάτων του πολέμου και ειδικότερα

όσον αφορά στη συνεργασία των τριών κλάδων (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού

Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας) και την υπαγωγή τους σε ενιαία διοίκηση, δηλαδή

στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE BRITANNICA

- Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ

- Εκδόσεις ΓΕΣ «Διεθνείς Πολιτικές και Στρατιωτικές Συνθήκες - Συμφωνίες » Χαραλ. Νικολάου

- Σπυρίδων Τρικούπης, «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης»

- Κων/νος Παπαρηγόπουλος, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»

- Χρήστος Φωτόπουλος Αντγος ε.α. «Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828-1998»

- Εκδόσεις ΓΕΣ «Η επανάσταση του 1821 σε Σαράντα Μονογραφίες» Γεωργίου Μαραβελέα
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ΈΈρρεευυνναα  --                         

ΔΔιιάάσσωωσσηη
Επγού Στέλιου Π’’Μιχαήλ

Πέραν της επιχειρησιακής τους απο-
στολής, το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική
Αεροπορία, κατά την περίοδο της ειρήνης και στο
πλαίσιο του κοινωνικού τους έργου, ευρίσκονται
σε ετοιμότητα ημέρα και νύχτα, με αριθμό
περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικο-
πτέρων, για την εκτέλεση διαφόρων αποστολών
παροχής υπηρεσιών έρευνας - διάσωσης σ’ όλο
το FIR Λευκωσίας, συνεισφέροντας στη γενικό-
τερη προσπάθεια της πολιτείας.

Οι αποστολές ανατίθενται από το
Κέντρο Συντονισμού ‘Ερευνας - Διάσωσης
(ΚΣΕΔ), το οποίο υπάγεται στη Διοίκηση
Αεροπορίας (ΔΑ/ΓΕΕΦ).

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί
ιδιαίτερα σοβαρό ανθρωπιστικό έργο, που
προβάλλει και αναδεικνύει το κοινωνικό
πρόσωπο της Εθνικής Φρουράς σε όλα τα
επίπεδα, αφού η έρευνα - διάσωση ναυαγών -
αγνοουμένων ατόμων αποτελεί πρώτιστη εθνική
υποχρέωση σε περίοδο ειρήνης.

Το ΚΣΕΔ ανταποκρίθηκε καθ’  όλη τη
διάρκεια του έτους 2002 σε διακόσιους ογδόντα
τέσσερις (284) συναγερμούς κινδύνου που έλαβε
τόσο από το παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα
Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) όσο και από
άλλες πηγές.

Ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων
έρευνας - διάσωσης που διεξήχθηκαν εντός
περιοχής ευθύνης της Κύπρου, η οποία
γεωγραφικά ταυτίζεται με το FIR Λευκωσίας,
ανήλθε στις είκοσι δύο (22). 

Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος
Ελικοπτέρων (Ε/Π) και αεροσκαφών (Α/Φ) της
ΔΑ/ΓΕΕΦ και της Αεροπορικής Πτέρυγας  Αστυ-

νομίας, καθώς και πλωτά μέσα της
ΛιμενικήςΑστυνομίας (Λάρνακας, Λεμεσού,
Πάφου και Αγ. Νάπας) με γενικό συντονιστή το
ΚΣΕΔ.

Ο αριθμός των ανθρώπων που
κινδύνευσαν, ανήλθε στους είκοσι (20) από τους
οποίους επτά (7) εντοπίσθηκαν νεκροί, δέκα (10)
διασώθηκαν ενώ τρεις (3) παραμένουν
αγνοούμενοι.

Τα πτητικά μέσα της ΔΑ/ΓΕΕΦ (Ε/Π,
Α/Φ) που διατέθηκαν στην εκτέλεση επιχει-
ρήσεων έρευνας - διάσωσης πραγματοποίησαν
τέσσερις (4) εξόδους όπως παρακάτω :

α Για έρευνα και εντοπισμό
αγνοούμενων ψαράδων.

β. Στην πτώση του Ε/Π BELL 206 της
449 ΜΑΕ που είχε ως αποτέλεσμα τον αδόκητο
θάνατο των πέντε (5) Αξκών της Εθνικής
Φρουράς.

γ.‘Ερευνα για μεταφορά τραυματία από
πλοίο σε νοσοκομείο της ξηράς.

δ.‘Ερευνα για εντοπισμό ραδιοφάρου
κινδύνου, κατόπιν δορυφορικού σήματος
κινδύνου.
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ΘΘΟΟΥΥΚΚΥΥΔΔΙΙΔΔΗΗΣΣ  ((447711  --   440000  ππ..ΧΧ))

Υπλγου (ΠΖ) Κωνσταντίνου Χ΄΄ Σάββα

Ο Θουκυδίδης ήταν αρχαίος Έλληνας ιστορικός16 . Γεννήθηκε στον αρχαίο δήμο της
Αττικής Αλιμούντα, που βρισκόταν μεταξύ της Κωλιάδος (σημερινού Αγ. Κοσμά) και του Φαλήρου. Η
χρονολογία γέννησης του υπολογίζεται πιθανότατα μεταξύ του 471-455 π.Χ. Επίσης εικάζεται ότι
πέθανε μετά το 404 π.Χ, με πιθανότερη χρονολογία το 400 π.Χ. Ο πατέρας του λεγόταν Όλορος και
η μητέρα του Ηγησίπολης και καταγόταν από αριστοκρατικό γένος. Η καλή οικονομική κατάσταση της
οικογένειας του (είχε μεταλλεία χρυσού στη Σκαπτή Ύλη της Θράκη απέναντι στη Θάσο), του
εξασφάλισε επιμελημένη αγωγή και παιδεία. Οι δάσκαλοι του ήταν ο φιλόσοφος Αναξαγόρας και ο
ρήτορας Αντιφώντας. Μεγάλη επίδραση όμως δέχτηκε και από το χώρο των σοφιστών και ειδικότερα
από τον Πρωταγόρα, Γοργία και Πρόδικο, καθώς επίσης και από τους Ίωνες φυσικούς. Ανδρώθηκε
σε μια περίοδο όπου στην Αθήνα διαδραματιζόταν διανοητική επανάσταση και η επιστήμη κέρδιζε
έδαφος, ενώ το μεταφυσικό και το θεϊκό στοιχείο απομυθοποιούταν και εξοβελίζονταν από το χώρο του
πνεύματος.

Ο Θουκυδίδης ήταν μάρτυρας μεγάλων πνευματικών και πολιτικών ζυμώσεων που
διαδραματίζονταν την εποχή του. Διαπνέεται από αυτό το ορθολογιστικό και σοφιστικό πνεύμα της
εποχής, που όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κλόνισε την πίστη στις παραδοσιακές αξίες και αρχές,
ενώ παράλληλα έφερε μια καινούργια θεώρηση των πραγμάτων. Η μυθική και θεοκρατική ερμηνεία
του κόσμου που ανήγαγε τη δημιουργία των πάντων σε μυθικές αρχές και θεϊκές βουλήσεις,
αντικαταστάθηκε από μια λογική (ορθολογιστική) θεώρηση που αποδίδει τις αρχές των όντων σε
φυσικές αιτίες και τα κίνητρα της ιστορικής εξέλιξης σε ανθρώπινες ενέργειες. 

Η μεγάλη ποικιλία μεταξύ των σοφιστών που υπήρχαν τον πέμπτο αιώνα π.Χ. είχε σαν
αποτέλεσμα ο Θουκυδίδης να αντλήσει μια γενική εποπτεία των πολιτικών και νομικών θεωριών και
ιδεών των διάφορων θεωρητικών της εποχής. Αποτέλεσμα της πνευματικής διεύρυνσης του ήταν η
ερμηνεία με αμεροληψία και ακρίβεια της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου. Μέσα λοιπόν από
τη «δεξαμενή σκέψεων» της εποχής του, ο Θουκυδίδης απόρριψε απόψεις που θεωρούσαν τον
αρχηγό αλάνθαστο, μερικές αρχές της θρησκείας ή του νόμου αναλλοίωτες κτλ, ενώ επωφελήθηκε
μέσα από τη μελέτη αγορεύσεων της ρητορικής, της ιατρικής, του ορθολογισμού κλπ. Ο Θουκυδίδης
δεν ενδιαφερόταν για το «δίκαιο και το άδικο, το καλό και το κακό, αλλά για το πρόβλημα της αλήθειας
και του ψεύδους»17.  Ενδιαφερόταν να μελετήσει τη φύση των ανθρώπων, πως συμπεριφέρονται, αν
μοιάζουν ή αν διαφέρουν μεταξύ τους.

Ο Θουκυδίδης ήθελε να πρυτανεύσει η ιστορική αλήθεια και  η επιδίωξη του ήταν οι
μέλλουσες γενεές να κληρονομήσουν ένα πολιτικό εγχειρίδιο ώστε να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη
του παρελθόντος και να έχουν αληθινή γνώση και όχι απατηλή για την πραγματική εξιστόρηση του
πολέμου. Ο Θουκυδίδης οικοδόμησε και ανάπτυξε την πολιτική του φιλοσοφία στον άκρατο
ορθολογισμό της εποχής του. Αποδεσμευμένος  από δυσνόητες μεταφυσικές ερμηνείες και
επικεντρωμένος στην αντικειμενικότητα έγραψε ένα ιστορικό έργο που αναμφισβήτητα αποτελεί το
προπύργιο του κλασικού (παραδοσιακού) ρεαλισμού.
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16
Το βιογραφικό του Θουκυδίδη βασίστηκε στις παρακάτω πηγές: Α. Γεωργοκοπαπαδάκος, Θουκυδίδη  Ιστορία, Βίαιος Διδά-

σκαλος ο Πόλεμος (Θεσσαλονίκη: ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ, 1985), Πρόλογος, σ. 9-13,  Θουκυδίδου Ιστορίαι [μτφρ. Ελευθέριου
Βενιζέλου] (Αθήνα: Σμυρνιωτάκης),τόμος Β΄ σ. 305-364, Π. Φανάρας, Σημειώσεις για τους φοιτητές Ε΄, Ιστορικού- Αρχαιολογι-
κού, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, Αθήνα,1999, Σακελλαριάδη, Θουκύδιδη, Ο Επιτάφιος του Περικλή (Αθήνα: Gutenbyrg, 1986), σ.18-28 και
Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια 2002, Τόμος 8ος , σ.15. 

17
T.A Sinclair, Ιστορία της Ελληνικής Πολιτικής Σκέψης (Αθήνα: Παπαζήσης, Χ.Χ.Ε), σ.158-159.



Η ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου του Θουκυδίδη αποτελεί αναμφισβήτητα την
αφετηρία πάνω στην οποία οικοδομήθηκαν οι σύγχρονες μορφές του πολιτικού ρεαλισμού. Μέσα από
αυτό το έργο είναι δυνατή η άντληση γεγονότων και διδαχών που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Η
αλώβητη διαιώνιση τους επιβεβαιώνουν την πρόθεση του Θουκυδίδη να γράψει ένα διαχρονικό  έργο
με το οποίο θα επωφεληθούν οι επόμενες γενεές. Ένα έργο που προσφέρει κάτι παραπάνω από ένα
ανάγνωσμα:

Όσοι θελήσουν να γνωρίσουν με ακρίβεια αυτά που έγιναν κι εκείνα που,   σύμφωνα με την
ανθρώπινη φύση, θα γίνουν κάποτε ξανά τέτοια ή παρόμοια, τούτοι να κρίνουν το έργο μου
ωφέλιμο  θα μου είναι αρκετό.  Το έργο μου έχει  γραφτεί πιο πολύ σαν μελέτημα παντοτινό
παρά σαν  πρόσκαιρο  ανάγνωσμα  [ σε  πανηγύρια  ή  αγώνες ]  για  να τα  ακούν κάποιοι
ευχάριστα.18

Για το Θουκυδίδη «το παρελθόν αποτελεί τον οδηγό για το μέλλον». Ήθελε να γράψει
ιστορικά μαθήματα για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες, έτσι ώστε να έχουν στα χέρια τους
ένα ιστορικό οδηγό, ένα μνημόνιο ενεργειών που θα τους βοηθά στην ορθή και νηφάλια λήψη των
αποφάσεων τους. Η ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων είναι αναπόφευκτα αμετάβλητη και φυσική. Η
διακριτική φυσιογνωμία του Θουκυδίδη οφείλεται ακριβώς στη νατουραλιστική του ιδιοσυστασία. Στο
άναρχο διεθνές σύστημα όπου το κάθε κράτος είναι μόνο του δεν υπάρχουν επιλογές παρά μόνο η
συμμόρφωση με τη δυναμική, την πρακτική και τις αρχές που διέπουν το διεθνές περιβάλλον, όπου η
ασφάλεια και η επιβίωση αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες και ο πόλεμος είναι ο τελικός κριτής.19

Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τη ζωή του Θουκυδίδη μέχρι και το 424 π.Χ (τον
όγδόο χρόνο του Πελοποννησιακού Πολέμου). Το 424 π.Χ., οι Αθηναίοι διόρισαν το Θουκυδίδη
στρατηγό στις περιοχές της Θάσου, της Θράκης και της Μακεδονίας, λόγω της μεγάλης επίδρασης
που είχε στους κατοίκους της Θράκης, αφού είχε εκεί οικογενειακά κτήματα. Όπως ο ίδιος εξιστορεί
επειδή δεν κατόρθωσε να σώσει έγκαιρα την Αμφίπολη, που κινδύνευε από την εκστρατεία του
Βρασίδα, κατηγορήθηκε για προδοσία και καταδικάσθηκε από την Αθηναϊκή πολιτεία (από τον
Κλέωνα) σε εξορία20 είκοσι χρόνια. Μια άλλη εκδοχή ισχυρίζεται ότι προκειμένου να αποφύγει τη
θανατική  καταδίκη προτίμησε να αυτοεξοριστεί. Η αποτυχία του οφειλόταν στην ταχύτητα του εχθρού,
παρά στην αμέλεια ή στη βραδύτητα του. Εντούτοις κατάφερε να σώσει την Ηιόνα. 

Η εξορία του διάρκεσε είκοσι χρόνια από το 424- 404 π.Χ. Το 404 π.Χ. η Αθήνα νικήθηκε από
τους Σπαρτιάτες και ο Θουκυδίδης ανακλήθηκε από την εξορία του, αφού δόθηκε γενική αμνηστία.21

Ο ίδιος μέσα από το έργο του αναφέρει ότι αρρώστησε από το φοβερό λοιμό που έπληξε την Αθήνα
στις αρχές του Πελοποννησιακού Πολέμου.22 Η Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, την οποία
με μόχθο και αφοσίωση κατέγραψε ο Θουκυδίδης, διακρίθηκε για τη σημαντικότητα της από πολύ
νωρίς. Συνεπώς ήθελε το έργο του να μείνει στην ιστορία κυρίως για να διδαχθούν οι επόμενες γενεές.
Το έργο του διαιρείται σε οκτώ βιβλία (η διαίρεση μάλλον οφείλεται στο αλεξανδρινό σύστημα).
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Γεωργοπαπαδάκος, σ. 25-26 (Α 22).

19
Jackson.R and Sorensen.G, Introduction to International Relations, σ. 72.

20
Η Αθήνα μπορεί να έχασε ένα στρατηγό, αλλά ο κόσμος κέρδισε έναν ιστορικό.

21
Το φαινόμενο της εξορίας σημαντικών προσωπικοτήτων δεν είναι άγνωστο στην ανθρώπινη ιστορία,  «Αθήνα είχε την αδυ-

ναμία της να σκοτώνει τους προφήτες της». Μια αναδρομή στο παρελθόν αναδύει στο προσκήνιο τους Ε. Βενιζέλο και  W.

Churchill,  που  μετά τις νίκες τους, ο  πρώτος στη Συνθήκη  των Σερβών 1920 και  ο δεύτερος στο Β΄  Παγκόσμιο Πόλεμο, το

αποτέλεσμα της προσφοράς τους ήταν το μεν πρώτο να εξορίσουν, δεν εκλέγεται καν βουλευτής (κλασικό ελληνικό σύνδρομο)

το δε δεύτερο να καταψηφίσουν στις επόμενες εκλογές μετά το τέλος του πολέμου. 
22

Τις καταστροφικές συνέπειες του λοιμού τις περιγράφει στο δεύτερο βιβλίο της ιστορίας του (Β 47-54).



Κατέγραψε μόνο τα γεγονότα της περιόδου  432-411 π.Χ., γιατί ξαφνικά πέθανε (πιθανότατα
από βίαιο θάνατο, λίγο ύστερα από το 404 π.Χ.) και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του. Ο
Ξενοφώντας στο έργο του "Ελληνικά" εξιστορεί τα υπόλοιπα γεγονότα του Πελοποννησιακού
Πολέμου, δηλ. από το 411 μέχρι το 404 π.Χ.  Ο Θουκυδίδης έγινε ένθερμος θαυμαστής του Περικλή,
του αριστοκράτη που ήταν για πολλά χρόνια στο πηδάλιο της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Περισσότερο
μάλλον προσωπικός θα ήταν ο θαυμασμός, παρά ιδεολογικός αφού ο ίδιος δεν θαύμαζε και τόσο τη
δημοκρατία αφού ανήκε στο χώρο του συντηρητισμού. Ωστόσο ο Θουκυδίδης διέκρινε τις πολιτικές
ικανότητες του δημοκρατικού Περικλή και έπλεξε το εγκώμιο του δημοκρατικού πολιτεύματος στο
οποίο η Αθήνα όφειλε το μεγαλείο της. Την αντιπάθεια εκδήλωσε πολλές  φορές προς τον Κλέωνα,
τον πολιτικό  δημαγωγό που ήταν και ο διάδοχος του Περικλή μετά το θάνατο του τελευταίου.  

Το έργο του Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπως ήδη αναφέρθηκε διαιρείται σε
οκτώ βιβλία. Συνοπτικά αναφέρονται τα βασικότερα θέματα κάθε βιβλίου:

Το Α  ́βιβλίο αποτελεί την εισαγωγή στο έργο που  πρόκειται να ακολουθήσει. Συγκρίνει  τον
Πελοποννησιακό Πόλεμο με όλους τους προηγούμενους και ξεχωρίζει τη βαρυσήμαντη του
αξία. Στο Β  ́βιβλίο  ξεχωρίζει  ο Επιτάφιος του  Περικλή, στο Γ  ́η άλωση των Πλαταιών, της
Μυτιλήνης  και  της Κέρκυρας, στο  Δ  ́ οι επιτυχίες των  Αθηναίων  στη Σφακτηρία  και  στα
Κύθηρα και στο Ε  ́ο θάνατος του Βρασίδα και  του Κλέωνα. Τα βιβλία  ΣΤ  ́και  Ζ΄περιέχουν
την εκστρατεία  των  Αθηναίων στη Σικελία  (415 -  412 π.Χ.) και την εκεί  πανωλεθρία τους.
Τέλοςτο βιβλίο Η  ́ εξιστορεί μέρος  του  Δεκελεικού Πολέμου,  ο οποίος διάρκεσε από το 412
μέχρι  το  404 π.Χ. 

Οι συνθήκες έχουν σίγουρα αλλάξει, η ανθρώπινη φύση όμως είναι η ίδια και στις κατάλληλες
περιστάσεις εκδηλώνεται. Και αν ακόμα όλα αυτά περί της κακής φύσης των ανθρώπων ηχούν ως
υπερβολές και παροπλισμένες ιδέες, αποτελούν πιστεύω το πιο έμπρακτο και ιδανικό παράδειγμα, για
να θυμάται το ανθρώπινο γένος το πόσο διεφθαρμένη, εκμαυλισμένη και κακεντρεχής ήταν κάποτε η
ανθρώπινη φύση. Να θυμάται για να μην την αφήσει ποτέ να εκδηλωθεί ξανά.

2211
ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

& ΙΣΤΟΡΙΑ





ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

& ΙΣΤΟΡΙΑ 2233

Λγού (ΠΖ) Δήμου Δήμου

Ηλέξη MILAN η οποία χαρακτηρίζει το Ο.Σ. MILAN ερμηνεύεται ως ελαφρύς αντιαρματικός

πύραυλος πεζικού. Το εν λόγω οπλικό σύστημα είναι γαλλογερμανικής κατασκευής και προέλευσης

και ανήκει στα αντιαρματικά όπλα 2ης γενιάς (ημιαυτόματης καθοδήγησης), δηλαδή κατευθύνεται

αυτόματα προς το στόχο με τη βοήθεια καλωδίου και ο σκοπευτής διατηρεί το νηματόσταυρο της

διόπτρας - εντοπιστή στο κέντρο του στόχου έως ότου ο πύραυλος να πλήξει αυτόν. Ο σχεδιασμός

του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60 και ολοκληρώθηκε το 1965. 

Κύρια ΜέρηΚύρια Μέρη

Το οπλικό σύστημα  αποτελείται από πέντε (5) κύρια μέρη ως ακολούθως :

α. Εντοπιστής - Διόπτρα. 

β. Ηλεκτρονικό Σύστημα Κατευθύνσεως. 

γ. Χειρολαβή Πυροδοτήσεως.

δ. Σχάρα εκτοξεύσεως.

ε. Τρίποδας.

Υπηρετείται δε από τρεις (3) οπλίτεςΥπηρετείται δε από τρεις (3) οπλίτες :

α. Στοιχειάρχης - Σκοπευτής. 

β. Γεμιστής - Προμηθευτής.

γ. Οδηγός.

Το οπλικό σύστημα  MILAN 3 δεν επιδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές (φυσικές ή

τεχνητές), αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες προσβολής του στόχου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην

ύπαρξη βελτιωμένου ψηφιακού εντοπιστή καθώς και της λυχνίας αντί του τροχιοδείκτη στο οπίσθιο

τμήμα του πυραύλου.

ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙLAN STDΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙLAN STD

KAI MILAN 3KAI MILAN 3
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Λειτουργία του οπλικoύ συστήματοςΛειτουργία του οπλικoύ συστήματος

Η αρμολόγηση του   είναι απλή και επιτυγχάνεται σε ελάχιστο χρόνο. Η σύνδεση του

πυρομαχικού στην βάση εκτοξεύσεως γίνεται αυτόματα. Ο σκοπευτής τοποθετεί το νηματόσταυρο στη

βάση του στόχου και πυροδοτεί. Προσαρμόζει και τηρεί το νηματόσταυρο στη βάση του στόχου καθ΄

όλη τη διάρκεια της πτήσης. Ο πύραυλος τοποθετείται αυτόματα 0,5 μ. πάνω από τη σκοπευτική

γραμμή έτσι που να μην εμποδίζει τη σκόπευση. Η έκρηξη του γεμίσματος γίνεται με την πρόσκρουση

στο στόχο, ακόμη και σε μεγάλες γωνίες πρόσκρουσης (μέχρι 80° ). Η καταστροφή του στόχου

θεωρείται εξασφαλισμένη.

Πύραυλοι MILANΠύραυλοι MILAN

Ο πύραυλος MILAN αποτελείται από :

α. Κεφαλή μάχης η οποία διαθέτει το κοίλο γέμισμα και τον πυροσωλήνα.

β. Κορμό ο οποίος διαθέτει τον κινητήρα και τα πτερύγια.

γ. Οπίσθιο μέρος το οποίο διαθέτει τα ηλεκτρονικά υποσυγκροτήματα. 

Χαρακτηριστικά MILAN STD MILAN 3

Βάρος  εκτοξευτή 16,4 κιλά 16,9 κιλά

Εκτοξευτής με συσκευασία μεταφοράς
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Οι πύραυλοι MILAN βρίσκονται σε λογιστική συσκευασία των τεσσάρων πυραύλων σε

τακτική συσκευασία. Το πυρομαχικό MILAN αποτελείται από τον πύραυλο, τον φορέα πυραύλου και

το κυτίο συνδέσεως.

Λογιστική και τακτική συσκευασία αποθήκευσης πυραύλων MILAN

Χαρακτηριστικά -

Επιδόσεις

MILAN 1 MILAN 2T MILAN 3

Βεληνεκές

Αρχική ταχύτητα

Τελική ταχύτητα

Χρόνος πτήσεως

Βάρος πυρομαχικού

Μήκος φορέα

Βάρος πυραύλου

Βάρος τακτικής συσκευασίας

Βάρος λογιστικής συσκευασίας

Καταστροφή ενεργής θωράκισης

Διάμετρος κεφαλης

Όριο ζωής (Εγγύηση εταιρείας)

Αξιοπιστία

Ποσοστό ευστοχίας

Διατρητικότητα

Θερμοκρασίες λειτουργίας

Θερμοκρασίες μακράς

αποθήκευσης

25-2000 μ.

75 μ/δ

210 μ/δ

12,5 δ

11.5 κιλά

1200 mm

6,65 κιλά

12 κιλά

82 κιλά

ΟΧΙ

103 mm

>10 χρόνια

95%

94%

700 mm σε χάλυβα

(μπετόν 2,5 μ.)

-40°C + 52°C

-10°C + 35°C

25-2000 μ.

75 μ/δ

210 μ/δ

12,5 δ

11.5 κιλά

1200 mm

6,73 κιλά

12.5 κιλά

84 κιλά

ΟΧΙ

115 mm

>15 χρόνια

95%

94%

1060 mm σε χάλυβα

(μπετόν 3 μ.)

-40°C + 52°C

-10°C + 35°C

25-1875 μ.

75 μ/δ

190 μ/δ

12,5 δ

11.9 κιλά

1200 mm

7,1 κιλά

12.5 κιλά

85 κιλά

ΝΑΙ

115 mm

>15 χρόνια

95%

94%

780 mm σε

χάλυβα μετά την

ενεργό θωράκιση

-40°C + 52°C

-10°C + 35°C

25-1875 μ.

75 μ/δ

190 μ/δ

12,5 δ

11.9 κιλά

1200 mm

7,1 κιλά

12.5 κιλά

85 κιλά

ΝΑΙ

115 mm

>15 χρόνια

95%

94%

780 mm σε χάλυβα

μετά την ενεργό

θωράκιση

-40°C + 52°C

-10°C + 35°C

MILAN 2
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Θερμικές Κάμερες MIRA  και  MILISΘερμικές Κάμερες MIRA  και  MILIS

Τα οπλικά συστήματα MILAN STD και MILAN 3 δύνανται να εξοπλισθούν με τις,

γαλλογερμανικής προελεύσεως, Θερμικές Κάμερες MIRA και MILIS αντίστοιχα. Και οι δύο θερμικές

κάμερες είναι παθητικού τύπου και εργάζονται στο

υπέρυθρο φάσμα ακτινοβολίας.

Η θερμική κάμερα MIRA είναι κάμερα δεύτερης γενεάς,

της οποίας η ψύξη επιτυγχάνεται με την χρήση

κρυογονικών φιαλών. Η θερμική κάμερα MILIS  είναι

κάμερα τρίτης γενεάς, της οποίας η ψύξη εξασφαλίζεται

από ένα ενσωματωμένο μικροσύστημα Ψύξεως, χωρίς να

χρειάζεται υποστήριξη.

Η θερμική κάμερα MILIS είναι κάμερα τελευταίας

τεχνολογίας η οποία διαθέτει υπερευαίσθητο ψηφιακό

αισθητήρα ο οποίος μας επιτρέπει να έχουμε παρατήρηση σε μεγαλύτερη απόσταση και εικόνα

καλύτερης ποιότητας.Αναφέρεται επίσης ότι η απόδοση της θερμικής κάμερας MILIS είναι κατά 50%

καλύτερη από της θερμικής κάμερας MIRA σε συνθήκες υγρασίας.

Και οι δύο κάμερες επιτρέπουν την παρατήρηση και σκόπευση ημέρα και νύκτα, κάτω από

αντίξοες καιρικές συνθήκες (σκόνη - ομίχλη - καπνό) χωρίς κανένα περιορισμό.

ΠΑΝΩ :  Πύραυλος MILAN 2

ΚΑΤΩ :  Πύραυλος ΜILAN 3
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Εκπαίδευση (Εξομοιωτής DX143 και DX143 AJ)Εκπαίδευση (Εξομοιωτής DX143 και DX143 AJ)

Τα oπλικά συστήματα ΜILAN STD και MILAN 3

με τους εξομοιωτές DX143 και DX143AJ κάνουν την

εκπαίδευση εύκολη, με υψηλή απόδοση, και με χαμηλό

κόστος, αφού περιορίζονται οι βολές πυραύλων.  

Εξομοιωτής DX143

Χαρακτηριστικά MIRA MILIS

Εύρος παρατήρησης

Χρόνος ψύξεως

Αυτονομία

Βάρος

Θερμοκρασίες λειτουργίας

Ανίχνευση διαφοράς

Θερμοκρασίας

Συχνότητα Εικόνας

Φάσμα υπέρυθρης

ακτινοβολίας

Βεληνεκές

6° Χ 3°

30 δευτερόλεπτα

8 ώρες

7 κιλά

-40°C + 50°C

0,16°C

25 Hz

8 - 12 μm

Ανίχνευση:  4 χλμ.

Αναγνώριση:  1,5 χλμ.

Πλατύ:  5° Χ 3,3°

Στενό:  2,5° Χ 1,6°

6-7 λεπτά κατά την

ενεργοποίηση <30

δευτερόλεπτα από αρχική

θέση

>10 ώρες

<7,5 κιλά

-40°C + 50°C

<0,05°C

50 Hz

3 - 5 μm

Ανίχνευση:  7 χλμ.

Αναγνώριση:  2,5 χλμ



Ο εξομοιωτής, αφού προσαρμοσθεί στο οπλικό σύστημα επιτρέπει στον σκοπευτή να

εκπαιδευτεί στη σκόπευση στόχων και στο χειρισμό του οπλικού συστήματος κατά την πτήση του

πυραύλου μέχρι την πρόσκρουση του επί του στόχου, με φανταστικό πύραυλο ή με φανταστικό στόχο.

Τακτική ΧρησιμοποίησηΤακτική Χρησιμοποίηση

Στο επίπεδο Λόχου και άνω χρειάζεται άμεση υποστήριξη ενός, πολλαπλής χρήσεως,

ισχυρού όπλου που να του επιτρέπει την καταστροφή κινητών θωρακισμένων στόχων.

Τα οπλικά σύστημα ΜΙLAN STD και MILAN,3 ενισχυμένα με τις θερμικές κάμερες

ικανοποιούν τις ανάγκες του πεζικού. Μία (1) ομάδα με δύο (2) στοιχεία MILAN εξυπηρετεί τις ανάγκες

ενός Λόχου. Τρεις (3) ή τέσσερις (4) ομάδες μπορούν να σχηματίσουν μία Διμοιρία και να

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός Τάγματος. Μικρό, ελαφρύ και ισχυρό συστήνεται για τους

καταδρομείς και ειδικά τμήματα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί πάνω από υδάτινες επιφάνειες. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλες γωνίες σκόπευσης , επιτρέποντας να κτυπηθεί

ο εχθρός από θέσεις με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο σκοπευτής συνήθως χρησιμοποιεί το οπλικό σύστημα από την πρηνή θέση, μπορεί όμως

να χρησιμοποιηθεί εκ του όρθιου ή γονυπετώς. Η περισκοπική διόπτρα του επιτρέπει να έχει το κεφάλι

κάτω και υπό κάλυψη, παρέχοντάς του περισσότερη ασφάλεια.  Το οπλικό σύστημα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από το έδαφος ή και επί του οχήματος. Με διάφορες μετατροπές μπορεί να

προσαρμοσθεί επί διαφόρων τύπων οχημάτων.

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

& ΙΣΤΟΡΙΑ 2288
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AAMMMMOOXXΩΩΣΣΤΤΟΟΣΣ

Πόλη της Κύπρου, στα ανατολικά

παράλια του νησιού και πρωτεύουσα της

ομώνυμης επαρχίας.  Απέχει 61 περίπου

χιλιόμετρα από τη Λευκωσία, 5 χιλιόμετρα

από την αρχαία Σαλαμίνα και είναι

χτισμένη στη θέση της αρχαίας Αρσινόης.

Πριν το 1974 είχε 39.000 κατοίκους.  Οι

Τουρκοκύπριοι ζούσαν στην παλιά πόλη

μέσα στα τείχη και οι Ελληνοκύπριοι στη

νέα πόλη, τα Βαρώσια.  Σήμερα, με τη

φυγή των Ελληνοκυπρίων το 1974, είναι

μια εγκαταλελειμμένη πόλη - φάντασμα.

Η ονομασία της προέρχεται από την πολλή

άμμο των ακτών της ( χωμένη στην άμμο).

Αποτελούσε το μεγαλύτερο λιμάνι της

Κύπρου και μεγάλο κέντρο εισαγωγικού και

εξαγωγικού εμπορίου.  Στη δεκαετία του

1970 πήρε τεράστια τουριστική ανάπτυξη

και διέθετε υπερσύγχρονες τουριστικές

εγκαταστάσεις και πολυτελή ξενοδοχεία

χτισμένα δίπλα στις αμμουδερές ακρογια-

λιές της.

Στη θέση της σημερινής πόλης

χτίστηκε γύρω στα μέσα του 3ου αιώνα π.χ.

η Αρσινόη από το βασιλιά της Αιγύπτου

Πτολεμαίο το Φιλάδελφο προς τιμή της αδελφής

του Αρσινόης.  Προς το τέλος της ρωμαϊκής

περιόδου, στην ίδια περιοχή, αξιόλογη ανάπτυξη

πήρε η Σαλαμίνα.  Στα βυζαντινά χρόνια ο

αυτοκράτορας Ιουστινιανός (527 - 565) βελτίωσε

την οχύρωση της πόλης και την κόσμησε με

αξιόλογα κτίσματα μετονομάζοντας την ταυτό-

χρονα σε Νέα Ιουστινιανή.

Το 1191 η πόλη καταλήφθηκε από τον

Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο και αργότερα στέφθηκε

εκεί βασιλιάς του νησιού ο Γουίδος Λουζινιάν

εγκαινιάζοντας έτσι και την περίοδο της

Φραγκοκρατίας στο νησί.  Στην περίοδο αυτή η

Αμμόχωστος γνωρίζει μεγάλη εμπορική

ανάπτυξη και αποτελεί με το λιμάνι της το κέντρο

του διαμετακομιστικού εμπορίου της Μέσης

Ανατολή.

Ξενοδοχεία κτισμένα στις χρυσές αμμουδιές

του Βαρωσιού

Ένα από τα θαυμάσια αξιοθέτα της αρχαίας

πόλης.
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HMονάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών της Διοίκησης Nαυτικού αποτελεί την πλέον επίλεκτη

μονάδα της Eθνικής Φρουράς, αφού πέρα από το δέος που προκαλεί η λέξη "OYK" στον κυπριακό

λαό αλλά και στον αντίπαλο, η  Mονάδα έχει  ως επιχειρησιακή αποστολή την εκτέλεση καταδρομικών

ενεργειών, ανορθόδοξων επιχειρήσεων και δολιοφθορών εναντίον στόχων εντός της εχθρικής

τοποθεσίας, σε οποιοδήποτε χερσαίο ή θαλάσσιο σημείο των κατεχομένων εδαφών της Kυπριακής

Δημοκρατίας διαμέσου εναέριων, θαλάσσιων ή  χερσαίων διεισδύσεων με πλωτά μέσα της MYK, ή

εναέρια μέσα της Διοίκησης Aεροπορίας της Eθνικής Φρουράς.

Kύρια χαρακτηριστικά της επίπονης, αυστηρής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης, διάρκειας έξι

μηνών του Σχολείου Yποβρυχίων Kαταστροφών, είναι η απόκτηση άριστης φυσικής κατάστασης, η

ανάπτυξη πειθαρχίας και ισχυρής αυτοπεποίθησης, η καλλιέργεια ψυχικού σθένους και η απόκτηση

βασικών γνώσεων σε αντικείμενα ειδικών επιχειρήσεων, όπως αμφίβιων επιχειρήσεων, ανορθόδοξου

πολέμου, δολιοφθορών και εξουδετέρωσης βομβών/ναρκών. Oι εθελοντές υποψήφιοι που

καταφέρνουν, με ποσοστό επιτυχίας μόλις 20%, να ολοκληρώσουν το Σχολείο Yποβρυχίων

Kαταστροφών, πριν την ένταξη τους στα στοιχεία των Oμάδων Aνορθοδόξου Πολέμου (Ο Α Π) της

MYK, παρακολουθούν ειδική επιχειρησιακή εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων.

ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΡΡΥΥΧΧΙΙΩΩΝΝ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΩΩΝΝ
Ιδιώτη Πέτρου Σαββίδη

Υποψήφιοι του 1ου Σχολείου Υποβρύχιων Καταστροφών στην παραλία του Στρατοπέδου

“Γρηγόρης Αυξεντίου” στον Άγιο Μέμνωνα στην Αμμόχωστο, το καλοκαίρι του 1964.
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Tα μόνιμα στελέχη της

Mονάδας φοιτούν ακολούθως σε

διάφορα σχολεία των Eλληνικών

Eνόπλων Δυνάμεων, όπως το

Σχολείο Aλεξιπτωτιστού, το

Σχολείο Eλευθέρας Πτώσεως, το

Σχολείο Aνιχνευτών και το

Σχολείο Pίψεως Aρχηγών στην

Σχολή Aλεξιπτωτιστών (ΣXAΛ),

το Σχολείο Προκεχωρημένης

Eκπαίδευσης Aναρριχήσεων και

το Σχολείο Nοσοκόμων Eιδικών

Δυνάμεων στο Kέντρο Eκπαιδεύσεως Eιδικών Δυνάμεων (KEEΔ), το Σχολείο Kαταδρομών και το

Σχολείο Aποδράσεως Διαφυγής Eπιβιώσεως Eιδικών Δυνάμεων (ΣAΔEEΔ) στο Kέντρο

Eκπαιδεύσεως Aνορθοδόξου Πολέμου (KEAΠ), το Σχολείο Προκεχωρημένης Eκπαίδευσης

Kαταστροφών, κ.α. 

H Oμάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών (OYK) της Eθνικής Φρουράς συγκροτήθηκε το 1964

στο παραθαλάσσιο Στρατόπεδο "Γρηγόρη Aυξεντίου" στην περιοχή Aγίου Mέμνωνα στην Aμμόχωστο.

Tο 1ο Σχολείο Yποβρυχίων Kαταστροφών ξεκίνησε την εκπαιδευτική του δραστηριότητα τον Mάρτιο

του 1964 με 184 περίπου υποψήφιους, μέλη της εθελοντικής Eθνοφρουράς που είχε οργανωθεί για

την αντιμετώπιση της τουρκικής ανταρσίας του 1963-64, και ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμά

του στις 19 Σεπτεμβρίου 1964, με την αποφοίτηση των πρώτων 18 Kυπρίων υποβρυχίων

καταστροφέων. Tο 1971 κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του 8ου Σχολείου, η OYK

μετεγκαταστάθηκε στη Nαυτική Bάση Xρυσούλη (NBX) στο Mπογάζι Aμμοχώστου όπου και

παρέμεινε  μέχρι και το 1974.

Kατά τη διάρκεια της περιόδου 1964-1974, η Oμάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών οργάνωσε

και πραγματοποίησε δεκαπέντε συνολικά Σχολεία Yποβρυχίων Kαταστροφών. Διέθετε καταδυτικό

εξοπλισμό, δύο φουσκωτές λέμβους χωρίς μηχανή τύπου IBS μήκους 3,5 μέτρων και μεταφορικής

ικανότητας 7 ανδρών, μία μικρή φουσκωτή λέμβο με μηχανή μεταφορικής ικανότητας 3 ανδρών,  μια

ΠΑΝΩ : Άσκηση ρίψης-

περισυλλογής του 10ου Σχολείου

Υποβρυχίων Καταστροφών στην

θαλάσσια περιοχή της Ναυτικής

Βάσης “Χρυσούλη” στο Μπογάζι

Αμμοχώστου την άνοιξη του 1972.

ΚΑΤΩ : Άνδρες της Ομάδας

Υποβρυχίων Καταστροφών με

φουσκωτή λέμβο τύπου IBS, κατά

τη διάρκεια της στρατιωτικής

παρέλασης στη Λευκωσία την 1η

Απριλίου 1971.
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ξύλινη άκατο για την πραγματοποίηση καταδύσεων και ασκήσεων  ρίψης-περισυλλογής, εκρηκτικά,

και αυτόματα όπλα τύπου Tόμσον.

H Oμάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών από τη συγκρότησή της το 1964 μέχρι καί το 1967,

υπαγόταν στη Nαυτική Διοίκηση Kύπρου (N Δ Κ), η οποία υπαγόταν μαζί με άλλες διοικήσεις στην

Aνώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Aμύνης Kύπρου (ΑΣΔΑΚ). Mε τη διάλυση της ΑΣΔΑΚ., η Oμάδα

Yποβρυχίων Kαταστροφών, από το 1968 μέχρι και το 1974, υπάγεται επιχειρησιακά απευθείας στο

Nαυτικό Διοικητή Kύπρου και διοικητικά στη Διοίκηση Παρακτίου Aμύνης της Nαυτικής Διοίκησης

Kύπρου η οποία υπαγόταν πλέον στο Γενικό Eπιτελείο Eθνικής Φρουράς.

Στις 15 Aυγούστου 1974 κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, μετά

από τη διάσπαση του μετώπου και την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων ανατολικά , η  ΝΒΧ

εκκενώνεται και η O Y K  διαφεύγει νότια.

Aνασυγκροτείται τελικά στο Στρατόπεδο "Λοχίου Eυμενίου Παναγιώτου" στην Aγία Φύλα

Λεμεσού όπου και αρχίζει η προσπάθεια επαναδιοργάνωσής της, με την προμήθεια βασικών

καταδυτικών υλικών, ελαστικών λέμβων, και φορητών όπλων τύπου AK-47 Kαλασνίκωφ, Tσέχικων

και FN FAL.                                       

Tο Mάρτιο 1975 αρχίζει στις ελεύθερες περιοχές η εκπαίδευση του 16ου Σχολείου

Yποβρυχίων Kαταστροφών, ενώ το 1976 παραλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της

OYK δύο ταχύπλοα σκάφη μήκους οκτώ μέτρων, με δύο μηχανές και ραντάρ επιφανείας. 

Tο Kαλοκαίρι του 1978, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του 21ου Σχολείου, η Oμάδα

Yποβρυχίων Kαταστροφών πραγματοποιεί μετεγκατάσταση μαζί με άλλες υπηρεσίες της Διοίκησης

Nαυτικού, στη Nαυτική Bάση Zυγίου (NBZ) στην επαρχία Λάρνακας, ενώ το Nοέμβριο 1979

εντάσσονται ως  μόνιμα στελέχη στην O Y K  οι πρώτοι Kύπριοι Yπαξιωματικοί.

Οι υποβρύχιοι καταστροφείς μετά από αθόρυβη αναμονή στη περιοχή του στόχου

καταρριχούνται αιφνιδιαστικά, εξουδετερώνουν αθόρυβα τους σκοπούς, και αφού

καταστρέφουν με εκρηκτικά τον στόχο εξαφανίζονται σε δευτερόλεπτα.



ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

& ΙΣΤΟΡΙΑ 3333

Aπό τις αρχές τις δεκαετίας του '90 άρχιζει μια ουσιαστική πρσπάθεια αναβάθμισης του

επιχειρησιακού της ρόλου και στις 30 Mαρτίου 1994 η Oμάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών, από

υπομονάδα της Nαυτικής Bάσης Zυγίου, αναβαθμίζεται σε ανεξάρτητη μονάδα της Διοίκησης

Nαυτικού και μετονομάζεται σε Mονάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών (M Y K). 

Tο 1991 τα πλωτά μέσα της Oμάδας ενισχύονται με δώδεκα φουσκωτές λέμβους μήκους 5,70

μέτρων, ενώ το 1993 παραλαμβάνονται έξι ακόμη λέμβοι τύπου IBS.  Tον Aπρίλιο του 1994 η M Y K

παραλαμβάνει τα πρώτα δύο ημιφουσκωτά ταχύπλοα σκάφη ειδικών επιχειρήσεων τύπου Mostro Top

Gun 864 και παράλληλα ενεργοποιεί σε εκπαιδευτικές και καταδυτικές δραστηριότητες το T/X

"EYAΓOPAΣ". Tο 1999 εντάσεται στη ΜΥΚ το αγγλικής κατασκευής Σκάφος Yποστήριξης

Eπχειρήσεων τύπου RTK με την ονομασία Π/Π KEΦAΛΛONITHΣ, ενώ το 2001 παραλαμβάνονται

τρία ημιφουσκωτά ταχύπλοα σκάφη ειδικών επιχειρήσεων τύπου Barracuda. Eπιστέγασμα των

εξοπλιστικών προγραμμάτων της MYK αποτελεί η απόκτηση από την Iσπανία δύο ειδικών Σκαφών

Aνορθοδόξου Πολέμου, τύπου Rodmann 55, μήκους 17,40 μέτρων με τις ονομασίες ΣΑΠ

"ΠANAΓOΣ" και ΣΑΠ  "AΓAΘOΣ". 

Στον τομέα των οπλικών συστημάτων, η Mονάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών αναβαθμίζει

κατακόρυφα τις δυνατότητές της με προμήθειες υπερσύγχρονων υλικών ειδικών επιχειρήσεων. Tο

1992 παραλαμβάνει νέο οπλισμό της σειράς Colt M-16A2/M-203 και πολυβόλα M-60 ενώ το 2001

ενισχύεται με υποπολυβόλα FN Herstal P-90 και πιστόλια FN Herstal Five Seven με όλα τα

παρελκόμενα ειδικών επιχειρήσεων, όπως σιγαστήρες, διόπτρες νυκτερινής σκόπευσης και

σκοπευτικά λέϊζερ. Παράλληλα, η Mονάδα αποκτά ειδικό εξοπλισμό, όπως συστήματα GPS, συσκευές

κλειστού κυκλώματος κατάδυσης, νυκτοσκόπια, συστήματα νυκτερινής παρατήρησης, και άλλα

εξειδικευμένα υλικά ειδικών επιχειρήσεων.

Υποβρύχιος καταστροφέας του στοιχείοιυ δυείσδυσης της ΜΥΚ εξουδετερώνει αθόρυβα με αυτόματο όπλο

Μ-16Α2, το σκοπό του εχθρικού στόχου πριν την διενέργεια δολιοφθοράς.
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Tαυτόχρονα με την απόκτηση σύγχρονων πλωτών μέσων, οπλικών συστημάτων και

ειδικών υλικών, η Mονάδα Yποβρυχίων Kαταστροφών προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην

αναβάθμιση της επιχειρησιακής εκπαίδευσης και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού

της, τόσο των μονίμων στελεχών όσο και των κληρωτών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα

σαρανταοκτώ Σχολεία Yποβρυχίων Kαταστροφών από το 1975 μέχρι και σήμερα. Παράλληλα οι

έφεδροι υποβρύχιοι καταστροφείς καλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για εκπαίδευση σε

ασκήσεις ειδικών επιχειρήσεων με στόχο να τηρούνται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για

ανάληψη αποστολών.

Στον εκπαιδευτικό/επιχειρησιακό τομέα, κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η χρησιμοποίηση

σύγχρονων μεθόδων εναέριας και θαλάσσιας διείσδυσης, η ανάπτυξη τακτικών ειδικών επιχειρήσεων

και ο σχεδιασμός ειδικών ανορθόδοξων μεθόδων βασισμένων στις ιδιαιτερότητες του κυπριακού

χώρου. H εναέρια διείσδυση με ελικόπτερα σε χερσαία ή θαλάσσια σημεία της κυπριακής επικράτειας,

αποτελεί μια πολύ συχνή δραστηριότητα της Mονάδας, ενώ από το 1994 αξιοποιείται η επιχειρησιακή

τεχνική ταχείας καταρρίχησης από ελικόπτερο Fast Rope. Aπό το 2001 η Mονάδα, χρησιμοποιώντας

αεροσκάφη C-130H της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΠA), εκτελεί θαλάσσια άλματα αλεξι-

πτωτιστών σε θαλάσσιες περιοχές της Kύπρου, και από το 2000 σχεδιάζει και εκτελεί σε ιδιαίτερα

ευαίσθητες περιοχές της ΓKΠ, ειδικές ασκήσεις όπως η TAMΣ "Aκρίτας1/2".

Τα Σκάφη Ανορθοδόξου Πολέμου ΣΑΠ “ΠΑΝΑΓΟΣ”  και ΣΑΠ “ΑΓΑΘΟΣ”  αποτελούν πολύτιμα μέσα που

εξυπηρετούν άριστα τις ανάγκες της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών.  Τα εξοπλιστικά προγράμματα της

ΜΥΚ παράλληλα με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής

εκπαίδευσης, κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν αναβαθμίσει κατακόρυφα τις επιχειρησιακές δυνατότητες της

Μονάδας.
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Πέραν του επιχειρησιακού της ρόλου, η MYK συνεργάζεται και με άλλους κρατικούς φορείς,

όπως η Πυροσβεστική Yπηρεσία Kύπρου, η Aστυνομία, η EMAK, η AΠA, και συμμετέχει σε

δραστηριότητες με κοινωνικό όφελος, όπως οι αποστολές έρευνας και διάσωσης, υποθαλάσσιες

έρευνες, αποστολές πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας πειρατείας, παροχή βοήθειας σε  αλιευτικά

ή άλλα σκάφη που χρειάζονται βοήθεια, κ.α.

Eπιστέγασμα των προσπαθειών αναδιοργάνωσης της Mονάδας Yποβρυχίων Kατα-

στροφών αποτέλεσε  η  μετεγκατάστασή της, στις 13 Ιανουαρίου 2004, στις σύγχρονες χερσαίες και

λιμενικές εγκαταστάσεις της νέας Nαυτικής Bάσης "Aντιστράτηγου Eυάγγελου Φλωράκη", όπου

επιτεύχθηκε πλήρης αξιοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Mονάδας, ενώ ο ελλιμενισμός

των πλωτών της μέσων στο λιμάνι της Nαυτικής Bάσης αναβάθμισε την τεχνική/εφοδιαστική

υποστήριξη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Mονάδας. Mε την αποπεράτωση της Nαυτικής

Bάσης,  δημιουργήθηκε σύγχρονη Σχολή Yποβρυχίων Kαταστροφών.

Ταχύπλοο σκάφος ειδικών επιχειρήσεων της ΜΥΚ τύπου Baraccuda, εκτελεί ελιγμούς διαφυγής κατά τη διάρκεια

απομάκρυνσης υποστοιχείου μετά την εκτέλεση δολιοφθορών εντός εικονικού εχθρικού λιμένα.
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Το 286 Μ/Κ ΤΠ ιδρύθηκε περί τα μέσα

Μαρτίου του 1965 με την ονομασία 286 ΤΤΠ

(Τεθωρακισμένο Τάγμα Πεζικού). Μηχανοκίνητο

(Μ/Κ) ονομάστηκε αργότερα.

Αμέσως με την ίδρυσή του, εντάχθηκε

διοικητικά στη Διεύθυνση Ιππικού Τεθωρα-

κισμένων (ΔΙΤ) που ιδρύθηκε την ίδια περίπου

εποχή.  Επιχειρησιακά δινόταν στην ΑΣΔΑΚ

(Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αμύνης

Κύπρου).  ‘Οταν διαλύθηκε η ΑΣΔΑΚ ετηρήθη

υπό του ΓΕΕΦ ως εφεδρεία.  

Για ένα μικρό χρονικό διάστημα

τεσσάρων (4) μηνών, (από τον Σεπτέμβριο μέχρι

Δεκέμβριο του 1974, υπαγόταν οργανικά στην Ιη

ΑΤΔ (Ι ΣΔΙ).  Από το 1980 η Μονάδα τελεί υπό

διοίκηση στην Α’ ΑΣΔ (Ανωτέρα Στρατιωτική

Διοίκηση).

Η συγκρότηση του Τάγματος άρχισε

τον Μάρτιο του 1965 και ολοκληρώθηκε

σταδιακά.  Στην αρχή είχαν τοποθετηθεί ο

Διοικητής, Υποδιοικητής Τάγματος, οι Διοικητές

Λόχων και οι Αξκοί των Γραφείων και μετά την

22α Μαρτίου 1965  παρουσιάστηκαν οι πρώτοι

οπλίτες προερχόμενοι από τα κέντρα κατατά-

ξεως, αμέσως μετά την κατάταξή τους.

Οι οπλίτες αυτοί πέρασαν τη βασική

εκπαίδευση στο Τάγμα και ορκίστηκαν  σε ειδική

τελετή στις 15 Μαϊου 65.  

Η αρχική οργάνωση του Τάγματος

περιλάμβανε τέσσερις (4) Λόχους : τρεις (3)

τυφεκιοφόρων και ένα (1) Υποστηρίξεως

Τάγματος. Αργότερα όταν πήρε τα Μηχανοκίνητα

(ΒΤR) άλλαξε οργάνωση και οργανώθηκε σε

τρεις (3) Μ/Κ Λόχους τυφεκιοφόρων (εκ των

οποίων ο 3ος εφεδρικός (ΕΜ) ένα (1) Λόχο

Δκσεως Τάγματος, όπως είναι και σήμερα.

Το 286 Μ/Κ ΤΠ στρατωνίστηκε στην

αρχή σε σκηνές στο Στρατόπεδο “Αντισυντα-

γματάρχου ΠΟΥΡΝΑΡΑ” και στη συνέχεια σε

μόνιμες εγκαταστάσεις που σιγά - σιγά

κατασκεύασε, κοντά στο χωριό Κάτω Λακατάμεια

Λευκωσίας.  Αργότερα, το Στρατόπεδο μετονο-

μάσθηκε σε “ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΕΛΑΡΗ”. Στις 17

Νοε 73 μεταστάθμευσε στο Στρατόπεδο

“ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ” στο χωριό Κοκκινο-

τριμιθιά, όπου και παρέμεινε μέχρι την τουρκική

εισβολή (20 Ιουλ 74).

Μετά τις επιχειρήσεις εναντίον των

Τούρκων συγκεντρώθηκε, περί το τέλος

Αυγούστου 1974, στο εγκατελειμμένο (από το

1963) Τ/Κ χωριό Απλάντα της επαρχίας

Λάρνακας, όπου ανασυγκροτήθηκε και

στρατωνίστηκε σε σπίτια του χωριού τα οποία

προηγουμένως το ίδιο επισκεύασε.  

Στο Στρατόπεδο αυτό το Τάγμα

βρίσκεται μέχρι σήμερα και συνεχίζει τη

λειτουργία του, επιδιδόμενο περισσότερο στην

εκπαίδευση, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και

την αύξηση της πολεμικής του ετοιμότητας.

Απαραίτητη, σχεδόν πάντοτε, ήταν η

συμμετοχή του Τάγματος στις διάφορες

εκδηλώσεις που γίνονταν κατά καιρούς για τον

εορτασμό των εθνικών επετείων στο νησί.

Ιδιαίτερα στις παρελάσεις, το Τάγμα με τα

μηχανοκίνητα μέσα που διαθέτει ήταν και είναι

επιβλητικό σκορπώντας στα πλήθη του λαού

ρίγη ενθουσιασμού και συγκίνησης.

ΙΙσσττοορριικκόό  ττοουυ

228866  ΜΜ//ΚΚ  ΤΤΠΠ
Ανχη (ΠΖ) Ανδρέα Μανώλη 
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Συγκεκριμένα το  286 Μ/ΚΤΠ έχει λάβει

μέρος σε παρελάσεις που έγιναν στη Λευκωσία

για εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης

Οκτωμβρίου 1940, της επετείου της 1η Απριλίου

1955 όπως και παρελάσεις που έγιναν για την

επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας

την 1η Οκτωβρίου.

Το Τάγμα τηρεί πάντοτε, μέρα και νύκτα,

προσωπικό και μέσα για να βοηθήσει τον

πληθυσμό της νήσου τόσο εντός όσο και εκτός

της περιοχής ευθύνης του, εφόσον απαιτηθεί και

πάντοτε στα πλαίσια των υπαρχουσών

διαταγών του ΓΕΕΦ.

Αρκετές φορές μέχρι σήμερα, το Τάγμα

προσέφερε υπηρεσίες αρωγής προς τον

πληθυσμό, όπως παρακάτω:

- Στις 20 Απρ 67, όταν ακόμη είχε έδρα

την Κάτω Λακατάμεια, στην περιοχή

αεροδρομίου Λευκωσίας, κατέπεσε και

συνετρίβη ένα  επιβατικό αεροσκάφος τύπου

“BRETTANIA” με αποτέλεσμα να βρουν το

θάνατο 128 άτομα και να τραυματισθούν βαριά

άλλα 14 - 15 άτομα. 

Το Τάγμα ανέλαβε προταγωνιστικό

ρόλο στη περισυλλογή και έγκαιρη διακομιδή

των τραυματιών στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα

να σωθούν οι περισσότεροι από αυτούς.

-Το 1981 τμήμα δυνάμεως Λόχου του Τάγματος

βοήθησε τους κατοίκους του χωριού  Λειβάδια

της επαρχίας Λάρνακας να απομακρυνθούν,

όταν πλημμύρισε το χωριό και κινδύνευσαν να

πνιγούν.

΄Απειρες επίσης είναι οι συμμετοχές του

Τάγματος με δύναμη Λόχου και άνω, για την

κατάσβεση πυρκαγιών, προς διάσωση κιν-

δυνευόντων χωριών ή πολύτιμων δασών της

Νήσου.  ΄Ενας άλλος τομέας που το Τάγμα  έχει 

να επιδείξει αξιόλογη παρουσία και προσφορά,

είναι η εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού

του στα διάφορα νοσοκομεία.  Σ’ αυτό πάντοτε

συμμετέχει επί εθελοντικής βάσεως ένα

ποσοστό Αξιωματικών και οπλιτών οι οποίοι είναι

μόνιμοι αιμοδότες και πολλές φορές έχουν τιμηθεί

υπό της υπηρεσίας γι’ αυτό.

Το μνημείο ηρώων των πεσόντων 

του 286 Μ/Κ ΤΠ

Απόσπασμα ημερολογίου Τάγματος 

της 20-07-74 (Σαββάτο)

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 286Μ/ΚΤΠΠΕΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 286Μ/ΚΤΠ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤΟΥ 1974ΤΟΥ 1974

Ανχης(ΠΖ) Μπούτος Γεώργιος

Ανθλγός(ΠΖ) Χ’’Μάρκου Παντελής

Λχιας(ΠΖ) Δημοσθένους Αντώνιος

Δνέας(ΠΖ) Ανδρέου Γεώργιος

Στρτης(ΠΖ) Μάρκου Μάρκος

Στρτης(ΠΖ) Φραγκέσκου Μάριος

Στρτης(ΠΖ) Αχιλλέως Σωτήρης

Στρτης(ΠΖ) Έλληνας Ανδρέας

Στρτης(ΠΖ) Αριστοτέλους Ανδρέας

Στρτης(ΠΖ) Μιχαήλ Γεώργιος
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Ιδιώτη Πέτρου Σαββίδη

Η Ναυτική Βάση «Σημαιοφόρου Παναγιώτη Χρυσούλη» (ΝΒΧ) βρίσκεται ένα

περίπου χιλιόμετρο βορείως του χωριού Μπογάζι στον Κόλπο της Αμμοχώστου, στο

εικοστό πέμπτο χιλιόμετρο του δρόμου Αμμοχώστου - Ριζοκαρπάσου. Η ΝΒΧ

δημιουργήθηκε το 1964, αμέσως μετά το ξέσπασμα της τουρκοκυπριακής ανταρσίας και

λειτούργησε ως η κύρια βάση του Κυπριακού Ναυτικού μέχρι και τη δεύτερη φάση της

τουρκικής εισβολής τον Αύγουστο του 1974.

Η Ναυτική Βάση «Χρυσούλη» έλαβε

την ονομασία της, σε ένδειξη τιμής προς τον

Ε/Ε Σημαιοφόρο ΣΕΑ/Μ Παναγιώτη Χρυσούλη

από την Ελλάδα, Ύπαρχο του Περιπολικού

«ΦΑΕΘΩΝ», ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί

με άλλα μέλη του πληρώματος κατά τη

διάρκεια διατεταγμένης αποστολής, όταν το

Π/Π «ΦΑΕΘΩΝ» προσβλήθηκε από τα πυρά

της τουρκικής αεροπορίας στο Ξερό, στον

Κόλπο της Μόρφου, στις 8 Αυγούστου 1964.

Τα περιπολικά «ΦΑΕΘΩΝ» και «ΑΡΙΩΝ» έφθασαν στην Κύπρο από το

Ναύσταθμο Σαλαμίνας το τέλος Ιουλίου 1964 και ανέλαβαν αμέσως περιπολίες με σκοπό

την επιτήρηση του κυπριακού θαλάσσιου χώρου τις κρίσιμες εκείνες ημέρες. Κατά τη

διάρκεια των επιχειρήσεων Τυλληρίας, τα δύο περιπολικά εκτέλεσαν πολεμικές αποστολές

στη θαλάσσια περιοχή Τηλλυρίας - Μόρφου, διενεργώντας περιπολίες και εκτελώντας

πυρά υποστήριξης των φίλιων τμημάτων στο θύλακα Κοκκίνων - Μανσούρας. Την 8η

Αυγούστου 1964, κατά τη διάρκεια αεροπορικής προσβολής εναντίον των δύο

περιπολικών, από μεγάλο αριθμό αεροσκαφών της τουρκικής αεροπορίας, κτυπήθηκε και

καταστράφηκε το Π/Π «ΦΑΕΘΩΝ» με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του

Ύπαρχου Σημαιοφόρου ΣΕΑ/Μ Παναγιώτη Χρυσούλη, του Α΄ Μηχανικού Υποκελευστή Ν.

Πανάγου, του Α΄ Πυροβολητή Υποκελευστή

Σ. Αγάθου, του Ναύτη Ν. Καπαδούκα, του

Ναύτη Ν. Νιάφα, του Ναύτη Π. Θεοδωράτου,

και το σοβαρό τραυματισμό του Κυβερνήτη

Ανθυποπλοίαρχου Δ. Μητσάτσου και των

υπολοίπων μελών του πληρώματος.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ «ΧΡΥΣΟΥΛΗ»
Μπογάζι Αμμοχώστου

Δύο όψεις του λιμανιού της Nαυτικής Bάσης "Xρυσούλη".

Διακρίνονται η υπερυψωμένη σκοπιά στην προβλήτα του

λιμανιού, δύο γερανοί ανύψωσης των τορπιλακάτων για

συντήρηση, και μερικά από τα σκάφη της Διοίκησης Παρακτίου

Aμύνης της Nαυτικής Διοίκησης Kύπρου.

O Ύπαρχος του Π/Π "ΦAEΘΩN", Σημαιοφόρος ΣEA/M

Παναγιώτης Xρυσούλης από την Eλλάδα, έπεσε εν ώρα

καθήκοντος κατά τη διάρκεια προσβολής του Π/Π

"ΦAEΘΩN" από την τουρκική αεροπορία στο Ξερό, στον

Kόλπο της Mόρφου, στις 8 Aυγούστου 1964.
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Η Ναυτική Βάση δημιουργήθηκε το 1964, μετά το ξέσπασμα της τουρκοκυπριακής

ανταρσίας, όταν πρόκυψε η επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης παραθαλάσσιου χώρου για τη

δημιουργία βασικής ναυτικής υποδομής. Ο χώρος που τελικά επιλέγηκε στην περιοχή του

χωριού Μπογάζι, περιελάμβανε διάφορα εγκαταλελειμμένα κτήρια, εγκαταστάσεις

επεξεργασίας ασβεστολιθικών πετρωμάτων για την παραγωγή γύψου, καθώς και μικρή

προβλήτα με σιδεροτροχιά για τη φόρτωση του γύψου σε μικρά σκάφη. Με τη συγκρότηση

της Ναυτικής Διοίκησης Κύπρου και την παραλαβή του χώρου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις

επιδιορθώθηκαν, για να φιλοξενήσουν τους άνδρες και τα μέσα του Κυπριακού Ναυτικού,

ενώ παράλληλα κατασκευάστηκαν δύο λιμενοβραχίονες, ένας μικρός στα βόρεια και ένας

μεγαλύτερος στα ανατολικά ως προέκταση της υφιστάμενης προβλήτας, για τη δημιουργία

του λιμανιού της πρώτης Ναυτικής Βάσης του Κυπρικαού Ναυτικού.

Η ΝΒΧ είχε μήκος οκτακόσιων περίπου μέτρων και πλάτος διακόσιων πενήντα

περίπου μέτρων, διέθετε μικρό λιμάνι για τον ελλιμενισμό της μίας εκ των δύο Μοιρών

Τορπιλακάτων, δύο γερανούς φόρτωσης τορπίλων στα σκάφη και ανύψωσης των

τορπιλακάτων για συντήρηση, εγκαταστάσεις ενδιαίτησης του μόνιμου και στρατεύσιμου

προσωπικού, αποθήκη τορπιλών, συνεργείο συντήρησης τορπιλών, μηχανολογικό

εργαστήριο, συνεργείο μηχανών εσωτερικής καύσης, συνεργείο ηλεκτρολογικών και

ηλεκτρονικών εργασιών, αποθήκη καυσίμων, αποθήκες γενικού υλικού και

επιστράτευσης, σταθμό συντήρησης και επισκευής οχημάτων, κέντρο τηλεπικοινωνιών,

και στίβο εμποδίων για εξάσκηση των

ανδρών της Ομάδας Υποβρυχίων

Καταστροφών.

Στη Βάση αξιοποιήθηκαν επίσης δύο

υπόγειες σπηλιές οι οποίες μετατρά-

πηκαν, η μια σε αποθήκη εκρηκτικών

της Ομάδας Υποβρυχίων Καταστρο-

φών και η άλλη σε αποθήκη πυρο-

μαχικών των αντιαεροπορικών πυρο-

βόλων και των κόνων μάχης των

τορπιλών.

Για την  επίγεια ασφάλεια της Βάσης, εκτός της κεντρικής πύλης στα δυτικά,

υπήρχαν και πέντε υπερυψωμένες σκοπιές περιμετρικά, δύο παραθαλάσσιες προς τα

ανατολικά, δύο δυτικά προς το δρόμο Αμμοχώστου - Ριζοκάρπασου και μία επί της κύριας

προβλήτας του λιμανιού για την επιτήρηση των τορπιλακάτων και του λιμανιού.

Για την αντιαεροπορική προστασία της Βάσης, διατέθηκε μεγάλος αριθμός

πολυβόλων τύπου Browning 0.50 ιντζών και αντιαεροπορικά πυροβόλα 20 χιλιοστών

τύπου Ερλικον, που είχαν αφαιρεθεί από παλαιά αρματαγωγά του Ελληνικού Πολεμικού

Ναυτικού.

H Nαυτική Bάση "Xρυσούλη" στα νότια, διέθετε στίβο εμποδίων, για

τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ανδρών της Oμάδας

Yποβρυχίων Kαταστροφών. 



Η Ναυτική Βάση «Χρυσούλη» απετέλεσε την έδρα της Διοίκησης Παρακτίου

Αμύνης της Ναυτικής Διοίκησης Κύπρου και τη βάση ελλιμενισμού, ανεφοδιασμού και

συντήρησης των σκαφών των δύο Μοιρών Τορπιλακάτων της. Παρείχε υπηρεσίες

διοικητικής μέριμνας στους σταθμούς Εγκαίρου Προειδοποίησης (ΣΕΠ) της Ναυτικής

Διοίκησης Κύπρου, και λειτουργούσε Κέντρο εκπαιδεύσεως για τη βασική εκπαίδευση των

νεοσυλλέκτων οπλιτών του Ναυτικού, και ακολούθως την εξειδίκευσή τους σε ειδικότητες

του ναυτικού κλάδου. Το 1971, μετά τη μετεγκατάσταση της Ομάδας Υποβρυχίων

Καταστροφών από το Στρατόπεδο «Γρηγόρη Αυξεντίου» στην Αμμόχωστο, απετέλεσε τη

βάση των εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της ΟΥΚ.

Ταυτόχρονα  όμως, κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΝΒΧ η θαλάσσια

περιοχή της Βάσης, απετέλεσε κατά την διάρκεια της νύκτας, τον κύριο χώρο εκφόρτωσης

του πολεμικού υλικού που προμηθεύτηκε, στις δύσκολες εκείνες ώρες η Κυπριακή

Δημοκρατία από τη Σοβιετική Ένωση, καθώς και ένα από τους χώρους αποβίβασης του

προσωπικού και εκφόρτωσης του υλικού της Ελλαδικής Μεραρχίας που έφθασε στο νησί

το 1964, αμέσως μετά την εκδήλωση της τουρκικής επιθετικότητας απέναντι στην Κύπρο.

Τα άρματα μάχης, τα πυροβόλα, τα οχήματα, τα οπλικά μέσα, και τα πυρομαχικά

που έφθαναν κατά τη διάρκεια της νύκτας με εμπορικό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή της

ΝΒΧ αφού φορτώνονταν με τη βοήθεια πλωτού γερανού σε ειδικές μαούνες, ακολούθως

εκφορτώνονταν με χερσαίους γερανούς στην ακτή. Η Ναυτική Βάση «Χρυσούλη»

απετέλεσε το μυστικό χώρο εκφόρτωσης του πολεμικού υλικού και μερικές φορές

απόκρυψής του μέχρι και τη μεταφορά του στους κατάλληλους χώρους, και συνέβαλε

σημαντικά στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τις

κρίσιμες εκείνες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της πρώτης φάσης της τουρκικής εισβολής, η

ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα της Βάσης, παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες της

τουρκικής αεροπορίας για την

προσβολή των τορπιλακάτων που

ελλιμενίζονταν στο λιμάνι, απέτρε-

ψε την προσέγγιση των τουρκι-

κών αεροσκαφών, και κατάφερε

με τα καταστρεπτικά και εύστοχα

πυρά της να καταρρίψει ένα τουρ-

κικό πολεμικό αεροσκάφος κοντά

στο χωριό Μπογάζι, και να προ-

καλέσει ζημιές σε άλλα δύο, χωρίς

όμως να έχει επιβεβαιωθεί η

κατάρριψή τους.
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H Eθνική Φρουρά στις αρχές του 1965 παρέλαβε, μέσω Aιγύπτου, από τη

Σοβιετική Ένωση, έξι  τορπιλακάτους τύπου P4, βάρους 25 τόνων που

ανέπτυσσαν ταχύτητα 50 κόμβων, και ήταν εξοπλισμένες με δύο

τορπιλλοσωλήνες επιφανείας και ένα δίδυμο A/A πυροβόλο 14.5 χιλιοστών στην

πρύμνη.



Κατά τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, μετά τη διάσπαση του μετώπου

ανατολικά και την προέλαση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων προς την

Αμμόχωστο, διατάσσεται στις 15 Αυγούστου 1974 η εκκένωση της Βάσης και η διαφυγή

των Μονάδων της στις ελεύθερες περιοχές.

Σήμερα, η κατεχόμενη Ναυτική Βάση «Χρυσούλη» στο Μπογάζι αποτελεί

περιφραγμένη στρατιωτική περιοχή η οποία δεν χρησιμοποιείται από τον τουρκικό

κατοχικό στρατό. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν λεηλατηθεί, και η Βάση ερειπωμένη

αναμένει τριάντα τώρα χρόνια την απελευθέρωσή της.
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Mαθητές του 14ου Σχολείου Yποβρυχίων Kαταστροφών, κατά τη διάρκεια διαλείμματος από

την εξαντλητική εκπαίδευσή τους στη NBX, την άνοιξη του 1974. Πίσω διακρίνονται μέρος

των κτηριακών εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων και των συνεργείων, καθώς και το λιμάνι

της Nαυτικής Bάσης.

πηγές:
- Xρυσικόπουλος A. Aναμνήσεις από το Kυπριακό Nαυτικό, Aθήνα: Eκδόσεις Kορφή, 1995

- Παπαγεωργίου Σ. Tα Kρίσιμα Nτοκουμέντα του Kυπριακού (1959 - 1967), τόμος B, Λευκωσία:

Eκδόσεις Eπιφανίου, 2000

- Iστορικό Aρχείο Mονάδας Yποβρυχίων Kαταστροφών

- Aρχείο Πέτρου Σαββίδη
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Πχη (Ν) Μηνά Σολομωνίδη

Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί ύψιστο εθνικό και κοινωνικό έργο και το αποκορύφωμα

των ανθρωπιστικών αισθημάτων. Η ΕΦ πρόσφερε σημαντικά στον τομέα της αιμοδοσίας με την :

* Οργάνωση εβδομάδας Αιμοδοσίας και την τελετή απονομής διπλωμάτων στους

αιμοδότες.

* Διάθεση από κάθε Διοίκηση/ΓΕΕΦ και σχηματισμό κατά την πρώτη εβδομάδα

κάθε μήνα, τουλάχιστον είκοσι (20)ναιμοδοτών στο πλησιέστερο για κάθε Μονάδα Κρατικό

Νοσοκομείο.

* Οργάνωση εκτάκτων αομοδοσιών σε Στρατόπεδα της ΕΦ, όταν υπήρχε ανάγκη

και ζητήθηκε από τις Τράπεζες Αίματος των Κρατικών Νοσοκομείων.

Η συνολική προσφορά των εθελοντών αιμοδοτών στελεχών και οπλιτών, ανήλθε στις

τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (4.131) φιάλες αίμα, ποσότητα, η οποία αποτέλεσε το 14%

περίπου  της Παγκύπριας προσφοράς, ποσοστό ιδιαίτερα ψηλό, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί

η Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
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Κοινωνική  Προσφορά της Εθνικής Φρουράς Κοινωνική  Προσφορά της Εθνικής Φρουράς 

Εθελοντική αιμοδοσία προσωπικού της Εθνικής Φρουράς
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Ελικόπτερο (Ε/Π)Ελικόπτερο (Ε/Π)

GAZELLEGAZELLE
Σγού (Ι) Γεώργιου Αλεξάνδρου

Το  Gazelle σχεδιάστηκε στη Γαλλία από την Sud Aviation, σε μια προσπάθεια να

αντικαταστήσει το Alouette ΙΙ και κατασκευάστηκε από κοινού με την  Westland της Αγγλίας.

Το πρώτο πρωτότυπο SA-340 ήταν εξοπλισμένο με το σύστημα προσγείωσης, το

transmission και το ουραίο στροφείο του Alouette ΙΙ . Η  πρώτη πτήση του στις 7 Απριλίου το 1967.

Το πρωτότυπο SA- 341 απογειώθηκε για πρώτη φορά  στις 17 Απριλίου 1968. Ήταν

εξοπλισμένο με το σήμερα ευρέως  γνωστό fenestron αντί του παραδοσιακού ουραίου  στροφείου.  Το

fenestron είναι ένα διοχετευμένο ουραίο στροφείο με 13 λεπίδες το οποίο  το καθιστά λιγότερο

θορυβώδες και επικίνδυνο.  Ο κύριος στροφέας του Gazelle ημιαρθρωτός στροφέας και οι τρεις

πτέρυγές του είναι από φύλλο πλαστικού.

Το Gazelle σχεδιάστηκε, για  να συνδέσει τις ανάγκες παρατήρησης, εκπαίδευσης και

κατάρτισης  αποστολών.  Εντούτοις, πολύ γρήγορα οπλίστηκε προκειμένου να απαντήσει στις

ανάγκες του σύγχρονου πολέμου.  Έτσι το Gazelle μπορεί να λάβει 4 ή 6 αντιαρματικά (Α/Τ) wire-

guided HOT βλήματα (SA- 342) ή τα βλήματα MISTRAL, ένα πυροβόλο όπλο 20mm (SA- 34l) ή

ρουκέτες.

Tο Gazelle και οι διάφορες εκδόσεις του χρησιμοποιούνται κυρίως στη  Γαλλία, Ην. Βασίλειο

και Aραβικές  Xώρες όπου και  αποτελεί γενικά το βασικό στοιχείο αντιαρματικού  πολέμου.  Η Γαλλία

χρησιμοποίησε  επιτυχώς το Gazelle κατά τη διάρκεια του πολέμου στον  Κόλπο  με ευστοχία  βολών 

75 %.

Η Εθνική Φρουρά το 1ο εξάμηνο του 1988 απέκτησε τέσσερα (4) ελικόπτερα GAZELLΕ
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ε/Π  GAZELLEΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ε/Π  GAZELLE

Τα ελικόπτερα  αποτελούν μια  ταχυκίνητη δύναμη που  μπορεί να εμπλακεί στη μάχη στο χρόνο

και στον τόπο που απαιτείται.

α. Χαρακτηριστικά των  Ελικοπτέρων Gazelle

-  Ευκινησία.

-  Ταχυκινησία.

-  Ακτίνα δράσης των όπλων τους.

-  Αποτελεσματικότητα των όπλων τους.

β. Διεξαγωγή Επιχειρήσεων

Απαιτείται πολύ καλός συντονισμός και έλεγχος πυρός για οικονομία πυρομαχικών.

Τα Ε/Π  καταλαμβάνουν θέσεις μάχης επί της γραμμής των χερσαίων δυνάμεων για καλύτερη

απόκρυψη και για να διατηρούνται εκτός του βεληνεκούς των όπλων ευθυτενούς τροχιάς. Λόγω της

ευκινησίας τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη πυρός τους με μεγάλη αποτελεσματικότητα

εναντίων του εχθρού και να απομακρυνθούν γρήγορα από την ακτίνα δράσεως των εχθρικών πυρών.  

γ. Τύποι   Πτήσης Ελικοπτέρων   

Σαν αρχή των χειριστών των Ε/Π πετούν με τρόπο ούτως ώστε να μην γίνονται

αντιληπτά από τις εχθρικές δυνάμεις εδάφους ή τα εχθρικά Radar. Για αυτό το λόγο πρέπει να

ακολουθούν τους πιο κάτω τύπους πτήσεων

(1) Χαμηλή πτήση

Τα Ε/Π πετούν με σταθερή ταχύτητα και ύψος σε σχέση με το έδαφος,

κατά μήκος μιας διαδρομής η οποία τις περισσότερες φορές είναι ευθεία. Το ύψος πτήσεως καθορίζεται

έτσι, ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να δει ή να εντοπίσει τα Ε/Π με τεχνικές συσκευές εδάφους.
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(2) Τακτική πτήση

Τα  Ε/Π πετούν με σταθερή ταχύτητα και μεταβαλλόμενο ύψος σε σχέση

με το έδαφος. Γενικά σε αυτό τον τύπο πτήσεως ακολουθούνται οι γραμμές του εδάφους. Το ίχνος

πτήσεως αποκλίνει  εγκάρσια από τον άξονα κίνησης προκειμένου να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση

των εδαφικών εξάρσεων.

(3) Πολύ χαμηλή πτήση

Τα Ε/Π πετούν με μεταβαλλόμενη ταχύτητα και ύψος μέχρι τρία (3) πόδια

σε σχέση με το έδαφος. Εκμεταλλεύονται στο βέλτιστο τα ποτάμια, τις χράδρες και κάθε εδαφική

έξαρση που οδηγεί στις θέσεις από όπου θα εκτελεστεί βολή.

δ. Στόχοι  Ε/Π GAZELLE

Επιπρόσθετα από τα άρματα μάχης που αποτελούν τον κύριο στόχο των Α/Τ Ε/Π

Gazelle αυτά μπορούν να προσβάλουν : 

- Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού.

- Αεροσκάφη και ελικόπτερα στο έδαφος ή σε μετεώρηση.

- Θωρακισμένες αποθήκες.

- Αποβατικά σκάφη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Ε/ΠΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Ε/Π

Χώρα κατασκευής -προέλευσης - Γαλλία

Ρόλος -Αντιαρματικό

Αποστολή -Αντιαρματική Υποστήριξη - Προσβολή  Θωρακισμένων Στόχων

Βάρος - 2000 kg

Οπλισμός -4 αντιαρματικοί πύραυλοι ΗΟΤ

Εμβέλεια/ Ακτίνα δράσης Ε/Π -360 Ναυτικά Μίλια  -  180 Ναυτικά Μίλια

Ταχύτητα πλεύσης -120 κόμβοι

Μέγιστη ταχύτητα -168 κόμβοι

Μέγιστο ύψος πτήσης -10000' πόδια (λόγω οξυγόνου)

Τύπος /ισχύς Κινητήρα -ASTAZOU 14 MI /858 ίπποι

Καύσιμα -Κηροζίνη

Μήκος -12μέτρα

Αυτονομία -3 ώρες

Ωφέλιμο φορτίο -140 ΚG
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Ανχη (ΠΒ) Κυριάκου Χαραλάμπους 

Το αυτόνομο σύστημα κατευθυνόμενων βλημάτων εδάφους αέρος βραχέως

βεληνεκούς  ''ΤΟR-M1'' είναι ρωσικής κατασκευής , σχεδιάστηκε για την Αντιαεροπορική

(Α/Α) προστασία Μονάδων Στρατού σε όλες της φάσεις του αγώνα. Έχει δυνατότητα

προσβολής επανδρωμένων και μη Α/Φ, επιθετικών Ε/Π καθώς και καταστροφής εχθρικών

βλημάτων αέρος - εδάφους.  Επίσης, έχει δυνατότητα ανίχνευσης εν κινήσει εχθρικών

στόχων.

Είναι ένα οπλικό σύστημα της δεκαετίας του '90.  ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη

του βασίστηκε στο Α/Α ΟΣΑ-ΑΚ  που

πρωτοεμφανίστηκε το 1976.

Κάθε Πυροβολαρχία αποτελείται

από το Κέντρο Διευθύνσεως Πυρός τ'

οποίο συνδέεται με αριθμό οχημάτων

μάχης ''Τor-M1' .

-Κέντρο Διευθύνσεως Πυρός

Πυροβολαρχίας (ΚΔΠ)

Διαθέτει συσκευές αναμετάδοσης

δεδομένων για την υλοποίηση των Α/Σ

επικοινωνιών και τη διασύνδεση του με τα

οχήματα μάχης ''Tor-M1''.  Επίσης, διαθέτει

τρεις (3) σταθερούς Η/Υ και ένα (1) φορητό,

με τους οποίους εκτελεί την αυτόματη

κατανομή του πυρός στα οχήματα μάχης.

Λαμβάνει πληροφορίες στόχων από τα οχήματα μάχης ''Τor-M1'' ή και από αλλά

συμβατά ραντάρ μεγαλύτερης εμβέλειας .

Το πλήρωμα αποτελείται από ένα (1) Αξκο και τέσσερα (4) μέλη όπως παρακάτω:

-Αξιωματικό Τακτικού Ελέγχου.

-Αρχηγό Στοιχείου.

-Τεχνίτη Τηλεπικοινωνιών. 

-Χειριστή Κονσόλας Επικοινωνιών.

-Οδηγό.

-Όχημα Μάχης:

Αποστολή του είναι ο εντοπισμός των ιπτάμενων στόχων, η αναγνώριση φίλιων  ή

εχθρικών Α/Φ και καθοδήγηση των βλημάτων προς τους στόχους.

ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ''ΤΟR-M1



Είναι ένα αυτόνομο παντός καιρού οπλικό σύστημα με μεγάλη  δυνατότητα

κινήσεως.  Έχει δυνατότητα να εγκλωβίζει και να προσβάλει χαμηλά ιπτάμενους  στόχους

σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.  Τα βλήματα που διαθέτει έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό

επιτυχίας καταστροφής των στόχων.  Επίσης το όχημα μάχης έχει δυνατότητα

αντιμετώπισης όλων των σύγχρόνων εχθρικών παρεμβολών.

Το πλήρωμα είναι τετραμελές (4) και αποτελείται από τους παρακάτω:

-Αρχηγό στοιχείου.

-Χειριστή Οργάνων Ελέγχου Πυρός 1.

-Χειριστή Οργάνων Ελέγχου Πυρός 2.

-Οδηγό. 

Το όχημα μάχης έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

-Ανίχνευσης σε τομέα 360Ο χιλιοστά ή σε κάποιο συγκεκριμένο που του καθορίζει

το Κέντρο Διεύθυνσης Πυρός (ΚΔΠ).

-Ανάλυσης του εναέριου χώρου, αξιολόγησης βαθμού επικινδυνότητας και

παρουσίασης στη οθόνη του  των πιο επικίνδυνων στόχων.

-Αυτόματη επιλογή και καταστροφή του στόχου.

-Εντοπισμού και εγκλωβισμού ενός ή δύο στόχων, και καθορισμού της στιγμής

εισόδου των στόχων στην ζώνη πυροδοτήσεως και προετοιμασίας των πυραύλων.

-Εκτελέσεως βολής με ένα η δύο πυραύλους ταυτόχρονα σ' ένα στόχο και

καθοδήγησης των πυραύλων προς το στόχο που έχει εγκλωβισθεί.

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
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Επίσκεψη κ. Υπουργού Άμυνας στο Φυλάκιο «ΑΛΕΥΚΑ»

Φυλάκιο «ΒΕΛΟΣ»
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Τχη (ΠΖ) Ιωάννη Παναγιωτόπουλου

Η συγκροτηθείσα επιτροπή για το Β’  εξάμηνο του 2003,  μετά από επιτόπιες επισκέψεις στα

προταθέντα κατά Σχηματισμό καλύτερα φυλάκια,  προέβη στην αξιολόγηση αυτών, ως ακολούθως :

α.  Φυλάκιο  “ΒΕΛΟΣ”  της  ΙΙ ΜΠ

β.  Φυλάκιο  “ΑΛΕΥΚΑ”  της VIII ΤΑΞ ΠΖ

γ.  Φυλάκιο  “ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ”  της Ι ΜΠ

δ.  Φυλάκιο  “317”  της IV ΤΑΞ ΠΖ

Καλύτερο φυλάκιο της ΕΦ στην Προκεχωρημένη Γραμμή Άμυνας (ΠΓΑ) για το Β  ́ εξάμηνο

του 2003,  ανακηρύχθηκε το φυλάκιο  “ΒΕΛΟΣ” του 201 ΤΠ,  του 5ου ΣΠ της  ΙΙ ΜΠ.  Η επιτροπή

επισήμανε ότι όλα τα φυλάκια που διαγωνίστηκαν παρουσίασαν άριστη εικόνα από κάθε άποψη και

η ανακήρυξη του καλύτερου φυλακίου κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Έγινε η τελετή βράβευσης του καλύτερου φυλακίου στις 09 1100 Ιανουαρίου 2004,  κατά την

οποία έγινε επίδοση τιμητικών διπλωμάτων από τον κ. Αρχηγό ΓΕΕΦ στους Δκτές των Λόχων

Προκαλύψεως που είχαν την ευθύνη των τεσσάρων πρωτευσάντων φυλακίων,  καθώς και επίδοση

τιμητικής πλακέτας  στο φυλάκιο  “ΒΕΛΟΣ”,  όπως καθόριζε ο διαγωνισμός.   Επίσης δόθηκε 10ήμερη

τιμητική άδεια στο σύνολο του προσωπικού του πρώτου φυλακίου.

Διαγωνισμός Φυλακίων
της Προκεχωρημένης

Γραμμής Άμυνας  
(ΠΓΑ)
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Ανχη (ΠΖ) Γεώργιου Δάλλα

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΣΔ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΡΩΤΗΣΗ :

Ποια από τις τρεις (3) απαντήσεις σε κάθε φωτογραφία είναι η σωστή;

α. Τυφέκιο 7,62 χιλ.  FN

β. Τυφέκιο 7,62 χιλ.  M77

γ. Τυφέκιο G3A3

α. APILAS

β. LAW

γ. MILAN

α. Ελικόπτερο Mi35P

β. Eλικόπτερο GAZELLE

γ. Eλικόπτερο BELL

α. CASCAVEL EE-9

β. VAB / VTT

γ. VAB-HOT

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

1 2

3 4
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Ταχυδρομήστε τις απαντήσεις σας στην ΔΙΕΦ/ΓΕΕΦ διαμέσω των Μονάδων σας, με

πλήρη στοιχεία (βαθμό, ονοματεπώνυμο, ΑΣΜ, ΕΣΣΟ, Μονάδα).

Ο νικητής, ο οποίος θα αναδειχθεί με κλήρωση μεταξύ των διαγωνιζομένων που θα

έχουν αποστείλει τις σωστές απαντήσεις, θα βραβευθεί με πέντε (5) ημέρες τιμητική άδεια.  

Στο επόμενο τεύχος θα δοθούν οι σωστές λύσεις του διαγωνισμού 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

“ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ”“ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ”

(2ο ΤΕΥΧΟΣ)(2ο ΤΕΥΧΟΣ)

Βαθμός :  ..................................................................Βαθμός :  ..................................................................

Ονοματεπώνυμο : .....................................................Ονοματεπώνυμο : .....................................................

ΑΣΜ / ΕΣΣΟ : .............................................................ΑΣΜ / ΕΣΣΟ : .............................................................

Μονάδα : ...................................................................Μονάδα : ...................................................................

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :    1. ..............ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :    1. .............. 2. ...............2. ...............

3. ..............3. .............. 4. ...............4. ...............

..../..../........../..../......

(Ημερομηνία)(Ημερομηνία)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΟΨΕΤΕ ΑΠΟΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 Ιουν 04 ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΓΕΕΦ / ΔΙΕΦ

“ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ου ΤΕΥΧΟΥΣΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ου ΤΕΥΧΟΥΣ

1.  α        2.  β  1.  α        2.  β  

3.  α        4.  γ3.  α        4.  γ

Οι σωστές απαντήσεις που στάληκαν ήταν πάρα πολλές και μετά απόΟι σωστές απαντήσεις που στάληκαν ήταν πάρα πολλές και μετά από

κλήρωση που έγινε παρουσία της επιτροπής ελέγχου, ο τυχερός είναι :κλήρωση που έγινε παρουσία της επιτροπής ελέγχου, ο τυχερός είναι :

Στρτης (ΤΘ) Βικεντίου Μάριος του Ανδρέα Στρτης (ΤΘ) Βικεντίου Μάριος του Ανδρέα 

ΑΣΜ / ΕΣΣΟ:   10261 / 02ΒΑΣΜ / ΕΣΣΟ:   10261 / 02Β

Μονάδα:   29 ΕΜΑΜονάδα:   29 ΕΜΑ
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Λχια ΕΠΥ(ΠΖ) Σταύρου Κουτρουπή

.. .. .. .. .. ..ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό

ΑΑρρχχεείίοο

Επίσκεψη Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου στο Φυλάκιο «ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ» 

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Χριστόφια  σε Φυλάκια της Εθνικής Φρουράς
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.. .. .. .. .. ..ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό

ΑΑρρχχεείίοο

Επίσκεψη του Στρατηγού GUSTAV HAGGULUND 

Προέδρου Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έπαρση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς



ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

& ΙΣΤΟΡΙΑ 5588

.. .. .. .. .. ..ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό

ΑΑρρχχεείίοο

Βράβευση νικητών από τον Υπουργό Άμυνας στη διαγωνιστική βολή Εθνοφυλάκων

Δεντροφύτευση για τα 40χρονα της Εθνικής Φρουράς(1964-2004)

στο δάσος Πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών κατά την τουρκική εισβολή
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.. .. .. .. .. ..ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό

ΑΑρρχχεείίοο

Επίσκεψη της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής στη ΙΙ ΜΠ

Επίσημος εορτασμός του Πάσχα σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς
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.. .. .. .. .. ..ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό

ΑΑρρχχεείίοο

ΤΑΜΣ με πραγματικά πυρά

Εκπαίδευση οπλιτών στο Σχολείο Μαχητών
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.. .. .. .. .. ..ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό

ΑΑρρχχεείίοο

Βράβευση αρίστων αθλητών της Εθνικής Φρουράς

Επίσκεψη μαθητών σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς



ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

& ΙΣΤΟΡΙΑ 6622

.. .. .. .. .. ..ΦΦωωττοογγρρααφφιικκόό

ΑΑρρχχεείίοο

Στρατιωτικοί αθλητικοί αγώνες
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Η «ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ»

ύστερα από υπόδειξη αναγνωστών της και σχετική δέσμευση του ΓΕΕΦ δημοσιεύει σε φωτογραφία και σε

ειδική σελίδα τον Πίνακα διατελεσάντων Αρχηγών που βρίσκεται εντοιχισμένος στην είσοδο του Στρατηγείου

του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ).
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