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ΕΛΛΑΔΑ
Η Ευζωνική στολή 

Η στολή των Ευζώνων έχει µακρά ιστορία. Ο τύπος της αρχίζει να διαµορφώνεται από 
την εποχή του Οµήρου µε τους "καλά-ζωσµένους" µαχητές που ονοµάζοντας Εύζωνες 
(ευ-ζώνες) και ολοκληρώνεται κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας σε συγκεκριµένο 
τύπο στολής, µε τη φουστανελά και το τσαρούχι. Απ'ο το 1821 και µετά η ευζωνική 
στολή καθιερώθηκε ως επίσηµη Εθνική ενδυµασία. 

Συµµετοχή των Ευζώνων στους εθνικούς αγώνες

Την Ευζωνική στολή, έτσι όπως την ξέρουµε σήµερα, τη βλέπουµε, σε πίνακες της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας (1453-1821), να τη φορούν οι αρµατωλοί και οι κλέφτες. 
Ο τσολιάς, µε την φουστανέλα και το τσαρούχι, γίνεται σύµβολο της Εθνεγερσίας. 
Μετά την Επανάσταση του 1821 η στολή του Εύζωνα καθιερώνεται επίσηµα σαν Εθνική 
ενδυµασία όλων των οπλαρχηγών και αγωνιστών της επαναστάσεως.

Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο τα Συντάγµατα Ευζώνων αναδιοργανώθηκαν και 
συγκροτήθηκαν σε σύγχρονες Μονάδες Πεζικού µέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού 
των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας µας.
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Η  κατασκευή  της Ευζωνικής στολής  δεν  είναι µια  απλή 
διαδικασία. Απαιτεί γνώσεις, πείρα  εκ  µέρους των 
κατασκευαστών, πολύ χρόνο και µεγάλο κόστος. 

Οι  στολές είναι  εξ'  ολοκλήρου χειροποίητες. Υπάρχουν  δυο 
τύποι στολής : αυτή  του αξιωµατικού και  εκείνη του 
οπλίτου και διακρίνεται σε χειµερινή και θερινή.

 Τα κυρίως µέρη της ευζωνικής στολής είναι :
L• L ο σκούφος  (φάριο), φτιαγµένο  από κόκκινη τσόχα. Ο  
σκούφος φέρει µια µεταξωτή µαύρη φούντα. 

L• L το πουκάµισο  (υποδήτης), λευκό µε  µεγάλο άνοιγµα 
µανικιών, 

L• L το γιλέκο (φέρµελη), µε  κέντηµα σπάνιας χειροποίητης 

τεχνικής. Το κέντηµα του γιλέκου, µε  λευκά ή επίχρυσα 
νήµατα, έχει  διάφορα σχέδια µεγάλης παραδοσιακής και 
λαογραφικής σηµασίας. 

L• L Η  φουστανέλλα, από  λευκό  ύφασµα 30  µέτρων. Οι 
δίπλες (πιέτες) της  φουστανέλας είναι  400, όσα δηλαδή 
και τα χρόνια της τουρκοκρατίας

L• L Η  περισκελίδα, το µακρύ κόκκινο  παντελόνι των 
αξιωµατικών  και  οι  µάλλινες λευκές  κάλτσες  των 
Ευζώνων

L• L Η  ζ ώ ν η µ ε τ ι ς 

φυσιγγιοθήκες της και 
L• L Ο ι ε π ι κ ν η µ ί δ ε ς 

(καλτσοδέτες), µαύρου 
χρώµατος  για τους 
Εύζωνες και  µπλέ για 
τους Αξιωµατικούς.

 
Εκτός  από τα παραπάνω 
µέρη της στολής, που είναι 
κοινά  στους Εύζωνες και 

τ ο υ ς α ξ ι ω µ α τ ι κ ο ύ ς , 
υπάρχουν ακόµη και 
L• L τ α  τ ο υ ζ λ ο ύ κ ι α 

(π ε ρ ι κ ν ηµ ί δ ε ς ) , τ α 
σταβάλ ια (µποτάκ ια 
κόκκινα) και η σπάθα του 
1821 για τους Αξιωµατικούς, και 

L• L ο ανάσπαστος (εσωτερική ζώνη που κρατά σταθερά τις 
κάλτσες στη θέση  τους) και τα κρόσια (µπλέ  και άσπρου 
χρώµατος κορδόνια, δηλαδή τα Εθνικά χρώµατα  της 

Σηµαίας µας) και  τα παραδοσιακά  τσαρούχια για τους 
Εύζωνες. Τα τσαρούχια είναι εξ' ολοκλήρου χειροποίητα 
από  σκληρό κόκκινο  δέρµα και  σόλα οπλισµένη  µε 60 
καρφιά. Το ζευγάρι ζυγίζει περίπου τρία κιλά. Η  µύτη 
του τσαρουχιού καταλήγει σε µια αιχµηρή προεξοχή 
που καλύπτεται από µια όµορφη, µαύρη φούντα.

 Η  Προεδρική Φρουρά εκτός από την  Ευζωνική, τηρεί  και 
την  Κρητική στολή µε την χαρακτηριστική της βράκα και 
το ζωσµένο  στη µέση µαχαίρι. Η  Κρητική στολή φοριέται 

τιµητικά από τους  άνδρες  σε  ορισµένες επίσηµες 
εθιµοτυπικές εκδηλώσεις. Με τον  τρόπο  αυτό στην 
Προεδρική Φρουρά αντιπροσωπεύονται όχι µόνο οι 
στεριανοί αλλά και οι νησιώτες. Έτσι  η µεν  Ευζωνική 
στολή αντιπροσωπεύει το  µαχητή του Ηπειρωτικού χώρου, 
ενώ η Κρητική το  µαχητή του Νησιωτικού  Ελληνικού 
χώρου. Πρόσφατα  στην προεδρική φρουρά  έχει προστεθεί 
τιµητικά και η παραδοσιακή στολή του Πόντου.

Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το 1925  υιοθετήθηκε και στην  Ελλάδα η ιδέα ανέγερσης 
Μνηµείου για  τον  Άγνωστο Στρατιώτη, ιδέα την  οποία 
πρώτοι είχαν προτείνει και  εφαρµόσει οι Γάλλοι  µετά  τη 
λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου.
Το 1926, κατόπιν  σχετικού νόµου, προκηρύχθηκε 
Πανελλήνιος Διαγωνισµός για τη σύνταξη µελέτης  για την 
ανέγερση του Μνηµείου για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ως 
θέση ανέγερσης ορίστηκε η τοποθεσία µπροστά από την 

κύρια είσοδο της Βουλής, προς την Πλατεία Συντάγµατος.

Στις 9  Οκτωβρίου του 1926  το Υπουργείο  Στρατιωτικών  µε 

τη διαταγή υπ΄αριθµόν 219188  βράβευσε  τη µελέτη του 
αρχιτέκτονα Εµµανουήλ Λαζαρίδη. Η  απόφαση όµως 
ανέγερσης του  µνηµείου στη συγκεκριµένη, ανωτέρω, 
θέση καθυστέρησε επειδή αντιµετώπισε  πλήθος 
αντιδράσεων και διισταµένων  απόψεων. Μετά τη σύσταση 
νέας  επιτροπής τον  Ιούνιο  του 1928  το Υπουργικό 
Συµβούλιο  δέχθηκε τις  προτάσεις  και  τον  Απρίλιο του 
1929 άρχισαν οι εργασίες. 
Το µνηµείο ολοκληρώθηκε  το  Μάρτιο του 1932  και τα 
εγκαίνια έγιναν κατά την Εθνική Εορτή του ίδιου έτους.

Η Σηµαία µας

Σύµβολο της Πατρίδας και της λευτεριάς

Καθιερώθηκε από την Α' Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου 
τον Ιανουάριο  του 1822.   Κύρια γνωρίσµατα  της  είναι ο 
Σταυρός, το λευκό  και  το  γαλάζιο χρώµα.   Ο  Σταυρός 
συµβολίζει τη χριστιανική πίστη. Το  λευκό χρώµα την 
αγνότητα του Ελληνικού λαού, τα χιονισµένα βουνά µας, 
τις  αφρισµένες θάλασσες µας, τις φουστανέλες των 
αγωνιστών της στεριάς. Το  γαλάζιο χρώµα συµβολίζει τη 
σοβαρότητα και τη δύναµη  των αγώνων  του Ελληνικού 
λαού, το  γαλανό  ουρανό, τις  γαλάζιες  βράκες  των 

θαλασσινών µας.

Από τη µυκηναϊκή εποχή οι Έλληνες είχαν σηµαία.  Στα 
χρόνια του Βυζαντίου είχαν  τα  λάβαρα  και  στα χρόνια  της 
Τουρκοκρατίας  τα µπαϊράκια, τα φλάµπουρα   και τις 
παντιέρες. Σηµαία  της Ελληνικής  Επανάστασης  ήταν το 
"Ελευθερία ή Θάνατος". 

Κυµατίζει καθηµερινά  σ' όλες τις διοικητικές  και 
στρατιωτικές  υπηρεσίες, στις πρεσβείες µας στο εξωτερικό, 
στα  Σχολεία, στα πλοία µας. Στο  πέρασµά της στεκόµαστε 
προσοχή και σε ώρες  πολέµου η υπεράσπισή  της είναι 

υπεράσπιση της τιµής, της ακεραιότητας και  της 
ανεξαρτησίας της Πατρίδας.
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Τον Εθνικό Ύµνο της  Ελλάδος  αποτελούν  οι  δύο πρώτες  στροφές  του ποιήµατος  "Ύµνος 
εις  την Ελευθερίαν". Γράφτηκε το Μάιο  του 1823  στη  Ζάκυνθο  από τον ποιητή Διονύσιο 
Σολωµό. Το 1828, ο  Νικόλαος  Μάντζαρος, κερκυραίος µουσικός και  φίλος  του Σολωµού, 
µελοποίησε  το  ποίηµα, µε βάση  λαϊκά µοτίβα, για τετράφωνη ανδρική  χορωδία, αλλά όχι ως 
εµβατήριο. Έκτοτε ο "Ύµνος εις την Ελευθερίαν" ακουγόταν τακτικά σε εθνικές γιορτές.
 
Το 1844  το ποίηµα µελοποιήθηκε για  δεύτερη φορά από τον Μάντζαρο και υποβλήθηκε στον 
βασιλέα  Όθωνα  µε την ελπίδα  να γίνει δεκτό ως εθνικός ύµνος. Το  1861  ο  Υπουργός  των 
Στρατιωτικών ζήτησε από τον Μάντζαρο  να συνθέσει εµβατήριο πάνω στον "Ύµνο  εις  την 
Ελευθερίαν". Ο  µουσικός µετέβαλε  τον ρυθµό  του ύµνου  του Σολωµού σε ρυθµό  εµβατηρίου 
και το 1864, µετά  την ένωση της Επτανήσου µε  την Ελλάδα, ο  "Ύµνος  εις την  Ελευθερίαν" 
καθιερώθηκε ως εθνικός ύµνος. Ο  εθνικός ύµνος, µαζί  µε τη µουσική  του, τυπώθηκε για 
πρώτη φορά σε 27 κοµµάτια, το 1873, στο Λονδίνο.


