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Το έμβλημα του Ιερού Λόχου, το οποίο έχει τη μορφή κατακόρυφης
σπάθης που επικάθεται σε κυκλικό δάφνινο στεφάνι. Στο οριζόντιο
επίμηκες μεταλλικό πλαίσιο πίσω από το στεφάνι υπάρχει χαραγμένη
ή ανάγλυφη η ρήση “Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ", ενώ στην πίσω πλευρά του
αναγράφεται η φράση “ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ" και κάτω από αυτή “1942". Ως
στρατιωτικό διάσημο, εφέρετο στο δεξιό μέρος του στήθους από τους
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες του Ιερού Λόχου.
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Πρόλογοε
Η ανάγκη για την ύπαρξη μονάδων ειδικού χαρακτήρα
που θα προσδώσουν το πλεονέκτημα στις κύριες δυνάμεις
ή θα δράσουν εκεί που δεν μπορούν να επιφέρουν αποτέ
λεσμα τα τακτικά στρατεύματα, προέκυψε από μια διαρκή
και επίμονη ανά τους αιώνες αναζήτηση τρόπων αιφνιδια
στικής προσβολής του αντίπαλου. Αυτή η ανάγκη σε συν
δυασμό και την εξελικτική πορεία της τέχνης του πολέμου
ανά τους αιώνες, οδήγησε στον ευαίσθητο και ανορθόδοξο
τομέα των καταδρομικών επιχειρήσεων.
Στην ελληνική επικράτεια η απαρχή της ανάγκης συ
γκρότησης τέτοιων ειδικών δυνάμεων διαφαίνεται στην Ελ
ληνική Μυθολογία από τη συγκρότηση της ομάδας των Αρ
γοναυτών, η οποία αποτελούνταν από επίλεκτους άνδρες
της εποχής, στην Αργοναυτική εκστρατεία. Παρά το γεγο
νός ότι η ιδέα της συγκροτήσεως Ειδικών Δυνάμεων ανήκει
στον 20ο αιώνα, η έννοια της Καταδρομής ανάγεται στον
Τρωικό Πόλεμο (1193-1184 π.Χ.) με την ιδέα του Δούρειου
Ιππου που συνέλαβε ο πολυμήχανος βασιλιάς της Ιθάκης
Οδυσσέας και πραγμάτωσε με τους συμπολεμιστές του, με
αποτέλεσμα την άλωση της Τροίας στον δέκατο χρόνο του
φθοροποιού πολέμου. Η περίπτωση του Δούρειου Ίππου
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ανορθόδοξου
αποτελέσματος που μπορεί να επιφέρει μια σωστά εκπαι
δευμένη ολιγομελής ομάδα ανδρών που θα καταφέρει να
αιφνιδιάσει τον εχθρό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τερ
ματίσθηκε μιας δεκαετής αντιπαράθεση, επιτυγχάνοντας
7
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αυτό που δεν μπόρεσαν να επιτύχουν για τόσο μακρό χρο
νικό διάστημα οι τακτικές δυνάμεις. Εκτός όμως από την
προαναφερθείσα περίπτωση, στον συγκεκριμένο πόλεμο
υπήρξαν δυο εξίσου σημαντικές αλλά όχι τόσο γνωστές
καταδρομικές επιχειρήσεις του Οδυσσέα σε συνεργασία
με τον βασιλιά του Άργους, Διομήδη. Η μία αφορούσε την
αιφνιδιαστική και αθόρυβη είσοδό τους στην Τροία μέσα
από ένα υπόγειο πέρασμα, με σκοπό την κλοπή του «Παλ
λαδίου» δηλαδή του ξύλινου αγάλματος που παρίστανε την
θεά Αθηνά, και τη μεταφορά του στο στρατόπεδο των Ελ
λήνων. Η άλλη επιχείρηση αφορούσε την αθόρυβη προ
σέγγισή τους στο στρατόπεδο των Θρακών και την αρπαγή
των περίφημων αλόγων του Βασιλιά Ρήσου, σύμμαχου των
Τρώων. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μέσα στο στρατό
πεδο του εχθρού, ήταν ψυχολογικού χαρακτήρα με σκοπό
να επιφέρουν πανικό, σύγχυση και αίσθημα ανασφάλειας
στον αντίπαλο.
Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι ως'Ελληνες διεκδικούμε την πατρότητα της ιδέας της Καταδρομής τόσο ως
προς την σύλληψη της ιδέας όσο και ως προς την σχεδίαση
και εκτέλεση. Για παράδειγμα, στην Αρχαία Σπάρτη υπήρ
χε ένα επίλεκτο τμήμα 300 ανδρών, οι Ιππείς, την οποία
συγκροτούσαν οι καλύτεροι Σπαρτιάτες Όμοιοι πολεμιστές,
δηλαδή η αφρόκρεμα από τους καλύτερους, οι οποίοι εί
χαν την τιμή να πολεμάνε στην πρώτη γραμμή δίπλα στον
Βασιλιά τους. Όταν ένας Σπαρτιάτης στεφόταν Ολυμπιονίκης αυτόματα καταγόταν σε αυτό το τμήμα τιμητικά.
Μια ακόμη περίπτωση ιστορικού παραδείγματος που
μπορεί να θεωρηθεί ως συγκρότηση ειδικής στρατιωτικής
μονάδας, με χαρακτηριστικά μιας ειδικής ομάδας αλπι
νιστών, απαντάται στην Μάχη της Ισσού (333 π.Χ.). Στο
πλαίσιο της εν λόγω αντιπαράθεσης, ο Μέγας Αλέξανδρος
αφού κατέλαβε δύσβατα περάσματα, όπως τις Κιλικίες πύ
λες και τις Αμανίδες πύλες και υπέταξε τις ορεινές φυλές
της τραχείας Κιλικίας, επέστρεψε προελαύνοντας με επίλε
κτους πεζούς και ιππικό και έφθασε διαδοχικά στους Σόλους και στη Μαλλό. Κάποια άλλα ελληνικά παραδείγματα
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της αρχαιότητας, ήταν ο Ιερός Λόχος των Θηβαίων και οι
«Εταίροι» του Μακεδονικού Στρατού, ενώ επίλεκτες δυνά
μεις εντοπίζονται και σε άλλους στρατούς όπως οι «Αθάνα
τοι» στον Περσικό Στρατό ή οι Πραιτοριανοί στο Ρωμαϊκό
Στρατό που υπάγονταν απευθείας στον αυτοκράτορα.
Οι πρώτες Μονάδες Καταδρομών (COMMANDO) με την
σύγχρονη έννοια του όρου συγκροτήθηκαν από τους Βρε
τανούς στην διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο θέ
ατρο των επιχειρήσεων του δεύτερου μεγαλύτερου πολέμου
της ανθρωπότητας, η δράση των μονάδων αυτών υπήρξε
εκτός από πλούσια σε ηρωισμούς και τολμηρές ενέργειες
ιδιαίτερα αποτελεσματική σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ σε
ορισμένες άλλαξε ακόμη και την πορεία του πολέμου.
Ο πρόδρομος των Ελληνικών Μονάδων Καταδρομών,
είναι ο ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ που έδρασε στη Βόρειο Αφρική και
τα νησιά του Αιγαίου Πολέμου στο διάστημα Δεκέμβριο
1942 - Αύγουστος 1945 με άριστα επιχειρησιακά αποτε
λέσματα. Ενάμιση χρόνο μετά τη διάλυση του, κατά την δι
άρκεια του 1947, υπήρξε άμεση ανάγκη συγκρότησης Μο
νάδων Καταδρομών για την αντιμετώπιση των αντάρτικων
κομμουνιστικών ομάδων που δρούσαν ανεξέλεγκτες στην
ελληνική ύπαιθρο.
Οι Μονάδες Καταδρομών από την συγκρότηση τους μέ
χρι και την πλήρη καταστολή των ανταρτών, έδρασαν σε
όλη την ελληνική επικράτεια καθόλη την περίοδο την αντι
παράθεσης, δημιουργώντας αφενός το θρύλο του αήπητου
Λοκαντζή του άξιου συνεχιστή του Ιερολοχίτη και αφετέρου
καλλιεργώντας μια νέα νοοτροπία στις Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις, την φιλοσοφία των Ειδικών Δυνάμεων. Στην προ
σπάθεια αυτή, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν δυο στρατι
ωτικές ηγετικές φυσιογνωμίες των Ειδικών Δυνάμεων. Ο
ένας ήταν ο Στρατηγός Χριστόδουλος Τσιγάντες, Διοικητής
του δοξασμένου Ιερού Λόχου (1942-1945) κι ο άλλος ο
Στρατηγός Ανδρέας Καλλίνσκης, ιδρυτής και πρώτος Αρχη
γός των επίλεκτων Δυνάμεων Καταδρομών (1946-1956). Ας
πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή ή μάλλον από το
1942...
V
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Μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 1944, ο Ιερός Λόχος συνέχισε την επίπονη
εκπαίδευσή σε πλωτά μέσα, στις αναρριχήσεις και στις χιονοσκέπαστες
περιοχές όπως στην συγκεκριμένη φωτογραφία, με σκοπό την απόβασή
του στην κατεχόμενη τότε Ελλάδα.
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1 leposAoxos

1942 -1945
Με την λήψη του Ελληνογερμανικου Πόλεμου το 1941
που είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη της Ελλάδας από
τα Γερμανικά Στρατεύματα, η Ελληνική Κυβέρνηση εγκατα
στάθηκε στην Αίγυπτο και πλέον από εκεί άρχισε να ανασυ
γκροτεί τις ένοπλες δυνάμεις μέσω της συγκρότησης στρα
τιωτικών μονάδων με αξιωματικούς και οπλίτες, που είχαν
καταφέρει να αποδράσουν από τη χώρα. Φυσικά λόγω του
ότι η εισροή ελλήνων γινόταν σε ακανόνιστους ρυθμούς,
για ευνόητους λόγους, έτσι και οι μονάδες συγκροτούταν
σταδιακά. Τις μονάδες αυτές επάνδρωναν και έλληνες του
εξωτερικού που ήθελαν να αγωνιστούν στο πλευρό των
συμμάχων. Το ποσοστό όμως των ελλήνων αξιωματικών
που είχαν μεταβεί στην Μέση Ανατολή ήταν δυσανάλογο
μεγάλο σε σχέση με τους οπλίτες, ενώ υπήρχε σαφής έλ
λειψη επαρκών Μονάδων για να τους απορροφήσουν. Το
γεγονός αυτό, οδήγησε τον Αντισμήναρχο Γ. Αλεξανδρή
να προτείνει το καλοκαίρι 1942, στον τότε Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης και Υπουργό Στρατιωτικών Παναγιώτη Κανελλόπουλο, τη συγκρότηση μιας ειδικής μονάδας επαν
δρωμένης μόνο με αξιωματικούς, οι περισσότεροι εκ των
οποίων θα εκτελούσαν καθήκοντα οπλίτη. Η πρόταση του
Αλεξανδρή έγινε αμέσως δεκτή και υποστηρίχθηκε σθενα
ρά και από το διοικητή της ΙΙης Ελληνικής Ταξιαρχίας Συ
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Λοκατζήδεε Εναντίον Συμμοριτών

Δημήτρη Ιωάννου

νταγματάρχη Αλκιβιάδη Μπουρδάρα.Έτσι συγκροτήθηκε
τον Αύγουστο του 1942 ο «Λόχος Επίλεκτων Αθανάτων», με
προσωρινό διοικητή τον Επίλαρχο Στεφανάκη Αντώνιο. Η
αρχική δύναμη της μονάδας περιελάμβανε 200 άντρες εκ
των οποίων 130 αξιωματικούς, 40 μάχιμους οπλίτες και 30
βοηθητικούς. Η συγκρότηση του Λόχου έγινε στην Καφριόνα της Παλαιστίνης. Μια άλλη καινοτομία για τα δεδομένα
της εποχής ήταν ότι στην συγκεκριμένη μονάδα μπορού
σαν να καταταγούν εφόσον το επιθυμούσαν, αξιωματικοί
και οπλίτες του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αερο
πορίας αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο «Λόχος Επιλέκτων Αθανάτων» αρχικά οργανώθηκε ως
Λόχος Πολυβόλων, με προορισμό να προσκολληθεί στην
ΙΙη Ελληνική Ταξιαρχία. Τον Σεπτέμβριο του 1942, μεταστάθμευσε στο Μεάντι της Αιγύπτου, και τοποθετήθηκε
στο Νεοζηλανδικό στρατόπεδο Πεζικού όπου ξεκίνησε την
σχετική εκπαίδευση. Μέσα στις επόμενες ημέρες και συ
γκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1942 τοποθετείται ο
νέος διοικητής, ο οποίος ήταν και ο οριστικός της μονά
δας, ο Συνταγματάρχης Πεζικού Χριστόδουλος Τσιγάντες.
Το όραμα του Τσιγάντε ήταν να αλλάξει εντελώς την απο
στολή της μονάδας και ξεκίνησε με την μετονομασία της σε
«Ιερό Λόχο» Σκοπός του Τσιγάντε ήταν η δημιουργία μιας
μονάδας με ιδιαίτερα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, και
για το λόγο συνεργάσθηκε με τον τότε διοικητή του Βρετα
νικού Συντάγματος S.A.S (Special Air Service) Αντισυνταγματάρχη Ντέιβιντ Στέρλινγκ (David Stirling). Με την σύμ
φωνη γνώμη του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου Μέσης
Ανατολής, ο Ιερός Λόχος μεταστάθμευσε το Νοέμβριο του
1942 στο Καμπρίτ της Αιγύπτου, που βρισκόταν η έδρα και
στρατόπεδο του S.A.S και τέθηκε υπό διοίκηση της εν λόγω
μονάδας. Από το σημείο αυτό ξεκινά η εκπαίδευση του συ
νόλου του προσωπικού του Ιερού Λόχου στοχευμένη στην
εκτέλεση καταδρομικών επιχειρήσεων στα μετόπισθεν των
12
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εχθρικών γραμμών.
Παρότι όλα τα στελέχη της μονάδας ήταν ετοιμοπόλεμα,
ως Ιερός Λόχος η πρώτη αποστολή που ανέλαβαν ήταν μια
ομάδα από οκτώ αξιωματικούς με επικεφαλής τον Αντι
σμήναρχο Γ. Αλεξανδρή, η οποία, υπό τις διαταγές της Β'
Μοίρας του Συντάγματος S.A.S, έδρασε στα μετόπισθεν των
γερμανοϊταλικών στρατευμάτων στην Κυρηναϊκή, στο διά
στημα 17 Νοεμβρίου 1942 έως 27 Ιανουαρίου 1943.
Παράλληλα, ένα άλλο επιχειρησιακό τμήμα του Ιερού
Λόχου αποτελούμενο από 60 άνδρες της μονάδας, έλαβε
διαταγή και ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου 1942 για την πε
ριοχή της Βεγγάζης, με αποστολή να εκτελέσει παρόμοιες
επιχειρήσεις στα νώτα του εχθρού. Ωστόσο η αποστολή δεν
ολοκληρώθηκε λόγω της ταχείας προέλασης της 8ης Βρε
τανικής Στρατιάς προς τα δυτικά.
Με την επιστροφή της ομάδας που δρούσε με την Β'
Μοίρα των SAS, ο Ιερός Λόχος πραγματοποίησε ειδική
εκπαίδευση και με την ολοκλήρωσή της, ξεκίνησε για τη
Δυτική Έρημο με αποστολή την εκτέλεση καταδρομικών
επιχειρήσεων σε συνεργασία με περιπόλους του Συντάγ
ματος των SAS στα μετόπισθεν των συμπτυσσόμενων τμη
μάτων των γερμανοϊταλικών δυνάμεων. Παρότι ο Ιερός Λό
χος ήταν πλέον πανέτοιμος σε επιχειρησιακό επίπεδο να
αναλάβει δράση, η τότε πρόσφατη αιχμαλωσία του Αντισυνταγματάρχη Στέρλινγκ και οι βαριές απώλειες του SAS,
δεν επέτρεψαν στην ελληνική μονάδα πραγματοποιήσει σε
όλο το εύρος του σχεδιασμού την αρχική της αποστολή.
Συγκεκριμένα, ύστερα από πρόταση του Συνταγματάρχη
Τσιγάντε, ο διοικητής της 8ης Βρετανικής Στρατιάς, Στραιηγός Μπέρναρντ Μοντγκόμερυ (Bernard Montgomery),
έθεσε τον Ιερό Λόχο, από τις 7 Φεβρουάριου 1943, υπό
διοίκηση της "Φάλαγγας των Ελευθέρων Γάλλων" του Στραιηγού Λεκλέρκ (Leclerc), και χρησιμοποιήθηκε ουσιαστι
κά σε αποστολές Ελαφρού Μηχανοκίνητου Ιππικού. Στο εν
13
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λόγω θέατρο επιχειρήσεων, και ειδικότερα στην περιοχή
Κσαρ-Ριλάν (Ksar Rillan) της Τυνησίας, στις 10 Μαρτίου
1943 δόθηκε η πρώτη ουσιαστική μάχη ανάμεσα στα εκεί
αμυνόμενα γαλλοελληνικά τμήματα και σε μια ισχυρή μη
χανοκίνητη φάλαγγα, που τους επιτέθηκε. Η εχθρική δύνα
μη τελικά αναχαιτίσθηκε και έτσι καλύφθηκε η πορεία της
φάλαγγας ελιγμού του 10ου αγγλονεοζηλανδικου Σώματος
Στρατού, το οποίο παρέκαμπτε από το νότο την αμυντική
γραμμή "Μαρέθ" (Mareth).
Στις 29 Μαρτίου, τμήματα της 8ης Βρετανικής Στρατιάς
κατέλαβαν την πόλη Γκαμπές (Gabes) της Τυνησίας και ο
Ιερός Λόχος αποσπάστηκε από τη Γαλλική Φάλαγγα και δι
ατέθηκε στη 2η Νεοζηλανδική Μεραρχία. Στις 6 Απριλίου,
έλαβε μέρος στη μάχη επί της αμυντικής τοποθεσίας του
Ουαντί Ακαρίτ (Wadi Akarit) και συνεχίζοντας την αποστο
λή κάλυψης της προέλασης προς την Τύνιδα των Συμμα 
χικών δυνάμεων του παραλιακού τομέα, έφτασε μπροστά
από την Ανφανταβίλλ (Enfindaville), όπου επί τρεις ημέ
ρες, στο διάστημα 13 έως 16 Απριλίου, πραγματοποίησε
περιπόλους στην περιοχή ενδιαφέροντος. Στις 17 Απριλί
ου, ο Ιερός Λόχος διατάχθηκε να επιστρέφει επειγόντως
στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε άλλες επιχειρήσεις και
έτσι ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του στις μάχες της Τυ
νησίας. Στις 2 Μαΐου, έφθασε στο Στρατόπεδο Πυραμίδων
στην Αίγυπτο.
Στο διάστημα από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του
1943, ο Ιερός Λόχος συγκεντρώθηκε στο στρατόπεδο Ελ
Μπάσα (σύνορα Αιγύπτου - Παλαιστίνης) και στην συνέ
χεια παρέμεινε στην Παλαιστίνη όπου φιλοξενήθηκε σε
διάφορα στρατόπεδα. Η δύναμη της μονάδας σταδιακά
ανήλθε στους 314 άντρες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο
σύνολο τους στα αλεξίπτωτα και τα πλωτά. Στην συνέχεια
ανασυγκροτήθηκε ανάλογα, προκειμένου να αναλάβει την
εκτέλεση αποβατικών και αεραποβατικών επιχειρήσεων
14
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στο Αιγαίο Πέλαγος, μαζί με άλλες Συμμαχικές Μονάδες.
Έτσι σύμφωνα με την νέα του σύνθεση, οργανώθηκε σε μια
Ομάδα Διοικήσεως, ένα τμήμα Βάσεως και τρία Τμήματα
Καταδρομών (I, II, III).
Η Ιταλία συνθηκολόγησε στις 9 Σεπτεμβρίου 1943, και
δύο μήνες αργότερα ο Ιερός Λόχος μεταφέρθηκε στη Σάμο
σε δύο κλιμάκια. Το ένα κατέφθασε στη νήσο από αέρος,
ρίχτηκε με αλεξίπτωτα, και το άλλο μεταφέρθηκε με πολε
μικά πλοία. Ο Ιερός Λόχος βρισκόταν στο σύνολο του στην
Ελλάδα την 1 Νοεμβρίου του 1943. Εν τω μεταξύ, τα βρε
τανικά τμήματα κατέλαβαν τη Δωδεκάνησο αλλά απέτυχαν
στην «Διάνοιξη του Αιγαίου» μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα.
Μετά την άρνηση της Τουρκίας να μπει στον πόλεμο, τα
Συμμαχικά στρατεύματα εγκατέλειψαν τη Δωδεκάνησο και
ο Ιερός Λόχος από τη Σάμο μεταφέρθηκε στις 19 Νοεμβρί
ου, μέσω Τουρκίας εκ νέου στην Αίγυπτο και την Παλαι
στίνη.
Μέχρι και τα τέλη του Ιανουαρίου 1944, ο Ιερός Λό
χος συνέχισε την επίπονη ειδική εκπαίδευσή του στα πλωιά μέσα, στις αναρριχήσεις και στις χιονοσκέπαστες πε
ριοχές, με σκοπό την απόβασή του στην κατεχόμενη τότε
1Ιλλάδα. Με την ολοκλήρωση όμως της εκπαίδευσης, οι
επιχειρησιακές ανάγκες άλλαξαν και δόθηκε διαταγή να
δράσει στο Αιγαίο Πέλαγος σε συνεργασία με βρετανικά
ιαχύπλοα σκάφη και με καΐκια του Βασιλικού Ναυτικού
σε καταδρομικές επιχειρήσεις. Έτσι από το Φεβρουάριου
1944, ο Ιερός Λόχος τέθηκε υπό τη διοίκηση των Βρετανι
κών Δυνάμεων ΚαταδρομώνίΚβίάπ^ Forces). Ειδικότερα,
ιο Ιο Τμήμα Καταδρομών του Ιερού Λόχου στις 7 Φεβρου
άριου αναχώρησε για καταδρομικές επιχειρήσεις στο Βό
ρειο Αιγαίο Πέλαγος (Σάμο, Ψαρά, Μυτιλήνη, Χίο κ.λπ),
όπου και έφτασε μετά ένα μήνα, ενώ το ΙΙο Τμήμα εγκαιο στάθηκε στα Δωδεκάνησα με την ίδια αποστολή από τα
ιέλη Μαΐου 1944. Εν τω μεταξύ, με διαταγή του Υπουργείου
15
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Στρατιωτικών, ο Ιερός Λόχος είχε αναδιοργανωθεί από τον
Απρίλιο 1944 σε Σύνταγμα, με ανάλογη αύξηση της δύνα
μής του σε 1.000 περίπου άντρες και τις απαιτούμενες τρο
ποποιήσεις σε ότι αφορούσε την οργάνωση.
Μετά την απελευθέρωση της ηπειρωτικής Ελλάδας τον
Οκτώβριο του 1944, ο Ιερός Λόχος αναπτύχθηκε στα νησιά
του Αιγαίου Πελάγους και σε μερικά της Δωδεκανήσου και
μέχρι το Μάιο του 1945 συνέχισε να προσβάλλει με καταδρομικές ενέργειες τις γερμανικές φρουρές που είχαν
αποκοπεί στα νησιά, κατά την αποχώρηση των Γερμανών
από την Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησε ο Ιερός Λόχος
στο Αιγαίο Πέλαγος και τα Δωδεκάνησα κατά την περίοδο
1943-45 ήταν πολλές και παράτολμες. Οι σπουδαιότερες
από αυτές ήταν οι εξής:
1-17 Νοεμβρίου 1943: Αποβίβαση στη Σάμο από αέρα
και θάλασσα και οργάνωση της άμυνας της νήσου εναντίον
των Γερμανών.
3
Απριλίου 1944: Καταδρομική επιχείρηση αντιπερι
σπασμού στη νήσο Μυτιλήνη από τμήμα 30 αξιωματικών
και οπλιτών.
17 Μαΐου 1944: Καταδρομική ενέργεια 31 Ιερολοχι
τών στη νήσο Σάμο με αποστολή την καταστροφή εχθρικών
στόχων.
13/14 Ιουλίου 1944: Καταδρομική επιχείρηση ευρείας
κλίμακας από ελληνοβρετανικό συγκρότημα εναντίον της
ισχυρής εχθρικής φρουράς της νήσου Σύμης, με σκοπό την
εξουδετέρωση της και την καταστροφή εγκαταστάσεων και
μέσων.
24/25 Σεπτεμβρίου 1944: Καταδρομική ενέργεια
στη Μύκονο από 25 Ιερολοχίτες εναντίον της γερμανικής
φρουράς της νήσου.
11
Φεβρουάριου 1945: Καταδρομική επιχείρηση αποσπάσματος 114 Ιερολοχιτών στη Νίσυρο, με σκοπό την πα
16
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ράδοση της φρουράς της νήσου.
28 Φεβρουάριου 1945: Καταδρομική επιχείρηση με
γάλης κλίμακας από ισχυρό συγκρότημα 513 αντρών, με
σκοπό την κατάληψη και απελευθέρωση της νήσου Τήνου.
1-2 Μαΐου 1945: Καταδρομική ενέργεια στα νησιά
Ρόδο και Αλιμιά.
3-4 Μαΐου 1945: Καταδρομική ενέργεια στη νήσο Μήλο.
Από την εποχή της συγκρότησής του μέχρι το τέλος των
επιχειρήσεων του στη Δωδεκάνησο, ο Ιερός Λόχος είχε
απώλειες 25 νεκρών εκ των οποίων 16 αξιωματικοί και 9
οπλίτες, 56 τραυματισθέντες εκ των οποίων 28 αξιωματικοί
και 28 οπλίτες, 3 εξαφανισθέντες και 29 αιχμαλώτους. Με
ιην αξιέπαινη πολεμική δράση του κατά τα έτη 1942-45, ο
Ιι:ρός Λόχος πρόσθεσε αμέσως μετά την ηρωική εποποι
ία των Ελλήνων στην Αλβανία, τα οχυρά της Μακεδονίας
και Θράκης και την Μάχη της Κρήτης, μια ακόμα λαμπρή
σελίδα στη νεότερη Ιστορία του ΕλληνικουΈθνους. Σε ανα
γνώριση αυτής της σημαντικής συμβολής των Ιερολοχιτών
οιις πολεμικές επιχειρήσεις στην Τυνησία και στο Αιγαίο
11('λαγός, του απονεμήθηκε στον Ιερό Λόχο στις 22 Ιουνίου
1945, η Πολεμική Σημαία. Στις 7 Αυγουστου, σε μία σεπτή
ιελετή στο Πεδίο του Άρεως, η πολεμική σημαία της μονά
δας παρασημοφορήθηκε, με τον Ταξιάρχη του Αριστείου
Ανδρείας και τον Πολεμικό Σταυρό Α' Τάξεως. Η μέγιστη
αυτή διάκριση δόθηκε στο Ιερό Λόχο την ημέρας της δι
άλυσης του, εφόσον πλέον είχε τελειώσει ο πόλεμος και
δεν υπήρχε πλέον ανάγκη ύπαρξης μιας μονάδας με τόσο
πδικό ρόλο. Ωστόσο ενάμιση χρόνο αργότερα παρουσιάοΟηκε η ανάγκη συγκρότηση μιας μονάδας αναλόγου χαρακτήρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ομάδες των
κομμουνιστών ανταρτών που λυμαίνονταν την ελληνική
ΰιιαιθρο. Μέσα από την ανάγκη αυτή προέκυψαν οι Λόχοι
Ορεινών Καταδρομών (Λ.Ο.Κ), οι πρόγονοι των σημερινών
I Ιιδικών Δυνάμεων.
17

Οι ΛΟ Κ συγκροτήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο και εκπαιδεύτηκαν μόλις για
4 0 ημέρες πριν λάβουν μέρος στις διεξαγόμενες επιχειρήσεις.
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συγκρότηση και
οργάνωση των ΛΟΚ
Στις αρχές Αύγουστου του 1945 και λίγο πριν διαλυθεί ο
Ιορός Λόχος, ο τότε Συνταγματάρχης Ιππικού και Ιερολο
χίιης Ανδρέας Καλλίνσκης πρότεινε στο Γενικό Επιτελείο
Χιρατού (ΓΕΣ) τη διατήρηση ενός πυρήνα από εμπειροιιήλεμα στελέχη της μονάδας, ο οποίος θα αναπτυσσόταν
οιαδιακά σε Ταξιαρχία των 2000 ανδρών με έδρα το Βόλο.
11 l'v λόγω δύναμη θα αποτελούσε μια «Δύναμη Καταδρο
μών» που θα συνδύαζε τα χαρακτηριστικά των Βρετανικών
I Ειδικών Δυνάμεων, δηλαδή του S.A.S (Special Air Service)
lui I ιου S.B.S (Special Boat Service). To όραμα του Συνταγμαιάρχη Καλλίνσκη, ήταν η δημιουργία μιας ευέλικτης δύ
ναμης που θα μπορούσε να εκτελέσει καταδρομικές επιχι ιρήσεις σε όλα τα περιβάλλοντα αλλά και να εισέλθει
οιπν περιοχή ενδιαφέροντος ή το πεδίο της μάχης με την
ίδια ευκολία από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Η αξιόλογη και
ιδιαίτερα προοδευτική πρόταση του βετεράνου Ιερολοχίτη
('•γίνε ευμενώς δεκτή από την ηγεσία του ΓΕΣ, αλλά δυστυ
χώς δεν υπήρξε συνέχεια.
Λίγους μήνες όμως μήνες μετά στις αρχές του 1946,
ιιαρουσιάσθηκαν στην Ελληνική ύπαιθρο και κυρίως στη
Βόρειο Ελλάδα οι πρώτες ομάδες ενόπλων και πεπειραμέ
νων από την περίοδο του πολέμου κομουνιστών ανταρτών,
οι οποίες έσπερναν τον τρόμο με την ένοπλη δράση τους.
19
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αλλά και την βίαιη στρατολόγηση ατόμων. Παράλληλα,
για να δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας στους πολί
τες, πραγματοποιούσαν μικροεπιθέσεις σε σταθμούς της
χωροφυλακής και τμημάτων του εθνικού στρατού, ώστε να
πλήξουν την αξιοπιστία του κρατικού μηχανισμού. Η αντι
μετώπιση των εν λόγω μονάδων αρχικά ανατέθηκε στις δυ
νάμεις της τότε Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, χωρίς
όμως ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Η σταδιακή αύξη
ση των αντάρτικων ομάδων που λυμαινόταν την ελληνική
ύπαιθρο προβλημάτισε τις κυβερνητικές αρχές οι οποίες
έβλεπαν πλέον καθαρά ότι δεν αρκούσε η συμβολή της
χωροφυλακής για την επιβολή της τάξης.
Η πείρα από τις πρώτες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις
του Στρατού, αλλά κυρίως η καταφανής και επείγουσα
ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ενόπλων
ατάκτων με ευέλικτα αποσπάσματα, οδήγησαν τη Στρα
τιωτική Ηγεσία στην αποδοχή και υλοποίηση της από το
καλοκαίρι του 1946 νέας εισήγησης του Συνταγματάρχη
Ανδρέα Καλλίνσκη, για συγκρότηση των πρώτων ανεξάρ
τητων «Λόχων Ορεινών Καταδρομών» (Λ.Ο.Κ). Συγκεκριμέ
να το ΓΕΣ έδωσε το πράσινο φως μέσω της διαταγής ΑΠ.
410657/19.12.1946/Α3/Ι/1 που καθόριζε την συγκρότηση
και λειτουργία 40 ΛΟΚ, δυνάμεως 4 αξιωματικών και 59
οπλιτών ο καθένας, με μέριμνα των Σωμάτων Στρατού (Σ.Σ)
ως εξής:
- Στη Ζώνη Ευθύνης Α'ΣΣ:
10 Λόχοι οι υπ' αριθμών No Ιέως 10
- Στη Ζώνη Ευθύνης Β'ΣΣ:
15 Λόχοι οι υπ' αριθμών No 1Ιέω ς 25
- Στη Ζώνη Ευθύνης Γ' ΣΣ:
15 Λόχοι οι υπ' αριθμών No 16 έως 40
Η συγκρότηση των ΛΟΚ θεωρήθηκε επιβεβλημένη
για μια σειρά από λόγους με κυριότερους: α) την ανάγκη
20
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περισυλλογής πληροφοριών για τις κινήσεις των ατάκτων,
β) την επίτευξη της αφαίρεσης του πλεονεκτήματος της
πρωτοβουλίας δράσης που είχαν μέχρι τότε οι αντάρτες και
γ) την ανάγκη δημιουργίας ειδικών ομάδων με ευέλικτη
συγκρότηση και πολλές επιχειρησιακές δεξιότητες που θα
εξασφάλιζαν την επιβολή της τάξης.
Σε ότι αφορά τις αποστολές που θα αναλάμβαναν οι ΑΟΚ
καθορίστηκαν βάση της διαταγής ΑΑΠ 27515/4.1.1947/
A'i/1-Al/I και σε γενικές γραμμές περιελάμβαναν του πα
ρακάτω τομείς:
Αναζήτηση, συγκέντρωση και αναφορά πληροφοριών
σχι ιικά με το δίκτυο ασφαλείας, τη θέσης των αρχηγείων,
ιου υλικού και των μεθόδων διαβιβάσεως πληροφοριών,
ι<ιΐν θέσεων των εφοδίων και του συστήματος εφοδιασμού,
ιων αντάρτικων ομάδων.
Συνεχής καταπόνηση των ομάδων των ενόπλων ανταρι<ι>ν, με σκοπό την δημιουργία αισθήματος συνεχούς κατα
δίωξης και κατ' επέκταση καλλιέργεια του αισθήματος της
ι ινασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιούταν με
Iπ μονωμένες συλλήψεις ανταρτών, με ενέδρες, με καταοιροφή υλικού και γενικά με τεχνικές ανταρτοπολέμου.
Εκτέλεση επιθετικών εγχειρημάτων.
Αιφνιδιαστικές και αποφασιστικές επιθέσεις εναντίον
■>μ('ιδων ενόπλων ανταρτών μεγάλης σύνθεσης.
Οι ΑΟΚ συγκροτήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, ως μονάδες
διοικητικώς ανεξάρτητες και οικονομικώς αυθύπαρκτες
και ι:κπαιδεύτηκαν στις έδρες τους για 40 ημέρες στο δι
α. πημα 20 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουάριου 1947. Στην
συνέχεια άρχισαν να παίρνουν μέρος στις διεξαγόμενες
ι ιιιχειρήσεις. Λόγω όμως της βιαστικής συγκρότησής τους
(ιιλημμελής επιλογή προσωπικού), της σύντομης και ελλιιιούς εκπαίδευσης και της αντικανονικής τακτικής χρήσι
μοι ιοίησής τους - έλαβαν μέρος υπό την διοίκηση μεγάλων
21
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μονάδων όπου οι αξιωματικοί των σχηματισμών αυτών δεν
γνώριζαν τις δεξιότητες των ΑΟΚ -οι Λόχοι δεν απέδωσαν
κατά την επί τρίμηνο συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις, τα
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μετά την αξιολόγηση των
πρώτων επιχειρησιακών συμπερασμάτων, το ΓΕΣ με την
εκ νέου εισήγηση του Συνταγματάρχη Καλλίνσκη, αποφά
σισε τη διάλυσή τους, με εξαίρεση τους 32ο, 36ο, 39ο και
40ο του Γ'ΣΣ και την συγκρότηση νέων με την μέριμνα του
ΓΕΣ με εποπτεία τόσο στο στάδιο της εκπαίδευσης όσο και
την τακτικής αξιοποιήσεως τους. Για το λόγο αυτό εξεδόθη
η διαταγή ΑΠ 24177/20.31947 ΓΕΣ/Α3 και συγκροτήθηκε
η Υποδιεύθυνση Μονάδων Ορεινών Καταδρομών (ΥΜΟΚ)
με τις εξής αρμοδιότητες:
- Μέριμνα για τη συγκρότηση και οργάνωση των Μονά
δων Ορεινών Καταδρομών
- Γενικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΓΕΣ/Α5
- Μελέτη και προτάσεις για την κατάρτιση επιχειρησια
κών σχεδίων δράσης για τις νέες μονάδες.
Το Μάρτιο του 1947, η ΥΜΟΚ στην Α7 Διεύθυνση Πεζι
κού του ΓΕΣ, έδωσε το πράσινο φως ως αρμόδιο επιτελικό
όργανο για την συγκρότηση είκοσι ακόμη νέων ΛΟΚ (No 41
-60), αρχικά στο Κέντρο Βασικής Εκπαιδεύσεως (ΚΒΕ) Χαϊδαρίου. Επικεφαλής της ΥΜΟΚ ήταν ο ίδιος ο Συνταγμα
τάρχης Ανδρέας Καλλίνσκης, με ένα μικρό επιτελείο. Στις
αρχές του Απριλίου 1947 το “Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονά
δων Καταδρομών" (ΚΕΜΚ) στη Βουλιαγμένη Αττικής, υπο
δέχθηκε τους μόλις τότε συγκροτηθέντες 20 νέους ΛΟΚ.
Η επιλογή του προσωπικού των νέων ΛΟΚ έγινε με αυ
στηρά κριτήρια. Οι επιλεγέντες αξιωματικοί προέρχονταν
επί το πλείστον από τα πλέον κατάλληλα και εμπειροπό
λεμα στελέχη του Ιερού Λόχου και της ΙΙΙης Ελληνικής
22

Δημήτρη Ιωάννου

Λοκατζήδεε Εναντίον Συμμοριτών

Ορεινής Ταξιαρχίας (EOT) «Ρίμινι», με βασικό κριτήριο την
απόδοση τους στις επιχειρήσεις στην έρημο της Βορείου
Αφρικής, στην Ιταλία και τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Οι πρώτοι καταδρομείς προερχόταν από όλα τα Κέντρα Βα
σικής Εκπαίδευσης (ΚΒΕ), κατόπιν επιλογής τους από επι
τροπή αξιωματικών των Καταδρομών. Η επιλογή των οπλι
τών βασίσθηκε κυρίως στη σωματική αντοχή την τόλμη και
το υψηλό φρόνημα.
Η εκπαίδευση των ανδρών των ΛΟΚ ήταν πολύ σκληρή
διότι αφενός δεν υπήρχαν όλα τα απαραίτητα εκπαιδευ
τικά μέσα και αφετέρου ο χρόνος ήταν εξαιρετικά περιο
ρισμένος διότι οι ένοπλες ομάδες των ανταρτών δρούσαν
ανεξέλεγκτες στην ελληνική ύπαιθρο και υπήρχε ανάγκη
άμεσης ανάληψης αποστολών από τους ΛΟΚ.
Για την άμεση κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών,
από τον Μάιο του 1947 οι 20 νέοι ΛΟΚ χωρίς να έχουν
ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στο ΚΕΜΚ (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών), εξήλθαν τμηματικά
στις επιχειρήσεις (Ρούμελη, Θεσσαλία/Ηπειρο) και παρότι
έδρασαν ανεξάρτητα διακρίθηκαν και δημιούργησαν άριστες εντυπώσεις. Οι επιτυχίες αυτών των ΛΟΚ, οδήγησαν
το ΓΕΣ στην απόφαση συγκρότησης άλλων 20 ακόμη (No
61-80) και τη δημιουργία των πρώτων ενιαίων "Διοικήσεων
Μονάδων Καταδρομών".
Από τις 19 Ιουνίου του 1947, παράλληλα με την έναρξη
διάλυσης των 36 πρώτων ΛΟΚ, είχε ξεκινήσει και η συ
γκρότηση στο στρατόπεδο του ΚΕΜΚ των Λ', Β' και Γ' Διοι
κήσεων Καταδρομών. Στις Διοικήσεις αυτές υπήχθησαν με
μέριμνα της ΓΕΣ/ΥΜΟΚ όλοι οι συγκροτηθέντες ΛΟΚ από
τον Μάρτιο του ίδιου έτους και μετά και οι τέσσερις παλαιοί
του Γ' Σώματος Στρατού. Οι εν λόγω διοικήσεις περιελάμβαναν η κάθε μια 10 ΛΟΚ, με δύο Τακτικά Επιτελεία (ΤΕ)
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των πέντε ΑΟΚ. Ειδικότερα η όλη δύναμη ήταν οργανωμέ
νη ως εξής:
- Η Α' Διοίκηση Μονάδων Καταδρομών (I και II ΤΕ) τους
ΛΟΚ υπ' αριθμόν No 41-50
- Η Β' Διοίκηση Μονάδων Καταδρομών (III και IV ΤΕ)
τους ΛΟΚ υπ' αριθμόν No 51-60
- Η Γ' Διοίκηση Μονάδων Καταδρομών (V και VI ΤΕ)
τους ΛΟΚ υπ' αριθμόν No 61-70 ΛΟΚ.
Οι υπόλοιποι 10 ΛΟΚ από No 71 έως 80 6 νεοσυγκροτηθέντες και 4 παλαιοί μετονομασθέντες (οι ΛΟΚ 32ος, 36ος,
39ος και 40ος του Γ'ΣΣ μετονομασθήκαν σε 77ο, 78ο, 79ο
και 80ο) συγκρότησαν αρχικά το VII και VIII Τακτικό Επι
τελεία, τα οποία έδρασαν ανεξάρτητα μέχρι το Δεκέμβριο
του 1947, οπότε και συγκροτήθηκαν ως Δ' Μοίρα Κατα
δρομών.
Ταυτόχρονα σχεδόν με την διαταγή συγκροτήσεως
των τριών διοικήσεων το ΓΕΣ/ΥΜΟΚ, εξέδωσε το
ΑΤΙ.Φ.83703/20.6.1947 «Σχέδιο», το οποίο καθόριζε σε γε
νικές γραμμές την τακτική της χρησιμοποίησης σε τακτικό
επίπεδο των Δυνάμεων Καταδρομών.
Στο διάστημα Δεκέμβριος 1947 με Φεβρουάριο του 1948
το σύνολο των μονάδων καταδρομών που έλαβε μέρος στις
επιχειρήσεις κατά των ανταρτών ανασυγκροτήθηκαν. Συ
γκεκριμένα, οι Α',Β' και Γ' Διοικήσεις Καταδρομών μετονο
μάσθηκαν αντίστοιχα σε Λ', Β' και Γ' Μοίρες Καταδρομών
και κάθε μια από αυτές ανασυγκροτήθηκε με δύο Τακτικά
Επιτελεία των τεσσάρων ΛΟΚ έκαστο. Αυτό είχε ως αποτέ
λεσμα οι 40 συνολικά συγκροτηθέντες ΛΟΚ να μειωθούν
στους 32, το οποίο σημαίνει ότι μειώθηκαν δύο ΛΟΚ ανά
Μοίρα. Ειδικότερα διαλύθηκαν 8 ΛΟΚ οι 49, 50, 59, 60,
69, 70, 79, και 80. Ο λόγος της διάλυσης των προαναφερθέντων λόχων επεβλήθη για την ενίσχυση των υπολοίπων
λόχων σε προσωπικό, διότι τα συμπεράσματα από τις επι24
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χειρήοεις και στο πλαίσιο της συγκρότησης σχηματισμών
επιπέδου Μοίρας Καταδρομών, ήταν επιβεβλημένη η ενί
σχυση σε προσωπικό διότι χρειαζόταν και δημιουργία Λό
χου Διοικήσεως αλλά δεν υπήρχε η δυνατότητα ενίσχυσης
με οπλίτες από το ΓΕΣ. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης
όπως έχει προαναφερθεί συγκροτήθηκε και η Δ' Μοίρα
Καταδρομών, ενώ καταργήθηκε η ΥΜΟΚ και δημιουργήθηκε στο ΓΕΣ/Α3 Γραφείο Εκπαίδευσης και Οργάνωσης
Καταδρομών. Επιπρόσθετα συγκροτήθηκε η Διοίκηση Δυ
νάμεων Καταδρομών (ΔΔΚ) ως μονάδα ισότιμη με ανεξάρ
τητη Ταξιαρχία, με έδρα το Βόλο και υπό την διοίκηση της
1ης Στρατιάς. Υπό την ΔΔΚ υπάχθηκαν οι τέσσερις Μοί
ρες Καταδρομών και ο 48ος Λόχος Διαβιβάσεως Μονάδων
Καταδρομών. Μέχρι την συγκρότηση του 48ου ΛΔ, οι επι
κοινωνίες των Μονάδων Καταδρομών εξασφαλίζονταν τότε
με το συγκροτηθέν στο ΚΕΜΚ (Απρίλιος 1947) «Τμήμα» και
στη συνέχεια «Απόσπασμα Διαβιβάσεων Καταδρομών».
Μέσα στον Ιούνιο του 1948 στο πλαίσιο του συντονισμού
δράσεως των Μοιρών Καταδρομών συστάθηκαν από την
ΔΔΚ δύο Τακτικά Επιτελεία, το Διοίκησης Καταδρομών
Βορρά (Λ' και Β' ΜΚ) και το Διοίκησης Καταδρομών Νό
του (Γ' και Δ' ΜΚ). Με την σύνθεση που προαναφέρθηκε,
δηλαδή 8 ΛΟΚ ανά Μοίρα Καταδρομών, συνέχισαν την πο
λεμική τους δράση μέχρι και το Σεπτέμβριο του 1948 όπου
πραγματοποιήθηκε νέα ανασυγκρότηση στοχευμένη, σύμ
φωνα με τα επιχειρησιακά συμπεράσματα, στην ενίσχυση
της ισχύος πυρός των Μονάδων Καταδρομών. Στο πλαίσιο
αυτό αποφασίσθηκε η μείωση της κάθε Μοίρας Καταδρο
μών στους 5 ΛΟΚ με δύναμη 90 ανδρών ο καθένας, και επι
πλέον ενός Λόχου Βάσεως. Οι ΛΟΚ που διαλύθηκαν ήταν
οι 46ος, 47ος, 48ος, 56ος, 57ος, 58ος, 66ος, 67ος, 68ος,
76ος, 77ος, και 78ος. Ωστόσο, με την νέα σύνθεση στον
Λόχο Διοικήσεως της κάθε Μοίρας περιελήφθη Διμοιρία
όλμων. Διμοιρία Πολυβόλων και Διμοιρία Μηχανικού. Με
25
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την παραπάνω σύνθεση οι Μοίρες παρέμειναν μέχρι και το
πέρας των επιχειρήσεων, στα τέλη του 1949.
Μια άλλη εξέλιξη του πραγματοποιήθηκε ήταν κατά την
διάρκεια του Μαρτίου του 1949 όπου ο Βρετανικής κατα
σκευής οπλισμός που χρησιμοποιούσαν οι ΑΟΚ αντικαταστάθηκε με αμερικανικό, ενώ ο 48ος Λόχος Διαβιβάσεων
Μονάδων Καταδρομών, μετά από σχετική διαταγή του ΓΕΣ/
A3 αναβαθμίσθηκε σε μονάδα επιπέδου τάγματος και με
τονομάσθηκε σε 480 Τάγμα Διαβιβάσεων Καταδρομών το
οποίο περιελάμβανε τον 1ο και 2ο Λόχο Διαβιβάσεων.
Το επόμενο μήνα (Απρίλιος του 1949) μετά από σχετική
διαταγή του ΓΕΣ συγκροτήθηκαν η In Ταξιαρχία Καταδρο
μών η οποία περιελάμβανε την Α' και Β' ΜΚ και τον Ιο
Λόχο Διαβιβάσεων και η ΙΙη Ταξιαρχία Καταδρομών αποτελούμενη από την Γ' και Δ' ΜΚ και τον 2ο Λόχο Διαβιβά
σεων. Επιπρόσθετα την ίδια εποχή το ΓΕΣ αποφάσισε τη
συγκρότηση δύο νέων Μοιρών Καταδρομών στα πρότυπα
και την σύνθεση των υπαρχόντων, οι οποίες θα ονομαζό
ταν Ε' και ΣΤ' ΜΚ. Ωστόσο μεγάλο μέρος των οπλιτών που
είχαν επιλεγεί για να επανδρώσουν τις νεοσύστατες μονά
δες, τοποθετήθηκε στις υπάρχουσες μοίρες ως αναπλήρωση απωλειών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο
προσωπικό για την συγκρότηση δύο Μοιρών. Για το λόγο
αυτό συγκροτήθηκε τελικά μόνο η Ε' Μοίρα Καταδρομών
η οποία διοικητικά υπάχθηκε στην ΙΙη Ταξιαρχία Καταδρο
μών. Τον Αύγουστο του 1949 η ΔΔΚ αναβαθμίστηκε σε Με
ραρχία λαμβάνοντας το χαρακτηρισμό III Μεραρχία Κα
ταδρομών και στην οποία υπάχθηκαν οι I και II Ταξιαρχία
Καταδρομών, το 480 Τάγμα Διαβιβάσεως Καταδρομών και
Χειρουργείο Εκστρατείας. Μετά το πέρας των επιχειρήσε
ων και την λήξη του πολέμου οι δύο ταξιαρχίες διαλύθηκαν.
Η In στις 16 Νοεμβρίου του 1949 και η ΙΙη στις 22 Μαίου
26
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1950. Με την λήξη των επιχειρήσεων το ΓΕΣ αποφάσισε
και την διάλυση της A ' Μοίρα Καταδρομών η οποία εκεί
νη την εποχή στρατοπέδευε στην Άνω Βούλα στην Απική.
Η διάλυση της μονάδας πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο
του 1949 και το προσωπικό της μετατέθηκε στις υπόλοιπες
μονάδες καταδρομών.
Ακριβώς ένα χρόνο μετά το Δεκέμβριο του 1950 πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση του Ελληνικού Στρατού στο
πλαίσιο της ελάττωσης της δύναμης του με αφορμή την
λήξη της πολεμικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό οι Δυνάμεις
Καταδρομών οργανώθηκαν στην Διεύθυνση Δυνάμεων Κα
ταδρομών του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Α11), στην οποία υπαγόταν η ΔΔΚ
(Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών) επιπέδου Ταξιαρχίας
και το ΚΕΜΚ (Κέντρο Εκπαίδευσης Δυνάμεων Καταδρο
μών). Στην ΔΔΜ υπαγόταν οι τέσσερις Μοίρες Καταδρομών
(Β',Γ',Δ' και Ε' ΜΚ) το 480 Τάγμα Διαβιβάσεων Καταδρο
μών και ο Λόχος Στρατηγείου/ΔΔΚ. Σε ότι αφορά τις Μοίρες
αποτελούταν από 4 ΛΟΚ και το Λόχο Διοικήσεως έκαστη.
Όλες οι προαναφερθείσες προσπάθειες, ήταν αποτέλεσμα
της συνεχούς αναζήτησης ενός δυναμικού και κατάλληλου
σχήματος, το οποίο θα επέτρεπε την ορθή αλλά και την επι
τυχή τακτική χρησιμοποίηση των Μονάδων Καταδρομών
κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων εκείνης της
περιόδου. Με την δημιουργία της Διεύθυνσης Δυνάμεων
Καταδρομών όλες οι μέχρι τότε συγκροτηθείσες Μονάδες
Καταδρομών αποτέλεσαν πλέον ένα ενιαίο σύνολο, με τον
επίσημο γενικό τίτλο, «ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ».
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Οι κύριες επιχειρήσεις των Λ Ο Κ ήταν αποστολές αναγνώρισης, συλλογής
πληροφοριών και προσβολής ευκαιριακών στόχων καθώς και συμπλοκής
με τις ομάδες των ανταρτών.
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Πολεμικέε επιχειρήσει
Μονάδων Καταδρομών

Στην περίοδο 1947 -1949 η συμμετοχή των Μονάδων
Καταδρομών στις διεξαγόμενες στην ύπαιθρο και στις πό
λεις πολεμικές επιχειρήσεις, ήταν συνεχής και σε όλες τις
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας με εντυπωσιακή απόδο
ση, αν και σε μερικές περιπτώσεις δε χρησιμοποιήθηκαν
ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Στη συνέχεια και επιγραμ
ματικά, αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες η παρουσία
και η δράση των Μονάδων Καταδρομών, με την εκτέλεση
αιφνιδιαστικών εγχειρημάτων ή καταδρομικών επιχειρή
σεων, βοήθησε σοβαρά τον υπόλοιπο Στρατό στο δύσκολο
έργο του, στην προσπάθεια δηλαδή επιτυχούς αντιμετώπι
σης και εξουδετέρωσης του αντιπάλου. Κατά τη διάρκεια
εκείνων των πολεμικών επιχειρήσεων, οι ΑΟΚ εκτέλεσαν
με μεγάλη επιτυχία καταδρομικές επιχειρήσεις καταφέρνοντας τελικά να καταστείλουν τις ένοπλες δυνάμεις των
ανταρτών.

Α' Μοίρα Καταδρομών
Η Α' ΜΚ αρχικά ανέπτυξε δράση στις επιχειρήσεις της
Ρούμελης στο διάστημα από 7 Μαΐου του 1947 έως 28 Σε
πτεμβρίου του 1948. Σε γενικές γραμμές τα τμήματα της Α '
ΜΚ κινήθηκαν επιθετικά από τις πρώτες ημέρες και κα
τόρθωσαν να επιβληθούν κατά των οπλισμών ομάδων των
29
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ανταρτών. Στο πλαίσιο το επιχειρήσεων οι ΛΟΚ εκτέλεσαν
αποστολές αναγνώρισης, συλλογής πληροφοριών και προ
σβολής ευκαιριακών στόχων και συμπλοκής με τις ομάδες
των ανταρτών. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έλαβε μέρος η Α/
ΜΚ στην περιοχής της Ρούμελης ήταν συνολικά 33 και συ
γκεκριμένα είναι οι εξής: Επιχείρηση «ΠΕΛΑΡΓΟΣ» (ΓΚΙΟ
ΝΑΣ - ΟΙΤΗΣ) 8 έως 29/5/1947 όπου έλαβαν μέρος οι υπ'
αριθμόν 41, 43και 47 ΛΟΚ, Επιχείρηση «ΙΕΡΑΤ» (Ν. ΑΓΡΑ
ΦΩΝ ) 25/5 έως 7/6/1947 όπου έλαβαν μέρος οι 42, 44,
και 45 ΛΟΚ, Επιχείρηση «ΑΡΚΤΟΣ» (ΟΙΤΗΣ) όπου έλα
βαν μέρος οι 42,44,45,46,48, και 49 ΛΟΚ, Επιχειρήσεις
σε ΣΜΟΚΟΒΟ και ΦΟΥΡΝΑ από 3 έως 29/7/1947 όπου
έλαβαν μέρος οι 41, 43,46, 47, 48, και 49 ΛΟΚ, Εκτέλε
ση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στην ΕΛΙΚΩΝΑ από 5/8
έως 6/9/1947 όπου έλαβαν μέρος πέντε ΛΟΚ (41ος, 43ος,
46ος, 47ος, και 49ος), Εκτέλεση Επιχειρήσεων στο ΚΑΡΠΕΝΙΣΗ από 28/7έως 12/9/1947 όπου έλαβαν μέρος τρεις
ΛΟΚ (42ος, 44ος και 45ος), Συμμετοχή στις επιχειρήσεις
«ΤΙΓΡΗΣ» (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) από τις 7 έως 14/1/1947 όπου
έλαβαν μέρος έξι ΛΟΚ (41ος, 43ος, 46ος, 47ος, 49ος και
50ς), Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΛΑΙΛΑΨ» (ΓΚΙΩΝΑΣ-ΟΙΤΗΣ) από 16/9 έως 9/1/1947, όπου έλαβαν μέρος οι εννέα
εκ των δέκα ΛΟΚ της Μοίρας, Εκτέλεση Στατικών Αποστο
λών στο διάστημα 20/10 έως 22/12/1947 από όλους τους
ΛΟΚ της Μοίρας, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΓΥΨ» (ΠΑΡ
ΝΑΣΣΟΣ) από τις 23-έως 28/11/1947 όπου έλαβαν μέρος
έξι ΛΟΚ (41ος, 43ος, 46ος, 47ος 48ος, και 50ός), Εκτέ
λεση Εκκαθαριστικών Επιχειρήσεων στην ΕΛΙΚΩΝΑ από
30/11 έως 16/12/1947 με την αξιοποίηση τεσσάρων ΛΟΚ
(41ος, 43ος, 47ος και 48ος), Ανασυγκρότηση βάση της
νέας συνθέσεως με 8 ΛΟΚ στο διάστημα από 15/12/1947
έως 10/1/1948, Αναγνωριστικές Επιχειρήσεις του όρους
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ στο διάστημα 26 έως 29/12/1947 από
τέσσερις ΛΟΚ (41ος, 46ος, 47ος και 48ος), Εκτέλεση Επι
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δρομής στην ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ στις 15/1 /1948
με τρεις ΛΟΚ (41ος, 44ος και 46ος), Εκτέλεση Επιδρομών
στην περιοχή ΟΘΡΥΟΣ από τις 23 έως τις 27/1/1948 με
τρεις ΛΟΚ (41ος, 44ος, καί 46ος) και τέσσερις της Β' Μοί
ρας, Εκτέλεση Επιχειρήσεων στο ΑΓΡΙΝΙΟ από τις 20/1
έως τις 5/4/1948 με την αξιοποίηση τριών ΛΟΚ (42ος, 44ος
καί 45ος), Εκτέλεση Επιχειρήσεων στο ΛΙΔΩΡΙΚΙ από 20/1
έως 5/4/1948 με την αξιοποίηση του 43 ΛΟΚ και του Τάγ
ματος Εθνοφρουράς Λιδορικίου, Εκτέλεση Επιχειρήσεων
στον ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ από τις 6 έως τις 13/2/1948, Εκτέλεση
Επιδρομής στη ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ στις 25 και 26 Φεβρουάριου
1948 με δύο ΛΟΚ (44 και 46), Εκτέλεση Επιδρομής στις
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ στο διάστημα 5 και 6 Μαρτίου 1948, Εκτέ
λεση Επιχειρήσεων στην περιοχή ΓΡΑΒΙΑΣ από 12 έως
15/3/1948 από τον 47 ΛΟΚ, Εκτέλεση Επιχειρήσεων στην
ΕΛΙΚΩΝΑ από 15/3 έως 4/4/1948 με τέσσερις ΛΟΚ (41ος,
44ος, 46ος και 47ος), Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΧΑ
ΡΑΥΓΗ» του Α' Σ.Σ από τις 7/4 έως τις 2/5/1948 κατά την
οποία έλαβαν μέρος όλοι οι ΛΟΚ της Μοίρας, Εκτέλεση
Εξερευνήσεων σε ΠΑΡΝΑΣΣΟ και ΕΛΙΚΩΝΑ στο διάστημα
23/5 έως 5/6/1948 με τον σύνολο των ΛΟΚ της Μοίρα κα
τατετμημένο σε δύο τετραλοχίες. Εκτέλεση Εξερευνήσεων
σε ΓΚΙΩΝΑ και ΟΙΤΗ από τις 5 έως τις 22/6/1948 με το
σύνολο της δύναμης της Μοίρας, Εκτέλεση Επιχειρήσεων
στο όρος ΟΘΡΥΣ από 23 έως 30/6/1948 με τέσσερις ΛΟΚ
(42ος, 43ος, 45ος και 48ος), Εκτέλεση Επιχειρήσεων στην
περιοχή ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ στο διάστημα 1/7
έως 31/8/1948 με δύναμη δύο ΛΟΚ (44ος, 46ος) και συ
νεργασία μετά δύο ΛΟΚ της Β'Μ.Κ και τμημάτων Πεζικού,
Εκτέλεση Επιχειρήσεων στην περιοχή ΚΑΥΚΙ-ΤΕΜΠΛΑΣ
στο διάστημα από 15/7 έως 1/8/1948 με δύναμη έξι ΛΟΚ
(41ος, 42ος, 43ος, 45ος, 47ος και 48ος), Εκτέλεση Επιχει
ρήσεων στην περιοχή ΓΚΙΩΝΑΣ - ΟΙΤΗΣ στο διάστημα από
1/8 έως 10/9/1948 με το σύνολο της δύναμης της Μοίρας,
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Συμμετοχή στην επιχείρηση ΙΥΝΙΑΔΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ από 5
έως 12/9/1948 και Εκτέλεση Στατικών Αποστολών στο διά
στημα από 13 έως 27/9/1948. Στις 27.9.1948, μετά από 16
ολοκλήρους μήνες συνεχών επιχειρήσεων Μοίρα διετάχθη
να μεταβεί στο ΚΕΜΚ για αναπλήρωση απωλειών και ανα
συγκρότηση, κλείνοντας με τον τρόπο αυτό την παρουσία
της, στην περιοχή της Ρούμελης.
Μετά το πέρας της ανασυγκροτήσεως της ή Μοίρα ξε
κίνησε στις 6/10/1948 για την Θεσσαλονίκη και από εκεί
κινήθηκε προς την περιοχή της Καστοριάς προκειμένου να
συμμετάσχει στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Στο
εν λόγω μέτωπο επιχειρήσεων η Α' ΜΚ έδρασε στο διάστη
μα από 10/10/1948 μέχρι και 23/11/1948 λαμβάνοντας
μέρος στις επιχειρήσεις στην περιοχή ΒΙΤΣΙ, όπου αντάρ
τες είχαν οργανωθεί στους ορεινούς όγκους της περιοχής
το οποίο σήμαινε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Στο πλαί
σιο αυτό η Α'Μ.Κ. εκτέλεσε τις ακόλουθες επιχειρήσεις:
Μάχη ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ στις 13-10-1948 με δύο ΑΟΚ (4Ιον
και 43ον), Επιχείρηση ΜΑΓΚΟΒΙΤΣ στις 16-1-1948, Επι
χείρηση ΚΑΜΙΝΟ στις 11 και 12/11/1948 με μια τριλοχία
της Μοίρας (41ος, 42ος και 43ος ΑΟΚ), Επιχείρηση ΜΠΙΚΟΒΙΚ στις 13/14-114948 με μια τριλοχία (43ος, 44ος και
45ος ΑΟΚ) και Επιχείρηση ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ στις 22/11/1948.
Την επομένη ημέρα, η Μοίρα αναχώρησε για την Αθήνα
με προορισμό το στρατόπεδο Χαϊδαρίου όπου και παρέμεινε έως 23/12/1948 για αναδιοργάνωση κυρίως λόγω
απωλειών) και ανάπαυση.
Με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης η Μοίρα ξε
κίνησε για την Πελοπόννησο προκειμένου να συμμετάσχει
στις εκεί επιχειρήσεις. Ειδικότερα στην εν λόγω περιοχή
έδρασε στο διάστημα από 24/12/1948 έως 20/1/1949. Ως
περιοχή ευθύνης της Μοίρας καθορίσθηκε η ευρύτερη
περιοχή του Άργους (Αρτεμίσιο, Περιοχαί χωρίων Ελαιοχωρίου, Αχλαδόκαμπος, κ.λπ). Οι ΑΟΚ της Μοίρας είχαν
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σημαντική συμβολή στον έλεγχο της περιοχής της Πελοποννήσου, πραγματοποιώντας στατικές αποστολές, εξε
ρευνήσεις, και καταδρομικές επιχειρήσεις. Μετά την πα
ραμονή σχεδόν ενός μηνός, αναχώρησε εσπευσμένα στις
21/1/1949, προκειμένου να συμμετάσχει στις επιχειρήσεως στο Καρπενήσι. Η Α'ΜΚ μεταφέρθηκε μέσω του Αγρίνι
ου στην περιοχή του Καρπενησιού και έλαβε μέρος με το
σύνολο των δυνάμεων της μέχρι και στις 12/3/1949. Στις
6/4/1949 αναχώρησε για την Κόνιτσα με σκοπό να λάβει
μέρος στις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας.
Στο θέατρο των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας Ηπείρου ισχυρότατες δυνάμεις ανταρτών είχαν εισβάλει
από καιρό σε όλη την περιοχή του ΓΡΑΜΜΟΥ, ενώ τμήμα
τα της VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, προσπαθούσαν να αποκρούσουν
τις συνεχείς εχθρικές επιθέσεις. Ωστόσο, η ανεπάρκεια
των δυνάμεων και οι σοβαρές απώλειες που είχε υποστεί
στο σύνολο της η VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ δεν έδιδαν την δυνατό
τητα αντεπιθέσεων με σκοπό την καταστολή των ένοπλων
ανταρτών. Στο πλαίσιο αυτό η Α'ΜΚ αποτέλεσε την αιχμή
του δόρατος και εκτέλεσε την Επιχείρηση ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ στις 11-12.4.1949 και την Επιχείρηση «ΝΥΚΤΕΡΙΣ» στον ΠΥΡΓΟ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ στις 23-28.4.1949. Στις
28/4/1949 η Μοίρα απεσύρθη στην Κόνιτσα για ανάπαυση
και ανασυγκρότηση και παρέμεινε μέχρι και της 4/5/1941
ως εφεδρεία. Στις 5/5/1949 μεταστάθμευσε στα Ιωάννινα
και παρέλαβε το νέο αμερικανικής προελεύσεως οπλισμό.
Από τις 6/5/1949 επιστρέφει στην ενεργό δράση στην ευ
ρύτερη περιοχή της Ηπείρου μέχρι και τις 7/8/1949. Οι
σπουδαιότερες επιχειρήσεις που έλαβε μέρος η Μοίρα την
περίοδο αυτή ήταν οι εξής: Επιχείρηση ΓΡΑΜΜΕΝΟΧΩΡΙΟΝ στις 10 και 11/5/1949, Επιχείρηση ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΟΥΣΥΣΤΡΟΥΜΙΟΥ από 29/5 έως 3/6/49, Συμμετοχή στην Επι
χείρηση «ΑΛΩΠΗϊ» από 8 έως 25/6/49, Συμμετοχή στην
Επιχείρηση «ΑΙΧΜΗ» από 26/6 έως 5/7/49 και στην Επι33

34

Δημήτρη Ιωάννου

Λοκατζήδε5 Εναντίον Συμμοριτών

χείρηοη «ΑΡΗΣ» από 6 έως 20/7/1949. Στις 21/7/1949 η
Μοίρα συγκεντρώθηκε στα Ιωάννινα όπου και παρέμεινε
μέχρι 3/8/1949 για ανασυγκρότηση και προπαρασκευή
για τις Επιχειρήσεις «ΠΥΡΣΟΣ».
Υπενθυμίζεται ότι με την Επιχείρηση «ΠΥΡΣΟΣ» ο Εθνικός
Στρατός κατέφερε το αποφασιστικό χτύπημα κατά ανταρτών
που ήταν εγκατεστημένοι στα ορεινά συγκροτήματα ΒΙΤΣΙ
και ΓΡΑΜΜΟΣ. Η επιχείρηση ΠΥΡΣΟΣ περιελάμβανε τρείς
φάσεις: ΠΥΡΣΟΣ «Α» που αφορούσε παραπλανητική ενέρ
γεια ισχυρών τμημάτων τού Εθνικού Στρατού στο ΓΡΑΜΜΟ,
ΠΥΡΣΟΣ «Β» που αφορούσε επιθετικές επιχειρήσεις του Β'
ΣΣ για εκκαθάριση του ορεινού συγκροτήματος ΒΙΤΣΙ και
ΠΥΡΣΟΣ «Γ» που αφορούσε επιθετικές ενέργειες του Α'. ΣΣ
για εκκαθάριση του ορεινού συγκροτήματος ΓΡΑΜΜΟΥ.
Κατά τις επιχειρήσεις «ΠΥΡΣΟΣ Β» και «ΠΥΡΣΟΣ Γ» έλαβε
μέρος το σύνολον των Μονάδων Καταδρομών υπό την ηγε
σία του ιδρυτού και αρχηγού τους. Υποστρατήγου Ανδρέα
Καλλίνσκη. Ή Α'.Μ.Κ. έλαβε μέρος υπό την συνθηματική
ονομασία 635 Τάγμα Πεζικού σε αμφότερες τις επιχειρή
σεις «ΠΥΡΣΟΣ» στο διάστημα 9 έως 15/8/1949 (ΠΥΡΣΟΣ Β'
- ΒΙΤΣΙ) και 24 έως 30/8/1949 (ΠΥΡΣΟΣ Γ' - ΓΡ ΑΜΜΟΣ).
Με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στην Ήπειρο,
στις 16/9/1949 η Α'ΜΚ μεταφέρθηκε στην Εύβοια για να
λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις. Στην εν λόγω περιο
χή έδρασε από τις 17/9/1949 μέχρι τις 30/11/1949 με το
σύνολο των δυνάμεων της. Στις 30/11/1949, και μετά τον
τερματισμό των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στη νήσο
Εύβοια, η Μοίρα επιβιβάσθηκε στο αρματαγωγό πλοίο και
μεταφέρθηκε στην Αθήνα για να διαλυθεί στα τέλη Δεκεμ
βρίου του 1949.

35

Λοκατζήδεε Εναντίον Συμμοριτών

Δημήτρη Ιωάννου

Β' Μοίρα Καταδρομών
Η Β' ΜΚ λόγω των έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών,
αναγκάσθηκε να διακόψει την εκπαίδευση του προσωπικού
τον Ιούλιο 1947 προκειμένου μέρος της δυνάμεως της να
λάβει μέρος στις Επιχειρήσεις ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ στο
διάστημα από 20.7.1947 μέχρι 15.8.1947. Πέντε ΑΟΚ της
Μοίρας μετεφέρθησαν επείγοντος δύο στη Λάρισα και τρεις
στα Ιωάννινα, ενώ στην εν λόγω περιοχή κατέφθασαν και
δύο ΛΟΚ της Δ'ΜΚ. Με την ολοκλήρωση της αποστολής τον
Αυγούστου του 1947 η Μοίρα επανήλθε στη έδρα της για
να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της. Με την ολοκλήρω
ση της εκπαίδευσης η Μοίρα μετέβη στις επιχειρήσεις της
Ρούμελης. Στο μέτωπο της Ρούμελης - Θεσσαλίας η Μοί
ρα επεχείρησε για 13 συνεχόμενους μήνες. Οι κυριότερες
ενέργειες που πραγματοποίησε ήταν οι εξής: Επιχείρηση
Άμφισσα από 29.8 έως 23.11.1947, Συμμετοχή στην Επι
χείρηση «ΤΙΓΡΗΣ» ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» με 15 ΛΟΚ (10 ΛΟΚ της Β'
ΜΚ και 5 της Δ' ΜΚ) στο διάστημα 7 έως 14.9.1947, Επι
χείρηση ΕΛΙΚΩΝΟΣ από 11 έως 12.9.1947 με την δράση
του 51 ου και 54ου ΛΟΚ, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΛΑΙΛΑΨ» (ΓΚΙΟΝΑΣ - ΟΙΤΗΣ) στο διάστημα 16.9 - 19.10.1947
με τρεις ΛΟΚ (52ος, 57ος και 58ος), Εκκαθαριστικές Επι
χειρήσεις ΕΛΙΚΩΝΟΣ από 17.9 έως 8.10.1947 με 5 ΛΟΚ
της Β' ΜΚ (51ος, 53ος, 54ος, 57ος και 58ος) και ένα ΛΟΚ
της Δ' ΜΚ, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΓΥΨ» (ΠΑΡΝΑΣΟΥ) από 23 έως 28.11.1947, Εξερεύνηση ΕΛΙΚΩΝΟΣ από
4 έως 5.12.1947, Εκτέλεση Επιχειρήσεων στην περιοχή
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από 12 έως 21.1.1947 με
τέσσερις ΛΟΚ (51ος, 55ος, 56ος και 57ος), Εκτέλεση Επιχειρήσεως στον ΠΛΑΤΑΝΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και το ΛΙΔΩΡΙΚΙΟ
από 6 έως 20.1.1948, Εκτέλεση Επιδρομής στην ΑΝΑΥΡΑ
του όρους ΟΘΡΥΣ από 23 έως 27.1.1948, Εκτέλεση Επιχει
ρήσεων σε ΟΛΥΜΠΟ - ΠΙΕΡΙΑ από 16 έως 26.3.1948 με
τέσσερις ΛΟΚ (51ος, 52ος, 54ος και 59ος), Συμμετοχή στην
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Επιχείρηση «ΧΑΡΑΥΓΗ» στο διάστημα 5.4 έως 26.5.1948
και Εκτέλεση Επιχείρησης σε ΓΚΙΩΝΑ, ΟΙΤΗ, ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ,
ΠΑΡΝΑΣΣΟ από 26.5.1948 έως 30.9.1948 με το σύνολο της
Μοίρας.
Με την ολοκλήρωση της αποστολής η Μοίρα προέβη σε
διαδικασία ανασυγκρότησης ενώ στις 10.10.1948 διετάχθη
να κινηθεί προς την Δυτική Μακεδονία. Στις 11.10.1948 η
Μοίρα αναχώρησε προς Θεσσαλονίκη και από εκεί προς
Καστοριά οδικώς όπου αφίχθη στις 13. 10.1948. Στο συγκε
κριμένο θέατρο επιχειρήσεων έλαβε μέρος στις παρακάτω
αποστολές: Επιχείρηση προς κατάληψη των υψωμάτων ΒΙ
ΤΣΙ και ΓΚΛΑΒΑΤΑΣ στο διάστημα 15 έως 19.10.1948, Επι
χείρηση ΚΑΜΙΝΟ και ΜΑΝΙΤΟΡΕΤΣ στις 12 και 13.11.1948
με τρεις ΛΟΚ προς υποστήριξη της Α'ΜΚ, Επιχείρηση ΣΙΝΙΑΤΣΓΚΟΥ στις 22 και 23.11.1948 όπου χρησιμοποιήθηκε όλη η δύναμη της Μοίρας ενισχυμένη από τέσσερις
ΛΟΚ της Α'ΜΚ. Μετά από αυτή την επιχείρηση η Μοίρα
μετέβη στην Αθήνα για ανάπαυση και προετοιμασία για
επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο. Στο θέατρο επιχειρήσεων
της Πελοποννήσου η Β' Μοίρα έδρασε στο διάστημα από
4.12.1948 έως 20.1.1949 με όλους τους ΛΟΚ και έλαβε μέ
ρος σε αποστολές εκκαθαρίσεως διαφόρων περιοχών. Στην
συνέχεια μετέβη στην περιοχή της Ρούμελης όπου έδρασε
στο διάστημα από 21.1.1949 έως 9.3.1949. Η πρώτη απο
στολή που συμμετείχε ήταν η Επιχείρηση ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
στο διάστημα 28.1 έως 10.2-1949. Μετά την απελευθέρω
ση του Καρπενησιού μετέβη στη Ναύπακτο και στη συνέ
χεια στην Αμφισσα. Στο διάστημα 22.2 έως 7.3.1949 λαμ
βάνει μέρος στις Επιχειρήσεις ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ - ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
και στο διάστημα 2 έως 7.3.1949 εκτέλεσε αναγνωριστι
κές επιχειρήσεις στην περιοχή ΣΥΚΙΑΣ-ΚΟΥΝΙΑΚΩΝ. Στις
9.3.1949 η Μοίρα μετέβη με αρματαγωγό πλοίο στην έδρα
στην Αθήνα (Βουλιαγμένη) για ανασυγκρότηση και παρα
λαβή αμερικανικού οπλισμού.
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Κατά τις πρώτες ημέρες του Απριλίου 1949 η Μοίρα,
κινήθηκε με προορισμό τα Τρίκαλα διαμέσου Βόλου και
Λάρισας. Κατά το χρονικό διάστημα από 6.4.1949 έως
25.6.1949 η Μοίρα πραγματοποίησε τις ακόλουθες επι
χειρήσεις: Επιχείρηση ΚΟΖΙΑΚΑ από 6 έως 9.4.1949 με
συμμετοχή όλη της δύναμης της Μοίρας, Συμμετοχή στην
Επιχείρηση «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» (ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ) μεταξύ 15 και
19.4.1949 και Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΝΥΚΤΕΡΙΣ»
(ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ) στο διάστημα 23 έως 29.4.1949.
Μετά την επιτυχή έκβαση της προαναφερθείσας επιχείρη
σης, η Μοίρα μεταφέρθηκε στην Κόνιτσα στις 30.4.1949
παραμένοντας εκεί ως εφεδρεία μέχρι στις 21. 6.1949. Σε
αυτό το διάστημα εκτέλεσαν καταδρομικές ενέργειες και
εξερευνήσεις με αξιοποίηση δύο λόχων αλλά και διλοχιών στην περιοχή Δυτικού ΓΡΑΜΜΟΥ-ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ (ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ). Στις 22.6.1949 η Μοίρα μεταφέρθηκε στην πε
ριοχή της Κόνιτσας και από εκεί στην περιοχή ΠΩΓΩΝΙΟΥ
στην Ήπειρο, για να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις.
Κατά τη χρονική περίοδο από 22.6.1949 έως 19.7.1949 η
Μοίρα έλαβε μέρος στις ακόλουθες επιχειρήσεις: Συμμετο
χή στις αποστολές της περιοχής ΠΩΓΩΝΙΟΥ στο διάστημα
από 23 έως 25.6.1949, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΑΙΧ
ΜΗ» (ΠΩΓΩΝΙ) στο διάστημα 26.6.1949 έως 7.7.1949 και
Συμμετοχή στις Επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ στο διάστημα 9
έως 19.7.1949. Στις 20.7.1949 η Μοίρα μεταφέρθηκε στα
Ιωάννινα όπου και παρέμεινε μέχρι στις 6.8.1949 προε
τοιμαζόμενη να λάβει μέρος στις επιχειρήσεις ΠΥΡΣΟΣ Β'
και Γ'.
Η Β'.Μ.Κ. έλαβε μέρος υπό την συνθηματική ονομασία
636 Τάγμα Πεζικού της 78ης Ταξιαρχίας Πεζικού σε αμφότερες τις επιχειρήσεις «ΠΥΡΣΟΣ» στο διάστημα 8 έως
15/8/1949 (ΠΥΡΣΟΣ Β' - ΒΙΤΣΙ) και 23 έως 30/8/1949
(ΠΥΡΣΟΣ Γ' - ΓΡ ΑΜΜΟΣ). Με την ολοκλήρωση των επι
χειρήσεων στηνΉπειρο, η Β'ΜΚ μεταφέρθηκε στην Εύβοια
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για να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις. Στην εν λόγω πε
ριοχή έδρασε από τις 17/9/1949 μέχρι τις 4/12/1949 με το
σύνολο των δυνάμεων της πραγματοποιώντας μικρές ενέδρες και καταδρομικές επιχειρήσεις. Στις 8/12/1949 μετα
φέρθηκε στο ΚΕΜΚ για ανασυγκρότηση και εκπαίδευση.

Γ' Μοίρα Καταδρομών
Η Γ' ΜΚ παρότι είχε συγκροτηθεί στις 25 Αυγούστου
1947 λόγω των έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών, ανα
γκάσθηκε να διακόψει την εκπαίδευση του προσωπικού
στις 31 Αυγούστου προκειμένου να λάβει μέρος στις Επι
χειρήσεις της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Έτσι από τις αρχές του Σεπτεμ
βρίου του 1947 οι ΛΟΚ της Γ'ΜΚ κατανεμήθηκαν σε μο
νάδες του Β' ΣΣ και έλαβαν μέρος στις εκεί επιχειρήσεις
μέχρι και τις 15.12.1947. Ειδικότερα οι ΛΟΚ διατέθηκαν
ως εξής: το VI Τακτικό Επιτελείο της Μοίρας με μια τριλοχία στο Συγκρότημα Κισσάβου (ΤΕΜΠΗ), μια διλοχία στο
Συγκρότημα ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ, μια διλοχία στο 566 Τάγμα Πε
ζικού και μια διλοχία στην IX Μεραρχία Πεζικού. Στο διά
στημα που επιχείρησαν στη Θεσσαλία οι διάσπαρτοι ΛΟΚ
της Γ' ΜΚ έλαβαν μέρος σε τουλάχιστον σε 20 σημαντικές
αποστολές διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην επιτυχή
έκβασή τους. Στις 26.12.1947 η Μοίρα μετεφέρθη επειγό
ντως, μέσω Καλαμπάκας, στην περιοχή των Ιωαννίνων για
να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις της Ηπείρου.
Στην Ήπειρο η Γ'ΜΚ έδρασε στο διάστημα από
26.12.1947 έως 7.4.1948 λαμβάνοντας μέρος ενίοτε με
λόχους και ενίοτε με ολόκληρη τη δύναμή της, σε επιχει
ρήσεις κατά των ανταρτών με άριστα αποτελέσματα. Οι
νυκτερινές διεισδύσεις στις εχθρικές γραμμές σε μεγάλο
βάθος, η εκτέλεση επιθετικών αναγνωρίσεων και κατα
δρομών και οι ενέδρες, επέφεραν σοβαρά πλήγματα στις
ομάδες των οπλισμένων ανταρτών. Οι σπουδαιότερες επι
χειρήσεις που έλαβε μέρος η Γ' ΜΚ είναι οι ακόλουθες:
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Συμμετοχή στην Επιχείρηση ΚΟΝΙΤΣΗΣ στο διάστημα από
26.12.1947 έως 7.1.1948 με δύναμη μιας τετραλοχίας
(63ος, 64ος, 65ος και 66ος ΛΟΚ), με επικεφαλής τον διοι
κητή της Μοίρας, Εκτέλεση Επιδρομής στη ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ στο διάστημα 16 έως 19.1.1948 από τον 68ο ΛΟΚ,
Εκτέλεση Επιχειρήσεων στην περιοχή ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ μεταξύ
16 και 29.1.1948 με τρεις ΛΟΚ (61ος, 62ος, καί 67ος) υπό
το VI Τακτικό Επιτελείο, Εκτέλεση Καταδρομής στο χωρίο
ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ στο διάστημα 29.1 έως 4.2.1948 με τέσσερις
ΛΟΚ (65ος, 66ος, 67ος και 68ος), Εκτέλεση Επιχειρήσεων
στην περιοχή ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗ μεταξύ 5 και 7.2.1948 με δύο
ΛΟΚ (61ος, 62ος), Εκτέλεση Επιχειρήσεων στα ΔΟΛΙΑΝΑ
μεταξύ 5 και 9.2.1948 με δύο ΛΟΚ (63ος, 64ος), Επιχεί
ρησης ΖΑΓΟΡΙΩΝ μεταξύ 23 και 27.2.1948, με δύο ΛΟΚ
(61ος, 62ος), Συμμετοχή στην Επιχείρηση ΠΕΡΓΑΜΟΣ στο
διάστημα από 29.2 έως 10.3.1948, Εκτέλεση Καταδρομής
στα χωρία ΟΡΕΙΝΟΝ και ΤΗΡΟΒΑΛΤΟΝ στο διάστημα από
23 έως 24.3.1948 και Συμμετοχή στην Επιχείρηση «IEPA3Ü»
(ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ) από 26.3 έως 2.4.1948.
Με την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας αποστολής,
η Μοίρα αναχώρησε προς Ιωάννινα και στην συνέχεια σε
κλιμάκια και με ενδιάμεσους σταθμούς στην Καρδίτσα για
να λάβει μέρος σε επιχειρήσεις στην Θεσσαλία. Με την
άφιξή της στην Καρδίτσα, η Μοίρα διετέθη στο Τ.Σ.Ε.Κ.
(ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
προς συμπλήρωση της διατάξεως στη ζώνη ευθύνης του.
Αυτό συνέβη γιατί στις αρχές Απριλίου του 1948, τμήμα
τα Πεζικού της περιοχής ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ είχαν
αποσυρθεί για να μετάσχουν στην Επιχείρηση «ΧΑΡΑΥΓΗ»,
εναντίον των ανταρτών της ΡΟΥΜΕΛΗΣ. Κατά την δίμηνο
παραμονή της στην περιοχή της Θεσσαλίας, η Μοίρα πραγ
ματοποίησε τις εξής αποστολές: Εκτέλεση Καταδρομής στο
χωρίο ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΗ (ΑΓΡΑΦΑ) στο διάστημα από 12 έως
14.4.1948, Εκτέλεση Επιχείρησης καταλήψεως των υψω
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μάτων ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΙΤΑΜΟΥ στο διάστημα από 17
έως 25.4.1948, Επιχείρηση στο Υψίπεδο ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
στο διάστημα 26.4 έως 10.5.1948 από το VI Τακτικό Επιτε
λείο της Μοίρας (65ος, 66ος, 67ος και 68ος ΑΟΚ) και Εκτέ
λεση Επιχειρήσεων ΚΡΑΤΣΟΒΟΥ - ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (ΧΑΣΙΑ)
στο διάστημα από 13.5 έως 2.6.1948 με συμμετοχή του συ
νόλου της Μοίρας. Στις 2.6.1948 η Μοίρα αναχώρησε για
την Αθήνα όπου αφίχθη την επομένη και παρέμεινε έως
20.6.1948 για εκπαίδευση και ανάπαυση. Στις 21.6.1948,
επιβιβάσθηκε σε αρματαγωγό πλοίο με προορισμό την Κα
λαμάτα ώστε να λάβει μέρος στο θέατρο επιχειρήσεων της
Πελοποννήσου.
Στην Πελοπόννησο η Γ'ΜΚ παρέμεινε για δέκα μήνες
από τις 22.6.1948 έως τις 10.4.1949, και στο διάστημα αυτό
σε συνεργασία με την Δ'ΜΚ κατάφεραν να διαλυσουν τις
οπλισμένες ομάδες των κομμουνιστών ανταρτών. Η διεξα
γωγή των επιχειρήσεων ήταν συνεχής και επίπονη σε όλο
το εύρος της Πελοποννήσου. Οι κυριότερες από τις επιχει
ρήσεις που έλαβε μέρος η Μοίρα επιγραμματικά έχουν ως
ακολούθως: Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΑΛΩΠΗΤ» από
22 έως 29.6.1948, Εκτέλεση Επιχειρήσεων «ΠΑΡΝΩΝΟΣ»
από 3.7 έως 20.8.1948, Επιχείρηση ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ και ΝΟΤΙ
ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στο διάστημα 21.8 έως 19.10.1948,
Ανασυγκρότηση της Μοίρας στην Τρίπολη στις 20.10.1948,
Επιχειρήσεις ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ από 29.10.1948 έως
23.11.1948, Επιχειρήσεις ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
στο διάστημα 25.11 με 28.12.1948, Επιχειρήσεις ΠΑΡΝΩ
ΝΟΣ από τις 30.12.1948 έως 20.1.1949, Καταδρομή ΑΓΙ
ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΝΩΝΟΣ στις 21.1.1949, Επιχειρήσεις
ΠΑΡΝΩΝΩΝΟΣ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ από 29.1 έως 22. 2.1949,
Επιχειρήσεις στην περιοχή της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ από 28.2 έως
2.3.1949, Επιχειρήσεις στην περιοχή της ΗΛΕΙΑΣ από 5
έως 11.3.1949 και Επιχειρήσεις ΠΑΡΝΩΝΟΣ από 4.3 έως
8.4.1949. Οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις ήταν και οι τε
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λευταίες της Μοίρας στην περιοχή της Πελοποννήσου και
στο πλαίσιο αυτό οι ΛΟΚ της Μοίρας πραγματοποίησαν νυ
κτερινές καταδρομές, αναγνωρίσεις στην ορεινή περιοχή
του Πάρνωνα καθώς και συμπλοκές μικρής κλίμακας με
τους αντάρτες. Στο διάστημα 9 και 10.4.1949 η Μοίρα, με
ταφέρθηκε στην Αθήνα (ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ), όπου
παρέμεινε μέχρι τις 2.5.1949 για ανάπαυση παραλαβή
νέου αμερικανικού οπλισμού και ανασυγκρότηση για να
μεταβεί στο θέατρο των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μα
κεδονίας.
Στις 3.5.1948 η Μοίρα αναχώρησε με αρματαγωγό για
τη Θεσσαλονίκη και αφίχθη την επομένη για να μετεφέρθη
αυθημερόν στο Σιδηρόκαστρο και από εκεί στην περιοχή
Φαιας Πέτρας για να λάβει μέρος στην επιχείρηση «ΑΡΗΣ»
μαζί με την Δ'ΜΚ και την 26η και 27η Ταξιαρχία Πεζικού.
Η αποστολή της Μοίρας κατά την επιχείρηση «ΑΡΗΣ» ήταν
η αιφνιδιαστική κατάληψη της γραμμής από το ύψωμα
ΒΩΛΑΤ μέχρι ύψωμα ΛΙΠΑ και κίνηση προς ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ
για να εγκλωβιστεί ο εχθρός και να μην μπορεί να διαφύγει στην Βουλγαρία. Η αποστολή που εκτελέσθηκε στο διά
στημα από 4.5.1949 έως 11.5.1949 στέφθηκε με επιτυχία
και η Μοίρα επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη για να μεταβεί
στην συνέχεια με αρματαγωγό πλοίο στο Βόλο και να λάβει
μέρος στις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας.
Κατά τη δίμηνο παραμονή (από 15.5.1949 έως
18.7.1949) της Γ' Μοίρας στη Θεσσαλία, έλαβε μέρος στις
παρακάτω αποστολές: Συμμετοχή στην Επιχείρηση ΙΥΝΙΑΔΘΣ από 15 έως 18.5.1949, Συμμετοχή στην Επιχείρηση
ΟΘΡΥΟΣ στο διάστημα από 19 έως 27.5.1949, Συμμετοχή
στην Επιχείρηση «ΖΕΥΣ» (ΟΛΥΜΠΟΥ) στο διάστημα από 1
έως 9.6.1949, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΔΟΡΚΑΣ» από
12 έως 18.6.1949, Συμμετοχή στις Επιχειρήσεις ΧΑΣΙΩΝ
- ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ από 19.6 έως 12.7.1949, και Συμμετοχή
στην Επιχείρηση «ΑΣΤΡΑΠΗ» από 15 έως 19. 7.1949 όπου
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η Μοίρα μεταφέρθηκε στο Βόλο στο Στρατόπεδο ΑΓΡΙΑΣ.
Παρέμεινε εκεί μέχρι τις 7.8.1949 για ανασυγκρότηση, εκ
παίδευση και προπαρασκευή για την συμμετοχή της στην
επιχείρηση «ΠΥΡΣΟΣ».
Η Γ' ΜΚ έλαβε μέρος υπό την συνθηματική ονομασία
637 Τάγμα Πεζικού σε αμφότερες τις επιχειρήσεις «ΠΥΡ
ΣΟΣ» στο διάστημα 9 έως 16/8/1949 (ΠΥΡΣΟΣ Β' - ΒΙΤΣΙ)
και 25 έως 2/9/1949 (ΠΥΡΣΟΣ Γ' - ΓΡ ΑΜΜΟΣ) με εξαι
ρετική απόδοση και στις δυο φάσεις συμμετέχοντας με
το σύνολο των δυνάμεων της. Στις 2.9.1949 μετέβη στην
Πρέβεζα και από με αρματαγωγό στη Θεσσαλονίκη όπου
παρέμεινε μέχρι της 16.9.1949 για ανασυγκρότηση και εκ
παίδευση. Στις 17.9.1949 κινήθηκε προς Βόλο ώστε να μεταβεί στο θέατρο των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. Κατά το
χρονικό διάστημα από 24.9.1949 έως 30.9.1949 η Μοίρα
πραγματοποίησε την επιχείρηση «ΠΥΡΑΥΛΟΣ», στην περι
οχή του Ολυμπου. Την 1.10.1949 η Μοίρα έχοντας ολο
κληρώσει την αποστολή της στην περιοχή του Ολυμπου,
μετακινήθηκε στην Σκάλα Λιτοχωρίου για να επιβιβασθεί
σε αρματαγωγό και να επιστρέφει στο Βόλο, όπου και παρέμεινε έως τις 6.10.1949 και στο διάστημα μεταξύ 2 και 6
Οκτωβρίου πραγματοποίησε επιχειρήσεις στην ορεινή πε
ριοχή του Πηλίου.
Με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στο Πήλιο, η
Γ'ΜΚ μεταφέρθηκε στην Εύβοια για να λάβει μέρος στις
εκεί επιχειρήσεις με το σύνολο των Μοιρών Καταδρο
μών. Στην εν λόγω περιοχή έδρασε από τις 7.10.1949 έως
5.12.1949 με το σύνολο των δυνάμεων της πραγματοποιώ
ντας ενέδρες και καταδρομικές επιχειρήσεις στην Κεντρική
και Βόρεια Εύβοια. Στις 6.12.1949 μεταφέρθηκε στο Βόλο
για ανασυγκρότηση και εκπαίδευση.

43

Λοκατζήδεε Εναντίον Συμμοριτών

Δημήτρη Ιωάννου

Δ' Μοίρα Καταδρομών
Όπως έχει προαναφερθεί αρχικά συγκροτήθηκαν οι Α'
και Β' ΜΚ, εν συνεχεία επακολούθησε η συγκρότηση της
Γ'ΜΚ στο ΚΕΜΚ και 6 ΑΟΚ της Δ'ΜΚ. Οι υπόλοιποι τέσσε
ρις λόχοι της Δ'ΜΚ εκ των 10 προβλεπομένων, θα συγκρο
τούνταν από τους παλαιούς του Γ'.ΣΣ δηλαδή τους 32ο,
36ο, 39ο, και 40ο οι οποίοι αναδιοργανώθηκαν και μετο
νομάσθηκαν σε 77ο, 78ο, 79ο, και 80ο ΑΟΚ της Δ'ΜΚ. Οι
ανάγκες όμως των επιχειρήσεων από το Μάιο του 1947 μέ
χρι τέλους Νοεμβρίου του 1947 δεν κατέστησαν δυνατή την
συγκέντρωση των λόχων για την συγκρότηση της Μοίρας
και αναλάμβαναν αποστολές συγκροτημένοι σε δύο Τακτι
κά Επιτελεία, αποτελούμενο το ένα από τους 71ο, 72ο, 73ο,
74ο και 75ο ΑΟΚ, και το δεύτερο από τους 77ο, 78ο, 79ο
και 80ο ΑΟΚ. Ό 76ος ΑΟΚ παρέμεινε μέχρι τα μέσα Δεκεμ
βρίου 1947 ως Λόχος εκπαιδεύσεως στο ΚΕΜΚ. Ωστόσο οι
λόχοι της Μοίρας έλαβαν μέρος σε όλες τις επιχειρήσεις,
αρχής γενομένης από τη Ρούμελη και τη Μακεδονία στο
χρονικό διάστημα από 14.7.1947 έως 12.12.1947. Στις συ
γκεκριμένες επιχειρήσεις έλαβαν μέρος οι λόχοι της Μοί
ρας, υπαγόμενοι στα δύο Τακτικά Επιτελεία. Ειδικότερα οι
ΛΟΚ 71ος , 72ος, 73ος, 74ος και 75ος απέδωσαν εξαιρε
τικά από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο του 1947 λαμβάνοντας μέρος στις επιχειρήσεις της Ρούμελης ενταγμένοι στην
Β'ΜΚ, ενώ οι 77ος, 78ος, 79ος και 80ος από τις 14 Ιουλίου
1947 έως τις 12 Δεκεμβρίου 1947 έδρασαν στην περιοχή
του Γ'ΣΣ. Περί τα μέσα Δεκεμβρίου 1947 κατέστη δυνα
τή η συγκρότηση της Δ' Μοίρας Καταδρομών, βάσει νέας
συνθέσεως με 8 ΛΟΚ (2 Τακτικά Επιτελεία των 4 ΛΟΚ) και
παρέμεινε στο Βόλο για εκπαίδευση μέχρι στις 20.1.1948.
Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιούσε καταδρομές στην
περιοχή του Πηλίου.
Από τις 20.1.1948 η Μοίρα μεταστάθμευσε στην Σιατίστα έδρα της II ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ. Στην περιοχή της
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Μεραρχίας η Μοίρα παρέμεινε μέχρι τα τέλη του Μαρτίου
1948 και στο διάστημα αυτό ανέλαβε πλήθος αποστολών
όπως επιθετικές αναγνωρίσεις, περιπολίες, ενέδρες και
καταδρομές εις βάθος, και συγκρούσεις με τους κομμουνι
στές αντάρτες. Οι σπουδαιότερες επιχειρήσεις που έλαβε
μέρος η Μοίρα από τις 20.1.1948 έως την 1.4.1948, έχουν
ως εξής: Ενέδρα στην περιοχή ΑΖΙΖ ΑΓΑ - ΣΠΑΝΟΥ στις 2
και 3.2.1948, Εκτέλεση Επιθετικής Αναγνωρίσεως στην πε
ριοχή ΟΡΛΙΩΝ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ μεταξύ 8 και 10.2.1948,
Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» μεταξύ 8 και
10.2.48, Εκτέλεση Επιχειρήσεων (νυκτερινές καταδρομές)
στην περιοχή ΓΡΕΒΕΝΩΝ στο διάστημα 19 έως 28.2.1948,
Εκτέλεση Επιχειρήσεων στο ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ στις 10.3.1948,
και Συμμετοχή στις Επιχειρήσεις της 36ης ΤΑϊΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕ
ΖΙΚΟΥ στο διάστημα από 16 έως 24.3.1948.
Από 2.4.1948 έως 31.5.1948, η Μοίρα έλαβε μέρος στις
Επιχειρήσεις ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΡΟΥΜΕΛΗΣ. Ειδικότερα στις
2 Απριλίου 1948 η Μοίρα διετάχθη να μετακινηθεί στα
Φάρσαλα για την απώθηση των ανταρτών που είχαν κατα
λάβει την πόλη. Από τις 3 Απριλίου 1948 μέχρι και τις 14η
Απριλίου 1948 η Μοίρα πραγματοποίησε συνεχείς επιθετι
κές αναγνωρίσεις, ενέδρες και καταδρομές εις βάθος στην
περιοχή ΔΟΜΟΚΟΥ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ και περιόρισε την δρά
ση των ανταρτών στα ορεινά, εξασφαλίζοντας πλήρως την
πόλη των ΦΑΡΣΑΛΩΝ. Στις 15 Απριλίου 1948 μετέβη στην
Καρδίτσα και στο διάστημα 16 έως 30 Απριλίου πραγμα
τοποίησε επιθετικές αναγνωρίσεις στην περιοχή ΦΟΥΡΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ. Στις 1.6.1948 η Μοίρα μετακινήθηκε στην Βου
λιαγμένη Αττικής για ανασυγκρότηση και προετοιμασία για
να αναλάβει αποστολές στην Πελοπόννησο.
Στο μέτωπο της Πελοποννήσου η Δ'ΜΚ έδρασε στο δι
άστημα από 9.6.1948 έως 8.4.1949 λαμβάνοντας μέρος
ενίοτε με λόχους και ενίοτε με ολόκληρη τη δύναμή της, σε
επιχειρήσεις κατά των ανταρτών με άριστα αποτελέσματα.
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συνδυαστικά με την Γ'ΜΚ. Οι νυκτερινές διεισδύσεις στις
εχθρικές γραμμές σε μεγάλο βάθος, η εκτέλεση επιθετικών
αναγνωρίσεων και καταδρομών και οι ενέδρες, επέφεραν
σοβαρά πλήγματα στις ομάδες των οπλισμένων ανταρτών.
Οι σπουδαιότερες επιχειρήσεις που έλαβε μέρος η Δ' ΜΚ
είναι οι ακόλουθες: Επιχείρηση «ΠΑΝΘΗΡ» από τις 11 έως
πς 20.6.1948, Επιχείρηση «ΑΛΩΠΗϊ» από τις 21.6 έως τις
1.7.1948. Επιχειρήσεις ΤΑΥΓΕΤΟΥ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ από 28.7
έως 20.10.1948, Επιχειρήσεις ΤΑΥΓΕΤΟΥ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ
από 28.10.48 έως 20.1.1949, Καταδρομή ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΥ ΠΑΡΝΩΝΟΣ στις 21.1.1949 μαζί με την Γ' ΜΚ και
Επιχειρήσεις ΤΑΥΓΕΤΟΥ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ από 29.1.49 έως
8.4.1949.
Την 1η Μαΐου 1949, η Μοίρα αναχώρησε για την ΑΝΑ
ΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για να συμμετάσχει με την Γ'ΜΚ
και το 552 Τάγμα Πεζικού, στην επιχείρηση «ΑΡΗΣ». Μετά
την εν λόγω επιχείρηση μετέβη στη Θεσσαλία, προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις. Στην Θεσ
σαλία η Δ'ΜΚ έδρασε στο διάστημα από 11.5.1949 έως
18.7.1949. Οι σπουδαιότερες αποστολές που έλαβε μέρος
είναι οι ακόλουθες: Συμμετοχή στις Εκκαθαριστικές Επι
χειρήσεις ϊΥΝΙΑΔΟΣ - ΟΘΡΥΟΣ, Εκτέλεση Επιχείρησης
«ΨΑΛΛΙΔΙ» από 25 έως 29.5.1949, Συμμετοχή στην Επιχεί
ρηση «ΖΕΥΣ» από 3 έως 6.6.1949, Συμμετοχή στην Επιχεί
ρηση «ΔΟΡΚΑΣ» μεταξύ 13 και 16.6.1949, Συμμετοχή στην
Επιχείρηση «ΑΛΩΠΗΙ» στο διάστημα 25.6 έως 14.7.1949,
και Συμμετοχή στην Επιχείρηση ΑΣΤΡΑΠΗ» μεταξύ 15 και
18.7.1949. Από 19 Ιουλίου μέχρι και 7 Αυγούστου 1949 η
Μοίρα παρέμεινε στην περιοχή του Βόλου για ανάπαυση
και ανασυγκρότηση ώστε να συμμετάσχει στην επιχείρηση
«ΠΥΡΣΟΣ».
Η Δ' ΜΚ έλαβε μέρος υπό την συνθηματική ονομασία
638 Τάγμα Πεζικού σε αμφότερες τις επιχειρήσεις «ΠΥΡ
ΣΟΣ» στο διάστημα 9 έως 16/8/1949 (ΠΥΡΣΟΣ Β' - ΒΙΤΣΙ)
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H HMBPBSIΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 7.6.48 ΤΗΣ AIOIKHSIQS ΔΤ».ΚΑΤΑΔΡΟΜΟ*
ΒΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΒΧ ΤΟ* ΕΗΜΑΙΟΗ ΥΠΟ THS Α.Κ. TOT BASIAKQS
Τρία έτη παρήλβον αφ' ής η Σημαία, την οποΐαν οι πρώτοι
Ελληνες Καταδρομείς, άνδρες τ·υ Ιερού ΛΟχου, περιέφερον
απΟ Νίκης εις ΚΙκην ανα τας ερήμους της Αφρικής καν τας βάλασσας της Μεσογείου, υπεστάλη και εναπετέβη ως πολύτιμον
του Εβνους κειμηλι·ν εις τ· ΕβνικΟν Μουσείον.
Ο Τρίτος ΙερΟς ΛΟχος της Ελληνικής ιστορΟας διελύβη και
•ι άνδρες του με ήρεμ·ν την συνείδησιν επιδΟβησαν εις τα
ειρηνικά των έργα, οπΟτε νέα Εβνική περιπέτεια, · σκληρΟς
αγών τ·ν οποίον Δυνάμεις του σκΟτους μας επέ^αλον, εδιημιούργησε την ανάγκην της συγκροτήσεως επίλεκτων ελαφρών
μονάδων των Δυνάμεων Καταδρομών.
Απ· έτ·υς ήδη αι Δυνάμεις αύται, κληρονόμοι της λα
μπρής παραδοσεως τ·υ Ιερού ΛΟχου, συκροτιβεΙσαι απ· νέ•υς πλήρεις σφρίγους άνδρας και με πυρήνας τ·υς παλαιούς
Καταδρομείς της Μεσογείου, αγωνίζεται επιτυχώς κατα την
εχθρών της ΠατρΙδος και καταφέρουν αλλεπάληλα τα ισχυρά
των πλήγματα κατα της υπ· τ·ν εχβρών τ·υ Εβνους κινούμενης
ανταρσίας.
Καλούνται σήμερον αι ΜοΙραι Καταδρομών να λάβωαι εκ των
χειρών της Α.Μ. του Βασιλέως, εκπρβσωπβύντος την ισχυράν
του Εβνους ψυχήν, τας πολεμικάς των Σημαίας.
Δεν παρουσιάζονται με τας χείρας κενάς αι ΜοΙραι Κατα
δρομών. Καταβέτουσιν την ιεράν τούτην στιγμήν εις τον ΒωμΟν της ΠατρΙδος τας ΝΙκας, της ΚονΙτσης, του Λυκομούρου,
του ΤΙλατάνου, του Αγ.Βλασίου, του Ελικώνβς, των ΠιερΙων,
της Ανά^ρας, της ΒΙνιαννης, του Μαστρογιάννη.
Καταβέτουν επίσης την βυσίαν των 112 νεκρών και 256
τραυματιών των, οίτινες προσέφερον την ωραίαν των νεότητα
και την σωματικήν των ακεραιότητα υψίστην βυσίαν εις τον
(ίωμΟν της ΠατρΙδος.
Δυνάμεβα να διαρε(ίαιώσωμε την Α.Μ. και τους ενταύβα
εκπροσώπους του Έβνους Οτι αι τέσσερεις αύται Πολεμικαί
Σημαίαι παραδίδονται εις χείρας ικανάς, αΐτινες βα τας
περιαγάγωσιν ανα τας υπερηφάνους κβρυφάς των ορέων της Ελ
λάδος, σύμβολα της ισχυράς Ελληνικής Πολεμικής άλκης, και
δεν βα τας υποστείλωσιν παρα μΟνο Οταν βα έχει εκλείψει και
το τελευταίον Ιχνος της ερυθράς ορδής...(...)
ΚΑΛΛΙΝΣΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Συνταγματάρχης
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και 25/8 έως 1/9/1949 (ΠΥΡΣΟΣ Γ - ΓΡ ΑΜΜΟΣ) με εξαι
ρετική απόδοση και στις δύο επιχειρησιακές φάσεις. Από
τις 7.9.1949 ανασυγκροτήθηκε στην Θεσσαλονίκη και το
Βόλο. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην Εύβοια για να
λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις με το σύνολο των Μοι
ρών Καταδρομών. Στην εν λόγω περιοχή έδρασε από τις
23.9.1949 έως 4.12.1949 με το σύνολο των δυνάμεων της
πραγματοποιώντας ενέδρες και καταδρομικές επιχειρή
σεις. Στις 9.12.1949 μετέβη στο ΚΕΜΚ για ανασυγκρότηση
και εκπαίδευση.

Ε' Μοίρα Καταδρομών
Η Ε'. Μοίρα Καταδρομών συγκροτήθηκε στο ΚΕΜΚ στις
11 Απριλίου του 1949 και κατέστη σε μικρό χρονικό δι
άστημα ικανή για ανάληψη σοβαρών πολεμικών αποστο
λών. Στις 21 Μαΐου 1949 η Μοίρα έχοντας ολοκληρώσει
την εκπαίδευση μετέβη δια θαλάσσης στο Βόλο προκειμένου να συμμετάσχει στις διεξαγόμενες επιχειρήσεις στη
Θεσσαλία. Στην προαναφερθείσα περιοχή η Μοίρα παρέμεινε για ενάμιση μήνα, από 21.5.1949 έως 7.7.1949 και
έλαβε μέρος στις παρακάτω επιχειρήσεις: Συμμετοχή στην
Επιχείρηση «ΕΛΕΦΑΣ» (ΟΘΡΥΟΣ) στο διάστημα 21 έως
23.5.1949 όπου συνεργάσθηκε σε επιθετικές επιχειρήσεις
με τις Γ' και Δ'ΜΚ, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΨΑΛΛΙΔΙ» μεταξύ 25 και 29.5.1949 στην περιοχή Μαυροβουνίου-Πηλίου, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΖΕΥΣ» μεταξύ 2
και 9.6.1949, Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΔΟΡΚΑΣ» στο
διάστημα 13 έως 24.6.1949, Συμμετοχή στην Επιχείρηση
«ΑΙΑΣ» (ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ) στο διάστημα 2 έως 7.7.1949
και Συμμετοχή στην Επιχείρηση «ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ» (ΒΕΡΜΙΟΝ) στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 έως 19.7.1949.
Μετά την επιχείρηση ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ η Μοίρα έλαβε μέ
ρος σε επιχειρήσεις στην ορεινή περιοχή του Βερμίου και
στην συνεχεία μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για ανασυ
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γκρότηση και εκπαίδευση ώστε να λάβει μέρος στην επι
χείρηση «ΠΥΡΣΟΣ». Ειδικότερα η Ε' Μοίρα Καταδρομών
έλαβε μέρος κατά τις Επιχειρήσεις «ΠΥΡΣΟΣ Β'» (από 9 έως
16.8.1949) και «ΠΥΡΣΟΣ Γ'» (από 24.8 έως 2.9.1949), υπα
γόμενη στην II Ταξιαρχία Καταδρομών, με το συνθηματικό
χαρακτηρισμό 639 Τάγμα Πεζικού. Στις 2 Σεπτεμβρίου η
Μοίρα κινήθηκε προς την περιοχή της Κόνιτσας και από
εκεί με οχήματα σε αρματαγωγό με προορισμό τη Θεσσα
λονίκη για ανάπαυση και ανασυγκρότηση.
Στην συνέχεια η Ε'ΜΚ έλαβε μέρος στις διεξαγόμενες
επιχειρήσεις στη Θεσσαλία στο διάστημα από 24.9.1949
έως 16.10.1949. Ειδικότερα η Μοίρα έλαβε μέρος στις
εξής αποστολές: Συμμετοχή στην Επιχείρηση στην περιοχή
του ΟΛΥΜΠΟΥ στο χρονικό διάστημα 24.9 έως 2.10.1949,
Συμμετοχή στην Επιχείρηση της ορεινής περιοχής ΟΣΣΗΣ
στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2 και 16.10.1949. Παρά τα
θετικά αποτελέσματα η εν λόγω αποστολή ήταν πολύ κοπι
ώδης λόγο των συνεχών νυκτερινών ενεδρών και των δυ
σμενών καιρικών συνθηκών. Στις 17.10.1949 η Μοίρα με
ταφέρθηκε στο Βόλο και στις 26 του ίδιου μήνα στην Αθήνα
για να συμμετάσχει στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Μετά από λίγες ημέρες στις 3.11.1949 μεταφέρθηκε
στην Εύβοια για να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις με
το σύνολο των Μοιρών Καταδρομών. Στην εν λόγω περιο
χή έδρασε μέχρι τις 4.12.1949 πραγματοποιώντας ενέδρες
και καταδρομικές επιχειρήσεις. Στις 5.12.1949 μετέβη στο
Βόλο για ανασυγκρότηση και εκπαίδευση.
Με τις επιχειρήσεις στην νήσο Εύβοια έκλεισε ο κύκλος
της πολεμικής δράσης της Ε' ΜΚ, η οποία παρότι συγκροτήθηκε πολύ αργότερα από τις λοιπές Μοίρες Καταδρομών,
απέδωσε στο ίδιο βαθμό και τις υπόλοιπες συμβάλλοντας
καθοριστικά στη διάλυση των κομμουνιστικών αντάρτικων
ομάδων.
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Η πολεμική δράση των δύο Διοικήσεων Καταδρομών
"Βορρά και Νότου" (Ιούνιος 1948 - Μάρτιος 1949) και των
αμέσως μετά δύο Ταξιαρχιών Καταδρομών (Απρίλιος - Δε
κέμβριος 1949), ταυτίζεται με τη δράση των Μοιρών Κατα
δρομών που διοικούσαν στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των Μονάδων Κατα
δρομών στις προαναφερθείσες πολεμικές επιχειρήσεις,
έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι 38 Αξιωματικοί και 382 οπλίτες
Καταδρομείς, (μη συμπεριλαμβανομένων των απωλειών
των πρώτων ανεξαρτήτων ΛΟΚ). Οι απώλειες κατά Μονά
δα έχουν ως εξής: Α' Μοίρα Καταδρομών 13 Αξιωματικοί
και 108 Οπλίτες, Β' Μοίρα Καταδρομών Ι Ο Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί
και 112 Οπλίτες, Γ' Μοίρα Καταδρομών 7 Αξιωματικοί
και 82 Οπλίτες, Δ' Μοίρα Καταδρομών 6 Αξιωματικοί και
38 Οπλίτες, Ε' Μοίρα Καταδρομών 2 Αξιωματικοί και 24
Οπλίτες, 480 Τάγμα Διαβιβάσεων Καταδρομών 11 Οπλίτες,
ΚΕΜΚ 7 Οπλίτες
Με αρχηγό τον ιδρυτή τους Συνταγματάρχη και μετέπειτα Υποστράτηγο Ανδρέα Καλλίνσκη και με ηγέτες εκλε
κτούς αξιωματικούς, οι Μονάδες Καταδρομών αγωνίστηκαν
σκληρά και γενναία σε όλη τη διάρκεια των πολεμικών επι
χειρήσεων 1947 - 1949. Η ύψιστη εκείνη προσφορά τους,
αναγνωρίστηκε τόσο από την πολιτεία με την απονομή του
Χρυσού Αριστείου Ανδρείας και του Πολεμικού Σταυρού Α'
Τάξεως στις Πολεμικές Σημαίες των Μοιρών Καταδρομών,
όσο και από τον τότε ανώτατο άρχοντα βασιλιά Παύλο, ο
οποίος έστειλε στον Στρατηγό Ανδρέα Καλλίνσκη το εξής
ιδιόχειρο μήνυμα: "Οι ΛΟ Κ απέσπασαν τον θαυμασμόν
όλων. Υπήρξαν πάντοτε πιστοί εις το καθήκον, τολμη
ροί, ταχείς και ακούραστοι"
Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς την αιώνια μνή
μη των αθάνατων Νεκρών τους, οι Δυνάμεις Καταδρομών
ανήγειραν, με πρωτοβουλία του Στρατηγού Καλλίνσκη κο
ντά στο τότε στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μο
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νάδων Καταδρομών (Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης) και
πάνω σε λόφο το "Μνημείον Πεσόντων Καταδρομέων", το
οποίο εγκαινιάστηκε σε επίσημη τελετή στις 25 Απριλίου
1953. Από τότε και κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του
Μαίου, μια σεμνή επιμνημόσυνη δέηση θυμίζει στους με
ταγενέστερους άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων, τη μεγάλη
θυσία εκείνων, για την πατρίδα. Δυο χρόνια νωρίτερα - 25
Μαΐου 1951 - είχε λειτουργήσει με επίσημη τελετή το γρα
φικό εκκλησάκι του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (των ΛΟΚ), που είχε
ανεγερθεί στη βόρεια πλευρά του ιδίου στρατοπέδου και
πάλι χάρη στο ενδιαφέρον του Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη και τη φροντίδα των Μονάδων Καταδρομών.
Τέλος το υψηλό ηθικό, η υπέροχη δράση και οι συνεχείς
λαμπρές επιτυχίες των Μονάδων Καταδρομών της εποχής
εκείνης, σχημάτισαν και δικαιολογημένα, διάχυτη την ει
κόνα του θρυλικού "Λοκατζή", ως πρότυπο ριψοκίνδυνου
και άτρωτου πολεμιστή, αλλά και το "πνεύμα μονάδας", ως
υπόδειγμα για τις Ένοπλες. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των τότε Μονάδων Καταδρομών, συνεχίζουν
να αποτελούν τις δυο σπουδαιότερες ιστορικές παρακατα
θήκες, και για τις σύγχρονες Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις
του 21ου αιώνα.
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Παραρτήματα
Υποστράτηγος Χριστόδουλος Τσιγάντες
Ο Χριστόδουλος Τσιγάντες γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1897 στην Τουλτσα (σημερινή Τουλτσέα) στην ελ
ληνική παροικία της Ρουμανίας. Πατέρας του ήταν ο Γερά
σιμος Σβορώνος - Τσιγάντες από το χωριό Σβορωνάτα της
Κεφαλλονίας και μητέρα του η Ευγενία Αντυπα. Στα τέλη
του ίδιου έτους, την 1η Δεκεμβρίου, γεννήθηκε ο αδερφός
του Ιωάννης ενώ μετά από δέκα περίπου χρόνια ο αδερ
φός του Γιώργος. Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 1900
η οικογένεια μετέβη στην Κεφαλλονιά. Μετά το θάνατο του
πατέρα του ο Χριστόδουλος, στάλθηκε στην θεία του στην
Κωνσταντινούπολη όπου ολοκλήρωσε εγκύκλιες σπουδές
στην Μεγάλη του Γένους Σχολή. Σε ηλικία 16 ετών επέ
στρεψε στην Ελλάδα και το φθινόπωρο του 1913 υπέβαλε
τα δικαιολογητικά στο Στρατιωτικό Σχολείο των Ευελπίδων.
Εισήλθε στη σχολή την 1η Φεβρουάριου 1914 για τετραετή
αρχικά φοίτηση, η οποία λίγο αργότερα και με το νόμο
344 / 31 Οκτωβρίου 1914 περιορίστηκε στα δυο έτη (19141916). Το Σεπτέμβριο του 1916, ως Ανθυπολοχαγός Πεζι
κού εγκατέλειψε μαζί με άλλους 15 περίπου συμμαθητές
του το Σχολείο Ευελπίδων και κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη,
όπου και προσχώρησε αμέσως στην «Εθνικήν Άμυναν». Η
προσήλωση του στην παράταξη των τότε βενιζελικών επη
ρέασε αποφασιστικά την καριέρα του μέχρι και το Κίνημα
της 1ης Μαρτίου του 1935.
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Στο Μακεδόνικο Μέτωπο 1916-18 έλαβε μέρος με το Α'
Τάγμα Αμύνης στις συμμαχικές επιθέσεις στη δεξιά όχθη
του ποταμού Στρυμόνα (28 Οκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου
1916), στην μάχη Τουμπίτσας- Βρεχαντλή (22-24 Νοεμβρί
ου 1916), με το 2ο Σύνταγμα Σερρών στις επιχειρήσεις
δυτικά του ποταμού Αξιού, τομέας Φανού (16 Δεκεμβρίου
1916-30 Ιουνίου 1917) και στη μάχη στο Σκρα ντι Λέγκεν
(17 Μαΐου 1918). Με την ΙΙΙη Μεραρχία Πεζικού -ως βο
ηθός του Διοικητή Πεζικού της Μεραρχίας- έλαβε μέρος
στην προέλαση μέχρι την πόλη Πιρότ (4 Σεπτεμβρίου 1918
- 8 Νοεμβρίου 1918). Στις 13 Δεκεμβρίου 1917 προήχθη σε
Υπολοχαγό. Το Φεβρουάριο του 1919, ο Υπολοχαγός Χρι
στόδουλος Τσιγάντες πήγε ατμοπλοϊκός στη Μεσημβρινή
Ρωσία, για να εκτελέσει μια ειδική αποστολή η οποία ολο
κληρώθηκε στις 14 Απριλίου. Προήχθη σε Λοχαγό στις 27
Απριλίου. Από το Ιούλιο τοποθετήθηκε επιτελής αλλά την
άνοιξη του 1920, έσπευσε στην πρώτη γραμμή του μετώ
που. Στις εκλογές του ίδιου έτους ηττήθηκε ο Ελευθέριος
Βενιζέλος και ο Λοχαγός Χριστόδουλος Τσιγάντες βρέθηκε,
ως βενιζελικός αξιωματικός, στην Παλαιά Ελλάδα "εις την
διάθεσιν" των φρουραρχείων αρχικά των Αθηνών και μετά
της Τριπόλεως. Δύο μήνες μετά (17 Ιανουαρίου 1921) πα
ντρεύτηκε την καταγόμενη από τη νήσο Ιθάκη, αλλά μόνι
μη κάτοικο Ρουμανίας, Μαρία το γένος Δρακούλη, με την
οποία απέκτησε αργότερα δύο αγόρια, το Γεράσιμο (1924)
και τον Ελευθέριο (1935). Τον Απρίλιο του 1921 στάλθη
κε και πάλι στη Μικρά Ασία και τοποθετήθηκε διοικητής
λόχου στο 12ο Σύνταγμα Πεζικού (ΙΙΙης Μεραρχίας) λαμβάνοντας μέρος στις μάχες: Ανεγκιόλ, Αλατζά Νταγ, Εσκί
Σεχίρ, ποταμού Σαγγαρίου και Σαπάντζας. Στην τελευταία
μάχη τραυματίσθηκε σοβαρά και επέστρεψε την Ελλάδα.
Στην συνέχεια μετέβη στη Ρουμανία για ιδιωτικές υποθέ
σεις και επέστεψε τον Οκτώβριος 1922 όπου τοποθετήθηκε
στο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Περί το τέλη του 1922 ζή54
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τηοε να τοποθετηθεί στη Στρατιά του Έβρου και υπηρέτησε
διαδοχικά, στο Στρατηγείο της Στρατιάς (1η Ιανουαρίου-Σεπτέμβριος 1923), στο Γ' Σώμα Στρατού και στην XI Μεραρ
χία Πεζικού (Σεπτέμβριος 1923 - Μάρτιος 1924). Στις 15
Δεκεμβρίου 1923 προήχθη σε Ταγματάρχη και στο διάστη
μα 1924-1929 υπηρέτησε στο 50ο Σύνταγμα Πεζικού (Θεσ
σαλονίκη) ως Διοικητής Τάγματος (Μάρτιος-Δεκέμβριος
1924), στο Ιο Τάγμα Προκαλύψεως (Φλώρινα) ως Υποδιοι
κητής (Ιανουάριος-Ιούνιος 1925), στην Ελληνική Πρεσβεία
στο Βουκουρέστι ως Στρατιωτικός Ακόλουθος (Αύγουστος
1925-Σεπτέμβριος1926), στην Προπαρασκευαστική Σχολή
Υπαξιωματικών Κέρκυρας αρχικά ως Διοικητής (Οκτώβριος
1926-Σεπτέμβριος1927) και μετέπειτα ως Υποδιοικητής και
Διευθυντής Σπουδών (Οκτώβριος 1927-Αύγουστος 1929).
Την περίοδο 1929/1930 πέτυχε στις εισιτήριες εξετάσεις για
την Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, αλλά και την Ανωτέρα Σχολή
Πολέμου των Παρισίων (Ecole Supirieure de Guerre).
Επιστρέφοντας, τοποθετήθηκε τον Ιούνιο του 1932 στην
Σχολή Πολέμου και ανέλαβε Υφηγητής στην έδρα της Ιστο
ρίας, μέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου 1933 που τοποθετή
θηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το 1934 προήχθη στο
βαθμό του Αντισυνταγματάρχη κατ' εκλογήν. Από τότε και
μέχρι τις αρχές του 1935 υπηρέτησε διαδοχικά στο Γενικό
Επιτελείο Στρατού μέχρι τα μέσα Μαρτίου 1934, στο 18ο
Τάγμα Πεζικού (Βαθύ Σάμου) από 16 Μαρτίου 1934 μέχρι
τις 24 Ιανουαρίου 1935, στο 22ο Σύνταγμα Πεζικού (Μυτι
λήνη) από τις 25 Ιανουαρίου 1935 μέχρι την εκδήλωση του
στρατιωτικού κινήματος της 1ης Μαρτίου του ίδιου χρόνου.
Μετά την καταστολή του κινήματος άρχισαν οι διώξεις κατά
των συμμετασχόντων και η παραπομπή τους στο στρατοδι
κείο, με διάφορες κατηγορίες. Συνολικά παραπέμφθηκαν
1130 αξιωματικοί και ιδιώτες. Μεταξύ αυτών ο Χριστόδου
λος Τσιγάντες και ο αδερφός Ιωάννης επίσης αξιωματικός,
στους οποίους επεβλήθη ποινή ισόβια κάθειρξης με συνε55
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πακόλουθο την στρατιωτική καθαίρεση τους, στις 2 Απριλί
ου 1935. Μετά την παλινόρθωση του βασιλιά Γεωργίου Β'
στις 25 Νοεμβρίου, έλαβε χάρη και αποφυλακίστηκε. Το
Νοέμβριο του 1936 έλαβε άδεια να εγκατασταθεί στο εξω
τερικό όπου και παρέμεινε μέχρι το φθινόπωρο του 1939
που βρέθηκε στην Αίγυπτο. Όταν η Γαλλία εισήλθε στον
πόλεμο, ο Τσιγάντες, καταταγεί στο Γαλλικό Στρατό αλλά οι
διατυπώσεις χρονοτρίβησαν με αποτέλεσμα να υπεγράφη
η ανακωχή μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Τότε ο Τσιγάντες, απευθύνθηκε στο Γάλλο Στρατηγό Κατρού (Catroux)
ο οποίος ενήργησε για να καταταγεί στη "Λεγεώνα των 3ϋένων" (Legion Etrangere) με το βαθμό του Λοχαγού και
στην συνέχεια τον απέσπασε στο Επιτελείο των "Ελεύθε
ρων Γαλλικών Δυνάμεων" στο Κάιρο της Αιγύπτου. Μετά
την εποποιία των Ελεύθερων Γάλλων στην τοποθεσία Μπιρ
Χακέϊμ, ο Γάλλος Στρατηγός Καινίγκ μαζί με τον Αντισυνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε, πήγαν στο Κάϊρο,
όπου είχε την έδρα της η "εξόριστη" Ελληνική Κυβέρνηση
και η Ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων της Μέ
σης Ανατολής. Μερικές μέρες αργότερα ο τότε Αντιπρόε
δρος της Κυβέρνησης και Υπουργός των Στρατιωτικών αεί
μνηστος Παναγιώτης Κανελλόπουλος υπέγραψε απόφαση
ανάκλησης του στην ενεργό υπηρεσία του Στρατού μαζί με
άλλους αξιωματικούς με το σχετικό διάταγμα "Περί αποκαταστάσεως Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών εξελθόντων
του Στρατεύματος δια πολιτικούς λόγους". Με την επανα
φορά του προβιβάστηκε στο βαθμό του Συνταγματάρχη και
στις 15 Σεπτεμβρίου 1942 τοποθετείται ως διοικητής του Ιε
ρού Λόχου, έως και το 1945.
Μετά την παράδοση της Γερμανικής φρουράς της Δωδεκανήσου στις 8 Μαΐου 1945, τοποθετείται Διοικητής της
Ελληνικής Στρατιωτικής Αποστολής Δωδεκανήσου. Στις 25
Νοεμβρίου 1946 προήχθη σε Ταξίαρχο και τον Απρίλιο του
1947 επέστρεψε στην Αθήνα, ενώ στις 5 του ίδιου μήνα
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αποσπάσθηκε από τη Διεύθυνση Πεζικού του ΓΕΣ στο Γρα
φείο του Προέδρου της Κυβέρνησης. Πρωθυπουργός ήταν
τότε ο Θεμιστοκλής Σοφούλης και ο Τσιγάντες ανέλαβε
καθήκοντα "παρά τω πρωθυπουργώ", πιθανόν σύμβουλος
επί στρατιωτικών θεμάτων. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1947, το
ποθετήθηκε διοικητής της 76ης Ταξιαρχίας Πεζικού (Δολιανά Ηπείρου) αλλά δεν αποδέχτηκε τη θέση διότι νεό
τερος του, κατά Τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων,
που έφερε το βαθμό του Ταξίαρχου ήταν ήδη διοικητής
Μεραρχίας. Την ίδια εποχή του παρουσιάστηκε σοβαρό
πρόβλημα στην υγεία του και έτσι αναγκάστηκε να παραπεμφθεί στο 417 ΝΙΜΤΣ, το οποίο του χορήγησε δίμηνη
αναρρωπκή άδεια. Στο χρονικό διάστημα που διατελούσε σε αναρρωπκή άδεια, ο Αναπληρωτής Υπαρχηγός του
ΓΕΣ, Υποστράτηγος Θρασύβουλος Τσακαλώτος, υπέβαλε
στις 25 Νοεμβρίου 1947 πρόταση προαγωγής του Τσιγάντε
στο βαθμό του Υποστρατήγου "Κατ' απόλυτον εκλογήν" ενώ
παράλληλα εκδόθηκε από το ΓΕΣ διαταγή τοποθέτησης
του στη Νήσο Εύβοια, πιθανόν ως Ανώτερου Στρατιωτικού
Διοικητή. Στις 19 Δεκεμβρίου, και πριν τελειώσει η άδεια
του, παρουσιάστηκε στο Α' Σώμα Στρατού, από το οποίο
έλαβε Φύλλο Πορείας για την Εύβοια "προς εκτέλεσιν ει
δικής υπηρεσίας". Μετά από τρίμηνη και πλέον υπηρεσία
στη εν λόγω θέση, υπέβαλε αίτηση παραιτήσεως. Την 1η
Μαΐου 1948 υπογράφτηκε το Βασιλικό Διάταγμα της απο
στρατείας του, και παράλληλα η προαγωγή του στο βαθ
μό του Υποστρατήγου. Μετά την αποστρατεία του μετέβαινε στις περιοχές που διεξάγονταν πολεμικές επιχειρήσεις
και έστελνε ανταποκρίσεις στις διάφορες εφημερίδες της
περιόδου εκείνης. Υπήρξε, κατά καιρούς, σχολιαστής και
αρθρογράφος στις εφημερίδες "Ελευθερία", 'Έθνος" και
"Νέα". Χρημάτισε, επίσης. Γενικός Διευθυντής του Εθνικού
Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ) κατά τη χρονική περίοδο
1950-1953 και Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων.
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Κατά τις εθνικές εκλογές 1950, 1956 και 1958 έθεσε υπο
ψηφιότητα ως βουλευτής με το Κόμμα των Φιλελευθέρων,
χωρίς όμως επιτυχία. Στις αρχές του 1970, ο 73χρονος πλέ
ον Στρατηγός αρρώστησε βαριά. Τον είχε ήδη προσβάλει
η επάρατη νόσος του καρκίνου. Μετά τη σχετική διάγνωση
για την οποία ενημερώθηκε, έκανε τις σχετικές διατυπώ
σεις για να φύγει από την Αθήνα με προορισμό την Αγγλία,
προκειμένου να νοσηλευτεί σε κλινική. Στις 12 Δεκεμβρίου
του 1970, ο βαριά άρρωστος έκλεισε για πάντα τα μάτια
του. Για την προσφορά του, η Πατρίδα και οι συμμαχικές
χώρες τον τίμησαν με τις παρακάτω ηθικές αμοιβές: Αρ
γυρούς Σταυρός του Τάγματος του Σωτήρος, Ταξιάρχης του
Τάγματος του Σωτήρος, Ταξιάρχης του Βασιλικού Τάγματος
του Γεωργίου του Α' (μετά Τιφών), Ταξιάρχης του Βασιλικού
Τάγματος του Φοίνικος (μετά Τκρών), Ταξιάρχης του Στέμ
ματος (Σερβία), Αργυρούν Παράσημον "Λευκού Αετού" άνευ
Εκρών (Γαλλία), Ταξιάρχης του Τάγματος της Λεγεώνας της
Τιμής, Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας 1921, Πολεμικός Σταυ
ρός Γ' Τάξεως (δύο φορές 1917, 1918), Μετάλλιον Εξαί
ρετων Πράξεων, Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξίας Γ' Τάξεως,
Γαλλικός Πολεμικός Σταυρός (Μεραρχίας) 1918, Γαλλικός
Πολεμικός Σταυρός (Σώματος Στρατού) 1918, Γαλλικός Πο
λεμικός Σταυρός 1939, Βελγικός Πολεμικός Σταυρός 1920,
Σερβικόν Χρυσούν Μετάλλιον Ανδρείας 1919, Γαλλικόν
Μετάλλιον (Αποικιακό), Βρεταννικό Μετάλλιον "Διακεκρι
μένων Υπηρεσιών" (Distinguished Service Order - D.S.Ο.)
1944, Διασυμμαχικόν Μετάλλιον "Νίκης" (Α' Παγκοσμίου
Πολέμου), Απονομή Βρεταννικών Πτερύγων Επιχειρήσεων
Αλεξιπτωτιστών με την υπ' αριθ 46/27/12-7-44 Διαταγή της
RAIDING FORCES για την εκτέλεση πολεμικού άλματος
στην κατεχόμενη νήσο Σάμο, αλλά και τέσσερις προτάσεις
επ' ανδραγαθία (1916, 1920, 1944 και 1945).
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Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης
Ο Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης υπήρξε από τους
αξιωματικούς με μεγάλη πολεμική εμπειρία, που άφησε
την σφραγίδα του σε κρίσιμες καταστάσεις στην νεότερη
ελληνική ιστορία. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμ
βρίου του 1895 και ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογενείας με στρατιωτική παράδοση. Ήταν υιός του Αντιστράτηγου
Ιππικού Ανδρέα Καλλίνσκη - Ροΐδη. Η αδελφή του Μαρία,
μετέπειτα έγινε σύζυγος του Στρατάρχη Αλέξανδρου Παπάγου (9 Δεκεμβρίου 1883 - 4 Οκτωβρίου 1955). Ο προ
πάππους του από την πλευρά της γιαγιάς ήταν ο Ανδρέας
Καλλίνσκη, Γραμματέας του Βασιλιά Όθωνα και μετέπειτα
του Γεωργίου Α '.
Στις 25 Σεπτεμβρίου 1912 και ενώ σπούδαζε στην Στρα
τιωτική Σχολή Ευελπίδων, όντας δευτεροετής εύελπις,
εξήλθε λόγω επιστρατεύσεως ως λοχίας Πεζικού. Πολέμη
σε στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο, επέστρεψε στην σχολή και
τελικώς κατατάχθηκε στο Ιππικό ως ανθυπίλαρχος το 1914.
Εκείνη την χρονιά προσβλήθηκε από τυφοειδή πυρετό, ο
οποίος του δημιούργησε ωτοσκλήρυνση, με αποτέλεσμα
την μόνιμη βαρηκοΐα.
Το 1916,εξατίας του διχασμού, αποτάχθηκε για λόγους
πολιτικούς και επανήλθε με τις εκλογές του Νοέμβρη του
1920.Τοποθετήθηκε στο Μέτωπο της Μικράς Ασίας ως
ίλαρχος στην Ταξιαρχία Ιππικού. Στη μάχη του Ουτς Σεράι (5 Ιουνίου 1921) πολέμησε γενναία και τραυματίστηκε
σοβαρά δύο φορές ως διοικητής της 1ης Επιλαρχίας του
3ου Συντάγματος Ιππικού. Μετά την καταστροφή που υπέστη το εκστρατευτικό σώμα στην Μικρά Ασία, τοποθετήθηκε ως επίλαρχος στην Μεραρχία Ιππικού της Στρατιάς του
Έβρου.
Το 1924 αποτάχθηκε "λόγω ανιάτου νοσήματος", πιθα
νολογείται για πολιτικούς λόγους. Στην συνέχεια η Απόταξη
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«βαφτίσθηκε» σε Τιμητική Αποστρατεία και αργότερα επα
νήλθε σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας Β' Κατη
γορίας.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ο Επίλαρχος Ανδρέας Καλλίνσκης ζήτησε εθελοντικά την ανάκληση του στην ενεργό
υπηρεσία και την 1η Νοεμβρίου, βρέθηκε ως έφεδρος εκ
μονίμων, στην πρώτη γραμμή. Ιπποτική πράξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι συμμαθητές του ήταν ήδη Μέραρχοι!
Πολέμησε σε όλες τις επιχειρήσεις του Α' Σώματος Στρατού.
Στην Κατοχή κατάφερε να διαφύγει στην Μέση Ανατολή
τον Ιανουάριο του 1942 και τον επόμενο μήνα ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία, έχοντας στο μεταξύ προαχθεί
για την δράση του σε αντισυνταγματάρχη. Τον Σεπτέμβριο
τοποθετήθηκε στην 1η Ελληνική Ταξιαρχία η οποία είχε
συγκροτηθεί στην Αίγυπτο. Τον ίδιο μήνα μεταπήδησε στον
Ιερό Λόχο. Ως Ιερολοχίτης, παρά την ηλικία του, εκπαιδεύ
τηκε στα αλεξίπτωτα, γινόμενος το ζωντανό παράδειγμα για
όλους τους άνδρες της μονάδας. Πολέμησε στην εκστρα
τεία της Τυνησίας και συνέχισε να λαμβάνει μέρος στις επι
χειρήσεις του θεάτρου του Αιγαίου ως διοικητής της Α' Μοί
ρας του Ιερού Λόχου. Στις 31 Οκτωβρίου 1943 συμμετείχε
σε πολεμικό άλμα του Ιερού Λόχου στην Σάμο. Τον Απρίλιο
του 1944 προήχθη επ' ανδραγαθία σε Συνταγματάρχη. Από
τις αρχές Αύγουστου του 1945, λίγο πριν την διάλυση του
Ιερού Λόχου, συνέβαλε στην ιδέα συγκρότησης μιας δύνα
μης Καταδρομών επιπέδου Ταξιαρχίας. Αν και έγινε δεκτή,
δεν υπήρξε συνέχεια, οπότε επανήλθε τον Αύγουστο του
1946, όταν πλέον είχε ξεκινήσει ο αντισυμμοριακός αγώ
νας. Ευρισκόμενος στην διάθεση του ΓΕΣ, υπέβαλε λεπτο
μερή εισήγηση για την συγκρότηση ανεξάρτητων Λόχων
Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ).Τον Δεκέμβριο εγκρίθηκε η
σύσταση των 40 ΛΟΚ, σηματοδοτώντας την δημιουργία των
Δυνάμεων Καταδρομών. Η εξέλιξη των μονάδων αυτών
κατα την διάρκεια των επιχειρήσεων παρουσίασαν μεγά

61

Λοκατζήδεε Εναντίον Συμμοριτών

Δημήτρη Ιωάννου

λη επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Ως γνωστών στις τελικές
φάσεις είχε συγκροτηθεί η III Μεραρχία Καταδρομών στην
οποία υπάγονταν οι I και II Ταξιαρχίες Καταδρομών, υπό
τις οποίες τελούσαν πέντε Μοίρες (Α',Β',Γ',Δ',Ε') Καταδρο
μών.
Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, ο Καλλίνκης αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή, καθ όλα σεβαστή και παραδεκτή,
των πλέων επίλεκτων μονάδων του Ελληνικού Στρατού, που
αποτελούσαν την συνέχεια του Ιερού Λόχου.
Στις 21 Μαίου 1956 ο Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης. Διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών και Αρχηγός
του Στρατιωτικού Οίκου του Βασιλέως Παύλου, έδωσε την
τελευταία μάχη με την επάρατη νόσο που το είχε χτυπήσει
στον πνεύμονα για να κλείσει μια για πάντα τα μάτια του
σε ηλικία 61 ετών. Κηδεύτηκε την επόμενη φορώντας την
στολή και τον πράσινο μπερέ που υπηρέτησε και τίμησε
όπως αρμόζει σε ένα πραγματικό στρατιώτη. Για την προ
σφορά του, η Πατρίδα τον τίμησε με τις παρακάτω ηθικές
αμοιβές:
-Προαγωγή επ' ανδραγαθία στον Βαθμό του Συνταγμα
τάρχη
-Πέντε Χρυσά Αριστεία Ανδρείας
-Τρεις Πολεμικούς Σταυρούς (Α',Β' και Γ’ Τάξεως)
-Τρία Μετάλλια Εξαίρετων πράξεων
-Δύο Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας (Γ' και Δ' Τάξης)
Ο Βασιλιάς της Αγγλίας Γεώργιος ΣΤ' του απένειμε το
Παράσημο Διακεκριμένης Υπηρεσίας (DSO), ενώ ο τότε
πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν του απένειμε το Παρά
σημο της Λεγεώνας της Τιμής (The Legion of Merit).
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"Zeis νέοι σ τρ α τιο ύ , που σε λίγο θα υπη

ρετήσετε caous δ ο ξα σ μένοι ΛΟΚ προσέξτε
καλό τα λόγια μου. Τα όπλα που κρατάτε στα
χέρια oas είναι όπλα ιερό. Είναι τα όπλα που
κρατούσαν Εκείνοι, που τώρα ακούσατε τα
ονόματα raus και που μόνο ο θάνατοε μπό
ρεσε να tous τα πάρει από τα χέρια. Κρατότε
τα σφιχτά και κάντε όρκο φοβερό ποτέ να μη
τα ντροπιάσετε τα όπλα τα ιερά."
Απόσπασμα από την εκφώνηση του
Ανδρέα Καλλίνσκη στο πρώτο Μνημόσυνο
Υπέρ των Πεσόντων Καταδρομέων.

