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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΜΗΜΑ 1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
1.

Σκοπός

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι η παροχή στοιχείων αναφορικά µε
την Ιστορία του Όπλου Ιππικό Τεθωρακισµένα, και ειδικότερα η εξιστόρηση της
οργάνωσης, εξέλιξης και συµµετοχής σε πολέµους και εκστρατείες κατά την
διάρκεια της σύγχρονης Ιστορίας του Έθνους µας, δηλαδή από την Επανάσταση
του 1821 µέχρι και σήµερα
2.

Ιππικό Πνεύµα

α. Η µεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεως
1929, δίνει τον εξής ορισµό για το Ιππικό Πνεύµα:
Το ιδιαίτερον ηθικόν χαρακτηριστικόν του Όπλου του Ιππικού
απορρέον εκ της Ιππικής εξασκήσεως, ήτις προσδίδουσα το ριψοκίνδυνον,
αναπτύσει άµα την πρωτοβουλίαν, την ψυχραιµίαν, και την αυτοπεποίθησιν. Το
χαρακτηριστικόν τούτο επιτρέπει εις τους ηγήτορας του Ιππικού να δρώσιν
ανεξαρτήτως, διατηρούντες ακµαίας τας ηθικός δυνάµεις και αναπτύσσοντες το
πνεύµα του επικαίρου." Επίσης οι Κανονισµοί Εκστρατείας του Ιππικού έγραφαν:
"Έκαστος αρχηγός, παραλλήλως προς την Εθνικήν διαπαιδαγώγησιν, προσπαθεί
να προκαλέση εν τοις υποδεεοτέροις του το πνεύµα της πρωτοβουλίας και του
επικαίρου και να ανάπτυξη εις ύψιστον βαθµόν το αίσθηµα της επιθέσεως, το
οποίον εν πολέµω είναι ο πρώτος όρος της επιτυχίας". Ανέφεραν δε
επιγραµµατικά Επίθεσις άνευ υπολογισµού. Καταδίωξις άνευ αναπαύσεως".
β. Παράλληλα το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας, οι ήρωες του
Εθνους, οι ηρωικές σελίδες της Στρατιωτικής Ιστορίας και οι παραδόσεις του
Όπλου ανυψώνουν την ψυχή του ιππέα και προσδίνουν σ'αυτόν τη δύναµη ώστε
V αναπτύσσει την τόλµη, την πρωτοβουλία και την ορµητικότητα σε βαθµό
αυτοθυσίας.
γ. Η γνώση της Ιστορίας του Όπλου θα συµβάλλει πολύ στην
ανάπτυξη του ηθικού και στη διαπαιδαγώγηση των στελεχών και οπλιτών του
όπλου. Έτσι θα γίνουν αντάξιοι µε τους προγενέστερους και θα δεχτούν
αγόγγυστα κάθε νέα θυσία που η πατρίδα θα ζητήσει.
3.
του 1821

Σύντοµη αναδροµή της ιστορίας του Ιππικού µέχρι την Επανάσταση

Η δηµιουργία του Ιππικού ως Όπλου ανάγεται στην προϊστορική εποχή.
Οι πρώτοι που, αφού εξηµέρωσαν τον ίππο τον χρησιµοποίησαν σε µάχες ήταν οι
Άριοι, κυρίως στις µάχες τους µε τους Σκύθες. Μέσω των Σκυθών και των
επιδροµών τους στην Ελληνική χερσόνησο ο ίππος γίνεται γνωστός στην
Ελλάδα Οι ίπποι σκορπούν τέτοιο πανικό στους λαούς της Ελλαδικής
χερσονήσου, ώστε τους αποδίδονται υπερφυσικές ιδιότητες. Ίσως ο µύθος
των Κενταύρων να έχει εδώ την πηγή του, και οι παραστάσεις µαχών
ανάµεσα σε
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πεζούς και Κενταύρους που βρίσκονται στις µετόπες αρχαίων ναών όπως ο
Παρθενώνας, να αναπαριστάνουν τις µάχες των κατοίκων της Ελλαδικής
Χερσονήσου µε τους Σκύθες.
Στην ιστορική εποχή όλοι οι στρατοί µε τη σειρά τους δηµιουργούν
Ιππικό, το οποίο είναι κακώς συντεταγµένο, βαρύ και χρησιµοποιεί τον αργό
βηµατισµό. Στον Ελληνικό χώρο το Ιππικό συγκροτείται και αποτελεί µέρος
των στρατών µετά την µάχη των Πλαταιών το 479 π. Χ. Οι Θεσσαλοί είναι οι
πρώτοι απ' όλους τους Έλληνες που συγκροτούν σώµατα Ιππικού.
Στον Στρατό της Σπάρτης υπάρχουν έξι Λόχοι Ιππικού µε 100 άνδρες
ο κάθε Λόχος, που υπάγονται στις έξι Μοίρες Μάχης.
Οι Αθηναίοι διατηρούν ελάχιστο Ιππικό µέχρι τον Πελοποννησιακό
Πόλεµο (431-404 π. Χ.). Το σύνολο των Ιππέων τους είναι 100 άνδρες. Κατά
τη διάρκεια του πολέµου, ωστόσο, δηµιουργούν σώµα Ιππικού, χωρισµένο σε
βαρύ και ελαφρό. Το βαρύ αποτελείται από 1000 Ιππείς (100 από κάθε µία από
τις δέκα φυλές), ενώ το ελαφρό από 200 έφιππους τοξότες. Το Αθηναϊκό Ιππικό
διοικείται από 10 Φυλάρχους (∆ιοικητές Ιλών) και από δύο Ιππάρχους.
Γενικά το Ελληνικό Ιππικό διαιρείται σε βαρύ και ελαφρό. Στο βαρύ οι
Ιππείς έχουν πανοπλία και οι ίπποι είναι θωρακισµένοι. Στο ελαφρό Ιππικό οι
άνδρες απλώς φέρουν τόξο. Καλύτερο Ιππικό στην Ελλάδα θεωρούνταν αυτό
των Θεσσαλών, το οποίο ήταν και το µόνο που δεν µαχόταν εν τετραγώνω
τάξει", αλλά κατά Ίλες που σχηµάτιζαν τελικά ρόµβο, στις γωνίες του οποίου
τοποθετούνταν οι πιο ανδρείοι Ιππείς. Το Θεσσαλικό Ιππικό ήταν αυτό που
χρησιµοποίησε ο Επαµεινώνδας για να εφαρµόσει τις καινούργιες και
τολµηρές στρατηγικές θεωρίες του. Στη µάχη των Λεύκτρων (371 π. Χ.) δίνει στο
Ιππικό - σε συνδυασµό µε το Πεζικό - επιθετικό ρόλο (µέχρι τότε ήταν
βοηθητικός ο ρόλος του), και µε αυτό τον τρόπο τρέπει σε φυγή τον Στρατό
των Λακεδαιµονίων.
Οι Μακεδόνες διατηρούσαν άριστο Ιππικό και πριν από την περίοδο της
βασιλείας του Φιλίππου, του οποίου οι άνδρες στρατολογούνταν από τις
εύπορες οικογένειες του κράτους, και χωριζόταν σε βαρύ και ελαφρό. Είχαν
διαιρέσει τη Μακεδονία σε 15 ιππικές περιοχές, που η κάθε µία προσέφερε
µια Ίλη Βαρέος Ιππικού. Το ελαφρό Ιππικό, 8 Ίλες, στρατολογούνταν από
τους Θράκες και τους υπόλοιπους συµµάχους των Μακεδόνων. Αργότερα ο
Μέγας Αλέξανδρος δηµιούργησε και το Ιππικό των ∆ιµάχων (άνδρες
µαχόµενοι ανάλογα µε τις ανάγκες είτε πεζοί είτε έφιπποι, οι οποίοι
ακολουθούνταν από υπηρέτη που φρόντιζε τον ίππο). Οι Μακεδόνες
χρησιµοποιούσαν τον εµβολο-ειδή ή τριγωνικό σχηµατισµό τον οποίο έµαθαν
από τους Θράκες. Την εποχή του Φιλίππου (ο οποίος υπήρξε µαθητής του
Επαµεινώνδα), αλλά ιδιαίτερα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το Ιππικό χάνει το
βοηθητικό του ρόλο παίρνοντας θέση στρατηγική, και σιγά σιγά αποκτά την
ανεξαρτησία του ως Οπλο.
Οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ακολούθησαν τον τρόπο στρατιωτικής
οργάνωσης των Ρωµαίων, διατηρούσαν πολυάριθµο Ιππικό που µαχόταν είτε
στα πλευρά της Φάλαγγας είτε στην ουρά της. Η διαίρεση του Βυζαντινού
ιππικού ήταν η ακόλουθη:
Το Μέρος που αποτελούνταν από 6000-7000 Ιππείς. Το Μέρος
διαιρούνταν σε 2 Μοίρες µε 3000 Ιππείς η κάθε µία. Η Μοίρα διαιρούνταν σε
3

3

Χιλιαρχίες µε 1000 Ιππείς η κάθε µία. Η Χιλιαρχία διαιρούνταν σε 10 Τάγµατα µε
100 Ιππείς το κάθε Τάγµα.
Οι Ιππείς έφεραν ως επιθετικά όπλα βέλη, µακρύ ακόντιο και σπαθί, και
ως αµυντικά θώρακα, περικεφαλαία και σιδερένια χειροµάνικα Οι Ιπποι µάχονταν
θωρακισµένοι.
4.

∆ιαίρεση και βαθµοί του Ιππικού. α.

∆ιαίρεση

(1)

Ενωµοτία
Καθιερώθηκε για πρώτη φορά στη Σπάρτη την εποχή του
Λυκούργου και αποτελούσε τη µικρότερη υποδιαίρεση του Λόχου.
Χρησιµοποιήθηκε από το Ιππικό όπου αποτελούσε το µικρότερο οργανικό
τµήµα της Ιλης. Κανονικά περιελάµβανε πέντε Ιππείς υπό τη διοίκηση ενός
δεκανέα, υπήρχε δε Ενωµοτία ανιχνευτών και Ενωµοτία οπλοπολυβολητών.
Οι δύο Ενωµοτίες συγκροτούσαν την οµάδα µάχης.
Μεταπολεµικά µε τη συγκρότηση των Τεθωρακισµένων ο
όρος καταργήθηκε.
(2)

Ουλαµός
Τµήµα Ιππικού που διοικούσε αξκός (Υπίλαρχος ή Ανθυπίλαρχος) και περιελάµβανε δύο ή περισσότερες οµάδες µάχης. Συνήθως
τέσσερις Ουλαµοί αποτελούσαν την Ίλη Ιππικού.
Ο όρος διατηρήθηκε και µετά τη δηµιουργία των
Τεθωρακισµένων και σήµερα τρεις Ουλαµοί Αρµάτων αποτελούν την Ίλη. Ο
Ουλαµός περιελάµβανε πέντε άρµατα µέχρι το 1993, οπότε µετά την
αναδιοργάνωση ο Ουλαµός διαθέτει τέσσερα άρµατα.
(3)

Ηµιλαρχία
Μισή Ίλη Ιππικού (2 Ουλαµοί). Το τµήµα αυτό δεν υπήρχε
στην ειρήνη, αλλά εδηµιουργείτο στον πόλεµο. Για πρώτη φορά αυτό έγινε στους
Βαλκανικούς πολέµους, όταν διατέθηκαν Ηµιλαρχίες στις Μεραρχίες Πεζικού ως
τµήµατα αναγνωρίσεως κι αυτό συνεχίστηκε µέχρι τη Μικρασιατική εκστρατεία.
(4)

Ίλη
Μονάδα του Ιππικού αντίστοιχη µε τον Λόχο στο Πεζικό. Η
ονοµασία αυτή προέρχεται από το Θεσσαλικό Ιππικό της Αρχαίας Ελλάδας. Η
ονοµασία Ιλη, πιθανώς προέρχεται από κάποιο ηγήτορα του Ιππικού που
ονοµαζόταν Ιλίων. Από την εποχή της ονοµατοδοσίας της η Ίλη αποτέλεσε την
τακτική µονάδα του Ιππικού σε όλους τους Στρατούς, που διαιρούνταν σε Ίλες
µέχρι και την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αλλά και µετά την εισαγωγή του όρου "Σύνταγµα" στο Ιππικό,
το οποίο αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό Ιλών, η Ίλη δεν έπαψε να
αποτελεί την Τακτική Μονάδα του Ιππικού. Ο όρος διατηρήθηκε σε όλη τη
διάρκεια της ιστορίας του όπλου ακόµα και µετά την εισαγωγή των αρµάτων
µέχρι σήµερα
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(5)

Επιλαρχία
Ήταν τµήµα κανονικά διοικούµενο από Επίλαρχο και
αποτελείτο από οµάδα διοικήσεως και δύο Ιλες. Η ονοµασία αυτή δόθηκε
το 1877 αντί της ονοµασίας Μοίρα που εχρησιµοποιείτο από τη σύσταση
της (1833). Η ονοµασία αυτή διατηρήθηκε και µετά την είσοδο των
αρµάτων µέχρι σήµερα και αποτελεί το ισοδύναµο του Τάγµατος.
(6)

Οµάδα Αναγνωρίσεως
Μονάδα Ιππικού αποτελούµενη από αριθµό Ιλών, η
οποία χρησιµοποιήθηκε κατά τον Ελληνοΐταλικό πόλεµο ως τµήµα
αναγνωρίσεως των Μεραραχιών Πεζικού και των Σωµάτων Στρατού.
(7)

Ιππαρχία
Ήταν µονάδα Ιππικού από την αρχαία εποχή. Μετά τη
σύσταση του Ελληνικού Κράτους, ο όρος καθιερώθηκε και πάλι το 1860
και αντιστοιχούσε σε Σύνταγµα µέχρι το 1885, οπότε καταργήθηκε.
(8)

Σύνταγµα
Αρχαία ονοµασία η οποία υιοθετήθηκε από το Ιππικό
µετά την απελευθέρωση, από το 1833 µέχρι το 1860 και από το 1877 και
µετά. ∆ιέθετε αριθµό Ιλών αρχικά και Επιλαρχιών στη συνέχεια.
Μεταπολεµικά διατηρήθηκε ως όρος µέχρι το 1959, οπότε τα Συντάγµατα
αρµάτων ονοµάστηκαν Επιλαρχίες. Ισοδύναµος όρος µε το Σύνταγµα
υπήρξε η ∆ιοίκηση Μάχης που υιοθετήθηκε το 1954 και παρέµεινε µέχρι
το 1979, όταν οι ∆ΜΑ αναπτύχθηκαν σε Τεθωρακισµένες Ταξιαρχίες.
(9)

Ταξιαρχία
Σχηµατισµός Ιππικού αποτελούµενος από δύο ή τρία
Συντάγµατα. Ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέµων και
παρέµεινε µε διάφορες αλλαγές µέχρι το 1940. Μεταπολεµικά µε τη
δηµιουργία των Τεθωρακισµένων δεν υπήρχε µέχρι το 1970, οπότε
συγκροτήθηκε η πρώτη Τεθωρακισµένη Ταξιαρχία, η XXI ΤΘΤ.
β.

Βαθµοί
(1)

Επίλαρχος
Κατά την πρώτη συγκρότηση του τακτικού στρατού της
Ελλάδος η ονοµασία του βαθµού ήταν Ταγµατάρχης. Ο Κυβερνήτης
Καποδίστριας το 1831 καθόρισε µε διάταγµα όπως ο Ταγµατάρχης του
Ιππικού καλείται Ιλάρχης. Το 1833 επί Όθωνος ο Ιλάρχης
µετονοµάσθηµε σε Μοίραρχο και αυτή η ονοµασία παρέµεινε µέχρι το
1877 οπότε αφού η Ιππαρχία των ακροβολιστών µετονοµάσθηκε σε
Σύνταγµα Ιππικού καθορίσθηκαν οι Επιλαρχίες και ο Μοίραρχος
µετονοµάσθηκε σε Επίλαρχο.
(2)

Ίλαρχος
Προέρχεται από την λέξη Ίλη και αναφέρεται από τον
5ο π.χ αιώνα αποδιδοµένη στον ηγήτορα Ίλης του Θεσσαλικού Ιππικού
ενώ ο ηγήτορας Ίλης Ιππικού των υπολοίπων πόλεων εκαλείτο Ιλάρχης.
Μετά την απελευθέρωση του Ελληνικού Κράτους αν και οι πρώτες
µονάδες Ιππικού που σχηµατίσθηκαν
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ονοµάσθηκαν Ιλες (1825), οι ηγήτορες αυτών ονοµάζονταν Λοχαγοί µέχρι το
1843. Τότε µε Β∆ καθορίσθηκε η ονοµασία των Ιλάρχων καθώς και οι
ονοµασίες των Υπολοχαγών και Ανθυπολοχαγών του Ιππικού σε Υπιλάρχους
και Ανθυπι-λάρχους αντίστοιχα που και αυτή παρέµεινε µέχρι σήµερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΤΟ ΙΠΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ 2
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
1.

Γενικά

Η Ελληνική επανάσταση υπήρξε το σπουδαιότερο και ενδοξότερο
γεγονός της ιστορίας του νεότερου Ελληνισµού. Προετοιµάστηκε και
αποφασίστηκε από την Φιλική Εταιρεία, η οποία εξέφρασε µε πίστη και τόλµη
την ανάγκη του Έθνους για την απελευθέρωση του.
Το 1821, ενώ η Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν ακόµη ισχυρή και στην
Ευρώπη επικρατούσε το πνεύµα της Ιεράς Συµµαχίας, οι Έλληνες αποφασίζουν
την έναρξη του αγώνα για την απελευθέρωση τους. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
κήρυξε την Επανάσταση στην Μολδοβλαχία (Ιάσιο), η οποία, παρά την ανεπιτυχή
έκβαση της, αποτέλεσε σπουδαίο αντιπερισπασµό για την Επανάσταση στην
κυρίως Ελλάδα. Στην διάρκεια αυτού του έτους και µετά από µια σειρά επιτυχών
µαχών, ελευθερώνονται πολλές περιοχές στη νότια Ελλάδα και την 1η
Ιανουαρίου 1822 από την Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, διακηρύσσεται η
"πολιτική ύπαρξις και ανεξαρτησία του Ελληνικού Εθνους".
Τα επόµενα έτη η Επανάσταση εδραιώνεται και οι γεµάτοι ηρωισµό
αγώνες των Ελλήνων αντιστρέφουν το αρνητικό κλίµα που επικρατούσε σχετικά
µ' αυτήν στην Ευρώπη και οδηγούν µετά την ναυµαχία του Ναυαρίνου, στην
αναγνώριση του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους τον Φεβρουάριο του 1830.
2. Οι Πρώτες Επιχειρήσεις του Ιππικού:
Ιερός Λόχος - Μάχη ∆ραγατσανίου
Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν δυνατό να υπάρχει
τακτικός Στρατός στην Ελλάδα, άρα δεν υπήρχε και Σώµα Ιππικού. Το πρώτο
Ελληνικό Ιππικό που εµφανίσθηκε από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
είναι εκείνο που οργάνωσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στη Φωξάνη της
Μολδαβίας, στις αρχές Μαρτίου του 1821. Η δύναµη του ήταν σηµαντική για
την εποχή. Αποτελούνταν από 2000 ιππείς. Κάθε ιππέας αναλογούσε σε τρείς
πεζούς του Υψηλάντη. Όµως το Ιππικό του στρατού του Υψηλάντη (του "Ιερού
Λόχου"), δεν απέδωσε τα ανάλογα µε τη δύναµη του αποτελέσµατα. Αυτό
οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι συγκροτήθηκε εσπευσµένα και συνεπώς δεν
ήταν κατάλληλα εκπαιδευµένο, όσο και στο ότι δεν υπήρχαν κατάλληλοι αξκοί,
ούτε κάποιο λογικό σχέδιο δράσης από τον Αλεξ. Υψηλάντη.
Έτσι µετά από µιά σειρά µικρές µάχες ο "Ιερός Λόχος", το Σώµα στο
οποίο ήταν ενταγµένο και το Ιππικό, έφτασε στην περιοχή του ∆ραγατσανίου στις
5/6/1821, κουρασµένο και εξαντληµένο από την υπερπροσπάθεια και τις
δύσκολες καιρικές συνθήκες και µε πρόθεση να αναλάβει πολεµικές
επιχειρήσεις στις 8 του µηνός, έτσι ώστε να προλάβει να ξεκουραστεί και
να
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ανασυνταχθεί. Αρχηγός του Σώµατος του Ιππικού ήταν ένα αµφιλεγόµενο
πρόσωπο, ο Ίππαρχος Βασίλειος Καραβιάς, ο οποίος είχε λάβει εντολή να µην
ξεκινήσει την µάχη χωρίς την πρώτη κίνηση από τον Υψηλάντη. Εκείνος όµως,
νοµίζοντας ότι οι Τούρκοι θα αποχωρούσαν, επιτέθηκε επικεφαλής 800
ιππέων, παραβαίνοντας τις διαταγές, κατά του τουρκικού στρατοπέδου στις
7/6/1821 µε αποτέλεσµα, και αφού τα Τουρκικά τµήµατα δέχθηκαν ενισχύσεις,
να ηττηθεί και οι Ιππείς του να διαλυθούν. Σε βοήθεια του σώµατος αυτού
κατέφθασε ο Ιερός Λόχος και 100 Ιππείς έµπλεοι ενθουσιασµού, παρά τις
ταλαιπωρίες και την πείνα. Ο Λόχος συνέχισε να πολεµά και µετά την
υποχώρηση του Καραβιά και των τελευταίων Ιππέων που του είχαν
αποµείνει, αντιφωνάζοντας στις φωνές του Τούρκου Αρχηγού Καρά Φεΐζ που
καλούσε τους Ιερολοχίτες να παραδοθούν εγγυώµενος τη ζωή τους, οι
Έλληνες δεν παραδίδονται". Οι επελάσεις όµως του Τουρκικού Ιππικού και τα
πυκνά πυρά των Τούρκων πυροβολητών αραίωναν συνεχώς τις τάξεις του
Ιερού Λόχου, ώστε οι πολεµιστές του αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν χωρίς
να σταµατήσουν να µάχονται. Έτσι, υποχώρησαν µέχρι το σηµείο όπου ήταν
οχυρωµένος ο Οπλαρχηγός Ιωαννίτσας Χόρκα µε 50 Πανδούρους
προστατευόµενος σε φυσικό προµαχώνα, και ο οποίος κατόρθωσε να ανακόψει
την πορεία των Τούρκων Ιππέων και πεζών. Για να τον βοηθήσουν
κατέφθασαν και άλλα τµήµατα υπό τον Γιωργάκη Ολύµπιο και τον αρχιµανδρίτη
Σέρβο, και χτυπώντας τα άκρα του εχθρού έδωσαν την δυνατότητα στους
εναποµείναντες Ιερολοχίτες να διασωθούν.
Μετά την µάχη του ∆ραγατσανίου και την καταστολή της
επαναστάσεως στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες, διαλύθηκε και το πρώτο αυτό
Ελληνικό Ιππικό.
Η άτυχη αυτή µάχη θα µπορούσε να µην είχε γίνει αν ο Καραβιάς
είχε υπακούσει. Παρά την έκβαση της, όµως, είχε έξοχη ηθική ανταύγεια
Ολη η Ευρώπη περιέβαλε µε θαυµασµό και συµπάθεια τους νέους του Ιερού
Λόχου που χάθηκαν για τα ιδανικά της Ελευθερίας, "πατρίδος και προγόνων
άξιοι. Έµειναν στην Ιστορία όπως υµνήθηκαν από τον Κάλβο: Τάγµα εκλεκτών
ηρώων, καύχηµα νέον."
3.

Το Τακτικό Ιππικό

Η πρώτη επίσηµη πράξη που αφορούσε το Νεοελληνικό Ιππικό, είναι ο
Η' Νόµος περί συστάσεως Τακτικού Στρατού, που θεσπίστηκε από το
Βουλευτικό στην Κόρινθο την 1/4/1822, ο οποίος θα περιλάµβανε εκτός των
άλλων Όπλων και Σώµα Ιππικού, το οποίο θα διακρινόταν σε Βαρύ και
Ελαφρό. Η διαφοροποίηση αυτή του Ιππικού σε Βαρύ και Ελαφρό, ήταν
απολύτως σύµφωνη µε τα τότε ισχύοντα για το Όπλο αυτό δόγµατα, σύµφωνα
µε τα οποία το µεν Βαρύ Ιππικό ήταν ο κύριος φορέας της ισχύος κρούσεως
στο πεδίο της µάχης, το δε Ελαφρό χρησιµοποιούνταν κυρίως για κάλυψη,
ασφάλεια και έρευνα. Πράγµατι από το 1809, έτος κατά το οποίο ο Ναπολέων
ο Α' όπλισε µε λόγχη τα Συντάγµατα του Ελαφρού Πολωνικού Ιππικού, του
Ιππικού των Ουλάνων που είχε ιδρύσει προ διετίας, µετατρέποντας έτσι τους
Ουλάνους σε Βαρύ Ιππικό, το Βαρύ Ιππικό είχε επανέλθει στο προσκήνιο.
Ο Η' Νόµος της 1/4/1822 παρέµεινε, τουλάχιστον ως προς το
Ιππικό, ανενεργός λόγω ελλείψεως των κατάλληλων προσώπων αλλά και των
αναγκαίων µέσων.
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Την χρονιά αυτή µια µικρή δύναµη Ιππέων επάνδρωσε το στρατό
του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην ανεπιτυχή πολιορκία της Καρύστου. Το ότι
η πολιορκία αυτή δεν ευοδώθηκε οφείλεται σε εξωστρατιωτικούς λόγους, και
συγκεκριµένα σε διαταγή του Αρείου Πάγου, στις 15/2/1822, µε την οποία
καλούσε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο να αποσυρθεί.
Το έτος 1825, και αφού η ∆ιοίκηση του Ελληνικού Στρατού
παραδόθηκε στον Γάλλο Φιλέλληνα Συνταγµατάρχη Φαβιέρο, δηµιουργήθηκε
Σώµα Ιππικού µε έδρα την Αθήνα που αποτελούνταν από τρεις Ίλες, µία
Λογχιστών, µία Καραβινοφόρων και µία Ανίππων, των ογδόντα ανδρών η
κάθε µία.
Στο Σώµα αυτό το Βαρύ στοιχείο αντιπροσωπευόταν από την Ίλη
των Λογχιστών και το Ελαφρό από την Ίλη των Καραβινοφόρων.
Το πρώτο αυτό Ελληνικό Ιππικό είχε ∆ιοικητή τον Γάλλο Επίλαρχο
Ρεϋνώ Ντε Σαίν ντ' Αντζελύ, τον µετέπειτα Στρατάρχη της Γαλλίας.
Από οικονοµικής πλευράς η θέση του ιππέα ήταν πλεονεκτική
έναντι των συναδέλφων του των άλλων Όπλων. ∆ικαιούταν, εκτός από το
σιτηρέσιο το οποίο έπαιρναν όλοι, µηνιαίο µισθό 25 γρόσσια, έναντι 20 του
πυροβολητού και 16 του πεζού.
Με βάση δάνειο το οποίο είχε συνοµολογηθεί µε την Αγγλία, το
Ιππικό παρήγγειλε στο Λονδίνο 500 στολές αγγλικού τύπου και µε ανάλογο
οπλισµό. Μέχρι να ετοιµαστούν αυτές, φορούσαν την εθνική ενδυµασία. Η
καινούρια στολή άρχισε να χρησιµοποιείται από τον Αύγουστο του 1826.
Έδρα του Ιππικού αρχικά ήταν το Ναύπλιο, όπου και είχε
συγκροτηθεί. Από τον Οκτώβριο του 1825 µεταστάθµευσε στην Αθήνα.
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου 1826, το Ιππικό µετείχε
στην δεύτερη ατυχή εκστρατεία κατά της Καρύστου υπό τις διαταγές του
Φαβιέρου. Η εκστρατεία εκείνη έλαβε χώρα κάτω από δυσµενείς καιρικές
συνθήκες και ελλειπή έως ανύπαρκτη τροφοδοσία του Σώµατος από την
µεριά της ∆ιοίκησης. Η γενική δράση του Ιππικού στην εκστρατεία αυτή
υπήρξε εξαιρετική, αµαυρώθηκε όµως από την απώλεια της πολεµικής του
σηµαίας. Ο σηµαιοφόρος, ηγούµενος του τµήµατος κατά την επέλαση,
κυκλώθηκε κατά τη διάρκεια της κρούσεως από πολλούς Ντελήδες. Μη
έχοντας άλλο µέσο να αµυνθεί κατά των Τούρκων που τον περιέσφιγγαν,
άρχισε να τους χτυπά µε τον κοντό της σηµαίας, τον οποίο µεταχειρίσθηκε
ως δόρυ. Σε µια στιγµή κατά την οποία ο σηµαιοφόρος διαπερνούσε µε το
αιχµηρό πέδιλο έναν Τούρκο ιππέα, το πέδιλο σφηνώθηκε στο σώµα του
αντιπάλου του και ενώ αυτός προσπαθούσε να το αποσπάσει,
κατασπαθίστηκε από τους Ντελήδες και έπεσε νεκρός πάνω στη σηµαία,
κοντά στη θέση Λυκόρρευµα. Η απώλεια αυτή της σηµαίας, παρά τον ηρωϊκό
θάνατο του σηµαιοφόρου και τη νίκη του Ιππικού που επακολούθησε, έγινε
αφορµή να στερηθεί το Ιππικό της τιµής να φέρει σηµαία, µέχρι το 1922.
Απογοητευµένος από το ατύχηµα ο Επίλαρχος Ρεϋνώ,
παραιτήθηκε µετά την επιστροφή του Εκστρατευτικού Σώµατος στην Στερεά
Ελλάδα και επέστρεψε στη Γαλλία. Στη ∆ιοίκηση τον διαδέχθηκε ο
Πορτογάλος Αντώνιος Αλµείδα, ο οποίος βρέθηκε στην ευχάριστη θέση,
µέσα στο 1826, να ανδραγαθήσει επικεφαλής του Ιππικού στην Τρίπολη,
διαλύοντας ισχυρή εχθρική
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Φάλαγγα του Τακτικού Αιγυπτιακού Στρατού του Ιµπραήµ Πασά και, λίγο
αργότερα, αξιόλογο τµήµα του Αιγυπτιακού πεζικού.
Το 1828, όταν Κυβερνήτης ήταν ο Καποδίστριας, η στολή άλλαξε και
έγινε παρόµοια µε την τότε Γαλλική από τον Βαυαρό Σχη Είδεκ, ο οποίος
διαδέχθηκε τον παραιτηθέντα Φαβιέρο στην ∆ιοίκηση του Τακτικού Στρατού.
Το 1829 το Ιππικό αποτελείται πλέον από τέσσερις Ίλες, δύο Λογχιστών
και δύο Καραβινοφόρων, µε έδρα το Άργος. Επιθεωρητής του Ιππικού ήταν τότε
ο Σχης Αλµέιδα και διοικητής του ο Σχης Χατζηχρήστος που προερχόταν από το
Άτακτο Ιππικό, µε Υποδιοικητή τον ίδιας προελεύσεως Επχο ∆ηµήτρ. Καλλέργη.
Με επικεφαλής το Χατζηχρήστο και υπό την Αρχιστρατηγία του ∆ηµ.
Υψηλάντη, 130 Ιππείς λαµβάνουν µέρος στην περίφηµη µάχη της Πέτρας το
Σεπτέµβριο του 1829. Η µάχη αυτή αποτελεί και την τελευταία πράξη, τον
επίλογο θα µπορούσαµε να πούµε, της Ελληνικής επανάστασης. Οι Έλληνες
Ιππείς απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις του αριθµητικά µεγαλύτερου Τουρκικού
ιππικού και το ανάγκασαν να υποχωρήσει. Οι Τούρκοι συνθηκολόγησαν στις 13
και 14/9/1829 µε µειονεκτικούς όρους, παραδίδοντας στους Έλληνες µια σειρά
στρατηγικών περιοχών. Η µάχη αυτή µπορεί να θεωρηθεί από τις πιο σηµαντικές,
ίσως η σηµαντικότερη της Επανάστασης, γιατί ήταν η πρώτη και η µοναδική φορά
που ολόκληρη επίλεκτη εχθρική στρατιά αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει σε
ανοικτό πεδίο. Τα κέρδη τόσο από στρατηγική όσο και από ηθική άποψη υπήρξαν
πολύ µεγάλα. Με τη µάχη αυτή επίσης τερµατίσθηκε ο στρατιωτικός αγώνας που
είχε αρχίσει το έθνος πριν από οχτώµισυ χρόνια στη Μολδοβλαχία µε τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη. Τώρα ένας άλλος Υψηλάντης έκλεισε µε τη λαµπρή νίκη
του το µεγάλο αγώνα που άρχισε ο αδελφός του.
Στις 27/09/1831 έπεσε, χτυπηµένος από τους δολοφόνους του, ο
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Από τη στιγµή αυτή
επικράτησε στη χώρα η αναρχία. Η αναρχία αυτή παρέσυρε στη δίνη της και τον
Τακτικό Στρατό, ο οποίος διαλύθηκε. Η πλειοψηφία των στρατιωτών
εγκατέλειψαν τις τάξεις του και προσχώρησαν σε συγκροτηθέντα ένοπλα
σώµατα.
4.

Το Άτακτο Ιππικό
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, παράλληλα µε το Τακτικό Ιππικό,
οργανώθηκαν και Άτακτα Ιππικά Σώµατα, των οποίων η συµβολή υπήρξε
αξιόλογη σε ποικίλες περιστάσεις. Συγκροτήθηκαν δύο τέτοια Άτακτα Ιππικά
Σώµατα, γνωστά από τα ονόµατα των αρχηγών τους, αυτό του Χατζηχρήστου και
αυτό του Χατζηµιχάλη Νταλιάνη. Ο αγωνιστής Χατζηχρήστος κατάφερε να
αιχµαλωτίσει τουρκικούς ίππους και οργάνωσε τµήµα Λογχοφόρου Ιππικού από
200 ιππείς, Βορειοελλαδίτες στην πλειοψηφία, το οποίο διέποταν από αυστηρή
πειθαρχία και έφερε προσεγµένη και λαµπρή στολή. Η Ελληνική Κυβέρνηση
ονόµασε το Χατζηχρήστο Ίππαρχο (Συνταγµατάρχη) του Ιππικού αυτού.
Το Ιππικό του Χατζηχρήστου πολέµησε στην Πελοπόννησο, την Στερεά
Ελλάδα και την Εύβοια και παντού διακρίθηκε. Ιδίως διακρίθηκε στη µάχη των
Θηβών και ιδιαίτερα στην δεύτερη µάχη που έγινε εκεί στις 22/06/1829. Το πρωί
εκείνης της ηµέρας, οι Τούρκοι προερχόµενοι από την Χαλκίδα είχαν την
πρόθεση να διασπάσουν τον γύρω από τη Θήβα κλοιό των Ελληνικών
Στρατευµάτων υπό τον Στρατάρχη ∆ηµήτριο Υψηλάντη. Έτσι εξεπέλυσαν
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επίθεση κατά των θέσεων των Ελλήνων στο Μαυροβούνι, στο δρόµο που
οδηγεί από τη Θήβα στη Χαλκίδα. Κάτω από το βάρος της σφοδρής
επιθέσεως του εχθρικού Πεζικού, οι Έλληνες άρχισαν να κλονίζονται, ενώ το
εχθρικό Ιππικό παραταγµένο πίσω από το Πεζικό, ανέµενε διαταγή
καταδιώξεως. Το Ελληνικό Ιππικό από την άλλη, παραταγµένο πίσω από το
Πεζικό, εξασφάλιζε την δίοδο προς τον Κιθαιρώνα. Ο Υψηλάντης κατανοώντας
την κρισιµότητα της καταστάσεως, έσπευσε να στείλει ενισχύσεις προς τα
τµήµατα που κλονίζονταν. Την ίδια στιγµή εφόρµησε και το Τουρκικό Ιππικό.
Τότε έφτασε και ο Χατζηχρήστος µε το Ιππικό του και συγκροτήθηκε
µικρή µεν, αλλά ισχυρή Ιπποµαχία, κατά την οποία νικήθηκε το Τουρκικό Ιππικό.
Επακολούθησε άµεση αντεπίθεση του Ελληνικού Πεζικού και η σίγουρη νίκη
των Τούρκων µετατράπηκε σε ήττα κατά κράτος, η οποία τους στοίχισε µαζί
µε την αποτυχία της επιχειρήσεως τους και πολλούς νεκρούς, τραυµατίες και
αιχµαλώτους, καθώς και την απώλεια δύο σηµαιών.
Ο Ιππαρχος Χατζηµιχάλης Νταλιάνης καταγόταν από το ∆ελβινάκι της
Ηπείρου και µε την κήρυξη της Επαναστάσεως επέστρεψε, από την Τεργέστη
όπου διέµενε, στην Ελλάδα µε όπλα και χρήµατα. Βλέποντας ότι οι Έλληνες
είχαν ανάγκη από Ιππικό, επιδόθηκε µε δικά του µέσα στην συγκρότηση του.
Τον Αύγουστο του 1825 µάχονταν επικεφαλής των ιππέων του,
ογδόντα τον αριθµό, στην Αλωνίσταινα. Τον Φεβρουάριο του 1826
στρατολόγησε και 800 πεζούς και εκστράτευσε στη Συρία. Όταν επανήλθε τον
Μάρτιο του ίδιου έτους έσπευσε στην Κάρυστο, όπου κινδύνευε ο Φαβιέρος
µε τους Τακτικούς του και βοήθησε την αποχώρηση τους. Πολέµησε πάλι στην
Πελοπόννησο µε τους ιππείς του και στην Ρούµελη υπό τις διαταγές του
Καραϊσκάκη. Πρέπει εδώ να ληφθεί υπόψη ότι η επανάσταση αυτήν την
περίοδο βρισκόταν σε δεινή θέση και η νικηφόρα εκστρατεία της Ρούµελης
συνέβαλε τα µέγιστα στην ανύψωση του ηθικού των Ελλήνων.
Τέλος, αυτό το Ιππικό καταστράφηκε στην Κρήτη, όπου είχε µεταβεί ο
Χατζηµιχάλης για να στρατολογήσει πάλι άνδρες, σε φονικότατη µάχη, που
έλαβε χώρα στην πεδιάδα του Φραγκοκάστελλου, στις 17/05/1828, κατά την
οποία σκοτώθηκε και ο ίδιος.
Χαρακτηριστική της αξίας που αποδίδονταν την εποχή εκείνη στο ρόλο
του Ατακτου Ιππικού κατά την διάρκεια των µαχών, είναι η επιστολή που
απευθύνει ο Γ. Καραϊσκάκης στο Θ. Κολοκοτρώνη ζητώντας του να τον
ενισχύσει µε άτακτους Ιππείς: " Αδελφέ, ανάγκη πάσα είνε να µε προφθάσης
την άτακτον καββελαρίαν που έχετε αυτού, είνε εδώ και η τακτική,
κατωρθώνοµεν και µερικούς ακόµη άλογα γερά και πινιτζήδες (; ίσως
εννοεί κερατζή-δες-αγωγιάτες), όπου είνε εις το στρατόπεδον και γίνεται εν
σώµα από τριακοσίους και επέκεινα τόσοι φθάνουν δια να κυνηγήσουν τον
εχθρόν.
Και µέσα εις την Πελοπόννησον γνωρίζω ότι χρησιµεύει η
Καβαλλαρία, πολύ περισσότερον όµως θέλει ωφελήσει αν έλθει εδώ και
ενωθή µε την τακτικήν, και τότε αφού δώσωµεν του διαβόλου του Κιουταχή
ερχόµεθα συσσωµατωµένοι και πίπτοµεν εις τον Ιµπραήµην.
Στρατηγέ και αδελφέ! Ηµείς ηνώθηµεν και η ένωσίς µας θα είνε
παντοτεινή. Πρέπει όµως να δείξωµεν εις τους έλληνας και εις τους ξένους ότι
ο
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σκοπός της ενώσεως µας είνε το κοινόν της Πατρίδος όφελος. Βοήθησε µας η
γενναιότης σου εις αυτήν την εκστατείαν της Ρούµελης, δια να χάσωµεν τον
Κιουταχή και ακολούθως σε βοηθώ και εγώ µε την ζωή µου και χάνεται ο
Ιµπραήµης.
Συνοπτικά η χρονολογική και οργανωτική εξέλιξη του Όπλου κατ' έτος
από το 1821 µέχρι σήµερα φαίνεται στο παράρτηµα "Α".
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1897
Με το τέλος του αγώνα άρχισε η προσπάθεια συγκρότησης όλων των
τοµέων που συντελούν στη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους. Η οργάνωση
τακτικού Στρατού αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες. Ως ένα
από τα όπλα του, το Ιππικό διέγραψε µια εξελικτική πορεία, η οποία σε γενικές
γραµµές είναι η εξής:
Το έτος 1833 (09/02) εκδόθηκε ∆ιάταγµα περί οργανώσεως του
στρατού, συγκροτήσεως Συντάγµατος Λογχοφόρων ιππέων, συγκροτήσεως
Λόχου Ζευγιτών.
Στις 16/05 του ίδιου έτους υπογράφθηκε συνθήκη µε την Βαυαρία µε
την οποία αποκτούσε η Ελλάδα το δικαίωµα να προβεί σε στρατολόγηση στην
Βαυαρία Στρ. Σώµατος από 3. 500 εθελοντές Αξκούς και οπλίτες, µε 4ετή
υποχρέωση. Μεταξύ των Μονάδων που θα συγκροτούσαν αυτοί, ήταν και δύο
Ίλες Ιππικού.
Στο µεταξύ, µέχρι να δηµιουργηθεί ο νέος Στρατός, παρέµεινε στην
Ελλάδα το Σώµα του Βασιλικού Βαυαρικού Στρατού, που είχε συνοδεύσει τον
Οθωνα κατά την άφιξη του και το οποίο αποτελούνταν από 3500 άνδρες και
περιλάµβανε µεταξύ των άλλων και δύο Ίλες Ιππικού των Ουλάνων. Αυτό
παρέµεινε για ένα χρόνο µε τον τίτλο του Επικουρικού Σώµατος.
Το µέρος του ∆ιατάγµατος το σχετικό µε την συγκρότηση Συντάγµατος
Λογχοφόρων Ιππέων, αφορούσε άµεσα στο Ιππικό. Το Σύνταγµα των
Λογχοφόρων συγκροτήθηκε από Επιτελείο και έξι Ίλες, µε συνολική δύναµη 39
Αξκούς και Ανθστές, 642 Οπλίτες και 681 Ιππους. Είχε την έδρα του στο Άργος
και πρώτος διοικητής του υπήρξε ο Επίλαρχος ∆ηµήτρης Καλλέργης. Τα
όπλα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τυφέκια Ρωσικά.
Η στολή των Λογχοφόρων ήταν µέρος της Γαλλικής βοήθειας και ήταν
σε όλα όµοια µε το Γαλλικό υπόδειγµα. ∆είγµατα στολών του Ιππικού και των
Τεθωρακισµένων απεικονίζονται στο Παράρτηµα "Β".
Το Σύνταγµα Λογχοφόρων µετονοµάστηκε σε Σύνταγµα Λογχιστών
δυνάµει Β. ∆. της 13/01/1836 και συγκροτήθηκε από Επιτελείο και έξι Ίλες µε
συνολική δύναµη 37 Αξκούς και Ανθστές, 660 Οπλίτες και 634 ίππους. Η διαφορά
µεταξύ του αριθµού των Αξκών και Οπλιτών και αυτού των ίππων δικαιολογείται
από το ότι δεν προβλεπόταν ίππος για τους σιτιστές και τους τεχνίτες των Ιλών
σε καιρό ειρήνης. Η µισή δύναµη κάθε Ίλης έφερε Καραβίνες.
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Η ουσιώδης διαφορά µεταξύ του Συντάγµατος των Λογχοφόρων και
αυτού των Λογχιστών ήταν ότι στους Λογχιστές υπεισήλθε και το Ελαφρό
στοιχείο, µε τη µετατροπή τους κατά το ήµισυ σε Καραβινοφόρους.
Η Καραβίνη ήταν εµπροσθογεµές αυλακωτό τυφέκιο, το οποίο είχε
πιό κοντή κάννη από το αντίστοιχο λείο τυφέκιο του Πεζικού. Οι Καραβίνες
που χρησιµοποιούνταν στο Ελληνικό Ιππικό ήταν η Βαυαρική προτύπου 1816
και διαµετρήµατος 14 χσµ. και Αγγλικές διαφόρων τύπων.
Κατά την περίοδο 1833-1836 αγοράστηκαν ίπποι από την Τουρκία.
Επίσης χρησιµοποιήθηκαν και κάποιοι που παραχωρήθηκαν από τα Γαλλικά
Στρατεύµατα. Αυτή την περίοδο αγοράστηκαν και ιπποσκευές από τη Βαυαρία
και την Αγγλία. Τότε τέλος ανηγέρθη και ο στρατώνας Ιππικού στο Άργος.
Το Σύνταγµα Λογχιστών διαλύθηκε µε το Β. ∆. της 16/11/1837 και
συγκροτήθηκαν δύο αυθύπαρκτες Μοίρες Λογχιστών (στην Αττική και την
Αργολίδα), µε τρεις Ίλες δύναµη η κάθε µία. Η κάθε Μοίρα είχε δικό της
επιτελείο και δύναµη προσωπικού 19 Αξιωµατικούς, 306 οπλίτες και 277
ίππους. Την επόµενη χρονιά καταργήθηκε µια Ίλη από κάθε Μοίρα. Ο
οπλισµός των ανδρών τα χρόνια αυτά αποτελούνταν από καµπυλωτή σπάθη µε
σιδερένια λαβή, πιστόλι και µικρή λόγχη, η οποία στη βάση της είχε
γαλανόλευκες ταινίες. Το 1843 οι δύο Μοίρες συµπτύχθηκαν σε µία µε δύο
Ίλες Λογχιστών και συνολική δύναµη 11 Αξκούς, 168 Οπλίτες και 132 ίππους.
Το 1852 προστέθηκε µια ακόµη Ίλη στη Μοίρα µε συνολική δύναµη 325
ανδρών και 277 ίππων.
Το 1856 συγκροτήθηκε το Ιπποφορβείο της Αργολίδας µε το νόµο
ΤΞΒ' της 18/9/1856, το οποίο αναλάµβανε την εκπαίδευση ανδρών και ίππων.
Το Ιπποφορβείο καταργήθηκε µετά από επτά χρόνια, δυνάµει του νόµου ΙΓ
της 24/ 11/1863.
Το 1860 η Μοίρα Λογχιστών µετονοµάστηκε δυνάµει του Β. ∆. της
06/09 σε Ιππαρχία και αυξήθηκε ο αριθµός των Ιλών σε τέσσερις. Η κάθε
Ίλη αποτελούνταν από 4 αξιωµατικούς και 93 οπλίτες.
Το 1861 δηµιουργήθηκε το Ιπποδρόµιο της Φρουράς των Αθηνών που
αναλάµβανε την εκπαίδευση των εφίππων Αξιωµατικών στην ιππασία, τη
δηµιουργία εκγυµναστών για την ιππασία, την εκγύµναση των καινούργιων
ίππων και την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων του Ιππικού. Για τη θέση του
∆ιευθυντή του Ιπποδροµίου προβλεπόταν Ανώτερος Αξκός των έφιππων
σωµάτων.
Την περίοδο αυτή σηµειώθηκαν σηµαντικές εξελίξεις και στα περί του
Όπλου δόγµατα που επικρατούσαν µέχρι τότε. Συγκεκριµένα από τον
Κριµαϊκό πόλεµο (1854-55) και έπειτα άρχισε αλµατώδης εξέλιξη των
πυροβόλων όπλων, η οποία είχε ως άµεση συνέπεια την κατάργηση του
δόγµατος του Βαρέος Ιππικού. Στη Γαλλία ο αυτοκράτορας Ναπολέων ο Γ
διέλυσε τα Συντάγµατα του Βαρέος Ιππικού των Ουλάνων και δηµιούργησε
απ' αυτά τα Συντάγµατα του Ελαφρού Ιππικού των ∆ραγώνων, Κυνηγών και
Ουσάρων.
Έτσι και στην Ελλάδα το Λογχοφόρο Ιππικό έπαψε να υπάρχει
δυνάµει του Β. ∆. της 08/11/1866. Με αυτό η Ιππαρχία Λογχιστών
µετασχηµατίστηκε σε Ελαφρό Ιππικό, την Ιππαρχία Ακροβολιστών
αποτελούµενη από επιτελείο και
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τέσσερις Ίλες, µε συνολική δύναµη 22 Αξκούς, 196 Οπλίτες και 365 Ιππους.
Το 1837 προστέθηκε µία ακόµα Ίλη στην Ιππαρχία, αυξάνοντας έτσι τη
δύναµη της σε 26 Αξκούς, 491 Οπλίτες και 444 ίππους.
Η δηµιουργία στη θέση του Βαρέος Ιππικού (των Λογχοφόρων) της
Ιππαρχίας των Ακροβολιστών, αποτέλεσε µετάπτωση από το ένα άκρο στο άλλο,
γιατί οι Ακροβολιστές ήταν ικανοί µόνο για κοντινή έρευνα και ελαφρά
πεζοµαχία.
Η στολή των Ακροβολιστών ρυθµίστηκε µε Β. ∆. της 24/05/1868, µε
την κατάργηση της στολής των Ουλάνων και τον καθορισµό της κατά το
υπόδειγµα των Ούγγρων Ουσσάρων.
Ο οπλισµός τους αποτελείτο από σπάθη, Καραβίνα (αραβίδα) και
πιστόλι Γαλλικού τύπου. Αργότερα (1877) εισήχθη η αραβίδα Γκρά.
Το έτος 1868 συγκροτήθηκε µε Β. ∆. της 12/12 Βασιλική Φρουρά µε
τον τίτλο "Αγηµα", υπό την διοίκηση Στρατηγού ή Συνταγµατάρχη, αποτελούµενη
από Επιτελείο, ∆ιλοχία Πεζικού και Ίλη Ιππικού. Η δύναµη της Ίλης ανερχόταν
σε 4 Αξκούς και 96 Οπλίτες, όλους έφιππους. Μία από τις ιδιοτυπίες του
Αγήµατος ήταν ότι οι Υπαξκοί του υπερείχαν κατά ένα βαθµό από τους
οµοιόβαθµούς τους του υπόλοιπου στρατού και οι στρατιώτες του ήταν ίσοι
µε ∆εκανείς.
Το 1869 διατάχθηκε η ανέγερση στρατώνα Ιππικού στην Αθήνα, στο
Πεδίο του Αρεως. Ο µεγαλοπρεπής αυτός στρατώνας, πρότυπο κτίριο
αρχιτεκτονικής του 19ου αι. , κατεδαφίστηκε µε τά τη διαµόρφωση του
Πεδίου σε Αλσος.
Με το Νόµο Υθ της 27/10/1871 το σύνολο των εν ενεργεία και σε
διαθεσιµότητα Αξκών του Ιππικού ανερχόταν σε 25.
Με άλλο Νόµο, τον ΧΚΕ του 1877, δηµιουργήθηκε Σύνταγµα Ιππικού.
Το Σύνταγµα είχε δύο Επιλαρχίες και πέντε Ιλες. Η δύναµη του ήταν 845
άνδρες και 798 ίπποι. ∆ύο χρόνια αργότερα το Σύνταγµα Ιππικού είχε δύναµη
633 ανδρών και 584 ίππων. Η δύναµη όµως αυτή σε περίοδο πολέµου
αυξανόταν µε επίστρατους και συνολικά ήταν 919 άνδρες, 835 ίπποι και 86
µουλάρια.
Την περίοδο 1880-81 δηµιουργήθηκαν τρεις αυθύπαρκτες Ιππαρχίες
µε πέντε έφιππες Ίλες και µια έµπεδο η κάθε Ιππαρχία Η συνολική δύναµη
ήταν 2852 άνδρες και 2487 ίπποι. Ενα χρόνο αργότερα οι Ιππαρχίες έγιναν
τέσσερις µε τέσσερις Ίλες η κάθε µία. Η δύναµη τώρα ήταν 1500 άνδρες και
1308 Ιππείς.
Με τον Νόµο ΑΛΕ της 22/06/1884 επιτράπηκε η κατάταξη στον
στρατό, µε τον βαθµό του Ανθγού ή Ανθστού, Ελλήνων υπηκόων, οι οποίο
είχαν εκπαιδευθεί σε Στρ. Σχολεία ξένων κρατών. Αυτοί κατατάσσονταν και
ως υπεράριθµοι Ο Νόµος αυτός χρησιµοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο
Ιππικό και βάσει αυτού κατετάγη, για σειρά ετών, µεγάλος αριθµός Αξκών στο
Ιππικό, που προέρχονταν από της Σχολή της Μοδένας και άλλες Ευρωπαϊκές
Σχολές.
Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το Σχολείο Ιππευτικής στην Αθήνα, στο
οποίο συγχωνεύθηκε το Ιπποδρόµιο Φρουράς Αθηνών, µε σκοπό τον
καταρτισµό ικανών εκπαιδευτών ιππασίας και εκγυµναστών ίππων.
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To 1885 δηµιουργήθηκαν (Νόµος ΑΤΓΚ της 31/12/1885), στη θέση των
τριών Ιππαρχιών, το 1ο, 2ο και 3ο Συντάγµατα Ιππικού µε τέσσερις Ίλες το κάθε
ένα. Την ίδια χρονιά στο Υπουργείο Στρατιωτικών δηµιουργήθηκε Γραφείο
Ιππικού, υπαγόµενο στο Προσωπικό.
Κατά το έτος 1886 έγινε εισαγωγή µεγάλου αριθµού ίππων από το
εξωτερικό καθώς και προµήθεια κάθε είδους υλικού. Το ίδιο έτος άρχισε η
ανέγερση των στρατώνων Ιππικού στη Λάρισα.
Λίγο πριν τη λήξη της επιστρατεύσεως του 1885/86 (λόγω της
προσαρτήσεως της Ανατ. Ρωµυλίας από την Βουλγαρία), στην κατάσταση
δυνάµεως του Στρατού της 01/05/1886, το Ιππικό εµφανίζει δύναµη 2951
Αξκούς και 2476 ίππους.
Το 1888 κατασκευάστηκε στο Πεδίο του Αρεως, κοντά στο στρατώνα,
κλειστό Ιπποδρόµιο, το Ιπποδρόµιο Σχου Μελεάγρου", το οποίο καταδαφίστηκε
την ίδια εποχή µε τον στρατώνα.
Την περίοδο 1887-1896 το Σώµα του Ιππικού διατήρησε σταθερή τη
σύνθεση του. Το 1897, χρονιά πολέµου µε τους Τούρκους, βρίσκει το Ιππικό µε
την εξής σύνθεση: Τρία Συντάγµατα µε συνολική δύναµη 10 εφίππων Ιλών και 3-5
ανίππων.
ΤΜΗΜΑ 4
Ο ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897
Ο Ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897 αποτελεί την πρώτη, µετά το 1821,
δυναµική αναµέτρηση του νεοσύστατου, µικρού και αδύναµου τότε, Ελληνικού
κράτους µε την πανίσχυρη Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Ο πόλεµος που άρχισε στις 04/04/1897, έληξε µε τη συνθήκη η οποία
υπογράφηκε µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Κων/πολη, στις 22/12/1897. Οι
πολεµικές επιχειρήσεις µεταξύ του Ελληνικού Στρατού (υπό τον διάδοχο Κων/
νο) και του Τουρκικού (υπό τον Στρατηγό Ετέµ Πασά) διήρκεσαν 34 ηµέρες και
διεξήχθησαν σε δύο θέατρα, στο Θεσσαλικό (κύριο) και στο Ηπειρωτικό
(δευτερεύον). ∆ύο Ελληνικές Μεραρχίες, η Ιη και η ΙΙη, αποτέλεσαν τον στρατό
της Θεσαλίας και µία, η ΙΙΙη, τον στρατό της Ηπείρου.
Ο στρατός αυτός ήταν απροετοίµαστος για πόλεµο. Στο Ιππικό σηµειωνόταν
έλλειψη ίππων, τα δε Συντάγµατα Ιππικού είχαν τη µισή από τη δύναµη τους της
ειρηνικής περιόδου και είχαν αναγκαστεί να σχηµατίσουν και άνιππες Ιλες. Το
σύνολο του Ελληνικού Ιππικού που παρατάχθηκε κατά τον πόλεµο αυτό, ανήλθε
σε 10 έφιππες Ίλες µε δύναµη 970 σπάθες και 5 άνιππες.
Η κατανοµή του Ιππικού στα θέατρα επιχειρήσεων ήταν η ακόλουθη:
Θεσσαλικό Θέατρο
- Το 3ο Σύνταγµα Ιππικού, µε τις 1η, 2η, 3η και 4η Ίλες του. Από 12/04/1897
(οπότε και οργανώθηκε) προστέθηκε και η 6η Ίλη του. ∆ιοικητής του
Συντάγµατος µέχρι 11/04/1897, ήταν ο Ανχης Ιππικού Κων. Γαρδικιώτης Γρίβας
και από τις απογευµατινές ώρες εκείνης της ηµέρας, ο Επχος ∆ηµ. Ζήκος.
- Επιλαρχία του 2ου Συντάγµατος Ιππικού, από την 2η και 3η Ίλη του, υπό τη
διοίκηση του Επχου Αιµιλίου Καρβούνη.
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Η 4η Ίλη του 1ου Συντ/τος Ιππικού.
- Πεζοπόρο συγκρότηµα από την 1η, 4η, 5η και 6ή άνιππη Ιλη του
2ου Συν/ τος Ιππικού και την 5η άνιππη Ίλη του 3ου Συν/τος Ιππικού υπό
τον Επχο Αλεξ. Μεταξά.
Ηπειρωτικό Θέατρο
- Το 1ο Σύνταγµα Ιππικού, µε τις 1η, 2η και 3η Ίλες του και µε
∆ιοικητή τον Επχο Αλεξ. Σούτζο.
Από 12/04/1897, η ανώτερη διοίκηση όλου του Ιππικού που δρούσε
στην Θεσσαλία, ανατέθηκε στον Ανχη Ιππικού Κων/νο Γαρδικιώτη Γρίβα.
Το Ιππικό χρησιµοποιήθηκε σ' αυτόν τον πόλεµο για την προκάλυψη και
συγκέντρωση του Στρατού, ως πυρήνας ανασυντάξεως ανατραπέντων
τµηµάτων, στην εγκατάσταση προφυλακών, στην έρευνα και σε καθαρά
αποστολές µάχης.
Το 3ο Σύν/γµα Ιππικού έλαβε µέρος, µε επιτυχία, στη µάχη των
∆ελερίων, στις 11/04/1897.
Η 2η Ίλη του 2ου Συν/τος Ιππικού και η 4η και 5η Ίλη του Πεζοπόρου
Συγκροτήµατος συµµετείχαν στην πρώτη µάχη κοντά στο Βελεστίνο, στις
15/04/ 1897.
Η 1η, 2η και 3η άνιππες Ίλες έλαβαν µέρος στην δεύτερη µάχη του
Βελεστίνου στις 17 και 18/04/1897.
Η 4η Ίλη του 1ου Συν/τος Ιππικού και η 1η, 2η και 3η Ίλη του
Πεζοπόρου Συγκροτήµατος συµµετείχαν στη µάχη των Φαρσάλων στις
23/04/1897, ενώ η 3η Ίλη του 2ου Συν/τος βρισκόταν εκεί υπό τις άµεσες
διαταγές του Αρχηγείου.
Η 2η Ίλη του 2ου Συν/τος Ιππικού και η 1η, 2η και 3η Ίλη του
Πεζοπόρου Συγκροτήµατος έλαβαν µέρος στην µάχη του Βελεστίνου της
23 και 24/04/1897.
Τέλος, όλο το Ιππικό της Θεσσαλίας, 7 έφιππες Ίλες και 5 πεζοπόρες
έλαβαν µέρος, συνταγµένες στην πρώτη γραµµή, στην µάχη της
∆οµοκού, στις 05/05/ 1897.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι κατά τη διάρκεια του ατυχούς αυτού πολέµου,
στο πεδίο της µάχης διαβιβάστηκε στις 18/04/1897 στο 3ο Σύνταγµα
Ιππικού, η έγγραφη ευαρέσκεια του Αρχιστράτηγου ∆ιάδοχου Κων/νου
και ότι το Ιππικό, σε σχέση µε την γενική αταξία που επικρατούσε σ'
αυτόν τον πόλεµο, είναι το Όπλο το οποίο επέδειξε την µεγαλύτερη
ψυχική αντοχή.
Οι πεσόντες Αξκοί του Ιππικού στους εθνικούς αγώνες, από το 1897
µέχρι το 1950, φαίνονται στο Παράρτηµα ''Γ".
ΤΜΗΜΑ 5
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1912
Το έτος 1904 βρίσκει τον Ελληνικό Στρατό µε τα τρία υφιστάµενα
Συντάγµατα Ιππικού (1ο, 2ο και 3ο), τα οποία αποτελούνταν από
τέσσερις Ίλες και δύο οι οποίες αναπτύσσονταν επιστρατευτικά. Σε αυτά
προστέθηκε και το 1ο Σύνταγµα Ιππευτικής, το οποίο από το 1910 παύει
και πάλι να υπάρχει Τον ίδιο χρόνο (1904) κυρώνονται οι πρώτοι
κανονισµοί υπηρεσίας και εκπαίδευσης Ιππικού. Ενα χρόνο µετά οι
µονάδες του Ιππικού εφοδιάζονται µε αραβίδες

17

Μάνλιχερ.
Το έτος 1906 δηµιουργείται στην Ιππευτική Σχολή το Νοσοκοµείο
Κτηνών.
Γενικά την περίοδο µετά τον πόλεµο του 1897 και µέχρι το 1909, υπήρξε
αναδιοργάνωση του στρατεύµατος, κυρίως από τις κυβερνήσεις του
Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Το 1909, και ειδικότερα στις 15 Αυγούστου,
εκδηλώθηκε κίνηµα στις τάξεις του Στρατού στο Γουδί. Το κίνηµα αυτό είχε
σαν ένα από τους κύριους στόχους του την αναδιοργάνωση και τον
εκσυγχρονισµό του στρατεύµατος.
Το έτος 1910 δηµιουργείται η ∆ιεύθυνση Ιππικού στο Υπουργείο
Στρατιωτικών. Στα πλαίσια της αναδιοργανωτικής προσπάθειας που
επικράτησε µε το κίνηµα στο Γουδί, φθάνει στην Ελλάδα το 1911, η Γαλλική
Στρατιωτική Αποστολή υπό τον Στρατηγό Ιωσήφ Λουδοβίκο Eydoux. Ο Σχης
του Ιππικού de Tournade ανέλαβε τη διοίκηση του 2ου Συν/τος Ιππικού, µε
έδρα την Αθήνα.
Με τις οδηγίες της Γαλλικής Αποστολής καταρτίστηκε ο Οργανισµός του
Ενεργού Στρατού (Νόµος 3995 της 7/1/1912). Αυτός καθόριζε ότι το Ιππικό
περιλάµβανε τρία Συν/τα, το 1ο (Λάρισας), το 2ο (Αθηνών) και το 3ο
(Καρδίτσας) και ότι από αυτά τα δύο πρώτα θα αποτελούσαν Ταξιαρχία
Ιππικού.
Από 15/02/1912, ο νέος οργανισµός του στρατού τέθηκε σ' εφαρµογή
και συγκροτήθηκε η πρώτη µεγάλη Μονάδα Ιππικού στην Ελλάδα, η
Ταξιαρχία Ιππικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ-ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 6
ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1.

Γενικά-∆ιάταξη

Ο Πρώτος Βαλκανικός πόλεµος στον οποίο έλαβαν µέρος η Ελλάδα,
η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο αφενός και η Τουρκία
αφετέρου, άρχισε στις 05/10/1912 και έληξε στις 30/05/1913 µε τη συνθήκη
του Λονδίνου.
Οι κατά ξηρά Ελληνικές πολεµικές επιχειρήσεις εναντίον των
Τούρκων εξελίχθηκαν σε δύο µέτωπα, στο Μακεδονικό (κύριο) και στο
Ηπειρωτικό (δευτερεύον). Αυτές άρχισαν στις 05/10/1912 και
τερµατίστηκαν στο µεν Μακεδονικό µέτωπο µετά από 70 ηµέρες, στις
13/12/1912, στο δε Ηπειρωτικό µετά από 5 µήνες, στις 05/03/1913.
Αρχηγός του Ελληνικού Στρατού στη Μακεδονία ήταν ο Πρίγκηπας ∆ιάδοχος
Κωνσταντίνος και στην Ήπειρο ο Αντιστράτηγος Κων/νος Σαπουντζάκης
µέχρι 11/01/1913 και στη συνέχεια ο ∆ιάδοχος Κων/νος, ενώ του Τουρκικού
οι Χασάν Ταχσίν πασσάς και Εσσάτ πασσάς αντίστοιχα.
Το Ιππικό µετείχε στον πόλεµο µε τις ακόλουθες δυνάµεις:
Στο Μακεδονικό µέτωπο:
- Με µία µεγάλη Μονάδα, σαν Ιππικό Στρατιάς, την Ταξιαρχία Ιππικού,
η οποία περιλάµβανε το 1ο και το 3ο Συν/µα Ιππικού, µε τέσσερις Ίλες το
καθένα και Ουλαµό Πολυβόλων.
- Με έξι Ηµιλαρχίες που προέρχονταν από κατανοµή του 2ου
Συν/τος Ιππικού, τις Ι, II (1η Ιλη), III, IV (2η Ιλη), V και VI (3η Ιλη), οι οποίες
συγκρότησαν το Μεραρχιακό Ιππικό των αντίστοιχων Μεραρχιών Πεζικού. Ο
στρατός Θεσσαλίας αποτελείτο από επτά Μεραρχίες, αλλά η VII Μεραρχία που
παρέµεινε αρχικά στο εσωτερικό και επάνδρωσε το περιχαρακωµένο
στρατόπεδο της Λάρισας, δεν είχε Ηµιλαρχία.
Στο Ηπειρωτικό µέτωπο:
- Μέχρι 12/01/1913 µε µία Ίλη (την 4η) του 2ου Συν/τος Ιππικού η
οποία είχε διατεθεί στον Στρατό της Ηπείρου.
- Από 13/01/1913 έως 05/03/1913 µε το Σύνταγµα Ιππικού Ηπείρου
που συγκροτήθηκε από την παραπάνω Ιλη, την 3η Ίλη του 1ου Συν/τος και την
3η του 3ου, οι οποίες µεταφέρθηκαν από την Μακεδονία στην Ήπειρο µέσω
θαλάσσης. Μετά το τέλος των επιχειρήσεων στην Ήπειρο, το Σύνταγµα αυτό
έπαψε να υπάρχει Οι Ίλες του 1ου και του 3ου Συν/τος επέστρεψαν στις
Μονάδες τους και η Ίλη του Στρατού Ηπείρου συγκρότησε τις Ηµιλαρχίες της
VIII Μεραρχίας, όπως µετονοµάστηκε ο Στρατός Ηπείρου και της
νεοσυσταθείσας στην Ήπειρο ΙΧης.
Τα Συντάγµατα της Ταξιαρχίας Ιππικού είχαν µεγαλόσωµους ίππους,
ενώ οι Ηµιλαρχίες µικρόσωµους.
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Στο εσωτερικό συγκροτήθηκε το Εµπεδο Ιππικό Αθηνών.
∆ιοικητής της Ταξιαρχίας Ιππικού αρχικά ήταν ο Υποστράτηγος Αλεξ.
Σούτζος, ο ∆ιοικητής του 1ου Συν/τος Ιππικού στην Ήπειρο το 1897. Στις 14/10/
1912 αυτός αντικαταστάθηκε µε διαταγή της Στρατιάς Μακεδονίας από τον Ανχη
Ιππικού Γεωρ. Καραµανλίκη, ο οποίος διατήρησε τη θέση µέχρι 03/11/1912,
οπότε µε νέα διαταγή της Στρατιάς το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας έπαψε να
υφίσταται και το 1ο και 3ο Σύνταγµα Ιππικού υπάχθηκαν απευθείας σ'αυτήν.
∆ιοικητής του 1ου Συν/τος Ιππικού κατά τη διάρκεια του πολέµου ήταν
ο Ανχης Ιππικού Κων/νος Ζαχαρακόπουλος και του 3ου ο Ανχης Ιππικού Π.
Πιερράκος Μαυροµιχάλης. Ο τελευταίος, µετά τη λήξη των επιχειρήσεων στη
Μακεδονία ανέλαβε την διοίκηση του Συν/τος Ιππικού Ηπείρου.
2.

Πολεµικές Επιχειρήσεις

Σε γενικές γραµµές η δράση του Ιππικού στον πόλεµο αυτό κατά
Μονάδες έχει ως εξής:
α. Ταξιαρχία Ιππικού
Την παραµονή της έναρξης των εχθροπραξιών η Ταξιαρχία
στάθµευε στο Τσιότι (Φαρκαδώνα) και εισήλθε, πρώτο το Ιππικό απ'όλον τον
Ελληνικό Στρατό, στο Τουρκικό έδαφος στις 07:00 της 05/10/1912 και έφτασε
µετά από δύο ηµέρες στη ∆εσκάτη, όπου έλαβε διαταγή να κινηθεί την
µεθεπόµενη προς τα Σέρβια, µε σκοπό να κυκλώσει τον εχθρό που αµυνόταν
στη στενωπό του Σαρανταπόρου.
Στις 09/10/1912 άρχισε η διήµερη µάχη του Σαρανταπόρου. Η
Ταξιαρχία κινήθηκε σχετικά αργά και δεν κατόρθωσε να φτάσει έγκαιρα στη
γέφυρα του Αλιάκµονα και να αποκόψει τον εχθρό που αποχωρούσε ηττηµένος,
ο οποίος πέτυχε να διαφύγει προς βορρά.
Στις 11/10/1912 κατέλαβε την Κοζάνη µε µία Επιλαρχία του 1ου
Συν/τος Ιππικού, η οποία στο ύψος του χωριού Πετρωνά διεξήγαγε πεζοµαχία µε
εχθρικά τµήµατα και µία του 3ου Συν/τος Ιππικού. Στις 12/10/1912 όλη η
Ταξιαρχία έφτασε στην Κοζάνη. Την εποµένη έφτασε στο Κόµανο, όπου
αντικαταστάθηκε ο ∆ιοικητής της Υπτγος Αλεξ. Σούτζος από τον Ανχη Ιππικού
Γ. Καραµανλίκη.
Η Ταξιαρχία µε νέα διοίκηση παρέµεινε µέχρι τις 16 Οκτωβρίου στο
Κόµανο εµπλεκόµενη σε κάποιες αψιµαχίες και δεν µπορούσε να προχωρήσει
βορειότερα, κάλυπτε όµως µαζί µε την V Μεραραχία το αριστερό και τα νώτα της
Στρατιάς που κινούνταν προς τα δεξιά.
Από 17/10/1912 µέχρι 27/10/1912 κινήθηκε, κατόπιν διαταγής και
µέσω της στενωπού του Τριποτάµου έφτασε στον Λαγκαδά. Στις 29/10/1912
διατάχθηκε να αποστείλει το 3ο Σύνταγµα Ιππικού προς τις Σέρρες. Το Σύνταγµα
αυτό είχε µόνο τρείς Ίλες γιατί η 4η Ίλη του είχε διατεθεί στην V Μεραρχία και
βρισκόταν στη ∆υτική Μακεδονία. Στις 30/10/1912 έφτασε στη Θεσσαλονίκη
απ'οπου αναχώρησε την εποµένη και έφτασε στο Σανδάλι, ανατολικά της
Εδεσσας, κοντά στον Μογλένιτσα ποταµό.
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Στις 03/11 /1912 το Στρατηγείο της Ταξιαρχίας έπαψε να υφίσταται
και τα Συν/τα υπάχθηκαν απευθείας στη Στρατιά.
β. Το 1ο Σύνταγµα Ιππικού
Αυτό από το Σανδάλι κινήθηκε δυτικά στις 04/11/1912 και στις 07/
11/1912 κατέλαβε την Φλώρινα προλαβαίνοντας το Σερβικό Ιππικό που έσπευδε
προς αυτή, συλλαµβάνοντας πολυάριθµους αιχµαλώτους και κατάσχοντας
µεγάλες ποσότητες πολεµικού υλικού. Το Γενικό Στρατηγείο συνεχάρη τον
∆ιοικητή του Συντάγµατος για την επιτυχία αυτή. Στη συνέχεια στις 12/11/1912
κατέλαβε την Καστοριά και στις 16/11 την Μπίγλιστα.
Από 19/11/1912 υπάχθηκε στο Τµήµα Στρατιάς που συγκροτήθηκε
από την III, IV και VI Μεραρχία και διακρίθηκε στον αγώνα για την κατάληψη της
Κορυτσάς, την οποία τελικά κατέλαβε η III Ηµιλαρχία στις 07/12/1912.
Στις 15/12/1912 το 1ο Σύνταγµα επανήλθε στην Φλώρινα και στις
19/12/1912 µεταφέρθηκε στη Θεσ/νίκη.
γ. Το 3ο Σύνταγµα Ιππικού
Αναχώρησε από το Λαγκαδά στις 29/10/1912 και έφτασε στις 31/
10/1912 στις Σέρρες, τις οποίες είχε καταλάβει ο Βουλγαρικός στρατός από τις
22/10/1912 και παρέµεινε εκεί ως φιλοξενούµενο, σε αντάλλαγµα των
Βουλγαρικών τµηµάτων που φιλοξενούνταν στη θεσ/νίκη.
Στις 11/05/1913 εν όψει της ρήξης µε τη Βουλγαρία η 1η
Επιλαρχία, η οποία µόνη είχε παραµείνει στις Σέρρες, αποχώρησε παρά την
ύποπτη επιµονή των Βουλγάρων να συνεχίσουν να την φιλοξενούν.
δ. Σύνταγµα Ιππικού Ηπείρου.
Στις 13/01/1913 αποβιβάστηκαν στην Πρέβεζα δύο Ίλες, η 3η του
1ου Συν/τος Ιππικού και η 3η και ο Ουλαµός Πολ/λων του 3ου Συν/τος Ιππικού,
υπό τη διοίκηση του Ανχη Ιππικού Π. Πιερράκου Μαυροµιχάλη. Στο τµήµα αυτό
προστέθηκε και η προϋπάρχουσα στην Ήπειρο 1η Ίλη του 2ου Συν/τος Ιππικού
και συγκροτήθηκε έτσι µία προσωρινή Μονάδα, το Σύνταγµα Ιππικού Ηπείρου. Το
Σύνταγµα Ιππικού Ηπείρου στάθµευσε στην περιοχή Πρεβέζης-Λούρου µέχρι
16/02/1913. Μετά από δύο ηµέρες όµως προωθήθηκε προς βορρά, έτσι ώστε
στις 19/02/1913, ηµέρα ενάρξεως της γενικής επιθέσεως κατά των Ιωαννίνων να
βρίσκεται στο Χάνι Εµίν-Αγά, όπου ήταν το Στρατηγείο του Αρχιστράτηγου
∆ιάδοχου Κων/νου.
Στις 21/02/1913 το Σύνταγµα Ιππικού Ηπείρου εισήλθε στα
Ιωάννινα και στη συνέχεια, προβαίνοντας σε καταδίωξη προς βορειοδυτικά,
κατέλαβε τα ∆ολιανά (27/02/1913), το ∆ελβινάκι (28/02/1913), το
Αργυρόκαστρο (03/03/1913) και το Τεπελένι
(05/03/1913), καταφέρνοντας να συλλάβει πλήθος αιχµαλώτων και
να κατασχέσει πολυάριθµο πολεµικό υλικό.
Στις 31/03/1913 οι Ίλες του 1ου και 3ου Συν/τος Ιππικού,
επιβιβάστηκαν στους Αγίους Σαράντα και επανήλθαν στις Μονάδες τους
διαλύοντας το Σύνταγµα Ιππικού Ηπείρου.
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TMHMA 7
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1.

Γενικά-∆ιάταξη

Ο ∆εύτερος Βαλκανικός Πόλεµος διεξήχθη µεταξύ Ελλάδας, Σερβίας,
Μαυροβουνίου αφενός και Βουλγαρίας αφετέρου. Αρχισε χωρίς να προηγηθεί
κήρυξη του στις 16/06/1913. Στις 27/06/1913 στον πόλεµο κατά της Βουλγαρίας
εισήλθε και η Ρουµανία, ενώ ακολούθησε και η Τουρκία στις 29/06/1913.
Ο πόλεµος έληξε µε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 29/11/1913,
µεταξύ των Βαλκανικών εµπόλεµων χωρών και το Σεπτέµβριο 1913 µε συνθήκη
µεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας.
Οι πολεµικές επιχειρήσεις µεταξύ του Ελληνικού Στρατού υπό τον
Βασιλέα Κωνσταντίνο και της ΙΙης Βουλγαρικής Στρατιάς υπό τον Στρατηγό
Νικόλαο Ιβάνωφ, άρχισαν στις 16/06/1913 και έληξαν µε ανακωχή στις 18/07/
1913, αφού διήρκεσαν 33 ηµέρες. Το κύριο θέτρο των επιχειρήσεων αυτών ήταν
η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.
Το Ιππικό µετείχε στον πόλεµο µε τις ακόλουθες δυνάµεις:
- Με µία µεγάλη Μονάδα, σαν Ιππικό Στρατιάς, την Ταξιαρχία Ιππικού, η
οποία ανασυστάθηκε τον Μάρτιο του 1913 και τέθηκε υπό την διοίκηση του Ανχη
Ιππικού Κων/νου Ζαχαρακόπουλου. Αυτή δε περιλάµβανε:
Το 1ο Σύνταγµα Ιππικού µε τρείς µόνο από τις τέσσερις Ίλες του,
αφού η 2η Ίλη είχε διατεθεί στην VII Μερ. και βρισκόταν στην περιοχή της
Νιγρίτας.
Το 3ο Σύνταγµα Ιππικού από τέσσερις Ίλες και Ουλαµό Πολυβόλων.
- Με την Iη, ΙΙη, ΙΙΙη, ΙVη, Vη, VIη, VIIη, VIIIη και Χη Ηµιλαρχία, οι
οποίες
υπάγονταν στις Μεραρχίες Πεζικού.
Στην Ηµερήσια Κατάσταση ∆υνάµεως του Στρατού Μακεδονίας της 18/
06/1913 η δύναµη του Ιππικού έχει ως εξής:
- Ταξιαρχία Ιππικού: Αξκοί 63, Οπλίτες 1315, Πολυβόλα 2, Ιπποι 1158.
- Σύνολο δυνάµεως Ηµιλαρχιών: Αξκοί 25, Οπλίται 698, Ιπποι 635.
2.

Πολεµικές Επιχειρήσεις

Η Ταξιαρχία Ιππικού ενώ στάθµευε στις 17/06/1913 στο Τεκελή
(Σίνδος), πήρε ∆ιαταγή του Γεν. Στρατηγείου να προελάσει την εποµένη στο
Σαρή-Παζάρ (Ανθό- φυτό) και να αποστείλει αναγνωρίσεις προς ΚιλκίςΜιχάλοβα.
Στις 18/06/1913 άρχισε η γενική προέλαση όλων των Ελληνικών
Μεραρχιών. ∆εξιά της Ταξιαρχίας ενεργούσε η III Μ. Π. και αριστερά της η Χ
Μ. Π. Η Ταξιαρχία είχε εντολή να συνεχίσει την εποµένη την προέλαση της προς
Κοτζά Οµερλή (Κάτω Απόστολοι) - Κρέτς (Αγ. Γεώργιος), προσφέροντας
σύνδεση αλλά και κάλυψη του κενού ανάµεσα στην Χ Μεραρχία Πεζικού που
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κατευθυνόταν προς την περιοχή της ∆οϊράνης και στην III Μεραρχία Πεζικού
που κατευθυνόταν προς το Κιλκίς.
Στις 19/06/1913 άρχισε η τριήµερη µάχη Κιλκίς-Λαχανά. Το
Βουλγαρικό Στρατηγείο, µόλις πληροφορήθηκε την παρουσία του Ελληνικού
Ιππικού στο Κρέτς (Αγ. Γεώργιος), απέσυρε το 10ο Σύν/γµα Βουλγαρικού
Ιππικού που µόλις είχε αφιχθεί στον Λαχανά και το κατηύθυνε στο Κρέτς.
Στις 20/06/1913 το 10ο Σύν/γµα Βουλγαρικού Ιππικού εµφανίζεται
στα αριστερά της III Μεραρχίας. Η Ταξιαρχία επιτίθεται κατά του
Βουλγαρικού Ιππικού µε την 1η Επιλαρχία του 1ου Συν/τος Ιππικού, αλλά
αναγκάζεται ν' ανακόψει τελικά την προχώρηση της, επειδή προσέκρουσε
σε τµήµατα εχθρικού Πεζικού. Το Βουλγαρικό Στρατηγείο µεταφέρει
σιδηροδροµικώς Τάγµα Πεζικού, το οποίο αποβιβάζεται στο Χατζή Γιουνάς
(Σταυροχώρι) και την αναγκάζει να συµπτυχθεί. Την ίδια µέρα αποσπάται η
1η Ίλη του 1ου Συν/τος Ιππικού στο Γενικό Στρατηγείο ως δύναµη ασφαλείας
και έτσι η Ταξιαρχία αποµένει µε έξι µόνο Ίλες.
Στις 21/06/1913 ξεκινάει από το Βεργετόρ προς Χατζή Γιουνάς
(Σταυροχώρι) και διακρίνει εκεί Βουλγαρικές φάλαγγες που υποχωρούσαν από
το πεδίο της µάχης του Κιλκίς, βαλλόµενες από το Πυρ/κό της ΙΙης
Μεραρχίας. Στις 10. 40 εκδίδεται η περίφηµη ∆ιαταγή του Αρχιστράτηγου
προς την Ταξιαρχία: 'Κιλκίς καταλαµβάνεται. Εχθρός καταδιώκεται.
Εξακριβώσατε διεύ-θυνσιν υποχωρήσεως. Καταδιώξατε απηνώς και αγρίως".
Το "και αγρίως" είχε προστεθεί ιδιοχείρως από τον Αρχιστράτηγο.
Ο ∆ιοικητής της Ταξιαρχίας διέταξε τότε επέλαση σε τρία κλιµάκια.
Τα δύο πρώτα αποτελούνταν από τις δύο Επιλαρχίες του 3ου Συν/τος Ιππικού,
το δε τρίτο από την Επιλαρχία που απέµεινε από το 1ο Σύνταγµα. Στο 1ο
Σύνταγµα δόθηκε η εντολή ενώ τα δύο κλιµάκια του 3ου Συν/τος θα
παρακολουθούσαν κατά πόδας τον εχθρό που υποχωρούσε, αυτό να
αποκλίνει αρχικά δυτικότερα και έπειτα να στραφεί δεξιά και ν'αποκόψει την
υποχώρηση τους προς Καλίνδρια. Το 1ο Σύν/γµα όµως δε συµµορφώθηκε µε
τη διαταγή του Ταξίαρχου.
Οι Επιλαρχίες του 3ου Συν/τος Ιππικού κατευθυνόµενες προς
Γραµµά-τινα (Ευκαρπία) προκάλεσαν σύγχυση στα εχθρικά τµήµατα των
οπισθοφυλακών, τα οποία έρριξαν τους γυλιούς και την εξάρτυση τους και
τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητα, αφήνοντας πολυάριθµους νεκρούς
σπαθισµένους και πάνω από εκατό αιχµαλώτους.
Την ίδια ηµέρα ενώ στο αριστερό η απόδοση του Ελληνικού Ιππικού
ήταν µάλλον µέτρια, στο δεξιό άκρο, στον Στρυµώνα ποταµό κοντά στη
γέφυρα της Καµήλας, αυτό θαυµατούργησε. Ορισµένα Βουλγαρικά τµήµατα
Πεζικού βλέποντας το Βουλγαρικό Πυρ/κό να υποχωρεί µε καλπασµό και
εκλαµβάνοντας το ως εχθρικό Ιππικό, κατελήφθησαν από πανικό. Το
Βουλγαρικό Στρατηγείο επίσης ταράχθηκε καθώς δεν είχε καµµία πληροφορία
για παρουσία εχθρικού Ιππικού στην περιοχή αυτή και έλαβε µέτρα στη γέφυρα
του Στρυµωνικού για να σταµατήσει την άτακτη υποχώρηση και να επιτύχει
την ανασύνταξη των Ταγµάτων που είχαν διαλυθεί.
Στις 22/06/1913 καθώς διερχόταν η Ταξιαρχία Ιππικού από την
στενωπό της Καλινδρίας ακολουθούµενη και από την III Μεραρχία, γύρω στις
11:00 υπέστη
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αιφνιδιασµό ενώ βρισκόταν σε φάλαγγα, δεχόµενη πυρά εχθρικού Πυρ/κού. Οι
δύο από τις Επιλαρχίες βγήκαν από τον δρόµο και καλύφθηκαν στα υψώµατα
δυτικά της Καλινδρίας, ενώ η τρίτη Επιλαρχία και η III Ηµιλαρχία που
ακολουθούσε ανατράπηκαν και έπεσαν στην Μεραρχία που ερχόταν πίσω. Ο
αιφνιδιασµός αυτός ακινητοποίησε για όλη την ηµέρα τις δύο αυτές µεγάλες
Μονάδες.
Στις 23/06/1913 η Ταξιαρχία βρίσκεται στα Πάταρα. Την εποµένη µε
διαταγή Γ. Σ. στρέφεται ανατολικά για να καταδιώξει τον εχθρό που υποχωρούσε
µέσω της κοιλάδας της Ροδοπόλεως, ενώ συγχρόνως αφήνει στην αριστερή
πτέρυγα της Στρατιάς την 4η Ίλη του 1ου Συν/τος Ιππικού για να αναγνωρίσει και
να εκκαθαρίσει το δρόµο ∆οΐράνης-Στρωµνίτσας.
Στις 25/06/1913 φτάνει στο Χατζή Μπεϋλίκ (Βυρώνεια) της κοιλάδας
της Ροδοπόλεως και την εποµένη προχωρώντας µε τις πέντε αποµείνασες Ίλες
της µπροστά από τις Ι και IV Μεραρχίες, προσκρούει σε εχθρική τοποθεσία 1 χλµ.
ανατολικά του Χατζή- Μπεϋλίκ (Βυρώνεια). Στη µάχη επεµβαίνουν για να
βοηθήσουν και οι εµπροσθοφυλακές του Πεζικού, αλλά καθηλώνονται και
αυτές και η κατάσταση ξεκαθαρίζει µόνο την επόµενη ηµέρα µε γενική επίθεση.
Στις 27/06/1913 µε διαταγή της Στρατιάς, στρέφεται πάλι προς τα
δυτικά και στη συνέχεια προς βορρά και φτάνει στην κοιλάδα του Στρούµνιτσα
και από κεί στην Μπέροβα (Βερτίοκος) της κοιλάδας του Μπρεγκάλνιτσα.
Τέλος από 01/07/1913 αποτελεί µέρος της Κεντρικής Ελληνικής
Στρατιάς, η οποία ανέρχεται την κοιλάδα του Στρυµώνα ανατολικά του ∆υτ.
Ορβήλου και εγκλωβισµένη σε στενό χώρο και σε ορεινό έδαφος δεν εµφανίζει
πλέον δράση.
ΤΜΗΜΑ 8
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ 1912-13
1.

Α' Βαλκανικός Πόλεµος

Κατά τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεµο το Ιππικό διαπνέονταν από
επιθετικό πνεύµα, όπως και όλος ο Στρατός και διακρινόταν για την
ορµητικότητα του. Οι ηγήτορες αυτού επέδειξαν σε πολλές περιπτώσεις
πρωτοβουλία, τόλµη και αποφασιστικότητα. Η Ταξιαρχία Ιππικού όµως
επικρίθηκε για διστακτικότητα τις πρώτες ηµέρες των επιχειρήσεων. Πάνω σ'
αυτό πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Πρώτον, η Ταξιαρχία Ιππικού
συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στον πόλεµο αυτόν και δεν υπήρχε
προηγούµενη εµπειρία διοικήσεως αυτού του Σχηµατισµού, όπως βέβαια και
των Μεραρχιών Πεζικού. ∆εύτερον, το Γενικό Στρατηγείο στερούνταν επίσης της
εµπειρίας ορθής χρησιµοποίησης του Ιππικού στο πεδίο της µάχης. Αν είχε
χρησιµοποιηθεί σωστά στην περίπτωση π. χ. των Γιαννιτσών, δεν θα µιλούσαµε
για µάχη εκ συναντήσεως. Τρίτον, η Ταξιαρχία βρέθηκε ορισµένες φορές χωρίς
διαταγές από το Γενικό Στρατηγείο, σε µιά περίπτωση µάλιστα ρωτούσε την V
Μεραρχία αν είχε διαταγές από το Γενικό Στρατηγείο. Από τη δράση της
Ταξιαρχίας Ιππικού οφείλεται να εξαρθούν η κατάληψη της Κοζάνης από
Επιλαρχία του 1ου Συντάγµατος στις 11 Οκτωβρίου και η διαβίβαση της πολύ
σηµαντικής πληροφορίας από την Ταξιαρχία προς το Γενικό Στρατηγείο στις 26
Οκτ. , ότι βουλγαρική Ιλη Ιππικού κινούνταν στο χ.
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Γυναικόκαστρο και σε απόσταση τριών ωρών πορείας περίπου δύναµη
βουλγαρικής Ταξιαρχίας προηγούµενη µιας Μεραρχίας. Συχνά
παραβλέπεται η δράση των Ηµιλαρχιών των Μεραρχιών Πεζικού, οι
οποίες αποτελούσαν το ένα τρίτο της συνολικής δυνάµεως Ιππικού, των
οποίων οι αναγνωρίσεις και οι πληροφορίες ήταν ζωτικής σηµασίας για
την εκτέλεση των αποστολών των Μεραρχιών Ιππικού. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται η κατάληψη της Βέροιας στις 16 Οκτωβρίου από την
Ηµιλαρχία της IV Μεραρχίας και η επίδοση του εγγράφου παράδοσης της
Θεσσαλονίκης, από την τουρκική αντιπροσωπεία στην Ηµιλαρχία της Ι
Μεραρχίας, στις 26 Οκτωβρίου στο χ. Ν. Μαγνησία
Εκεί όπου η δράση του Ιππικού υπήρξε αξιοθαύµαστη, είναι στις
επιχειρήσεις της ∆υτικής Μακεδονίας. Το 1ο Σύνταγµα Ιππικού κατέλαβε
τη Φλώρινα στις 7 Νοεµβρίου, την Καστοριά στις 11 Νοεµβρίου και
συνέβαλε κατά πολύ στις επιχειρήσεις στη Β. Ήπειρο που µεταξύ των
άλλων είχαν ως συνέπεια την απελευθέρωση της Κορυτσάς, στην οποία
πρώτη εισήλθε στις 7 ∆εκεµβρίου η Ηµιλαρχία της III Μεραρχίας.
Γενικότερα, η κατάληψη από το Ιππικό της Φλώρινας και µεγάλης
περιοχής της ∆υτ. ΜεκεδονΙας υπήρξε µεγάλο κατόρθωµα εθνικής
σηµασίας, γιατί σύµφωνα µε το δίκαιο του πρώτου καταλαβόντος που
ίσχυε σ' εκείνον τον πόλεµο, ήταν πολύ πιθανό πρώτοι να ήταν οι Σέρβοι,
των οποίων το Ιππικό έφτασε πεντέµισυ ώρες µετά την κατάληψη της
από το Ελληνικό Ιππικό.
Το Ιππικό (Ταξιαρχία και 1ο ΣΙ) από 4 Οκτωβρίου µέχρι 20
∆εκεµβρίου 1912, δηλαδή επί 78 ηµέρες, από τις οποίες 10 ήταν ηµέρες
µάχης, 27 αναπαύσεως και µόνο 41 πορείας, διάνυσε 1218 χιλιόµετρα.
2.

Β' Βαλκανικός Πόλεµος

Η συµβολή του Ελληνικού Ιππικού στο ∆εύτερο Βαλκανικό
πόλεµο περιγράφεται µεταξύ άλλων και από τον ∆ιοικητή της 2ης
Βουλγάρικης Στρατιάς Στρατηγό Ιβάνωφ στο βιβλίο του Ό Βαλκανικός
Πόλεµος 1913", όπου γράφει:
"Λίαν ενωρίς όµως την πρωίαν της 22ας Ιουνίου, ενώ
παρετάχθηκαν τα τµήµατα ταύτα (µεταγωγικά και ίπποι του Στρατηγείου
και ∆ιοικήσεως µετόπισθεν) κλιµακηδόν από της αµαξιτής οδού προς
Σιδηρόκαστρον (∆εµίρ Χισσάρ) κάποιος εκ του συγκροτήµατος
επροχώρησε και άρχισε να φωνάζη, Ελληνικόν Ιππικόν! Ελληνικόν
Ιππικόν!
Ο ∆/ντής µετόπισθεν και όλοι οι Αξ/κοί προεπορεύοντο. Εκ της
προηγουµένης εσπέρας το φρόνηµα των ανδρών ήτο εξηµµένον εκ της
διαδόσεως περί εµφανίσεως Ελληνικού Ιππικού, η δε άγνωστος αυτή
κραυγή εµφανίσεως εχθρικού Ιππικού επέφερε τροµακτικόν αποτέλεσµα.
Έκαστος, ακούσας ή µη, αντιληφθείς ή µη περί τίνος επρόκειτο,
εγκατέλειπεν φάλαγγα, οχήµατα, αποσκευάς, αρχεία και ετρέπετο εις
άτακτον φυγήν. Οι πλείστοι δεν εσταµάτησαν, ειµή, εις την Ανω
Τζουµάγιαν και άλλοι εις το Νευροκόπιον, κατωρθώθη δ' εν µέρος αυτών
ν' αναχαιτισθή και ανασυνταχθή προ του ∆εµίρ Χισσάρ (Σιδηρόκαστρο). "
Σε άλλο δε σηµείο αναφέρει:
"(...) Κονιορτός µέχρι νεφών και επί της οδού και εκατέρωθεν
αυτής απειράριθµοι φυγάδες, άνδρες, γυναίκες, στρατιώται και κτήνη.
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Οι άνθρωποι είχον την όψιν φρενοβλαβών και µόλις, δια της φράξεως
της οδού δια των αυτοκινήτων, κατωρθώθη να σταµατήσουν δύο έφιπποι
πυροβοληταί, οίτινες εχρειάσθησαν λεπτά τινά µέχρις ότου συνέλθουν και
οµιλήσουν. Οι Στρατιώται ούτοι, ούτινες µόλις συνεκρατούντο, εδιηγήθησαν ότι
εις τον Σταθµόν του Σιδηροκάστρου ανεφάνη Ελληνικόν Ιππικόν, το οποίον
κατεσπάθιζεν ό, τι εύρισκεν ενώπιον του και ότι αυτοί µετ' άλλων, τους οποίους
υπεδείκνυον επί της αµαξιτής οδού, µόλις κατώρθωσαν να διαφύγουν. Πριν ή
τελειώσουν την αφήγησίν των καλπάζοντες εχάθησαν προς τα ενδότερα, εν ριπή
οφθαλµού".
Και καταλήγει: (...) Ο ∆/τής της Στρατιάς, θεωρήσας ως πιθανήν την
παρουσίαν (Ελληνικού Ιππικού εις ∆. Χισσάρ) τοσούτον µάλλον καθ' όσον και αι
γέφυραι του Στρυµώνος την νύκτα ταύτην αφέθησαν κεναί και από της 19ης
Ιουνίου, οπότε ανεφάνη το Ελληνικόν Ιππικόν εις περιοχήν Κιλκίς, δεν είχον
νεωτέρας πληροφορίας και ηδύνατο κατά το διάστηµα τούτο να έχη µεταφερθή
αλλαχού, επανήλθεν εις Πετρίτσιον, οπόθεν, πληροφορηθείς ότι από τίνων ωρών
ο τηλέγραφος του ∆. Χισσάρ δεν απαντά, ανεχώρησαν δια Στρώµνιτσαν."
ΤΜΗΜΑ 9
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
Μετά τη λήξη του Ελληνοβουλγαρικού πολέµου ανασυγκροτήθηκε το 2ο
Συν/µα Ιππικού από τις Ηµιλαρχίες των Μεραρχιών.
Με τον Οργανισµό του Στρατού του ∆εκεµβρίου 1913 καθορίστηκε η
οργάνωση του Ιππικού ως εξής:
Πρόβλεψη για την δηµιουργία Μεραρχίας Ιππικού που θα αποτελούνταν από
δύο Ταξιαρχίες. Συγκροτήθηκε µόνο η 1η και την αποτελούσαν το 1ο και 3ο
Σύνταγµα Ιππικού, καθώς και µία Έφιππη Πολυβολαρχία. Συγκροτήθηκαν, ακόµα,
τέσσερα Μεραρχιακά Συντάγµατα, το Α' µε έδρα την Αθήνα, το Β' µε έδρα το
Αργος, το Γ' µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και το ∆" µε έδρα τις Σέρρες. Τα
Συντάγµατα της Ταξιαρχίας αποτελούνταν από τέσσερις Ίλες, ενώ τα υπόλοιπα
από δύο, µε προοπτική αύξησης τους. Συγκροτήθηκε επίσης, η Ε' Επιλαρχία µε
έδρα τα Γιάννενα, η οποία κατά τη διάρκεια της επιστρατεύσεως του 1915
µετονοµάστηκε σε Ε' Σύνταγµα Ιππικού. Τα τέσσερα αυτά Συντάγµατα µαζί µε
την Επιλαρχία χρησίµευσαν ως Ιππικό των αντίστοιχων Σωµάτων Στρατού. Έδρα
της Μεραρχίας ορίσθηκε η Θεσσαλονίκη.
Ο οπλισµός του Ιππέα περιελάµβανε: για τους Λοχίες, τους ∆εκανείς, τους
Σαλπιγκτές και τους Ιππείς, εκτός από τους χειριστές πολυβόλων, σπαθί και
αραβίδα. Για τους πολυβολητές αραβίδα, και για τους ρυταγωγείς περίστροφο.
ΤΜΗΜΑ 10
Ο Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Αν και η συµµετοχή της στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο έγινε καθυστερηµένα, η
Ελλάδα προσέφερε µεγάλη βοήθεια στους Συµµάχους (Αντάντ), στις µάχες στις
οποίες ο Ελληνικός Στρατός έλαβε µέρος, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις του
Μακεδονικού Μετώπου. Η συµµετοχή των Ελλήνων στρατιωτών στο πλευρό των
νικητών Συµµάχων είχε ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να κερδίσει, µε την συνθήκη
των Σεβρών και του Νεϊγύ, τις περιοχές της ∆υτικής και Ανατολικής Θράκης.
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Το Ιππικό για να συµµετάσχει στις επιχειρήσεις στη Μακεδονία συµπλήρωσε
µε δυνάµεις του 1ου Συν/τος το 3ο Σύνταγµα του, το οποίο συγκροτήθηκε
από τέσσερις Ίλες και Πολυβολαρχία, µε ∆ιοικητή τον Σχη Ιππικού
Γεώργιο Σκανδάλη. Η Ταξιαρχία Ιππικού διαλύθηκε, το 1ο Συν/µα
συγκρότησε µία Πεζοπόρο Επιλαρχία και τα Συντάγµατα Ιππικού των Σ. Σ.
διαλύθηκαν και συγκρότησαν τις Ηµιλαρχίες των Μεραρχιών Ι, II, III, IV,
Κρητών, Σερρών, Αρχιπελάγους, IX, XIII και XIV.
Το 3ο Σύνταγµα Ιππικού σηµείωσε αξιόλογη δράση στη Μακεδονία. Στις
10 Σεπτεµβρίου 1918 οι Σύµµαχοι διέσπασαν το µέτωπο που είχαν
δηµιουργήσει οι Βούλγαροι και οι Γερµανοί στους τοµείς Μοναστηρίου-Αξιού∆οιράνης και ανάγκασαν τον εχθρό να υποχωρήσει βόρεια και
βορειοανατολικά. Το 3ο Σύνταγµα Ιππικού ενήργησε, υπό την ∆ιοίκηση της
1ης Οµάδας Μεραρχιών στον τοµέα του Αξιού ποταµού, και έλαβε εντολή να
κινηθεί από την Μαγίνα βόρεια της Γευγελής προς Χούντοβο και να
εγκαταστήσει προγεφύρωµα στην ανατολική όχθη του Αξιού για να µπορέσει να
προελάσει η 1η Οµάδα Μεραρχιών. Η αποστολή αυτή δεν στάθηκε δυνατό να
διεκπεραιωθεί, επειδή η γέφυρα στο Χούντοβο ήταν τελείως κατεστραµµένη
και οι εχθρικές δυνάµεις αντέδρασαν µε σφοδρά πυρά στην προσπάθεια των
Ελλήνων Ιππέων για την δηµιουργία προγεφυρώµατος. Πέτυχαν, όµως, οι
Έλληνες Ιππείς να διατηρήσουν στενή επαφή µε τον εχθρό.
Την εποµένη µέρα 11 Σεπτεµβρίου, µε πρωτοβουλία του ∆ιοικητή του, το
3ο Σύνταγµα, αφού πέρασε τον Αξιό από κάποιον πόρο, κινήθηκε προς το
Βαλάντοβο µε σκοπό να καταδιώξει και να αποκόψει τον εχθρό που
υποχωρούσε από το µέτωπο Γευγελής- ∆οϊράνης. Παρά τη σθεναρή
αντίσταση που συνάντησε, µία Ιλη του Συντάγµατος κατόρθωσε στις 14:00
να κυριεύσει το Βαλάντοβο, να συλλάβει αιχµαλώτους και να κυριεύσει
εγκαταλελειµµένο πολεµικό υλικό. Επίσης περιέθαλψε γύρω στους 100
τραυµατίες, τους οποίους βρήκε σε άθλια κατάσταση στο νοσοκοµείο.
Στις 12 και 13 Σεπτεµβρίου το Σύνταγµα τέθηκε υπό τη διοίκηση της XVI
Γαλλικής Μεραρχίας και έκανε αναγνωρίσεις κοντά στο Χούντοβο. Όταν
άρχισε η υποχώρηση των Γερµανοβουλγάρων στις 14 Σεπτεµβρίου, οι
Έλληνες Ιππείς, αφού ξανατέθηκαν υπό τη διοίκηση της 1ης Οµάδας
Μεραρχιών, κινήθηκαν προς την Πλασκοβίτσα. Κατέλαβαν την Ροδοβίτσα και
µε δική τους πρωτοβουλία κατευθύνθηκαν προς το Πέτσοβο. Μέσα από το
δύσβατο όρος Πλασκοβίτσα έφθασαν στην κοιλάδα του ποταµού
Μπρεγκάλνιτσα στις 17 Σεπτεµβρίου, όπου πληροφορήθηκαν ότι είχε
υπογραφεί ανακωχή. Τότε το 3ο Σύν/µα επανήλθε αµέσως στο Ελληνικό
έδαφος, σταθµεύοντας όλο τον χειµώνα 1918-1919 στο 70 χλµ. της οδού
Θεσ/νίκης-Σερρών και στη συνέχεια στην Καβάλα.
Η Πεζοπόρος Επιλαρχία του 1ου Συν/τος Ιππικού, µε ∆ιοικητή τον Επχο
Γεώργιο Γιαννακόπουλο, η οποία στάθµευε στον Πύργο Ηλείας από την εποχή
του περιορισµού του Ελληνικού Στρατού νότια του Ισθµού, µεταφέρθηκε το
1918 στη Μακεδονία και στρατοπέδευσε στην περιοχή Νάρες (Ν.
Φιλαδέλφεια). Στη συνέχεια στάθµευσε στη Θεσσαλονίκη ως Φρουρά της
πόλεως και στις 21/05/ 1919 ανασυγκροτήθηκε σε 1ο Σύνταγµα Ιππικού, µε
τέσσερις Ίλες και Ουλαµό Πολυβόλων, ύστερα από προµήθεια ίππων από τα
αγγλικά στρατεύµατα Μακεδονίας.
Οµοίως το ίδιο έτος ανασυγκροτήθηκε το Β' Σύν/µα Ιππικού από το
Εµπεδο
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Ιππικό Θεσ/νίκης, το οποίο µετά από λίγο διαλύθηκε και συγκρότησε την Ίλη
Στρατιάς Θράκης.
Το 1919 επίσης συγκροτήθηκε και η Ηµιλαρχία της VIII Μεραρχίας από
το Εµπεδο Ιππικό Θεσσαλονίκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 11
ΓΕΝΙΚΑ
Η συµµετοχή της Ελλάδας στις νικηφόρες µάχες στο Μακεδονικό Μέτωπο
και στην εκστρατεία της Ουκρανίας έδωσε την δυνατότητα στους Έλληνες να
διεκδικήσουν περιοχές από χρόνια υποδουλωµένες, µεταξύ των οποίων ήταν και
τµήµα της Μικράς Ασίας.
Η Μικρασιατική εκστρατεία άρχισε στις 15/05/1919, ηµέρα κατά την οποία τα
πρώτα τµήµατα της 1ης Μεραρχίας αποβιβάστηκαν στην Σµύρνη και έληξε στις
05/09/1922, οπότε και τα τελευταία στοιχεία του Γ' Σ. Σ. εγκατέλειψαν την
Μικρασιατική γη. Η εκστρατεία αυτή διήρκεσε τρία χρόνια και τέσσερις µήνες.
Με το γενικό τίτλο Μικρασιατική εκστρατεία νοείται σειρά πολεµικών
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ως εξής:
- Επιχειρήσεις του Ιουνίου του 1919.
- Επιχειρήσεις του καλοκαιριού του 1920.
- Επιχειρήσεις του Μαρτίου του 1921.
- Επιχειρήσεις του Ιουνίου-Ιουλίου του 1921.
- Επιχειρήσεις του Αυγούστου-Σεπτεµβρίου του 1921.
- Η Τουρκική επίθεση του Αυγούστου του 1922.
Μεταξύ των επιχειρήσεων του καλοκαιριού του 1920 και του Μαίου του 1921
παρεµβάλλεται ως επεισόδιο η κατάληψη της Ανατ. Θράκης από τον Ελληνικό
Στρατό.
Κατά τις επιχειρήσεις του Ιουνίου του 1919 αρχηγός του Ελληνικού Στρατού
Κατοχής ήταν ο Αντιστράτηγος Κων/νος Νίδερ, υπαγόµενος στο Γενικό
Στρατηγείο. Στις επιχειρήσεις του καλοκαιριού του 1920 Αρχηγός του Στρατού
ήταν ο Αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος. Στις 09/11/1920 το Γενικό
Στρατηγείο µετονοµάστηκε σε Στρατιά Μικράς Ασίας. Κατά τις επιχειρήσεις του
1921 Αρχιστράτηγος στην Μικρά Ασία ήταν ο Αντγος Αναστάσιος Παπούλας και
κατά την Τουρκική επίθεση του Αυγούστου 1922 ο Αντγος Γεώργιος Χατζανέστης.
∆ιοικητής των αντιπάλων Τουρκικών δυνάµεων που συγκροτούσαν τη
Στρατιά ∆υτικού Μετώπου, ήταν ο Σχης Ισµέτ Μπέης. Από 07/11/1920 το
∆υτικό Μέτωπο χωρίστηκε σε ∆υτικό, από τον Εύξεινο µέχρι την Κιουτάχεια,
όπου τη διοίκηση διατήρησε ο Ισµέτ Μπέης και Νότιο, από Κιουτάχεια προς νότο,
όπου τη διοίκηση είχε ο Σχης Ρεφάτ Μπέης. Από το δεύτερο δεκαήµερο του
Ιουλίου 1921, Αρχιστράτηγος του Τουρκικού Στρατού ήταν ο Στρατηγός
Μουσταφά Κεµάλ πασσάς.
Στις επιχειρήσεις της Θράκης ∆ιοικητής της Ελληνικής Στρατιάς Θράκης
ήταν ο Αντγος Παµίκος Ζυµβραράκης, ενώ του Τουρκικού στρατού ο ∆ιοικητής
του Α' Σ. Σ., Σχης Τζαφέρ Ταγιάρ Μπέης.
Το Ιππικό µετείχε, µε τις Μονάδες του να αναπτύσσονται προοδευτικά, σε
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όλες τις πολεµικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα στη Μικρά Ασία, καθώς και
στην κατάληψη της Ανατ. Θράκης.
ΤΜΗΜΑ 12
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΜΑΙΟ 1919 ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟ 1921
1.

Επιχειρήσεις του Ιουνίου 1919

Η περίοδος µέχρι το Μάϊο του 1920 υπήρξε περίοδος αναγκαστικής
αναµονής για τον Ελληνικό Στρατό. Η δράση όµως του Ιππικού υπήρξε αξιόλογη,
σε τέτοιο µάλιστα βαθµό, ώστε ο Στρατηγός Νίδερ, Αρχηγός του Ελληνικού
Στρατού, όταν του ζητήθηκε από το Γενικό Στρατηγείο η επιστροφή του 3ου
Συντάγµατος Ιππικού για να συµµετάσχει στις επιχειρήσεις της ∆υτικής Θράκης,
ανέφερε ότι η παραµονή του στη Μικρά Ασία ήταν αναγκαία.
Η Συµµαχική απόφαση για την κατάληψη της Σµύρνης άρχισε να
υλοποιείται το πρωινό της 15ης Μαΐου 1919 µε την απόβαση των πρώτων
Τµηµάτων του Ελληνικού Στρατού υπό την ∆ιοίκηση του Συνταγµατάρχη
Ζαφειρίου. Μεταξύ των τµηµάτων που αποβιβάστηκαν στη Σµύρνη ήταν και το
3ο Σύνταγµα του Ιππικού, το οποίο αποτελούνταν από τέσσερις Ίλες και µια
Πολυβολαρχία των τριών Ουλαµών Πολυβόλων. Το Σύνταγµα αυτό διοικούνταν
από τον Συνταγµατάρχη Σκανδάλη Γεώργιο και έφθασε στη Σµύρνη το µεσηµέρι
της 31ης Μαΐου προερχόµενο από το λιµάνι των Ελευθερών. Προσωρινά
εγκαταστάθηκε στο προάστιο Μερσινλή.
Το 3ο Σύνταγµα Ιππικού διέθεσε τµήµατα του, από Ουλαµό µέχρι
Επιλαρχία, για να αντιµετωπιστεί η Τουρκική απειλή στους εξής τοµείς: κοιλάδα
Καΐκού ποταµού (Τοµέας Περγάµου), κοιλάδα Ερµή ποταµού (Τοµέας
Μαγνησίας), κοιλάδες Καιστρου και Μαιάνδρου ποταµών (Τοµέας Αΐδινίου). Μ'
αυτόν τον τρόπο το Ιππικό βοήθησε στις καταλήψεις των περιοχών της
Περγάµου στις 20 Ιουνίου 1919 και του Αΐδινίου στις 3 Ιουλίου 1919. Εστειλε
επίσης µια Επιλαρχία στις Σάρδεις, η οποία διέλυσε τα εχθρικά στρατεύµατα
που είχαν συγκεντρωθεί. Στις 29 Ιανουαρίου 1920 λόγω επεκτάσεως του
µετώπου αποφασίστηκε η ενίσχυση της Στρατιάς της Μικράς Ασίας. Μεταξύ
των ενισχύσεων ήταν και το ανασυγκροτηµένο 1ο Σύνταγµα Ιππικού µε
∆ιοικητή τον Συνταγµατάρχη Πανουσόπουλο. Το Σύνταγµα αυτό
στρατοπέδευσε στην περιοχή του Παραδείσου Σµύρνης, όπου έφτασε το
πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου.
2
α.

Επιχειρήσεις του καλοκαιριού 1920

Μικρά Ασία
Η δύναµη του Κεµαλικού Στρατού που συνεχώς αυξανόταν και ο
κίνδυνος που προδιαγραφόταν από τις επαναστατικές κινήσεις των Τούρκων στη
Θράκη οδήγησε τους Συµµάχους στην έγκριση της Ελληνικής πρότασης για
εξασφάλιση των ∆αρδανελλίων. Το σχέδιο των Ελλήνων προέβλεπε την
κατάληψη καταρχήν της Πανόρµου και της Προύσας και στη συνέχεια της
Ανατολικής Θράκης. Το Γενικό Στρατηγείο πριν από την έναρξη των
επιχειρήσεων θεώρησε αναγκαία και την κατάληψη της Φιλαδέλφειας.
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Στις 9 Ιουνίου άρχισε η προέλαση του Ελληνικού Στρατού που
αποσκοπούσε στη διάλυση εχθρικών συγκεντρώσεων στις περιοχές
Σαλιχλί-Φιλαδέλφειας (στην κοιλάδα του Ερµού) και Αξαρίου-Σαρχανλί (στην
κοιλάδα του Υλλου).
Το 3ο Σύνταγµα Ιππικού, µε διοικητή τον Ανχη Ιππικού
Εµµανουήλ Μαθιουδάκη και το 1ο Σύν/µα Ιππικού µε διοικητή τον Σχη Β.
Πανουσόπουλο, συγκροτήθηκαν σε Ταξιαρχία Ιππικού υπό τον Σχη Β.
Πανουσόπουλο. Σ' αυτή δόθηκε εντολή να συγκεντρωθεί πίσω από XIII
Μεραρχία, να καλύψει την αριστερή πτέρυγα της και να ενεργήσει προς
εκµετάλλευση της επιτυχίας. Οι ανάγκες όµως των επιχειρήσεων σε Ιππικό
επέβαλαν στο Γεν. Στρατηγείο τη διάθεση του 3ου Συν/τος στο Σ. Σ.
Σµύρνης, το οποίο διέθεσε τη µεν ΙΙη Επιλαρχία του Επχου Ιωαν.
Τσαγγαρίδη µε Ουλαµό Πολυβόλων στην XIII Μεραρχία, το δε υπόλοιπο
Συν/µα το κράτησε στη διάθεση του.
Έτσι για την εκτέλεση της αποστολής της Ταξιαρχίας Ιππικού
απέµεινε µόνο το 1ο Σύν/µα Ιππικού.
Οι πιο χαρακτηριστικές επιχειρήσεις είναι η πεζοµαχία της
Επιλαρχίας Τσαγγαρίδη στο Κερεµέτς (09/06/1920), η επέλαση του 1ου
Συν/ τος Ιππικού στο Μπιν Τεπέ κατά του αµυνόµενου ακόµη Τουρκικού
Ιππικού (10/ 06/1920), η πεζοµαχία και επέλαση της Επιλαρχίας Τσαγγαρίδη
κατά Πεζικού (11/06/1920), η κατάληψη την ίδια ηµέρα της Φιλαδέλφειας από
το 1ο Σύν/µα Ιππικού, η κατάληψη από το 3ο Σύν/µα Ιππικού υπό την διοίκηση
του ∆κτή του Σ. Σ. Σµύρνης Αντγου ∆ηµ. Ιωάννου του Αξαρίου (10/06/1920)
και του Κιρκαγάτς µετά από πεζοµαχία της Επιλαρχίας Γ. Γιαννακόπουλου
και έφιππο ελιγµό της Ηµιλαρχίας Αρχιπελάγους, η οποία κατάφερε να
καταλάβει την πόλη Σόµα, όπου µετά από λίγο έφτασε και ο ∆κτής του Σ. Σ.
επικεφαλής του 3ου Συν/τος Ιππικού.
Στις 12/06/1920 όταν διατάχθηκε αναστολή της προελάσεως,
το µεν 1ο Συν/µα Ιππικού βρισκόταν στην περιοχή της Φιλαδέλφειας, το δε
3ο, εκτός από µία Επιλαρχία στη Σόµα, ενώ η Ι Επιλαρχία του διατάχθηκε
να παραµείνει σταθµευµένη στο Γκελεµπέ, όπου είχε βρεθεί κατά την
αναστολή των επιχειρήσεων.
Στις 15/06/1920 τη διοίκηση της Ταξιαρχίας Ιππικού, η οποία
τελικά συγκροτήθηκε, ανέλαβε ο Σχης Ιππικού Παναγ. Νικολαίδης, ο
οποίος εγκατέστησε το Στρατηγείο του στο Αξάριο.
Στις 16/06/1920 την διοίκηση του 3ου Συν/τος Ιππικού ανέλαβε
ο νεο τοποθετηθείς Ανχης Ιππικού Ευάγγελος Κούζης. Την ίδια ηµέρα
επαναλήφθηκαν οι επιχειρήσεις που είχαν ανασταλεί, µε µέτωπο προς
βορρά, µε σκοπό τη διάλυση των εχθρικών συγκεντρώσεων που
βρίσκονταν στο Αδραµµύτιο, στο Κιρεσούν και στο Μπαλούκ-Εσσέρ, στην
σιδηροδροµική γραµµή προς Πάνορµο και την κατάληψη των περιοχών
αυτών. Τις επιχειρήσεις διηύθυνε αυτοπροσώπως ο Αρχηγός Στρατιάς Μ. Α.
Αντγος Λεωνίδας Παρα-σκευόπουλος.
Με διαταγή της Στρατιάς καθοριζόταν ως χώρος
συγκέντρωσης της Ταξιαρχίας Ιππικού το Γκελεµπέ. Επειδή όµως δεν
κατορθώθηκε η συγκέντρωση εκεί της Ταξιαρχίας µέχρι 16/06, η Ι Επιλαρχία
του 1ου Συν/τος Ιππικού, µε διοικητή τον Επχο Βασ. Ιωαννίδη διατέθηκε στην
Μεραρχία Σµύρνης. Η Επιλαρχία αυτή έφτασε προπορευόµενη της Μερ.
Σµύρνης στο Αιτσµπατς στις
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17/06/1920 και κατέλαβε θέσεις στα γύρω υψώµατα για να αποκόψει µία εχθρική
φάλαγγα που αποσυρόταν προς βορρά και να την προσβάλει µε πυρά. Εκεί
δέχθηκε επίθεση από εχθρικό Ιππικό, την οποία αντιµετώπισε η έφιππη εφεδρεία
της που κατόρθωσε να το ανατρέψει και να το καταδιώξει. Το εχθρικό Πεζικό
πανικοβλήθηκε και διαλύθηκε, µε αποτέλεσµα να συλληφθούν πάνω από χίλιοι
αιχµάλωτοι µε τέσσερα πολυβόλα και να σπαθιστούν περίπου διακόσιοι.
Το βράδυ της 18/06/1920 επιτεύχθηκε τελικά η συγκέντρωση όλης
της Ταξιαρχίας στη Μεντεχώρα, Β. ∆. του Μπαλούκ Εσσέρ.
Στις 20/06/1920 συµπληρώθηκε το Επιτελείο της Ταξιαρχίας και
ανέλαβε Επιτελάρχης της ο Επχος Ιωαν. Τσαγγαρίδης. Την ίδια µέρα ανέλαβε
την διοίκηση του 1ου Συν/τος Ιππικού ο Ανχης Ιππικού Ανδρέας Λάγγουρας.
Στις 25/06/1920 η Ταξιαρχία Ιππικού, καθώς προχωρούσε από
Κρεµαστή προς Προύσα, προσέκρουσε σε εχθρική τοποθεσία περίπου 10 χλµ
δυτικά της Προύσας και άρχισε σκληρό αγώνα για να άρει την αντίσταση, στον
οποίο ενεπλάκη και η Μερ. Αρχιπελάγους µε το Πυροβολικό της, υποβοηθώντας
έτσι τα τµήµατα που µάχονταν πεζή να διώξουν τον εχθρό, ο οποίος συµπτύχθηκε
εσπευσµένα προς ανατολάς. Η Ταξιαρχία Ιππικού άρχισε τότε καταδίωξη και
µπήκε στην Προύσα µε το 3ο Σύνταγµα Ιππικού. Η καταδίωξη συνεχίστηκε µέχρι
και 15 χλµ ανατολικά της Προύσας και παρατάθηκε µέχρι τις 15:30, οπότε και
διαλύθηκαν τα εχθρικά τµήµατα, τα οποία εγκατέλειψαν στο δρόµο το υλικό
τους, πέταξαν τα όπλα και την εξάρτυση τους και στράφηκαν προς τους αγρούς
όπου και συνελήφθησαν πάνω από διακόσιοι αιχµάλωτοι και πολλοί σπαθίσθηκαν.
Η Ταξιαρχία αφού παρέµεινε στις 28/06/1920 στην Προύσα,
µεταστάθµευσε την εποµένη στο 7ο χλµ της οδού Προύσας- Μουδανιών, όπου
το µεν 1ο Σ. Ι. διατάχθηκε να µεταβεί στα Μουδανιά για να σταλεί στη Θράκη, η δε
∆ιοίκηση της Ταξιαρχίας µε το 3ο Σ. Ι. διατάχθηκε να µετασταθµεύσει στην
περιοχή Πανόρµου.
β. Κατάληψη της Ανατολικής Θράκης
Οι επιχειρήσεις για την κατάληψη της Ανατολ. Θράκης άρχισαν στις
07/07/1920 και έληξαν στις 13/07/1920 αφού διήρκεσαν 7 µέρες και
διεξήχθησαν µε απόβαση στη Ραιδεστό της Μερ. Σµύρνης ενισχυµένης και µε
προέλαση από τον Εβρο της IX Μεραρχίας και της Μερ. Ξάνθης.
Το 1ο Σ. Ι. αφού µεταφέρθηκε ατµοπλοικώς από τα Μουδανιά στην
Αλεξανδρούπολη, συγκεντρώθηκε στη µονή ∆αδιάς, 8 χλµ νότια από το Σουφλί
και πέρασε τον Εβρο στις 11/07/1920. Η ∆ιοίκηση της Ταξιαρχίας µε το 3ο Σ. Ι.
(πλην της 3ης Ιλης του) αποβιβάστηκε στη Ραιδεστό στις 09/07/1920.
Αξιοµνηµόµευτο γεγονός αυτών των επιχειρήσεων είναι η επέλαση
Ουλαµού της 1ης Ίλης του 1ου Σ. Ι. στις 11/07/1920 και ώρα 09:00 στο Νταρ
Ντερά, 6 χλµ Β. ∆. του Μπαµπά Εσκί, κατά οµάδας 25 έφιππων Τούρκων, µεταξύ
των οποίων βρισκόταν ο Αρχηγός του Τουρκικού Στρατού Θράκης, Σχης Τζαφέρ
Ταγιάρ µε πολιτική περιβολή. Αυτός χωρίς να αναγνωριστεί και καταδιωκόµενος
από τους ιππείς, έπεσε από το άλογο του και περιήλθε σε αφασία για πολλές
ώρες. Επειδή θεωρήθηκε νεκρός εγκαταλείφθηκε εκεί και την άλλη µέρα
αναγνωρίστηκε από Έλληνες χωρικούς καθώς περιπλανιόταν στο χωριό
Μποστανλί. Αυτοί τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στον Ελληνικό Στρατό.

33

Στις επιχειρήσεις κατάληψης της Ανατ. Θράκης συµµετείχε
και η Ίλη Στρατιάς Θράκης υπό τον Ιλαρχο Μιχ. Καβράκο, η οποία µετά
απ'αυτά υπήχθη στην Ταξιαρχία και συγχωνεύθηκε στο 3ο Σ. Ι.
Από τη Θράκη η Ταξιαρχία Ιππικού µεταφέρθηκε
ατµοπλοϊκώς κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου στην
Σµύρνη και στάθµευσε το µεν 1ο Σ. Ι. στον Παράδεισο, το δε 3ο Σ. Ι. στη
νότια παρυφή της Σµύρνης.
Το Σεπτέµβριο του 1920 συγκροτήθηκε στην Ταξιαρχία µία
Έφιππη Μοίρα Πολυβόλων, από δύο Πολυβολαρχίες του 3ου Σ. Ι. και τον
Ουλαµό Πολυβόλων του 1ου. Την ίδια εποχή τη διοίκηση της Ταξιαρχίας
ανέλαβε ο Σχης Ιππικού Νικόλαος Σπυρόπουλος και αυτή µεταστάθµευσε
στην περιοχή Μαγνησίας-Κασσαµπά.
3.

Οι Επιχειρήσεις του Μαρτίου 1921

α. Μέχρι τον Μάρτιο του 1921, εξαιτίας των δεσµεύσεων της
Ελλάδας απέναντι στους Συµµάχους της, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις
είχαν περιορισµένη έκταση.
Οι Τούρκοι από την µεριά τους την ίδια περίοδο συνέχισαν να
οργανώνουν και να ενισχύουν το Στρατό τους, χωρίς να έχουν αποδεχτεί
τους όρους της συνθήκης των Σεβρών. Η κατάσταση αυτή παρατείνονταν
επικίνδυνα και για να αντιµετωπισθεί, η Ελληνική κυβέρνηση διέταξε V
αρχίσουν πολεµικές ενέργειες προς Εσκί-Σεχίρ και Αφιόν Καραχισάρ µε
σκοπό τη συντριβή του εχθρού και κατά συνέπεια την µε καλύτερους
όρους διαχείριση του όλου ζητήµατος.
Η Ταξιαρχία του Ιππικού, µε ∆ιοικητή τον Συνταγµατάρχη
Ρικάκη, ο οποίος είχε αντικαταστήσει από τις 20 Ιανουαρίου του 1921 τον
Συνταγµατάρχη Σπυρόπουλο, µεταφέρθηκε από τα Μουδανιά στην
Προύσα. Περιελάµβανε τις εξής µονάδες στη δύναµη της: Το 1ο Σύνταγµα
Ιππικού µε ∆ιοικητή τον Συνταγµατάρχη Γεωρ. Λιναρά, το 3ο Σύνταγµα
Ιππικού µε ∆ιοικητή τον Συνταγµατάρχη Σταµ. Στάικο, Μοίρα Πυροβόλων
µε ∆ιοικητή τον Συνταγµατάρχη Νικ. Βάρθη, Έφιππη Πυροβολαρχία µε
∆ιοικητή τον Λοχαγό Πυροβολικού Αλεξ. Ασηµακόπουλο καθώς και
Απόσπασµα Καταστροφών.
Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1921 η Ταξιαρχία έφθασε στην
Προύσα και τέθηκε υπό την ∆ιοίκηση του Γ' Σώµατος Στρατού. Είχε ως
αποστολή να επιτεθεί από την περιοχή Βαν εναντίον των εχθρικών
δυνάµεων και είτε µε υπερκέραση είτε µε αποκοπή να φθάσει και να
καταλάβει το Εσκί-Σεχίρ.
β.

Η Προέλαση προς Εσκί-Σεχίρ

Στις 10 Μαρτίου του 1921 άρχισε η προέλαση προς το ΕσκίΣεχίρ. Η Ταξιαρχία προπορευόταν της Χ Μεραρχίας Πεζικού, και στόχευε
στην αποκοπή των τµηµάτων εκείνων του εχθρού τα οποία θα πρόβαλαν
άµυνα, φθάνοντας όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον τελικό προορισµό
της ανατολικά του Εσκί-Σεχίρ.
Κατά την ηµέρα αυτή, η Ταξιαρχία εκτός από την 1η
Επιλαρχία του 1ου Συν/τος Ιππικού, η οποία είχε τεθεί στη διάθεση της III
Μεραρχίας, ξεκίνησε την πορεία από τις 06:30.
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Στις 07:00 στην στενωπό Κουγιούν Χισσάρ ανέτρεψε
αντίσταση εχθρικού Ιππικού. Στις 11:00 έκαµψε την αντίσταση ενός
Συν/τος εχθρικού Ιππικού στο Γενί-Σεχίρ και αφού το κατέλαβε
στάθµευσε εκεί.
Στις 11 Μαρτίου έφτασε στο Κεπελέρ παρακάµπτοντας
κάποιες εχθρικές αντιστάσεις. Εκεί τη διοίκηση της Μοίρας Πολ/λων
ανέλαβε ο Επχος Ιωαν. Τσαγγαρίδης, αφού τον αντικατέστησε στα
καθήκοντα του ως Επιτελάρχη της Ταξιαρχίας ο Σχης Στάικος, ∆κτής
µέχρι τότε του 3ου Σ. Ι. Την διοίκηση του 3ου Σ. Ι. ανέλαβε ο Σχης Νικ.
Βάρθης.
Την εποµένη κατελήφθη το Μπιλετζίκ και στη συνέχεια
ανατράπηκαν εχθρικές αντιστάσεις µέχρις ότου ανακόπηκε η προέλαση
της Ταξιαρχίας µπροστά σε µία ισχυρή εχθρική γραµµή στο Αβγκίν (Ακ
Μπουνάρ). Τα γεγονότα αυτά ανάγκασαν το Γ Σώµα Στρατού να αλλάξει
το γενικό σχέδιο. Έτσι στις 14/ 03 η Ταξιαρχία, µε διαταγή του Σ. Σ.,
κινήθηκε για να πλευροκοπήσει τον εχθρό που αµυνόταν στο Αβγκίν. Στις
12:30 ενεπλάκη σε αγώνα µε ελισσόµενη εχθρική πτέρυγα, διεξάγοντας
πολύωρη και σκληρή πεζοµαχία. Και τις επόµενες ηµέρες εµπλέχθηκε
συχνά σε πεζοµαχίες καλύπτοντας έτσι τη σύµπτυξη των φίλιων
τµηµάτων και εµποδίζοντας το πολυάριθµο εχθρικό Ιππικό να τα
παρενοχλήσει
Στις 20 Μαρτίου ο Σχης Νικ. Βάρθης έκανε επέλαση
επικεφαλής της 1ης Ίλης του Συν/τος του στο Αϊνεγκιόλ και διασκόρπισε
το εχθρικό Ιππικό που του είχε επιτεθεί.
Το βράδυ της 22 Μαρτίου η Ταξιαρχία επανήλθε στο Κεστέλ,
10 χλµ ανατολικά της Προύσας, όπου και στάθµευσε. Εκεί ενώθηκαν
µ'αυτή η 1η Επιλαρχία του 1ου Σ. Ι. και η Έφιππη Πυροβολαρχία και
Επιτελάρχης της ανέλαβε ο Ανχης Αλεξ. Παπάγος.
ΤΜΗΜΑ 13
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921
1.

Επιχειρήσεις Ιουνίου-Ιουλίου του 1921
α.

Ανασυγκρότηση Ταξιαρχίας Ιππικού
∆ιοικητής της Ταξιαρχίας αµέσως µετά την επιστροφή της
στη Σµύρνη ορίσθηκε ο Συνταγµατάρχης του Ιππικού Νικολαϊδης
Παναγιώτης, ο οποίος ήταν ∆ιοικητής και κατά την διάρκεια των
επιχειρήσεων του 1920. Η Ταξιαρχία συµπλήρωσε τη δύναµη της σε
Αξιωµατικούς και Οπλίτες µε αποστολές από το εσωτερικό της Ελλάδας,
και ενισχύθηκε σε Ιππους από το κέντρο Ιππωνειών που λειτουργούσε
στο Βουρνόβα. Μετά τη συµπλήρωση της η Ταξιαρχία αποτελούνταν από
τις εξής µονάδες:
- 1ο Σύνταγµα Ιππικού µε 4 Ίλες, η µία από τις οποίες
αποτελούνταν από µικρόσωµους, επιταγµένους ίππους, και ∆ιοικητή τον
Συνταγµατάρχη Βάσσο Νικόλαο.
- 3ο Σύνταγµα Ιππικού µε 4 Ίλες, και ∆ιοικητή τον
Συνταγµατάρχη Βάθρη Νικόλαο.
- Έφιππη Μοίρα Πολυβόλων, αποτελούµενη από τρεις
Πολυβο-λαρχίες µε δύο Ουλαµούς Πολυβόλων η κάθε µία, και ∆ιοικητή
τον Αντισυνταγµατάρχη Μοσχονήσιο Γεώργιο.
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- Έφιππη Πυροβολαρχία, µε ∆ιοικητή τον Λοχαγό Πυροβολικού
Αοηµακόπουλο Αλέξανδρο.
- Έφιππο Απόσπασµα Καταστροφών, µε ∆ιοικητή τον Υπολοχαγό
Μηχανικού Τρύφων.
Με αυτή την σύνθεση η Ταξιαρχία µεταστάθµευσε γύρω στα
τέλη Μαΐου στην περιοχή Ουσάκ.
β.

Η Εναρξη των Επιχειρήσεων
Με βάση το σχέδιο της Στρατιάς η Ταξιαρχία Ιππικού θα
εξορµούσε σε συνεργασία µε την II Μεραρχία από τις 29 Ιουνίου. Η Ταξιαρχία
έπρεπε να αποφύγει στενή εµπλοκή µε αντίπαλες δυνάµεις αφήνοντας την II
Μεραρχία να ανοίγει τον δρόµο. Η δράση της Ταξιαρχίας µαζί µε την
Μεραρχία Πεζικού θα άρχιζε αµέσως µετά την διάσπαση των συγκεντρωµένων
εχθρικών δυνάµεων και θα είχε δύο στόχους:
- Υπερκέραση από αριστερά και τελικά πτώση της εχθρικής
τοποθεσίας Κιουτσούκ Τζώρτζα.
- Αποκοπή της δυνατότητας υποχώρησης των αµυνοµένων
εχθρικών δυνάµεων προς Κιουτάχεια και Σεϊντή Γαζή.
Την ίδια µέρα διαπιστώθηκε πως οι Τούρκοι είχαν εγκαταλείψει
το Αφιόν Καραχισάρ και οι αποστολές τους έµειναν χωρίς αντικείµενο.
Στις 3 Ιουλίου, και ενώ η Ταξιαρχία βρισκόταν στην περιοχή
Καραέυρεν, ο Συνταγµατάρχης Ζήρας, ∆ιοικητής του 14ου Συντάγµατος
Πεζικού που στάθµευε στην περιοχή, έδωσε την πληροφορία ότι, µετά από
διαταγή που είχε λάβει, η Ταξιαρχία και το 14ο Σύνταγµα Πεζικού θα έπρεπε
να κινηθούν προς την περιοχή Ακ-Ιν και να καλύπτουν το δεξιό τµήµα του Α'
Σώµατος Στρατού. Το µεσηµέρι της ίδιας µέρας νέα διαταγή, η οποία
αφορούσε τις κινήσεις της εποµένης, καθόριζε ότι η Ταξιαρχία και το
Απόσπασµα Πεζικού, το οποίο ανήκε στην δύναµη της XI Μεραρχίας, έπρεπε
να φθάσουν ανατολικά του Εσκί-Σεχίρ και να αποκόψουν τη δυνατότητα
υποχώρησης του εχθρού από την Κιουτάχεια προς το Εσκί-Σεχίρ.
Πραγµατικά, την ώρα που η διαταγή έφθασε στην Ταξιαρχία, ο
εχθρός κινούνταν προς Εσκί-Σεχίρ καλυπτόµενος από ισχυρά Τµήµατα µε τα
οποία ήρθαν σε σύγκρουση οι Ελληνικές δυνάµεις. Μετά από συνεννόηση των
∆ιοικητών της Ταξιαρχίας και του Αποσπάσµατος του Πεζικού, αποφασίστηκε η
απαγκίστρωση των δυνάµεων και η µε παράκαµψη κίνηση προς Ουτς-Σεράι και
µετά προς Εσκί-Σεχίρ. Το βράδυ όµως της 4ης Ιουλίου τα Ελληνικά Τµήµατα
συναντήθηκαν µε τµήµατα του εχθρού και επακολούθησε σφοδρή µάχη.
γ.

Επέλαση στο Ουτς-Σεράι
Η επέλαση στο Ουτς-Σεράι, αν και είχε ατυχή έκβαση, αποτελεί
µια ένδοξη σελίδα για το Ιππικό. Αναλυτικότερα η εξέλιξη της έχει ως εξής:
Τα ξηµερώµατα της 5ης Ιουλίου γύρω στις 03:30, Τουρκικές
περίπολοι συγκρούστηκαν µε τις προφυλακές του Μικτού Αποσπάσµατος και
όλη η Τουρκική γραµµή άνοιξε πύρ, προκαλώντας µεγάλη ταραχή. Στις 05:30
επαναλήφθηκε το πυρ. Μετά απ'αυτό αποφασίστηκε να γίνει επίθεση µόλις
ξηµερώσει. Έτσι µε το πρώτο φώς άρχισε η πολύνεκρη µάχη του Ουτς
Σεράι,
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όπου η XII οµάδα Μεραρχιών του Τουρκικού στρατού είχε εντολή να
απαγορεύσει την προέλαση του Ελληνικού Στρατού ανατολικά του
Τουρκµέν Ντάγ.
Μέχρι τις 08:00 η µάχη ήταν αµφίρροπη. Την ώρα αυτή και
ενώ στο αριστερό άκρο πεζοµαχούσε το 3ο Σύν/µα Ιππικού κερδίζοντας
έδαφος και το δεξιό το κάλυπτε, επίσης πεζοµαχώντας, η 2η Ίλη του 1ου
Συν/τος Πεζικού, κάµφθηκε το δεξιό του 14ου Συν/τος Πεζικού, ενώ
ταυτόχρονα εµφανίστηκε και εχθρικό Ιππικό. Για να αποτραπεί ο άµεσος
κίνδυνος διατάχθηκε τότε από την Ταξιαρχία Ιππικού ο Επχος Σπυρίδων
Μαρκόπουλος να µεταβεί στη δεξιά πλευρά που απειλούνταν και να
ανατρέψει µε επέλαση το εχθρικό Ιππικό. Αυτός έφτασε µε την 3η Ίλη του
1ου Σ. Ι. στη θέση που πεζοµαχούσε η 2η Ιλη, απ'την οποία
πληροφορήθηκε ότι δεν υπήρχε εχθρικό Ιππικό. Στην πραγµατικότητα
ολόκληρη η 4η Ταξιαρχία του Τουρκικού Ιππικού βρισκόταν κρυµµένη σε
παράπλευρο δάσος. Ο Επχος επειδή είχε την άποψη ότι η διαταγή της
Ταξιαρχίας έπρεπε να εκτελεστεί ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε
συνθήκες, διέταξε και τη δεύτερη Ιλη να ιππεύσει και αφού τέθηκε
επικεφαλής των δύο Ιλών επέλασε κατά του εχθρικού Πεζικού που
κατείχε οργανωµένες θέσεις, µε αποτέλεσµα να σκοτωθεί ο ίδιος, άλλοι 3
Αξκοί, 50 Οπλίτες και 80 περίπου ίπποι και να καταστραφούν παντελώς
οι δύο Ιλες.
Αµέσως µετά απ'αυτά και αφού ανατράπηκε το δεξιό του
14ου Συν/ τος Πεζικού και η µάχη, παρά τις ηρωικές και απέλπιδες
προσπάθειες του Σχη Γ. Ζήρα, έκλινε οριστικά υπέρ των Τούρκων,
αποφεύχθηκε η πλήρης καταστροφή χάρη στην γνώµη του Επιτελάρχη
Ανχη Αλεξ. Παπάγου, να προπαρασκευάσει το Ιππικό διαδοχικές γραµµές
συµπτύξεως του Πεζικού και να καλύψει τη σύµπτυξη του
επιβραδύνοντας την εχθρική προέλαση. Τελικά, οι απώλειες που είχαν
υποστεί οι Τούρκοι δεν τους επέτρεψαν να προξενήσουν καµία άλλη
ενόχληση στην σύµπτυξη των δυνάµεων µας. Στη µάχη αυτή έπεσαν
νεκροί οι εξής Αξιωµατικοί του Όπλου:
- Επίλαρχος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
- Ίλαρχος ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ Νικόλαος
- Ανθυπίλαρχος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος
- Εφ. Υπίλαρχος ΚΛΩΝΤΖΑΣ Ιωάννης.
δ.

Επέλαση στο Ακ-Μπουνάρ
Μετά τη µάχη στο Ουτς-Σεράι η Ταξιαρχία κινήθηκε προς το
Ακ-Μπουνάρ. Στις 08/07/1921 εκδηλώθηκε η µεγάλη Τουρκική επιθετική
επιστροφή κατά του Εσκί-Σεχίρ, η οποία επιµελώς σχεδιασµένη απέβλεπε
στην καταστροφή και αιχµαλωσία όλων των Ελληνικών Μεραραχιών που
βρίσκονταν στην περιοχή. Η ηµέρα αυτή είναι ηµέρα περίλαµπρη για το
Ελληνικό Ιππικό. Κατ' αυτή η Ταξιαρχία Ιππικού επεσήµανε εγκαίρως την
εχθρική αντεπίθεση και πληροφόρησε για τον εχθρικό ελιγµό,
αποτρέποντας έτσι το φοβερό κίνδυνο. Στη συνέχεια κάλυψε την
επέµβαση των Μεραρχιών Πεζικού και τα κενά της διατάξεως και τελικά
επενέβη αποφασιστικά στη µάχη στις 12:30 και προσέβαλε στο ΑκΜπονάρ µε επέλαση του 3ου Σ. Ι. υπό τον Σχη Νικ. Βάρθη και τους Επχους
Ιωαν. Τσαγγαρίδη και Γεωρ. Στανωτά, εχθρικές φάλαγγες που κινούνταν
προς ενίσχυση της γραµµής µάχης. Η επέλαση έφτασε σε βάθος 4 χλµ.
αποσυνθέ-τοντας εντελώς τον εχθρό και δίνοντας τη νίκη στα Ελληνικά
όπλα. Σε αυτήν
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έπεσαν νεκροί από το σπαθί του Ελληνα Ιππέα πάνω από 500 Τούρκοι και
αιχµαλωτίσθηκαν περίπου 100. Οι απώλειες των Ελλήνων ήταν ένας οπλίτης
νεκρός, και αυτός από βολή Ελληνικού πολυβόλου, ελάχιστοι τραυµατίες, και
µερικοί ίπποι νεκροί ή τραυµατισµένοι.
Τελικά η Ταξιαρχία στάθµευσε βόρεια από το Ακ-Μπουνάρ µε
σκοπό να αναπαυθεί, επειδή η κατάσταση των ίππων δεν επέτρεπε τη συνέχιση
της καταδίωξης του εχθρού. Το αποτέλεσµα αυτό αναφέρθηκε στην Στρατιά που
αγωνιούσε για τις εξελίξεις.
2.
α.

Επιχειρήσεις Αυγούστου-Σεπτεµβίου του 1921
Η Πορεία προς τον Σαγγάριο ποταµό

Μετά από διαταγή της Στρατιάς της Μικράς Ασίας, η Ταξιαρχία
µεταστάθµευσε από την περιοχή βόρεια του Εσκί-Σεχίρ στην περιοχή ΣεϊντήΓαζή. Η δύναµη της εξαιτίας των απωλειών στις προηγούµενες επιχειρήσεις είχε
µειωθεί σε 550 σπάθες. Η κατάσταση των ίππων, πάλι, οι οποίοι ήταν γερασµένοι
και εξασθενηµένοι, δεν επέτρεπε την ανάληψη µεγάλων αποστολών. Η
κατάσταση αυτή των ίππων είχε αναφερθεί στη Στρατιά µε την υποσηµείωση
ότι η Ταξιαρχία δεν µπορούσε να αναλάβει αποστολές µε διάρκεια µεγαλύτερη
από δεκαπέντε ηµέρες. Επίσης πολλοί ίπποι ήταν απετάλωτοι λόγω ελλείψεως
πετάλων.
Οργανικά η σύνθεση της Ταξιαρχίας παρέµενε η ίδια, ενώ τη
∆ιοίκηση της Εφιππης Μοίρας των Πολυβόλων είχε αναλάβει ο Επίλαρχος
Ιωαννίδης Βασίλειος.
Στις 1 Αυγούστου 1921 η Ταξιαρχία ανέλαβε την αποστολή
αναγνωρίσεων, καθώς επίσης και την κατάληψη άθικτων γεφυρών στον ποταµό
Σαγγάριο. Οι γέφυρες αυτές όµως είχαν ήδη καταστραφεί από τους Τούρκους.
Κατά την πρώτη αυτή ηµέρα απώθησε την 14η Μεραρχία του
Τουρκικού Ιππικού που ελισσόταν επιβραδυντικά στα νότια της δεξιάς όχθης του
Σαγγάριου. Στις 3 Αυγούστου συναντήθηκε στον ποταµό Ακ Τσάιρ µε το
Τουρκικό Σώµα Ιππικού υπό τον Φαχρεδίν πασσά, στο οποίο ανήκαν οι 2η, 3η,
14η Μεραραχίες και η 4η Ταξιαρχία Ιππικού και το οποίο είχε εντολή να καλύπτει
το II Σώµα του Τουρκικού στρατού, αλλά και να τηρεί επαφή µε τον
προελαύνοντα Ελληνικό Στρατό.
Από τις 4/8/1921, η Ταξιαρχία, κάτω από τη ∆ιοίκηση του Β'
Σώµατος Στρατού, συµµετείχε στην προέλαση προς την Αλµυρή Ερηµο. Μέχρι
που αποφασίστηκε η διακοπή της προέλασης, η Ταξιαρχία συγκρουόταν συνεχώς
µε υπέρτερες αριθµητικά δυνάµεις Τουρκικού Ιππικού και σε τρεις µάλιστα
περιπτώσεις το ανάγκασε να συµπτυχθεί.
Στις 28 Αυγούστου ο ∆κτής της Ταξιαρχίας Σχης Π. Νικολαίδης
ανέλαβε καθήκοντα Επιτελάρχη του Β' ΣΣ και αντικαταστάθηκε στη ∆ιοίκηση της
Ταξιαρχίας από το Σχη Νικ. Βάθρη, ενώ τη διοίκηση του 3ου Σ. Ι. ανέλαβε ο Επχος
Αργύριος Σταυρόπουλος. Οι µεταβολές αυτές ήταν προσωρινές. Από τις 29/08
άρχισε η επιστροφή παράλληλα µε την αριστερή όχθη του Σαγγάριου.
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β.

Επιστροφή από το Σαγγάριο
Η Ταξιαρχία επέστρεψε από το Σαγγάριο ποταµό µε τους
ίππους της σε άθλια κατάσταση. Μερικές Ιλες είχαν αποµείνει µε µόνο 15
έφιππους άνδρες, ενώ οι υπόλοιποι µετέφεραν τους ίππους τους. Οι
απώλειες σε ίππους λόγω εξασθένισης και κακουχιών ήταν πολύ
µεγάλες και η δυνατότητα ανασυγκρότησης της Ταξιαρχίας προσέκρουε
σε σοβαρές ελλείψεις.
Αµέσως µετά την επιστροφή στο Εσκί Σεχίρ, την ∆ιοίκηση
της Ταξιαρχίας ανέλαβε πάλι ο Σχης Νικολαϊδης Παναγιώτης. Η ανάπαυση
των ίππων στην περιοχή επέφερε βελτίωση της κατάστασης τους. Όµως
ο προβληµατικός εφοδιασµός τους σε τροφή δεν επέτρεπε την
επαναφορά της Ταξιαρχίας σε αξιόµαχη κατάσταση. Έτσι αποφασίστηκε
η αποστολή των πιο εξασθενηµένων ίππων σε νοσοκοµείο κτηνών, µε
τους δε υπόλοιπους συγκροτήθηκαν οι εξής έφιππες Μονάδες:
- Το 1ο Σύνταγµα Ιππικού.
- Η 3η Πυροβολαρχία της Μοίρας Πολυβόλων.
- Η Έφιππη Πυροβολαρχία.
Οι υπόλοιπες µονάδες, δηλαδή το 3ο Σύνταγµα Ιππικού, η 2η
και 3η Πυροβολαρχία και το Απόσπασµα Καταστροφών, έµειναν χωρίς
ίππους, αφού τους είχαν παραδώσει, έτσι ώστε να γίνει δυνατό να
συγκροτηθούν οι έφιππες Μονάδες.
Με αυτή την τροποποίηση της οργάνωσης της, η Ταξιαρχία
διέθετε, γύρω στα τέλη Σεπτεµβρίου του 1921, την εξής δύναµη:
-Έφιππη δύναµη 330 σπαθών και 4 πολυβόλων.
-Πεζοπόρος δύναµη 360 τυφεκίων και 8 πολυβόλων.
Έφιππη πολυβολαρχία µε δύναµη 4 πολυβόλων.
Καθώς αναµενόταν η συγκρότηση Μεραρχίας Ιππικού,
µεταστάθµευσαν διαδοχικά στη Σµύρνη η ∆ιοίκηση και το Επιτελείο της
Ταξιαρχίας, το 1ο Σ. Ι. και το Απόσπασµα Καταστροφών. Τα τµήµατα που
απέµειναν αποτέλεσαν το "Απόσπασµα Μεραρχίας Ιππικού", µε ∆ιοικητή
τον Σχη Ν. Βάθρη, στο οποίο ανατέθηκε η κάλυψη των κενών της
διατάξεως του Νότιου Συγκροτήµατος. Στις αρχές ∆εκεµβρίου
µεταστάθµευσε στη Μαγνησία και η "Έφιππη Μοίρα Πολυβόλων" µε τις
Πεζοπόρες Πολυβολαρχίες και απέµεινε έτσι το Απόσπασµα Μερ.
Ιππικού µόνο µε το 3ο Σ. Ι. και την 3η Πολυβολαρχία.
3.

Συγκρότηση Μεραρχίας Ιππικού

Στις 16 Νοεµβρίου του 1921 η Στρατιά της Μικράς Ασίας εξέδωσε,
µε αριθµό 247/93, διαταγή, µε την οποία η Ταξιαρχία Ιππικού
µετατρέπονταν σε Μεραρχία µε τίτλο "Μεραρχία Ιππικού" και περιελάµβανε
τις εξής µονάδες:
- Στρατηγείο και Ίλη Στρατηγείου
- Τρία Συντάγµατα Ιππικού
- Έφιππη Μοίρα Πολυβόλων
- Έφιππη Μοίρα Πυροβολικού
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- Μοίρα Μεταφοράς Πυροµαχικών
- Απόσπασµα Καταστροφών
- Απόσπασµα Τηλεγραφητών µε ασύρµατο
- Ορεινό Χειρουργείο
- Ουλαµό ∆ιανοµών και Εκµετάλλευσης
- Αγέλη Σφαγείων
- Πειθαρχικό Ουλαµό.
Η ∆ιοίκηση της Μεραρχίας ανατέθηκε στον Υποστράτηγο Καλίνσκη
Ανδρέα που προερχόταν από το Όπλο του Ιππικού και µέχρι εκείνη τη στιγµή
ήταν ∆ιοικητής της IX Μεραρχίας. Επίσης συγκροτήθηκε και το Επιτελείο της
Μεραρχίας, που προέρχονταν από το Επιτελείο της Ταξιαρχίας, µε την εξής
σύνθεση:
- Επιτελάρχης: Αντισυνταγµατάρχης Παπάγος Αλέξανδρος
- 1ο Γραφείο: Ιλαρχοι Στανωτάς Γεώργιος και Ιατρίδης Αθανάσιος
- 2ο Γραφείο: Ανθυπίλαρχος Νικολόπουλος Παναγιώτης
- 3ο Γραφείο: Ίλαρχος Χρυσοχόου Αθανάσιος
- Επιµελητεία: Ταγµατάρχης Επιµελητείας Παρίσης Κωνσταντίνος
- Υγειονοµική Υπηρεσία: Επίατρος Σερµπέτης.
Η συµπλήρωση της δυνάµεως της Μεραρχίας σε οπλίτες έγινε από
παλιούς οπλίτες του Ιππικού που υπηρετούσαν σε διάφορες Μονάδες της
Στρατιάς και από νεοσύλλεκτους της κλάσεως 1922, των οποίων η εκπαίδευση
ανατέθηκε στο Εµπεδο Ιππικού που συγκροτήθηκε µε άλλη διαταγή της
Στρατιάς. Η συµπλήρωση σε ίππους έγινε µε τη προµήθεια Ιρλανδικών ίππων και
µε επίταξη µικρόσωµων εγχωρίων.
Η Μεραρχία που συγκροτήθηκε και εκπαιδεύτηκε στην περιοχή της
Σµύρνης, µεταστάθµευσε τον Απρίλιο στην περιοχή Ουσάκ. Εκεί στις
06/07/1922 παραδόθηκαν από τον Μέραρχο, Υπτγο Ανδρ. Καλίνσκη, µετά από
Βασιλική εξουσιοδότηση και σε επίσηµη παράταξη, Πολεµικές Σηµαίες στα
Συν/τα Ιππικού της Μεραραχίας, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα "∆".
Από τον Απρίλιο µέχρι τον Αύγουστο η Μεραρχία ανέλαβε διάφορες
αποστολές, τις οποίες έφερε σε πέρας µε τα τµήµατα της, όπως την
κατάληψη της περιοχής Σωκίων-Νέας Εφέσου που είχε εγκαταλειφθεί από
τους Ιταλούς, την καταστολή της στάσεως των κατοίκων του Εµέτ κ. λ. π.
Τον Ιούνιο διατάχθηκε η συγκρότηση και 4ου Συν/τος Ιππικού ως
οργανικής Μονάδας της Μεραρχίας.
Στις αρχές Αυγούστου 1922 η Μεραραχία από άποψη συγκροτήσεως
των µάχιµων τµηµάτων της παρουσιάζει την ακόλουθη κατάσταση:
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- 1ο Συν/γµα Ιττπικού:Ανχης Νικ. Βάσσος. 4 Ίλες από
Ιρλανδικούς ίππους. Η ΙΙη Επιλαρχία αποσπασµένη στη Θράκη.
- 2ο Συν/γµα Ιππικού:Επχος Αρισ. Ρούσσης. 3 Ίλες από
Ιρλανδικούς ίππους. Μία Ίλη χωρίς ίππους, λόγω έλλειψης ιπποσκευών.
- 3ο Συν/γµα Ιππικού:Επχος Αργ. Σταυρόπουλος. 4 Ίλες από
µικρόσωµους εγχώριους ίππους. Η µία από τις Ίλες αποσπασµένη στο
σηµείο στηρίγµατος Κιουτσούκ Καγιαλή.
- 4ο Συν/γµα Ιππικού:Ανιππο λόγω έλλειψης ιπποσκευών.
- Έφιππη Μοίρα Πολυβόλων: Επχος Βασ. Ιωαννίδης. 3
Πολυβολαρχίες των 2 Ουλαµών Πολ/λων από του παλιούς ίππους του
3ου Σ. Ι.
- Έφιππη Μοίρα Πυρ/κού:Τχης Πυρ. Βρασίδας Σοφιανός. 2
Πυροβολαρχίες. Η µία της πρώην Ταξιαρχίας Ιππικού και µία Πεδινή που
µετασχηµατίστηκε σε Εφιππη.
- Ίλη Μηχανικού: Λοχαγός
συγκροτήθηκε λόγω έλλειψης ανδρών.

Μηχ.

Παν.

- Απόσπασµα
Τηλεγραφητών:Περιλάµβανε
συνεργεία,
οπτικούς σταθµούς και σταθµούς ασυρµάτου.

Τρύφων.

∆ε

τηλεφωνικά

Στις 12/08/1922, παραµονή της µεγάλης Τουρκικής επιθέσεως, η
πλειοψηφία της δύναµης της Μεραραχίας είχε διατεθεί, µε διαταγές της
Στρατιάς, σε διάφορες αποστολές. Μετά όµως από πληροφορίες για
µεγάλες Τουρκικές συγκεντρώσεις, η Μεραρχία ζήτησε από τη Στρατιά να
συγκεντρώσει τις Μονάδες της για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει
εισβολή του Τουρκικού Ιππικού.
ΤΜΗΜΑ 14
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜIKPΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
1.

Η Τουρκική επίθεση του Αυγούστου 1922

Στις 04:30 της 13ης Αυγούστου 1922 άρχισε µε µεγάλη ένταση η
Τουρκική επίθεση εναντίον του µετώπου που βρίσκονταν οι Ι και IV
Μεραρχίες. Οι Τούρκοι Ιππείς κατάφεραν να διεισδύσουν στο εσωτερικό
της Ελληνικής διάταξης και άρχισαν να καταστρέφουν τις τηλεφωνικές
γραµµές, καθώς επίσης και µερικά τµήµατα της σιδηροδροµικής γραµµής
προκαλώντας σύγχυση στις Ελληνικές δυνάµεις. Τµήµατα της Μεραρχίας
Ιππικού ενίσχυσαν µε κάθε δυνατό τρόπο το µαχόµενο Πεζικό, όµως η
απειλή που προερχόταν από το εχθρικό Ιππικό στα µετόπισθεν και ο
κίνδυνος αποκοπής µεγάλων Μονάδων απορρόφησε τον κύριο όγκο της
Μεραρχίας.
2.

Η Μάχη στο Σαλιχλί

Η αµυντική µάχη στο Σαλιχλί την ώρα που οι Ελληνικές δυνάµεις
βρίσκονταν σε υποχώρηση έχει ιδιαίτερη σηµασία, επειδή διατάχτηκε σε
περίοδο που είχε καταρρεύσει το µέτωπο στη Μικρά Ασία και τα
περισσότερα τµήµατα κινούνταν άτακτα προς τη θάλασσα, πιστεύοντας
ότι εκεί βρισκόταν η σωτηρία.

41

Η µάχη λοιπόν απέδειξε τη ζωτικότητα του Ελληνα µαχητή, και ιδιαίτερα
το πνεύµα που διακατέχει τον Ιππέα, ο οποίος όταν διοικείται σωστά, εκτελεί το
καθήκον του µε αυτοθυσία και ηρωισµό ακόµη και στις πιο κρίσιµες στιγµές και
στις πιο άσχηµες ψυχολογικές συνθήκες. Η µάχη στο Σαλιχλί ήταν η τελευταία
επιτυχηµένη µάχη που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός στη Μικρά-Ασία. Η δράση των
τµηµάτων της Μεραρχίας Ιππικού ήταν εξαιρετική, αφού απέτρεψε την κατάληψη
των υψωµάτων Ν. Σαλιχλί, οπότε η αιχµαλωσία των υπολειµµάτων των
Μεραρχιών του Νοτίου Συγκροτήµατος θα ήταν αναπόφευκτη.
3.

Η αποχώρηση από την Μικρά Ασία

Η Μεραρχία Ιππικού ακόµη και στις 24 Αυγ. ανέφερε στη Στρατιά δια
του Επιτελάρχου της ότι η Μεραρχία αποτελεί αξιόµαχη δύναµη και δεν έχει
υποστεί κλονισµό και µπορεί να εκτελέσει την αποστολή της.
Μολονότι είχε σαν αποστολή την κάλυψη του νοτίου συγκροτήµατος
της Στρατιάς, η Μεραρχία Ιππικού διατάχθηκε µε την υπ' αριθµόν 6267/ 29/8/
1922 ∆ιαταγή να φθάσει όσο το δυνατό γρηγορότερα στον Τσεσµέ µε σκοπό την
επιβίβαση της σε πλοία, αφήνοντας µόνο το 3ο Σύνταγµα Ιππικού στη διάθεση
του Νοτίου Συγκροτήµατος.
Από την 27η Αυγούστου 1922 τµήµατα της πεζοπόρου Επιλαρχίας του
4ου Συντάγµατος Ιππικού είχαν εκτελέσει τη δύσκολη αποστολή της
εκκενώσεως της Σµύρνης, στην οποία εισέβαλε το Τουρκικό Ιππικό στις 10:00
της ίδιας ηµέρας.
Στις 30 Αυγούστου 1922 στις 13:30 η Μεραρχία έφθασε στον Τσεσµέ και
στις 16:00 διατάχθηκε από τη Στρατιά η έναρξη της επιβίβασης των
µεγαλόσωµων ίππων στο ατµόπλοιο "Βασιλιάς Κωνσταντίνος". Η επιβίβαση
διήρκεσε µέχρι το µεσηµέρι της 1ης Σεπτεµβρίου. Η καθυστέρηση οφειλόταν
στη µεγάλη απόσταση που είχε αγκυροβολήσει το ατµόπλοιο. Από το
µεσηµέρι της 31ης Αυγούστου για την ίδια αποστολή είχε διατεθεί και το
ατµόπλοιο "Αιών". Τα ζώα που επιβιβάσθηκαν ήταν 700 µεγαλόσωµοι ίπποι, 80
µουλάρια που χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά πολυβόλων και πυροβολικού,
καθώς επίσης και 150 µικρόσωµοι ίπποι. Τα υπόλοιπα ζώα η Στρατιά της Μ.
Ασίας διέταξε να εγκαταλειφθούν στον Τσεσµέ, όπως νωρίτερα είχαν
εγκαταλειφθεί και τα ζώα που χρησιµοποιούνταν για τις µεταφορές.
Μπροστά στην απόλυτη άρνηση από την πλευρά της Στρατιάς να
διαθέσει ατµόπλοιο για τη µεταφορά όλων των ζώων, το µόνο που πέτυχε η
Μεραρχία, επικαλούµενη την αδυναµία εύρεσης ζώων στο εσωτερικό της
Ελλάδας έτσι ώστε να µπορέσει να ανασυγκροτηθεί, ήταν οι µικρόσωµοι ίπποι
του 3ου Συντάγµατος Ιππικού να µην εγκαταλειφθούν στον Τσεσµέ όπως είχε
προαποφασισθεί. Έτσι, το 3ο Σύνταγµα επιβιβάστηκε στις 2 Σεπτεµβρίου µε όλα
τα ζώα που είχε στη διάθεση του, εκτός από τα ζώα για τις µεταφορές.
Τα ατµόπλοια που µετέφεραν το Στρατηγείο της Μεραρχίας Ιππικού, το
1ο και 2ο Σύνταγµα της και την Έφιππη Μοίρα Πυροβολικού απέπλευσαν από τον
Τσεσµέ το απόγευµα της 1ης Σεπτεµβρίου µε προορισµό τον Πειραιά όπου και
έφτασαν στις 2 του µηνός.
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Το 3ο Σύνταγµα µεταφέρθηκε αρχικά στη Χίο, και στη συνέχεια
µε τις υπόλοιπες Μονάδες και Σχηµατισµούς έφθασε στον Πειραιά. Έτσι
συγκεντρώθηκε στην Αθήνα ολόκληρη η δύναµη της Μεραρχίας Ιππικού
εκτός από την Επιλαρχία Παπαδιαµαντοπούλου (Ιη του 1ου Συντάγµατος
Ιππικού). Η Επιλαρχία αυτή είχε επιστρέψει από τη Θράκη στα Μουδανιά
στις 16 Αυγούστου 1922, όπου και ανέλαβε πολλές αποστολές µε σκοπό
την κάλυψη και την µε ασφάλεια σύµπτυξη προς Πάνορµο και Προύσα
του Γ Σώµατος Στρατού. Οι αποστολές αυτές ήταν απόλυτα
επιτυχηµένες.
Στις 2 Σεπτεµβρίου η Επιλαρχία που αποτελούσε το τελευταίο
τµήµα του Γ' Σώµατος Στρατού διατάχθηκε να µεταβεί στον Πάνορµο µε
σκοπό να επιβιβαστεί σε πλοία µε προορισµό τη Ραιδεστό. Η επιβίβαση
έγινε στη διάρκεια της νύχτας της 2ας προς 3η Σεπτεµβρίου. Η Μικρά
Ασία είχε εντελώς εκκενωθεί.
4.

Στρατός του Εβρου

Μετά την εκκένωση της Μικράς Ασίας το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο
Συν/µα Ιππικού ανασχηµατίστηκαν αποτελούµενα από 4 Ίλες και
Πυροβολαρχίες και στάθµευσαν στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Στην Μεραρχία Ιππικού, η οποία αποτέλεσε µία από τις µεγάλες
Μονάδες του Στρατού του Εβρου, αρχικά υπάχθηκαν τα τρία πρώτα και
έπειτα το τέταρτο. Τη διοίκηση της Μεραρχίας από τη Σεπτεµβριανή
Επανάσταση του 1922 ανέλαβε ο Σχης Ιππικού Γεωρ. Σκανδάλης.
Στις 24/07/1923 υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάννης, µεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας. Την ίδια ηµεροµηνία, έκλεισε και µία εποχή για το
Ελληνικό Ιππικό, η εποχή της "εφίππου κατά µάζας ενεργείας".
5.

Η συµβολή του Ιππικού στη Μικρασιατική Εκστρατεία

Κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία το Ιππικό ανέλαβε σπουδαίες
αποστολές, στις οποίες ανταποκρίθηκε πάντα µε επιτυχία.
Από τις πρώτες µέρες της κατοχής, το 3ο Σύνταγµα Ιππικού
πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες για την εδραίωση της κατοχής και
ασφάλειας. Κατά τις επιχειρήσεις του 1920, το 1ο και 3ο Συντάγµατα
Ιππικού (που στη συνέχεια συνενώθηκαν σε Ταξιαρχία), διεκδικούν το
µεγαλύτερο µέρος των επιτυχιών των Ελληνικών Όπλων, διότι πράγµατι
αυτές οφείλονται σε ενέργειες τους. Επιγραµµατικά αναφέρονται η
κατάληψη της Φιλαδέλφειας από το 1ο Σ. Ι. στις 11 Ιουνίου, του Αξαρίου
στις 10 Ιουνίου και του Κιρκαγάτς στις 11 Ιουνίου από το 3ο Σ. Ι. , της
Σόµα από την Ηµιλαρχία της Μεραρχίας Αρχιπελάγους και τέλος της
Προύσσας στις 25 Ιουνίου από την Ταξιαρχία Ιππικού.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του 1921, η Ταξιαρχία
Ιππικού πληροφορεί, παρέχει ασφάλεια, µάχεται συντρέχουσα το πεζικό
και αψηφώντας το πολλαπλάσιο εχθρικό Ιππικό, φέρει σε πέρας τις
αποστολές της. Η ενεργητικότητα της εξασκεί επίδραση επί του
αντιπάλου Ιππικού, το οποίο παρά την κολοσσιαία αυτού υπεροχή σε
δυνάµεις, αποφεύγει τη συνάντηση µ' αυτήν. Κατά τους αγώνες του
Μαρτίου του 1921 παίζει το ρόλο της ταχυκίνητης εφεδρείας, δίνοντας
σκληρές µάχες όπως πεζοµαχία στο Αβγκίν στις 14 Μαρτίου και η
επέλαση στο Αϊνεγκιόλ στις 20 Μαρτίου. Κατά τους αγώνες
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Ιουνίου-Ιουλίου, σώζει στις 5 Ιουλίου το Απόσπασµα της XII ΜΠ, µε την ηρωική
επέλαση της Επιλαρχίας Μαρκοπούλου. Στις 8 Ιουλίου, µε την επιθετική
επιστροφή των Τουρκικών δυνάµεων για την κύκλωση και καταστροφή των
Ελληνικών Μεραρχιών στο Εσκί Σεχήρ, µε τις ενέργειες της έδωσε τη νίκη στα
Ελληνικά Όπλα, µε αποκορύφωµα την επέλαση του 3ου Σ. Ι. στο Ακ Μπουνάρ, που
είχε ως αποτέλεσµα την αποσύνθεση του εχθρού. Κατά τις µάχες του Σαγγαρίου
τον Αύγουστο, παρέχει ασφάλεια στη µαχόµενη Στρατιά, απαγορεύοντας κάθε
απειλή από το Τουρκικό Σώµα Ιππικού. Κι όλα αυτά παρότι η δύναµη της ήταν
µόνο 550 σπάθες, οι περισσότεροι ίπποι ήταν γερασµένοι και απετάλωτοι, χωρίς
νοµή και δεν µπορούσαν να προχωρήσουν παρά µόνο βάδην.
Η αναληφθείσα το Αύγουστο του 1922 µεγάλη τουρκική επίθεση βρίσκει
την Ελληνική Στρατιά χωρίς να διαθέτει συγκεντρωµένο το Ιππικό της, µε
αποτέλεσµα τις επιτυχίες του Τουρκικού Σώµατος ιππικού. Με την έναρξη όµως
της συγκεντρώσεως της, η Μεραρχία Ιππικού εξασφαλίζει τις συγκοινωνίες της
Στρατιάς από την απειλή της 3ης Τουρκικής Μεραρχίας Ιππικού και µε τη µάχη
του Σαλιχλί, αποτρέπει την αποκοπή της συµπτύξεως των Μεραρχιών του Νοτίου
Συγκροτήµατος και τη βέβαιη αιχµαλωσία τους. Η Μεραρχία Ιππικού παρέµεινε
µέχρι το τέλος άρτια συντεταγµένη και τελείως πειθαρχηµένη, µέσα στο γενικό
κλίµα φυγής και διαλύσεως του µείζονος των Μονάδων και Σχηµατισµών του
Στρατού.
Από πλευράς τακτικής, το Ιππικό πεζοµάχησε σε πολλές περιπτώσεις,
διατήρησε όµως και την παράδοση του χαρακτηριστικού έφιππου αγώνα του
Όπλου, την επέλαση, όπως στις παλιές ιστορικές περιόδους, η οποία
επαναλήφθηκε πολλές φορές µε µικρά και µεγάλα τµήµατα.
ΤΜΗΜΑ 15
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1940
1.

Νέο δόγµα

Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, στη Γαλλία, η οποία
θεωρείτο τότε ως η πρώτη Στρατιωτική ∆ύναµη της Ευρώπης, διαµορφώθηκε,
κάτω από την επίδραση της πολεµικής πείρας των πεδίων της ∆ύσεως, νέο
δόγµα για το Ιππικό το οποίο αποκρυσταλλώθηκε στο αξίωµα "ελίσσεσθαι
εφίππως και µάχεσθαι πεζή".
Εκ πρώτης όψεως δικαιολογηµένα θα υπέθετε κανείς ότι το νέο δόγµα
µετέτρεπε το Ιππικό σε Έφιππο Πεζικό, όµοιο ή ανάλογο µε εκείνο το οποίο
χρησιµοποίησαν µε επιτυχία οι Μπόερς στον πόλεµο του 1899-1901 κατά των
Αγγλων, ή µε εκείνο που εµφάνισαν οι Βούλγαροι, παράλληλα µε το Ιππικό τους,
κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους. Αυτό το συµπέρασµα όµως θα ήταν απόλυτα
εσφαλµένο, γιατί το νέο δόγµα προϋπέθετε την διατήρηση όλων των ιδιοτήτων
του Ιππικού σε συνδυασµό µε την προσθήκη της ισχύος πυρός του Πεζικού και
έθετε βέβαια ως κανόνα την πεζοµαχία, δεν απέκλειε όµως την έφιππη δράση για
τα µικρά τµήµατα Ιππικού, κάτω από ορισµένες συνθήκες.
Το νέο αυτό δόγµα του Πεζοµάχου Ιππικού έγινε αποδεκτό από το
Ελληνικό Ιππικό αµέσως µετά τη συνθήκη της Λωζάννης. Έτσι κάτω από το
πνεύµα του δόγµατος αυτού και µε την καθοδήγηση της Γαλλικής Στρατ.
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Εκπαιδευτικής Αποστολής που ήρθε το 1925 στην Ελλάδα µετά από πρόσκληση,
εισήχθησαν στο Ιππικό µεταφρασµένοι οι Γαλλικοί Κανονισµοί εκπαιδεύσεως,
Τακτικής χρησιµοποιήσεως και εν Εκστρατεία Υπηρεσίας του Ιππικού,
υιοθετήθηκε η Γαλλική οργάνωση και οι Γαλλικές συνθέσεις των Μονάδων
και εφοδιάστηκε το Ιππικό µε όλα τα όπλα του Πεζικού, από χειροβοµβίδα
µέχρι όλµους. Σαν εξωτερικό δείγµα της µεταβολής που επήλθε, σταµάτησαν οι
ιππείς να φρουρούν µε την σπάθα και την αραβίδα κρεµασµένη και
χρησιµοποιούσαν στο εξής την εφ'όπλου λόγχη όπως το Πεζικό.
2.

Οργανωτική εξέλιξη

Το έτος 1926 δηµιουργείται η Επιθεώρηση Ιππικού. ∆ηµιουργούνται
ακόµη η Ι και η II Μεραρχία Ιππικού. Κάθε Μεραρχία περιλαµβάνει στην δύναµη
της δύο Συντάγµατα, µία Μοίρα Ελαφρού Πυροβολικού, µία Ίλη Σκαπανέων και
µία Ίλη Τηλεγραφητών. ∆ηµιουργούνται ακόµα οι παρακάτω Μονάδες, οι οποίες
ανήκουν απευθείας στο Σώµα του Στρατού: Σχολή Εφαρµογής Ιππικού, Σύνταγµα
Αρµάτων, 1ο Σύνταγµα Ιππικού, 2ο Σύνταγµα Ιππικού, 3ο Σύνταγµα Ιππικού, 4ο
Σύνταγµα Ιππικού, Α Σύνταγµα Ιππικού, ∆ Σύνταγµα Ιππικού, Ε Σύνταγµα Ιππικού,
1η Ίλη Σκαπανέων, Μη Ίλη Σκαπανέων, Ιη Ίλη Τηλεγραφητών, ΙΙη Ίλη
Τηλεγραφητών, Κέντρο Ιππωνειών και το Στρατιωτικό Ιπποφορβείο. Το
επόµενο έτος καταργούνται οι εξής Μονάδες: Α Σύνταγµα Ιππικού, Ε Σύνταγµα
Ιππικού, Σύνταγµα Αρµάτων, Ιη Ίλη Σκαπανέων, ΙΙη Ίλη Σκαπανέων, Ιη Ίλη
Τηλεγραφητών, ΙΙη Ίλη Τηλεγραφητών και το Κέντρο Ιππωνειών.
Με το Νόµο 4321/1929 καταργούνται οι Μεραρχίες και στη θέση τους
συγκροτήθηκαν η 1η Ταξιαρχία µε έδρα τη Λάρισα και η 2η Ταξιαρχία µε έδρα την
Θεσσαλονίκη. Κάθε Ταξιαρχία έχει στη δύναµη της δύο Συντάγµατα Ιππικού. Στην
δύναµη της 1ης ανήκει το 1ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τη Λάρισα και το 3ο
Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα επίσης τη Λάρισα. Στη δύναµη της 2ης ανήκει το Α
Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα την Αθήνα και το Γ Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα την
Θεσσαλονίκη.
Το 1930 µε το Νόµο 4532 και µε απόφαση του Οργανισµού Στρατού
καταργούνται το 1ο και 3ο Σύνταγµα Ιππικού και συγκροτούνται το 2ο και 4ο,
καθώς επίσης και οι ανεξάρτητες Ίλες Α, Β, Γ και ∆. ∆ύο χρόνια µετά από τις δύο
Ταξιαρχίες του Ιππικού και τις τέσσερις ανεξάρτητες Ίλες, συγκροτήθηκε η
Μεραρχία Ιππικού που αποτελούνταν από τρία Συντάγµατα.
Την ίδια χρονιά ανεγείρεται στη βόρεια πλευρά του Στρατώνα Ιππικού
στη Λάρισα κλειστό Ιπποδρόµιο γνωστό ως Μικρό Ιπποδρόµιο και κοντά του
ανεγείρεται το 1938 µε δαπάνη της οικογένειας Θεοχ. Κότσικα, το µεγαλυτέρων
διαστάσεων κλειστό Ιπποδρόµιο.
Το έτος 1935 µε Κυβερνητική Απόφαση και σύµφωνα µε τον Οργανισµό
Στρατού δηµιουργούνται οι παρακάτω Μονάδες:
- Επιθεώρηση Ιππικού µε έδρα την Αθήνα
- Σχολή Εφαρµογής Ιππικού µε έδρα την Αθήνα
- Στρατιωτική Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών µε έδρα την Αθήνα
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- Τάγµα Αρµάτων Μάχης µε έδρα την Αθήνα. Η δύναµη του είναι
δύο άρµατα VICKERS-ARMSTRONG των 6 t και δύο αυτοκίνητα
αναγνωρίσεως CARDEN-LOYD, τα οποία αγοράστηκαν το 1931.
- Μεραρχία Ιππικού µε έδρα την Αθήνα
- 1η Ταξιαρχία Ιππικού µε έδρα τη Λάρισα
- 2η Ταξιαρχία Ιππικού µε έδρα την Θεσσαλονίκη
- 1ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τη Λάρισα
- 2ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τις Σέρρες
- 3ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τη Λάρισα
- 4ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
- 5ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα την Αθήνα
- Κέντρο Ιππωνειών στην Καρδίτσα
- Ίλη Φρουράς Προέδρου ∆ηµοκρατίας µε έδρα την Αθήνα.
Το 5ο Σύνταγµα Ιππικού µε την προσθήκη και του
σχηµατιζόµενου 6ου Συντάγµατος, και µετά από απόφαση του Υπουργού
Στρατιωτικών, µπορεί να µετασχηµατιστεί σε Ταξιαρχία µε έδρα την
Αθήνα.
Το έτος 1937 οι Μονάδες του Όπλου του Ιππικού είναι οι εξής:
- Επιθεώρηση Ιππικού µε έδρα την Αθήνα
- Μεραρχία Ιππικού µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
- 1ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
- 2ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τα Γιαννιτσά
- 3ο Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα τις Σέρρες
- Μηχανοκίνητο Σύνταγµα Μεραρχίας Ιππικού µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
- Έφιππη Μοίρα Πολυβόλων
- Α Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα την Αθήνα
- Β Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα την Λάρισα
- Γ Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα το Κιλκίς
- ∆ Σύνταγµα Ιππικού µε έδρα την Ελευθερούπολη
- Ίλη Βασιλικής Φρουράς µε έδρα την Αθήνα.
Επίσης, η Σχολή Εφαρµογής Ιππικού συγχωνεύεται µε τη Σχολή
Εφέδρων Αξιωµατικών και τώρα έχουν έδρα τη Λάρισα.
Την ίδια χρονιά στη Μεραρχία Ιππικού συγκροτείται και
αυτοτελής Ταξιαρχία (στον πόλεµο).
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To 1939 οι Μονάδες παραµένουν όπως και το 1937, µε µόνη αλλαγή
την δηµιουργία της Ε Επιλαρχίας στην Αλεξανδρούπολη.
Το 1940, έτος που η Ελλάδα εξαναγκάζεται να µπει στον πόλεµο,
και µέχρι την Επιστράτευση, οι Μονάδες του Ιππικού παρέµεναν µε την διάταξη
που είχαν και το 1939.
Εκτός από τα δύο άρµατα που αγοράστηκαν το 1931, παραγγέλθηκαν
14 άρµατα των 6-7 τόννων, πλήρη µε τον οπλισµό τους, πυροµαχικά,
ανταλλακτικά και επικοινωνίες. Η αξία της παραγγελίας ανερχόταν σε 40.
000. 000 δρχ (προπολεµικά). Τα άρµατα όπως και τα αεροπλάνα
παραγγέλθηκαν στην Αγγλία και στη Γαλλία αλλά οι παραγγελίες
δεσµεύτηκαν το 1938 εν όψει του επερχόµενου πολέµου, διότι οι µελλοντικοί
αντίπαλοι κρατούσαν το υλικό που κατασκεύαζαν για τις ανάγκες τους. Έτσι
ο Ελληνικός Στρατός δεν διέθετε άρµατα κατά τον πόλεµο του 1940.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 16
ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
1. Συµµετοχή του Ιππικού
Η 28η Οκτωβρίου 1940 βρήκε τον Ελληνικό Στρατό µε τις εξής
µεγάλες µονάδες: Πέντε Σώµατα Στρατού, δεκατέσσερις Μεραρχίες
Πεζικού και µία Μεραρχία Ιππικού, τρεις Ταξιαρχίες Πεζικού και µία
Ταξιαρχία Ιππικού. Ο αριθµός των Μονάδων αυξήθηκε µε επιστράτευση,
ενώ κατά τη διάρκεια του πολέµου έγιναν πολλές αλλαγές στη
συγκρότηση τους.
Το Ιππικό συµµετείχε σ' αυτόν τον πόλεµο µε τις εξής Μονάδες:
- Τη Μεραρχία Ιππικού.
- Την Ταξιαρχία Ιππικού, η οποία, ειδικά κατά την πρώτη περίοδο
του πολέµου, έδρασε ανεξάρτητα από τη Μεραρχία.
- Τις Οµάδες Αναγνωρίσεως, οι οποίες ανήκαν στα Σώµατα
Στρατού. Οι Οµάδες αυτές ήταν οι Α, Β, Γ, ∆ και Ε.
- Τις Οµάδες Αναγνωρίσεως των Μεραρχιών (Ι-XVII και XX).
- Την XIX Μηχανοκίνητη Μεραρχία από 12/2/1941.
Οι ανάγκες του πολέµου, η ιδιοµορφία του εδάφους, οι άσχηµες
καιρικές συνθήκες και οι δυσκολίες που υπήρχαν αναφορικά µε την
αντικατάσταση
των
ίππων
επέβαλαν
την
ανάγκη
πολλών
διαφοροποιήσεων. Αλλες µονάδες του Ιππικού διαλύονταν και νέες
συγκροτούνταν.
Το Ιππικό παρέταξε τελικά στον πόλεµο αυτό, ως καθαρά δική
του δύναµη:
- Έφιππες Ίλες
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- Μηχανοκιν. Ίλες

4

- Πολυβολαρχίες

10

- Ουλαµούς Πολυβόλων 15 & 1/2, Πολυβόλα 192
- Ίλες Ολµων

3

- Ουλαµούς Ολµων

5, Όλµοι 22

Αν και η αριθµητική δύναµη του σε σχέση µε το σύνολο του
Στρατού που προήλθε από την επιστράτευση ήταν µικρή, το Ιππικό ήταν
επίλεκτο και όλες οι ∆ιοικήσεις το αναζητούσαν. Από τις πρώτες στιγµές
της εισόδου του στον αγώνα επέδειξε υψηλό φρόνηµα, απαράµιλλη
ορµητικότητα και αδάµαστο επιθετικό πνεύµα. Εκτός αυτού ήταν η
µεγαλύτερη δύναµη Ιππικού που συγκρότησε ποτέ ο Ελληνικός Στρατός.
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2.

Η δράση της Ταξιαρχίας Ιππικού

Η Ταξιαρχία του Ιππικού, µε ∆ιοικητή τον Συνταγµατάρχη
∆ηµαράτο Σωκράτη, είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη και βρισκόταν υπό τη
∆ιοίκηση της Μεραρχίας του Ιππικού. Μετά από επιστράτευση στις 28
Οκτωβρίου 1940 εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Λαγκαδά.
Στις 30 Οκτωβρίου, µετά από εντολή του Γενικού Στρατηγείου, η
Ταξιαρχία τέθηκε υπό τις διαταγές του Τµήµατος Στρατιάς ∆υτικής
Μακεδονίας (ΤΣ∆Μ) και µετακινήθηκε προς την Κοζάνη, µέσω Βέροιας,
όπου έφτασε σιδηροδροµικώς µαζί µε τις πρώτες Μονάδες, οι οποίες
τέθηκαν υπό τις διαταγές της και ήταν: Μία Ελαφρά Ίλη Ιππικού (χωρίς
πολυβόλα) του Μηχανοκινήτου Συντάγµατος και µία Πυροβολαρχία
Σκόντα. Τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου άρχισε να συγκεντρώνεται στην
περιοχή των Γρεβενών, όπου και τέθηκε τελικά υπό τις διαταγές του Β
Σώµατος Στρατού το οποίο είχε αναλάβει την ευθύνη του τοµέα της
Πίνδου.
Η αποστολή της Ταξιαρχίας ήταν να κινηθεί προς το ∆ουτσικό
και να εξασφαλίσει τις διαβάσεις από τη Σαµαρίνα προς τα Γρεβενά, και
επίσης να απειλήσει τα πλευρά του εχθρού στην περίπτωση που αυτός
αποφάσιζε να κινηθεί από τη Σαµαρίνα προς το ∆ίστρατο.
Στην Ταξιαρχία του Ιππικού διατέθηκαν επίσης: Το 1ο Σύνταγµα
Ιππικού (2 Ιλες), το οποίο κινήθηκε από την περιοχή του Λαγκαδά, όπου
επιστρατεύθηκε, προς τα Γρεβενά. Η Β Οµάδα Αναγνωρίσεως, υπό την
οποία τέθηκε η Επιλαρχία Μέξα του 1ου ΣΙ, η οποία έφυγε από τη
Λάρισα στις 13. 30 της 29ης Οκτωβρίου και έφθασε στο ∆ουτσικό στις 2
Νοεµβρίου. Το 1/51 Τάγµα Πεζικού, το οποίο βρισκόταν σ' αυτήν την
περιοχή. Στις 2/11/1940, στις 11. 00, άρχισαν να καταφθάνουν µε
αυτοκίνητα στο ∆ουτσικό τα πρώτα τµήµατα του 1ου Συντάγµατος
Ιππικού που κινήθηκαν αµέσως προς τον αυχένα Σκούρτζα. Την ίδια
µέρα διατέθηκε στην Ταξιαρχία το 1/51 Τάγµα.
Την εποµένη η Ταξιαρχία αποφασίστηκε να κινηθεί προς το
χωριό Σαµαρίνα και το Βούζιο όρος, και η µετακίνηση αυτή
πραγµατοποιήθηκε παρά την πυκνή οµίχλη που κάλυπτε την περιοχή. Τα
τµήµατα προχώρησαν χωρίς να συναντήσουν εχθρικές δυνάµεις, εκτός
από την Ελαφρά Ίλη που συνάντησε αντίσταση στην προσπάθεια της για
κατάληψη της Σαµαρίνας. Η Σαµαρίνα κατελήφθη τελικά στις 15. 30 µετά
από αγώνα και η Ελαφρά Ίλη συνέλαβε 11 αιχµαλώτους που ανήκαν στο
8ο Σύνταγµα Αλπινιστών. Η ίδια Ίλη είχε επίσης περισυλλέξει τέσσερις
ασυρµάτους και αρκετά αυτόµατα όπλα. Ταυτόχρονα η Β Οµάδα
Αναγνωρίσεως και το 1ο Σύνταγµα Ιππικού εγκατέστησαν φυλάκια στο
όρος Βούζιο.
Από το πρωί της 4ης Νοεµβρίου µία Επιλαρχία της Β Οµάδας
Αναγνωρίσεως προωθήθηκε προς τον αυχένα "Ρωµιού", τον οποίο και
κατέλαβε συλλαµβάνοντας αρκετούς αιχµαλώτους. Μετά την κατάληψη
του "Ρωµιού" και της Σαµαρίνας η Ταξιαρχία είχε κατορθώσει να
αποκόψει µία από τις κύριες οδούς ανεφοδιασµού και σύµπτυξης των
Ιταλών.
Από τις 5 µέχρι τις 9 Νοεµβρίου διατίθενται στην Ταξιαρχία το 7ο
ΣΠ και το Ι/5 Τάγµα.
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Από τις 5 µέχρι τις 8 Νοεµβρίου οι αγώνες της Ταξιαρχίας έχουν
ως σκοπό την αποκοπή και του τελευταίου δυνατού δροµολογίου
σύµπτυξης του εχθρού, από το ∆ίστρατο προς τα Αρµατα-Πόδες. Οι
µάχες του 1ου Συντάγµατος Ιππικού µε τις συγκεντρωµένες Ιταλικές
δυνάµεις έµειναν στην ιστορία. Το ζωτικό ύψωµα Σµιλιάνι καταλήφθηκε
και από Ιταλούς και από Έλληνες πολλές φορές µέχρι τελικά να κρατηθεί
οριστικά από το 1ο Σύνταγµα Ιππικού που το πέτυχε αυτό µε σφοδρή
αντεπίθεση. Στους αγώνες της 7ης Νοεµβρίου το 1ο Σύνταγµα Ιππικού
είχε έναν Αξιωµατικό και επτά οπλίτες νεκρούς, καθώς και οκτώ οπλίτες
τραυµατίες.
Στις 8 Νοεµβρίου, στις 11. 00, τµήµα της Β Οµάδας
Αναγνωρίσεως κατέλαβε το χωριό ∆ίστρατο και συνέλαβε αιχµαλώτους
έναν Αξιωµατικό, 29 οπλίτες, καθώς και χειρουργείο µε 30
νοσηλευοµένους οπλίτες.
Από τις 9 Νοεµβρίου η Β Οµάδα Αναγνωρίσεως της Ταξιαρχίας
Ιππικού κινήθηκε από το ∆ίστρατο προς τα Αρµατα -Παδες και καταδίωξε
τον εχθρό που υποχωρούσε ήδη από το προηγούµενο βράδυ. Στις 21. 30
της 9ης Νοεµβρίου τµήµα της Οµάδας Αναγνωρίσεως κατέλαβε το χωριό
Αρµατα και συνέλαβε 55 αιχµαλώτους. Συνεχίζοντας µάλιστα την
καταδίωξη, ανέτρεψε τους Ιταλούς, που αµύνθηκαν στα υψώµατα Πάδες,
και συνέλαβε άλλους 80 αιχµαλώτους.
Στις 10 Νοεµβρίου η ίδια Οµάδα Αναγνωρίσεως, σε συνεργασία
µε το Απόσπασµα του Αώου, συνέλαβε 19 Αξιωµατικούς και περίπου 100
οπλίτες.
Η 10η Νοεµβρίου είναι η µέρα που η Ταξιαρχία του Ιππικού
τελειώνει τους επιτυχείς αγώνες της στην Πίνδο. Ηδη είχε συνδεθεί µε τη
Μεραρχία του Ιππικού που συνέχιζε την καταδίωξη του εχθρού, και
διατάχθηκε από το Β Σώµα Στρατού να συγκεντρωθεί για ανασυγκρότηση
στη Σαµαρίνα.
3.

Η δράση της Μεραρχίας Ιππικού
Η Μεραρχία Ιππικού είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη και ∆ιοικητή τον
Υποστράτηγο Στανωτά Γεώργιο. Την 28η Οκτωβρίου επιστράτευσε τις
Μονάδες που ανήκαν στη δύναµη της στο Λαγκαδά, και την 1η Νοεµβρίου
άρχισε να συγκεντρώνεται στην περιοχή ανάµεσα στο Μέτσοβο και την
Καλαµπάκα. Στη δύναµη της Μεραρχίας ανήκαν οι εξής µονάδες:
- 3ο Σύνταγµα Ιππικού
απεσπασµένης στην Ξάνθη.

(Σέρρες).

Πλην

της

3ης

Ίλης

- Μηχανοκίνητο Σύνταγµα Ιππικού -εκτός από µία Ελαφρά Ίλη.
- Μοίρα Εφιππου Πυροβολικού. Πλην Πυροβολαρχίας (διατεθείσα
στην Ταξχία).
- Εφιππος Μοίρα Πολυβόλων.
- Ουλαµός Σκαπανέων και Ίλη ∆ιαβιβάσεων.
Η Ταξιαρχία του Ιππικού µαζί µε µια Ελαφρά Ίλη του
Μηχανοκίνητου Συντάγµατος Ιππικού και την Πυροβολαρχία Σκόντα είχαν
από την 3η Οκτωβρίου τεθεί υπό την ∆ιοίκηση του Τµήµατος Στρατιάς
∆υτικής Μακεδονίας. Στην Καλαµπάκα υπό τη ∆ιοίκηση της Μεραρχίας
του Ιππικού είχε τεθεί το 4ο
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Σύνταγµα Πεζικού εκτός από ένα Τάγµα, ένα Τάγµα του 7ου ΣΠ και µία
Πυροβολαρχία των 155 χιλιοστών.
Η Μεραρχία του Ιππικού βρισκόταν υπό τις άµεσες διαταγές του
Αρχιστρατήγου και αποστολή της ήταν να καλύψει την οδό ΙωαννίνωνΚαλαµπάκας στο ύψος Κουκουρούτζος-Βωβούσα.
Η απόφαση της Μεραρχίας ήταν η κατάληψη, γρήγορα και µε
όλα τα διαθέσιµα τµήµατα της, του ορεινού συγκροτήµατος του
Κουκουρούτζου, έτσι ώστε µε σχετική ασφάλεια να συγκεντρωθούν όλες
οι δυνάµεις στο Μέτσοβο.
Η ∆ιοίκηση της Μεραρχίας βρισκόταν την 1η Νοεµβρίου στο
Μέτσοβο, ενώ τα υπόλοιπα τµήµατα της καθ' οδόν. Στις 2 Νοεµβρίου η
Μεραρχία του Ιππικού µετέφερε µε αυτοκίνητα το ΙΙ/4 Τάγµα από την
Καλαµπάκα στο Μέτσοβο και στη διάρκεια της νύχτας µετακινήθηκε προς
τη Βωβούσα. Αφού συγκροτήθηκε στο Μέτσοβο, το Τάγµα αυτό κινήθηκε
χωρίς µεταγωγικά τη νύχτα της 2 Νοεµβρίου. Η ραγδαία βροχή, το πυκνό
σκοτάδι και η απειρία των στελεχών συνετέλεσαν ώστε το µεγαλύτερο
µέρος του Τάγµατος να αποκοπεί και να αναγκασθεί να επιστρέψει στην
περιοχή δυτικά του Προφήτη Ηλία στο Μέτσοβο, απ' όπου και αφού
ανασυντάχθηκε, ξεκίνησε το µεσηµέρι της 3ης Νοεµβρίου µε προορισµό
τη Βωβούσα.
Το ίδιο χρονικό διάστηµα οι Ιταλοί του 8ου Συντάγµατος
Αλπινιστών κινήθηκαν από το ∆ίστρατο προς τα νότια και στις 3
Νοεµβρίου έφθασαν στη Βωβούσα. Ενας ελληνικός λόχος Πεζικού από
το απόσπασµα της Πίνδου αντιµετώπιζε µε επιτυχία το Ιταλικό σώµα τη
στιγµή που σε ενίσχυση του έφθασε το 11/4 Τάγµα Πεζικού. Ο αγώνας
ήταν σκληρός και στις 17. 30 άρχισε βολή του Ιταλικού Πυροβολικού από
απόσταση 300-400 µέτρων µε άµεση σκόπευση εναντίον των
αµυνοµένων. Την ίδια µέρα έφθασε στο Μέτσοβο το πρώτο Τµήµα του
Μηχανοκινήτου Συντάγµατος Ιππικού.
Από το πρωί της 4ης Νοεµβρίου ο αγώνας στη Βωβούσα έκλινε
υπέρ των Ελλήνων, πράγµα που ανάγκασε τους Ιταλούς να
συµπτυχθούν προς το ∆ίστρατο αφήνοντας πίσω τους 35 νεκρούς,
ανάµεσα στους οποίους ήταν και ένας αξιωµατικός.
Η Βωβούσα υπήρξε το νοτιότερο σηµείο στο οποίο κατόρθωσε
να φτάσει η Μεραρχία Τζούλια και το οποίο αν είχε καταληφθεί από τους
Ιταλούς, θα δηµιουργούνταν άµεσος κίνδυνος για το Μέτσοβο. Τη µέρα
αυτή έφθασαν στην περιοχή συγκεντρώσεως και άλλες Μονάδες της
Μεραρχίας.
Το βράδυ της 4ης Νοεµβρίου η Μεραρχία είχε φθάσει σε σηµείο
να ελέγχει όλη τη γραµµή Κουκουρούτζος-Βωβούσα και να προωθείται
συνεχώς. Στις 8 Νοεµβρίου, και αφού κάποια τµήµατα της είχαν
καταλάβει το ∆ίστρατο, η Μεραρχία πέτυχε τη συγκέντρωση σχεδόν
όλων των Μονάδων της στον άξονα ∆ίστρατου- Βωβούσας, έθεσε υπό
τις διαταγές της το Απόσπασµα Αώου και τελικά τέθηκε υπό τις διαταγές
του Α Σώµατος Στρατού από τις 6 Νοεµβρίου.
Μετά από αυτές τις ευνοϊκές εξελίξεις, καθώς και την έναρξη
σύµπτυξης από µέρους των Ιταλών, το Γενικό Στρατηγείο διέταξε τη
Μεραρχία, µαζί µε το Απόσπασµα Αώου και δυνάµεις από την Ταξιαρχία,
να στραφούν προς Ελεύθερο-Κόνιτσα, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση
προς τις περιοχές

51

αυτές του Β Σώµατος Στρατού. Αµέσως µετά από την κίνηση αυτή η
Μεραρχία θα αποδέσµευε το Μηχανοκίνητο Σύνταγµα Ιππικού, το οποίο
θα επέστρεφε στο Μέτσοβο για να διατεθεί στην VIII ΜΠ.
Στις 9 Νοεµβρίου το προπορευόµενο τµήµα της Μεραρχίας, η 1/3
Επιλαρχία, κατευθύνθηκε από το χωριό Αρµατα προς Ελεύθερο, όπου και
έφθασε στις 10 του µήνα Τη µέρα αυτή ο ∆ιοικητής του Αποσπάσµατος
του Αώου συντόνισε επιθετικές ενέργειες Ηµιλαρχίας από την 1/3
Επιλαρχία και ενός Λόχου από το Απόσπασµα του εναντίον των
αµυνοµένων δυνάµεων του 8ου Συντάγµατος Αλπινιστών που κατείχαν το
χωριό Ελεύθερο.
Στη διάρκεια της επίθεσης αυτής, η οποία χαρακτηρίσθηκε από
ταχύτητα και τόλµη, αναπτύχθηκε εξαιρετική άµιλλα µεταξύ των
Τµηµάτων, κάτι που είχε σαν αποτέλεσµα να επιτευχθεί αιφνιδιασµός και
διάλυση των Ιταλικών Τµηµάτων. Η επιχείρηση απέφερε τη σύλληψη 15
Αξιωµατικών και 700 οπλιτών, ενώ 300 Ιταλοί έµειναν νεκροί στο πεδίο
της µάχης. Οι απώλειες των Ελληνικών δυνάµεων ήταν πολύ µικρές
κυρίως από άνδρες της Ηµιλαρχίας, ο ∆ιοικητής της οποίας
τραυµατίσθηκε σοβαρότατα.
Στις 11 Νοεµβρίου η ίδια Επιλαρχία χωρίς ίππους καταδίωξε τους
Ιταλούς και ενεπλάκη σε σκληρό αγώνα κοντά στην Κόνιτσα µε τµήµατα
του 9ου Συντάγµατος Αλπινιστών. Μετά από πολύωρη συµπλοκή διέλυσε
και καταδίωξε τις εχθρικές δυνάµεις προς την Κόνιτσα.
Στις 13 του µήνα η προώθηση της Μεραρχίας σταµάτησε, αφού
την περιοχή της Κόνιτσας υποστήριζαν σηµαντικές Ιταλικές δυνάµεις. Με
την πάροδο του χρόνου η Ιταλική αντίσταση ισχυροποιούνταν.
4. Η δράση Τµηµάτων Ιππικού υπό την διοίκηση της Ιης
Μεραρχίας Πεζικού
Υπό τις διαταγές της Ιης Μεραρχίας Πεζικού που δρούσε στον
τοµέα της Πίνδου τέθηκαν τα τµήµατα:
- Η Ίλη Αναγνωρίσεως της Β Οµάδας Αναγνωρίσεως, η οποία
υπήρξε από τις πρώτες που έσπευσαν να ενισχύσουν το Απόσπασµα της
Πίνδου.
- Η IX Οµάδα Αναγνωρίσεως, η οποία έφθασε στο Επταχώριο
στις 3 Νοεµβρίου.
- Η Χ Οµάδα Αναγνωρίσεως, η οποία έφτασε στο Επταχώριο
στις 6 Νοεµβρίου.
Τα παραπάνω Τµήµατα του Ιππικού ήταν πρωτοπόρο σε όλες τις
σκληρές µάχες που έδωσε η Ι Μεραρχία Πεζικού.
Στις 7 Νοεµβρίου η IX Οµάδα Αναγνωρίσεως που ενεργούσε µαζί
µε το 1/4 Τάγµα Πεζικού ενεπλάκη σε σκληρό αγώνα στο χωριό
Πουρνιάς. Από την πίεση που δέχθηκαν οι Ιταλοί υποχώρησαν άτακτα, 70
αιχµάλωτοι συνελήφθησαν, από τους οποίους οι τέσσερις ήταν
Αξιωµατικοί, και επίσης κυριεύθηκε πολεµικό υλικό. Την ίδια µέρα η Ίλη
της Β Οµάδας Αναγνωρίσεως κατέλαβε τη Βούρµπιανη.
Το µεσηµέρι της 9ης Νοεµβρίου µια Ίλη από την IX Οµάδα
Αναγνωρίσεως κινήθηκε για να καταλάβει το ύψωµα Τσοµπάνι στο όρος
Σµόλικας και
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δέχθηκε πυρά από Ιταλούς που κατείχαν το ύψωµα. Ο ∆ιοικητής της Ιλης, αν και
αυτή δεν είχε ενισχυθεί από τα Τµήµατα που προβλέπονταν, επιτέθηκε αµέσως
εναντίον των Ιταλών, κατέλαβε το ύψωµα Τσοµπάνι και συνέλαβε εξήντα
αιχµαλώτους.
Την ίδια µέρα (9 Νοεµβρίου) η Χ Οµάδα Αναγνωρίσεως απέκρουσε
σφοδρές εχθρικές επιθέσεις στην περιοχή Νταλιαπόλεως στο όρος Σµόλικας. Οι
Ιταλοί, αφού απέτυχαν τελικά στις προσπάθειες τους να διασπάσουν τις θέσεις
αυτής της Οµάδας, επωφελήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και άρχισαν να
αποσύρονται τις πρωινές ώρες της 10ης Νοεµβρίου. Πάνω στη φυγή τους
εγκατέλειψαν στο πεδίο της µάχης πολεµικό υλικό όλων των ειδών -δύο
πολυβόλα, όλµους, ασύρµατο, µεγάλο αριθµό µουλαριών, τη σηµαία του ΙΙΙ/9
Τάγµατος Αλπινιστών-καθώς επίσης και τέσσερις νεκρούς Αξιωµατικούς, πέντε
οπλίτες τραυµατίες και επτά οπλίτες νεκρούς. Οι προσπάθειες της Χ Οµάδας
Αναγνωρίσεως καθώς και του 1/4 Τάγµατος Πεζικού στο Σµόλικα απέφεραν
τελικά την καταστροφή ολόκληρου Τάγµατος του 2ου Συντάγµατος Αλπινιστών,
και νεκρό στο πεδίο της µάχης το ∆ιοικητή του 9ου Συντάγµατος. Οι
διασκορπισµένοι Αλπινιστές παραδόθηκαν το µεσηµέρι της 10ης Νοεµβρίου
στα Τµήµατα της Μεραρχίας Ιππικού που ενεργούσε προς Πάδες-Ελεύθερο.
5.

Επιχειρήσεις µέχρι το Μάρτιο του 1941

α. Μετά από την απόκρουση της Ιταλικής εισβολής, οι Ελληνικές
∆υνάµεις αντεπιτέθηκαν σφοδρά και έδιωξαν τους Ιταλούς από τα πάτρια εδάφη
απελευθερώνοντας για µία ακόµη φορά το µεγαλύτερο τµήµα της Βορείου
Ηπείρου.
Οι νίκες του Ελληνικού Στρατού ακολουθούσαν η µία την άλλη. Στις
22 Νοεµβρίου καταλήφθηκε η Κορυτσά, στις 29 το Πόγραδετς, στις 5
∆εκεµβρίου η Πρεµετή, στις 6 οι Αγιοι Σαράντα, στις 8 το Αργυρόκαστρο και
στις 22 η Χειµάρα. Η περαιτέρω προέλαση του Ελληνικού Στρατού διακόπηκε
τόσο εξαιτίας των δυσµενών καιρικών συνθηκών όσο και εξαιτίας της αύξησης
της Ιταλικής αντίστασης. Μετά το χειµώνα ακολούθησε η εαρινή επίθεση των
Ιταλών, η οποία, µολονότι είχε εξαγγελθεί µε ποµπώδη τρόπο, αντιµετωπίσθηκε
πλήρως από τους Έλληνες µαχητές και σταθεροποίησε απόλυτα την περίλαµπρη
νίκη των Ελλήνων στα βουνά της Βορείου Ηπείρου.
6.

Η δράση του Ιππικού

Παρά τις δυσµενείς εδαφικές και καιρικές συνθήκες που δεν
επέτρεπαν τη χρησιµοποίηση του Ιππικού σε µεγάλο βαθµό, αυτό συνέβαλε
πολύ σε όλους τους αγώνες.
(1) Μεραρχία Ιππικού
Η Μεραρχία Ιππικού που δρούσε µεταξύ Α και Β Σώµατος
Στρατού απελευθέρωσε την Κόνιτσα στις 16 ∆εκεµβρίου, έδιωξε τους Ιταλούς
πέρα από τα σύνορα και συµµετείχε στις επιχειρήσεις που είχαν σαν αποτέλεσµα
την κατάληψη του Λεσκοβικίου και της Πρεµετής.
Στη συνέχεια η Μεραρχία Ιππικού, αφού αντικαταστάθηκε
βαθµιαία από 11 έως 28 ∆εκεµβρίου στον Τοµέα Αώου από την Ιη Μεραρχία,
αποσύρθηκε στις οργανικές Μονάδες της που βρίσκονταν στην περιοχή
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Κόνιτσα- Βασιλικό- Βήσιανη, όπου και παρέµεινε σε εφεδρεία µέχρι τις 17
Φεβρουαρίου 1941. Από την 1η Ιανουαρίου η Ταξιαρχία του Ιππικού είχε
συγχωνευθεί µε τη Μεραρχία. Στο διάστηµα από 18 Φεβρουαρίου µέχρι 23
Μαρτίου η Μεραρχία µεταστάθµευσε βορειοανατολικά της Κορυτσάς και από 24
Μαρτίου µέχρι 6 Απριλίου εγκαταστάθηκε µε αµυντική αποστολή νότια από τη
λίµνη Οχρίδα.
Από τις 7/4/1941, εξαιτίας της απειλής που δηµιουργήθηκε
από τη Γερµανική εισβολή, εγκαταστάθηκε µε αµυντική διάταξη από τον
Βαρνούντα µέχρι το Βέρνο, δυτικά της Φλώρινας, µε σκοπό να καλύψει τη
Στρατιά της ∆υτικής Μακεδονίας από τα ανατολικά.
(2)

Ταξιαρχία Ιππικού

Από 11-22 Νοεµβρίου αποτελεί εφεδρεία του Β' ΣΣ στην
περιοχή Σαµαρίνας, Φούρκας, Κερασόβου.
Κατά τη δεύτερη περίοδο επιχειρήσεων, από 11 Νοεµβρίου
έως 7 ∆εκεµβρίου 1940 ενήργησε υπό το Β' ΣΣ στην περιοχή Φράσαρι-Στρέντζι.
Κατά τον δεκαπενθήµερο σκληρό αγώνα στο Φράσαρι, σε ύψος 1600µ, τα
τµήµατα της Ταξιαρχίας δοκιµάστηκαν σκληρά, έφεραν σε πέρας όµως όλες τις
αποστολές τους. Από 1/1/41 η Ταξιαρχία έπαυσε να υπάρχει και οι Μονάδες της
συγχωνεύθηκαν στην Μεραρχία Ιππικού.
(3)

Υπόλοιπα Τµήµατα Ιππικού

Τµήµατα από τις Οµάδες Αναγνωρίσεως και από το
Μηχανοκίνητο Σύνταγµα, έχοντας πάντα το ρόλο του επικεφαλής, έφθασαν
µέχρι την τελική γραµµή που είχε προωθηθεί ο Ελληνικός Στρατός σε όλους
τους τοµείς του µετώπου. Στη Χειµάρα, µπροστά από το Τεπελένι, στο
Πόγραδετς και αλλού έφεραν σε πέρας µε πλήρη επιτυχία τις αποστολές που ως
Ιππικό είχαν αναλάβει, ενώ στις κοιλάδες του ∆ρίνου και του Αώου
αντιµετώπισαν, κατέστρεψαν και κυρίευσαν εχθρικά άρµατα.
7. Η συµβολή του Ιππικού στον ΕλληνοΙταλικό πόλεµο
Ο Αντγος Καθενιώτης ∆ηµήτριος, ο οποίος ορίστηκε τον Ιούλιο του
1941 από το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης ως Πρόεδρος Επιτροπής για την
σύνταξη της εκθέσεως του Ελληνοϊταλικού Πολέµου, αναφέρει για τη δράση του
Ιππικού στην έκθεση του τα εξής:
"... Είναι όλως επιβεβληµένη... η αναγνώρισις του οµαδικού έργου το
οποίον απέδωσε το όπλο του Ιππικού, το οποίον απετέλεσε τον κύριον
παράγοντα του θριάµβου της Πίνδου, προς πλήρη δικαίωσιν του Β' και Γ
Σώµατος Στρατού τα οποία συνέστησαν την εσπευσµένην χρησιµοποίησιν το µεν
πρώτον της Ταξιαρχίας το δε δεύτερον της Μεραρχίας Ιππικού.
Όλαι λοιπόν αι υποβληθείσαι Εκθέσεις των Μεγ. Μονάδων είναι
οµόφωνοι εις το να εξάρουν την συµβολήν των Μονάδων του Ιππικού,
παραδεχόµενοι ότι η χρησιµοποίησις αυτού ως ταχέως µεταφεροµένου Πεζικού
επέτυχεν τα µέγιστα, αντικαταστήσασα εν πολλοίς τας εις άλλα στρατεύµατα
εισαχθείσας ταχείας µηχανοκινήτους Μονάδας.
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Η εκ του εγγύτερον όµως εξέτασις του ζητήµατος, και η τακτική
έρευνα όλων των κατά την διάρκειαν του εικοσαήµερου εκδοθεισών
διαταγών, µας πείθει ότι η µεγαλυτέρα συµβολή του όπλου του Ιππικού
προήλθεν από την γενικήν αναζωπύρωσιν του επιθετικού πνεύµατος. ...
Η ηρωική όµως νεολαία του Ιππικού, παραµερίζουσα αποναρκωτικάς
εντολάς, ώρµησεν ακάθεκτος προς τα εµπρός ανατρέπουσα τους
ορµητικούς χιονοδρόµους της Τζούλια εµπνεόµενη µόνον από τας
επιθετικός παραδόσεις του όπλου της".
Ο αγώνας σε ψηλά και χιονοσκεπή όρη, χωρίς οδούς
ανεφοδιασµού, σε περιοχή άγονη και βραχώδη, κατά τον οποίο το Ιππικό
κατέβαλε ειδικά εφοδιασµένα και εξασκηµένα τµήµατα Αλπινιστών στο
ίδιο το στοιχείο τους, αποτελεί ίσως µοναδικό φαινόµενο στην Παγκόσµια
Στρατιωτική Ιστορία.
ΤΜΗΜΑ 17
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
1.

Μεραρχία Ιππικού
α.

Συγκρότηση-∆ιάταξη
Η δυσµενής εξέλιξη των επιχειρήσεων στη Νότια
Γιουγκοσλαβία και η γρήγορη προέλαση των Γερµανών δηµιούργησε
άµεσο κίνδυνο τόσο στο µέτωπο της Κεντρικής Μακεδονίας όσο και στο
δεξιό τµήµα του Ελληνικού Στρατού που βρισκόταν στη Βόρειο Ήπειρο.
Η συνέχιση της Γερµανικής προέλασης προς Νότον, µέσω Μοναστηρίου,
από τη µία θα υπερφαλαγγιζε το αριστερό πλευρό του Ελληνοβρετανικού
συγκροτήµατος "W'' και από την άλλη θα απειλούσε το νότιο τµήµα του
Ελληνικού Στρατού που αγωνιζόταν µε επιτυχία εναντίον των Ιταλών.
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, το Γενικό Στρατηγείο στις
10. 30 της 8ης Απριλίου διέταξε το Τµήµα Στρατού ∆υτικής Μακεδονίας,
υπό τις διαταγές του οποίου είχε τεθεί η Μεραρχία του Ιππικού, να
καλύψει τις κατευθύνσεις που το ενδιέφεραν από Βορρά και Ανατολή, και
από δεξιά να συνδεθεί µε το Συγκρότηµα "W. Για να εκτελεστεί αυτή η
αποστολή το Τµήµα Στρατού ∆υτικής Μακεδονίας διέθεσε:
- Την XIII Οµάδα Αναγνωρίσεως, µε Τάγµα Πεζικού της XIII
Μεραρχίας Πεζικού, µε σκοπό να καλύψει τις διαβάσεις που βρίσκονταν
ανατολικά από τη λίµνη Οχρίδα.
- Την XVI Οµάδα Αναγνωρίσεως, µε σκοπό την κάλυψη των
διαβάσεων δυτικά της λίµνης Μεγάλης Πρέσπας.
- Την XXI Οµάδα Αναγνωρίσεως, υπό τη διοίκηση της
Μεραρχίας Ιππικού, µε σκοπό την κάλυψη των διαβάσεων ανατολικά της
Μεγάλης Πρέσπας.
- Τη Μεραρχία Ιππικού, η οποία είχε ενισχυθεί µε την XXI
Ταξιαρχία Πεζικού (88 Σύνταγµα, Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού και Μικτή
Μοίρα Βαρέος Πυρο- βολικού), µε σκοπό να καλύψει τις κατευθύνσεις
από ανατολικά σε σύνδεσµο µε το
Απόσπασµα "W'' πάνω στη γραµµή Βαρνούς-Βέρµιο µέχρι
την περιοχή Νυµφαίου.
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β. Οι Πρώτες Συµπλοκές µε τους Γερµανούς 10 Απριλίου
Το πρωί πυκνή οµίχλη, βροχή και κατά διαστήµατα χιόνι εµπόδιζαν
την ορατότητα και δυσχέραιναν την εγκατάσταση των Τµηµάτων. Η
αναγνωριστική αποστολή που είχε αναλάβει το 3ο Σύνταγµα Ιππικού ήλθε σε
επαφή µε Μηχανοκίνητο Τµήµα των εχθρικών δυνάµεων στις 16. 00 και
επέστρεψε στις γραµµές του Συντάγµατος, το οποίο είχε εγκατασταθεί στη
γραµµή Κούλινο-Κούστα-Πλάκο-Βίγλα ανατολικά του Πισοδερίου και είχε
εγκαταστήσει φυλάκιο επιτήρησης ακόµα ανατολικότερα. Το απόγευµα της
µέρας αυτής εκδηλώθηκε επίθεση από Μηχανοκίνητα Τµήµατα του εχθρού
κατά µήκος του αµαξιτού δρόµου που συνέδεε το Πισοδέριο µε τη Φλώρινα.
Στις 21. 45 ο εχθρός πραγµατοποίησε νυχτερινή επιθετική προσπάθεια µε την
υποστήριξη Πυροβολικού, όλµων και αυτοµάτων όπλων προς την ίδια
κατεύθυνση. Μετά από τρίωρη προσπάθεια οι Γερµανοί αναγκάσθηκαν να
υποχωρήσουν, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να καταλάβουν τις
προχωρηµένες αυτές θέσεις. Γενικά, στις 10 Απριλίου Μηχανοκίνητες
Περίπολοι των Γερµανικών Τµηµάτων εµφανίσθηκαν σε όλους τους τοµείς που
επιτηρούσε η Μεραρχία του Ιππικού εκτός από το αριστερό άκρο, φθάνοντας
µέχρι τα χωριά και σχεδόν παντού όπου υπήρχαν αµαξιτοί δρόµοι. Επίσης το
µεσηµέρι αυτής της µέρας, Τάγµα Αναγνωρίσεως του ΧΧΧΧ Τεθωρακισµένου
Σώµατος Στρατού των Γερµανών κατέλαβε τη Φλώρινα. Οι Γερµανοί στη
συνέχεια έστρεψαν τις κύριες προσπάθειες τους προς τα Στενά του Κλειδίου
(Κιρλί-∆ερβέν).
11-12 Απριλίου
Στη διάρκεια της 11ης Απριλίου η Γερµανική πίεση εναντίον της
τοποθεσίας που κατείχε η Μεραρχία Ιππικού υπήρξε εντονότερη.
Η νύχτα της 11ης προς 12η Απριλίου πέρασε µε ανταλλαγή πυρών
ανάµεσα στα Τµήµατα του Πυροβολικού και του Πεζικού. Τα Τµήµατα της
Μεραρχίας του Ιππικού καλυτέρεψαν τις θέσεις τους, αφού επωφελήθηκαν από
την παροδική βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Εχθρικές ενέργειες που
αποσκοπούσαν στην κίνηση προς τον αυχένα Πισοδερίου επανειληµµένα
αποκρούσθηκαν από το 3ο Σύνταγµα Ιππικού παρά την υπεροχή του εχθρού, ο
οποίος είχε αρκετές απώλειες.
Στις 12 Απριλίου οι Γερµανοί κατόρθωσαν να διασπάσουν την
άµυνα των Ελληνοβρετανικών Τµηµάτων του Συγκροτήµατος "W" στην
τοποθεσία Κλειδίου (Κιρλί-∆ερβέν). Αυτό συνέβη εξαιτίας κυρίως της
αρµατικής υπεροχής τους. Είχαν όµως µεγάλες απώλειες.
Στον τοµέα της Μεραρχίας του Ιππικού εξακολουθούσε να
διατηρείται στενή επαφή µε τον εχθρό. Η Μεραρχία έχοντας ως σκοπό να
αποκόψει τα εχθρικά Τµήµατα που είχαν διεισδύσει στις Ελληνικές γραµµές,
διέταξε το 1ο Σύνταγµα Ιππικού να εκτελέσει την αποστολή της αποκοπής. Η
αποστολή εκτελέστηκε µε απόλυτη επιτυχία, είχε όµως σοβαρές απώλειες.
γ. Αγώνες συµπτύξεως
Η διάσπαση της άµυνας στο Κλειδί επέβαλε την εγκατάλειψη της
περιοχής του Βερµίου και τη σύµπτυξη των Ελληνοβρετανικών δυνάµεων στην
περιοχή του Ολύµπου. Όταν πληροφορήθηκε την εγκατάλειψη της περιοχής του
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Βερµίου, η Μεραρχία του Ιππικού αποφάσισε, µετά από έγκριση του
Τµήµατος Στρατιάς ∆υτικής Μακεδονίας, να µετακινήσει το δεξιό της και
να συνδεθεί µε την 20η Μεραρχία Πεζικού, η οποία θα έπαιρνε θέση στα
Στενά της Κλεισούρας.
Το µεσηµέρι της 12ης Απριλίου το ΤΣ∆Μ έλαβε έγκριση της
πρότασης που είχε υποβληθεί στο Γενικό Στρατηγείο για τη σύµπτυξη
του. Η σύµπτυξη σχεδιάστηκε να πραγµατοποιηθεί τις νύχτες 12/1315/16 Απριλίου, οπότε οι Μεγάλες Μονάδες του ΤΣ∆Μ θα έπρεπε να
βρίσκονται στις οριστικές θέσεις τους νότια και δυτικά του ποταµού
Αλιάκµονα. Η Μεραρχία θα συµπτυσσόταν πίσω από τη νέα θέση στην
περιοχή της Σιάτιστας.
Μετά την σύµπτυξη των Τµηµάτων του Συγκροτήµατος "W"
από το Κλειδί, η 13η και η 14η Απριλίου πέρασαν χωρίς να συµβεί τίποτα
το σηµαντικό. Τη νύχτα της 14ης οι Μονάδες διατάχθηκαν να
συµπτυχθούν προς τα νότια εξαιτίας απειλής που προερχόταν από την
κατεύθυνση της Καστοριάς. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η απειλή η
Μεραρχία προσπάθησε να εξασφαλίσει τις διαβάσεις προς την Καστοριά,
και ιδιαίτερα αυτή της Αγίας Φωτεινής. Από τις 13. 00 έως τις 16. 00 της
15ης Απριλίου η επίθεση που εκδηλώθηκε από Γερµανικά άρµατα σε
συνεργασία µε το Πεζικό αποκρούσθηκε από τα αµυνόµενα Σώµατα του
Ιππικού, που µε εύστοχες βολές του βαρέος Πυροβολικού προξένησε
σοβαρές απώλειες σε οχήµατα και έµψυχο υλικό του εχθρού. Η διάβαση
της Αγίας Φωτεινής παρέµεινε απαραβίαστη µέχρι το βράδυ, οπότε οι
Γερµανοί κατόρθωσαν να καταλάβουν το βόρειο ορεινό όγκο της και από
κει να βάλουν µε σφοδρά πυρά αυτοµάτων όπλων στο δρόµο Αγίας
Φωτεινής-Καστοριάς και τελικά να καταλάβουν την Καστοριά στις 20. 00.
Τελικά όλα τα Τµήµατα της Μεραρχίας Ιππικού κατόρθωσαν
να συµπτυχθούν και µέσα από το ορεινό δροµολόγιο ΚοροµηλιάΣκαλοχώρι να συγκεντρωθούν στην περιοχή Σκαλοχωρίου.
δ.

Στροφή προς την Ήπειρο
Αν και η πρώτη φάση της σύµπτυξης των Μονάδων που
ανήκαν στη δύναµη του Τµήµατος Στρατιάς ∆υτικής Μακεδονίας
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, το βράδυ της 15ης Απριλίου η οδός
υποχώρησης προς Γρεβενά και Καλαµπάκα είχε αποκοπεί από τη
Γερµανική προέλαση. Ο ∆ιοικητής του ΤΣ∆Μ σταθµίζοντας τις εξελίξεις
αποφάσισε ότι οι ∆υνάµεις έπρεπε να κατευθυνθούν προς την Ήπειρο
µέσα από τις ορεινές διαβάσεις της Πίνδου.
Η Μεραρχία Ιππικού συγκεντρωνόταν σε όλη τη διάρκεια της
ηµέρας της 16ης Απριλίου µέσα από ορεινά δροµολόγια στην περιοχή
Σκαλοχωρίου, όπου βρίσκονταν ήδη οι ∆ιοικήσεις των XI και XIII
Μεραρχιών Πεζικού. Όταν έφθασε η διαταγή για σύµπτυξη προς
Μέτσοβο και Κόνιτσα, σε σύσκεψη των ∆ιοικητών των τριών Μεραρχιών
καθορίσθηκαν τα δροµολόγια σύµπτυξης. Επίσης, επειδή τα τροχοφόρα
της Μεραρχίας του Ιππικού δεν µπορούσαν να κινηθούν στα ορεινά
δροµολόγια που θα ακολουθούνταν, αποφασίσθηκε να καταστραφούν.
Καταστράφηκαν επίσης και τέσσερα ορειβατικά πυροβόλα.
Στη σύσκεψη αυτή των ∆ιοικητών είχε αποφασισθεί ότι η
Μεραρχία Ιππικού κατά τη σύµπτυξη προς Μέτσοβο και Κόνιτσα θα
αποτελούσε την από τα ανατολικά της παράταξης εξωτερική πτέρυγα,
έχοντας σκοπό να καλύπτει τις άλλες Μεραρχίες. Για το σκοπό αυτό το
πρωί της 17ης Απριλίου έστειλε
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αναγνώριση στο χωριό Τσοτύλι, όπου και διαπίστωσε ότι αυτό είχε
καταληφθεί από τους Γερµανούς.
Η Μεραρχία κινήθηκε στις 17 Απριλίου και το βράδυ
στάθµευσε στην περιοχή της Κορυφής. Η µετακίνηση συνεχίσθηκε στις 19
του µήνα χωρίς καµία εχθρική επέµβαση και σε σύνδεσµο µε τις
υπόλοιπες Μεραρχίες. Η διανυκτέρευση των Μονάδων έγινε στην Κρανιά,
όπου και γνωστοποιήθηκε η πληροφορία ότι Γερµανοί µοτοσικλετιστές
είχαν εντοπισθεί στη Νέα Κουτσού-φλιανη (Παναγιά). Στις 20 Απριλίου η
κίνηση συνεχίσθηκε µε τάξη και πειθαρχία χωρίς το παραµικρό
πρόβληµα.
Παρά τις προσπάθειες για απόκτηση επαφής µε το Γ Σώµα
Στρατού, όπως είχε µετονοµασθεί το ΤΣ∆Μ, αυτό δεν έγινε δυνατό παρά
µόνο µέσω του Τµήµατος Στρατιάς
Ηπείρου. Έτσι µόνο στις 20 Απριλίου στις 13. 30, όταν ο
∆ιοικητής της Μεραρχίας έφθασε στον Προφήτη Ηλία Μετσόβου, έµαθε
για πρώτη φορά, από έναν Ταγµατάρχη, ότι γίνονταν προσπάθειες να
επιτευχθεί ανακωχή.
2.

Συγκρότηση και δράση της XIX Μηχανοκίνητης Μεραρχίας

α. Η XIX Μηχανοκίνητη Μεραρχία υπήρξε η πρώτη µεγάλη
Μηχανοκίνητη Μονάδα του Ελληνικού Στρατού και αποτέλεσε, θα
µπορούσαµε να πούµε, τον πρόδροµο της εξέλιξης του όπλου του
Ιππικού σε Μηχανοκίνητο. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της ιδιότητας της, θα
αναφερθούµε µε λεπτοµέρειες στη δράση της.
β.

Συγκρότηση
Με την υπ. αριθµό ΑΠ 7014/ 15/1/1941 ∆ιαταγή του Γενικού
Στρατηγείου συγκροτήθηκε η XIX Μηχανοκίνητη Μεραρχία µε προσωρινή
έδρα την Αθήνα και ∆ιοικητή τον Υποστράτηγο Λιούµπα Ν. που
µετακλήθηκε από το Αλβανικό Μέτωπο.
Επιτελάρχης της Μεραρχίας ορίσθηκε ο Συνταγµατάρχης
Πυροβολικού Ασηµάκης Β. , ο οποίος επίσης µετακλήθηκε από την
Αλβανία και θα ασκούσε επιπλέον τα καθήκοντα του ∆ιοικητή
Πυροβολικού της Μεραρχίας. Η συγκρότηση έπρεπε να ολοκληρωθεί όσο
το δυνατόν πιο σύντοµα, ώστε να λάβει µέρος στις επιχειρήσεις που
πραγµατοποιούνταν. Οι Μονάδες της Μεραρχίας άρχισαν να λειτουργούν
από τις 12 Φεβρουαρίου, δηλαδή 25 µέρες µετά από την έκδοση της
∆ιαταγής συγκρότησης της Μεραρχίας, και αυτό συνέβη επειδή οι
Αξιωµατικοί που διετέθησαν καθυστέρησαν να προσέλθουν. Για τη
συγκρότηση της διατέθηκαν από τη Μεραρχία Ιππικού 40 Αξκοί και 1000
οπλίτες, καθώς και το Μηχανοκίνητο Σύνταγµα Ιππικού.
Παρ' όλες τις δυσκολίες, η Μεραρχία κατάφερε να κινηθεί
στις 16 Φεβρουαρίου 1941 µε κατεύθυνση τον πρώτο χώρο
συγκέντρωσης της (Λάρισα-Τύρναβος-Τρίκαλα). Η σύνθεση της
Μεραρχίας ήταν οι εξής:
- Στρατηγείο
- 191, 192, 193 Μηχανοκίνητα Συντάγµατα (σύνολο 27
ελαφρά βρετανικά ή ιταλικά άρµατα και 77 carriers)
- 19η Οµάδα Αναγνωρίσεως
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-

19η Μοίρα Πυροβολικού
19η Μοίρα Α/Α Πυροβολικού
19ος Λόχος Στρατηγείου
19ος Λόχος ∆ιαβιβάσεων
19ο Υγειονοµικό Απόσπασµα
19ο Απόσπασµα Επιµελητείας
927 Ταχυδροµικός Τοµέας.

γ.

Κίνηση
Η κίνηση της Μεραρχίας πραγµατοποιήθηκε οδικώς και
σιδηροδροµικώς. Έτσι, το βράδυ της 26ης Φεβρουαρίου η Μεραρχία
βρισκόταν στο νέο χώρο στάθµευσης της (περιοχή Λάρισας-Τυρνάβου).
Στις 4 Μαρτίου µε τηλεφωνική ∆ιαταγή του Γενικού
Στρατηγείου η Μεραρχία υπήχθη στο Τµήµα Στρατιάς Κεντρικής
Μακεδονίας και στις 5 Μαρτίου µε άλλη διαταγή µεταστάθµευσε στην
περιοχή Κατερίνης-Κίτρους, όπου και έφθασε στις 10 Μαρτίου.
Στις 6 Απριλίου τέθηκε υπό τη ∆ιοίκηση της Μεραρχίας το 2ο
Σύνταγµα Ιππικού. Η αποστολή της Μεραρχίας σ' αυτό το διάστηµα ήταν
η αµυντική οργάνωση και εγκατάσταση της στην περιοχή ΕλαφίναΡαδάνη-Παλιόστανη-Προφήτης Ηλίας -Παλιοκαταχάς-Νέο Ελευθεροχώρι.
δ. Ανάληψη Αποστολών
Στις 27 Μαρτίου µετά από διαταγή του Γενικού Στρατηγείου η
Μεραρχία τέθηκε υπό τις διαταγές του Τµήµατος Στρατιάς Ανατολικής
Μακεδονίας και έπρεπε να µετακινηθεί προς την περιοχή Κιλκίς-Λαχανά,
όπου και έφθασε στις 29 Μαρτίου.
Η διάταξη των Μονάδων της Μεραρχίας ήταν η εξής:
- Στρατηγείο-Υπηρεσίες-Σχηµατισµοί (Κιλκίς- Κρήστων)
- 191 Μηχανοκίνητο Σύνταγµα (Καλόκαστρο- Στρυµωνικό).
(Τάγµα πεζοµάχων και Τάγµα αρµάτων).
- 192
Μηχανοκίνητο
Σύνταγµα
(Ευκαρπία-ΠλαγιέςΧειµαδιό).
(Τάγµα πεζοµάχων και Τάγµα αρµάτων).
- 193 Μηχανοκίνητο Σύνταγµα (Καλινδρία-Χέρσο). (Τάγµα
πεζοµάχων και Τάγµα αρµάτων).
- 19η Οµάδα Αναγνωρίσεως (Βαµβάκια).
- 19η Μοίρα Πυροβολικού (ΖαχαράτοΞηροβρύση).
Στις 29 Μαρτίου µετά από διαταγή του ΤΣΑΜ:
- Τέθηκαν στη διάθεση του ΤΣΑΜ οι Ίλες Κλειστών Αρµάτων
(που ήταν Ιταλικά λάφυρα) των 192 και 193 Μηχανοκινήτων
Συνταγµάτων για τις εξής αποστολές:
*Η Ίλη του 192ου Μηχανοκίνητου Συντάγµατος στην
περιοχή Νέα Κουκλού- τζα για να πραγµατοποιεί ενέργειες εναντίον
αλεξιπτωτιστών.
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*Η Ίλη του 193ου Μηχανοκίνητου Συντάγµατος στην περιοχή του
Κρηστώνος για την ίδια αποστολή.
- Το 191ο Μηχανοκίνητο Σύνταγµα τέθηκε στη διάθεση Οµάδας
Μεραρχιών στην περιοχή Σερρών-Σιδηροκάστρου και µε αποστολή να
εξασφαλίσει τις γέφυρες του Στρυµώνα και να ενεργήσει εναντίον
αλεξιπτωτιστών στην πεδιάδα Σερρών- Σιδηροκάστρου.
- Η 19η Οµάδα Αναγνωρίσεως τέθηκε στη διάθεση της VII
Μεραρχίας στην περιοχή ∆οξάτου-∆ράµας για χρησιµοποίηση, και αυτή,
εναντίον αλεξιπτωτιστών.
Έτσι η Μεραρχία παρέµεινε µε τις εξής δυνάµεις:
-192 Μηχανοκίνητο Σύνταγµα (Ίλη Κλειστών Αρµάτων)
- 193 Μηχανοκίνητο Σύνταγµα εκτός από την Ίλη Κλειστών
Αρµάτων
- 19η Μοίρα Πυροβολικού εκτός από µία Πυροβολαρχία
- 19η Μοίρα Α/Α Πυροβολικού.
Η αποστολή που είχε ανατεθεί στη Μεραρχία ήταν η εξής:
- ∆υνατότητα επέµβασης στην περιοχή των Κρουσιών για να
ενισχυθεί το απόσπασµα που βρισκόταν εκεί.
- Μελέτη για την κατάληψη και εξασφάλιση της περιοχής
∆οϊράνης Πολυκάστρου, σε συνεργασία µε τον XI Συνοριακό Τοµέα που
τέθηκε υπό τις διαταγές της Μεραρχίας.
- Σε περίπτωση σύµπτυξης των Τµηµάτων της Οµάδας
Μεραρχιών από την τοποθεσία Μπέλες, η Μεραρχία θα έπρεπε να καλύψει τη
σύµπτυξη στην περιοχή δυτικά του Αξιού, µέσω των γεφυρών της
Αξιουπόλεως και Γέφυρας.
Στις 30 Μαρτίου άρχισαν να εκτελούνται αναγνωρίσεις από τη
Μεραρχία, ώστε να είναι όλα τα Τµήµατα της ενηµερωµένα πάνω στον
τρόπο εκτέλεσης των αποστολών που είχαν ανατεθεί σ' αυτήν.
Η Μηχανοκίνητη Μεραρχία, αφού ανέλαβε την άµυνα του
αριστερού τµήµατος του ΤΣΑΜ, χώρισε τον αµυντικό τοµέα ευθύνης της σε
τέσσερις υποτοµείς µε γενική διάταξη από τα ανατολικά προς τα δυτικά: 2ο
Σύνταγµα Ιππικού, 192 Σύνταγµα, 193 Σύνταγµα, Απόσπασµα Κρουσίων.
Επίσης, διέταξε την άµεση εκτέλεση αναγνωρίσεων και την προώθηση των 192
και 193 Συνταγµάτων µε σκοπό την κατάληψη των θέσεων που είχαν
καθοριστεί.
Το µέτωπο της Μεραρχίας είχε ανάπτυξη πάνω από 30 χλµ. και
ήταν δυσανάλογο µε τις δυνάµεις που διέθετε. Αυτό το µέτωπο έπρεπε να
καλύπτουν 4 Τάγµατα Πεζικού και 14 πυροβόλα. Ακόµη, η ανεπάρκεια του
τηλεφωνικού δικτύου δηµιουργούσε προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ των
διαφόρων Μονάδων. Σοβαρός επίσης κίνδυνος που απειλούσε τις
ελληνικές δυνάµεις ήταν η εχθρική αεροπορία
Το µεσηµέρι της 6ης Απριλίου, η Μεραρχία διέταξε τα 192 και
193 Συντάγµατα να στείλουν απόσπασµα κατοπτεύσεως από ένα Λόχο
Κάρριερ και µία ∆ιµοιρία µοτοσικλετιστών στους άξονες Ροδόπολη-Ανω
Πορόια και Μουριές-Αγία Παρασκευή.
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To 192 Μηχανοκίνητο Σύνταγµα που στάθµευε στην περιοχή
βόρεια του Κιλκίς τέθηκε σε κίνηση στις 14. 00, αφού πρώτα έστειλε 241
οπλίτες, οι οποίοι δεν ήταν δυνατό να µεταφερθούν µε τα οχήµατα, στο
έµπεδο του Κιλκίς. Ο τοµέας ευθύνης του Συντάγµατος ήταν από το ∆οβά Τοπέ
µέχρι τον Παραπόταµο.
Ο ∆ιοικητής του Συντάγµατος µαζί µε τους ∆ιοικητές των
Ταγµάτων πραγµατοποίησαν αναγνώριση και στις 17. 00 έφθασαν στο
Θεοδώ-ροβο. Λίγο µετά την άφιξη τους εµφανίσθηκαν γύρω στα 45 εχθρικά
αεροπλάνα που βοµβάρδισαν για µισή ώρα το χωριό όπου στο µεταξύ είχε
φθάσει και ο 2ος Λόχος Αρµάτων. Το αποτέλεσµα του βοµβαρδισµού ήταν να
σκοτωθούν δύο Αξιωµατικοί, να τραυµατισθούν πέντε, καθώς και πάνω από
70 οπλίτες, να σκοτωθούν επίσης αρκετά ζώα, και να καταστραφούν δύο
άρµατα, οκτώ αυτοκίνητα και οκτώ δίκυκλα.
Το Σύνταγµα έφθασε στον προορισµό του τις πρώτες νυκτερινές
ώρες και αντιµετώπισε µε επιτυχία, εξαιτίας και των οργανώσεων εδάφους και
των σκυρόδετων πολυβολείων, εχθρικές απόπειρες προσέγγισης της
τοποθεσίας στη διάρκεια της νύχτας.
Το 193 Σύνταγµα, που στάθµευε στην περιοχή ΚαλίνδριαΧέρσο, βορειοδυτικά του Κιλκίς, τέθηκε σε κίνηση γύρω στις 13.00, και µέχρι
το βράδυ είχε εγκατασταθεί στις θέσεις που έπρεπε δυτικά του ∆οβά Τοπέ
και µέχρι τη ∆οϊράνη. Στις 15.00 περίπολος που βγήκε για αναγνώριση
δέχθηκε επίθεση από Γερµανούς που βρίσκονταν στην περιοχή Κάτω
Σούρµενα και αναγκάσθηκε να επιστρέψει στη βάση της φέρνοντας µαζί της
αιχµάλωτο ένα Γερµανό Υπαξιωµατικό.
Το απόγευµα της ίδιας µέρας ο αντιαεροπορικός Ουλαµός των
37 που στάθµευε στο σιδηροδροµικό σταθµό Κρησιών κατέρριψε ένα εχθρικό
αναγνωριστικό αεροσκάφος. Από τις περιπόλους που στάλθηκαν διαπιστώθηκε η
ύπαρξη ισχυρής εχθρικής δύναµης σε όλο το µήκος της σιδηροδροµικής
γραµµής από τις Μουριές µέχρι τη Ροδόπολη.
Τις πρωινές ώρες της επόµενης µέρας 7 Απριλίου ο εχθρός
επιχείρησε να παραβιάσει την άµυνα του πεδινού διαδρόµου της λίµνης
∆οϊράνης, αλλά απέτυχε και απωθήθηκε βόρεια από τις Μουριές.
Μετά από τη διάσπαση του Σερβικού Μετώπου το ΤΣΑΜ έδωσε
νέα διαταγή που αφορούσε στην αποστολή της Μεραρχίας. Μ' αυτήν διεύρυνε
το µέτωπο της Μεραρχίας προς τα δυτικά µέχρι τον Αξιό ποταµό και
µεταφερόταν το κέντρο βάρους των δυνάµεων µεταξύ της λίµνης ∆οϊράνης
και του Αξιού ποταµού. Με την ίδια διαταγή έµπαινε κάτω από τις διαταγές της
Μεραρχίας ο XI Συνοριακός Τοµέας, καθώς και η ∆ιλοχία Πεζικού (Τάγµα
Ασφαλείας) που θα µεταφερόταν µε τραίνο από τη Θεσσαλονίκη στην
Καλίνδρια. Μετά την ανάληψη της νέας αποστολής της, η Μεραρχία χώρισε τη
ζώνη ευθύνης της που τώρα είχε ανάπτυγµα 50 χλµ, σε τρεις Υποτοµείς:
- Ανατολικός Υποτοµέας, από Ακρίτα έως Ταβουλάρι. Την
ευθύνη του τοµέα αυτού είχε το 192 Μηχανοκίνητο Σύνταγµα, ενισχυµένο µε
ένα Λόχο Πεζικού και µία ∆ιµοιρία Πολυβόλων (∆ιοίκηση, Τάγµα Αρµάτων
Μάχης, Πεδινή Πυροβο- λαρχία). Στα Κρούσια παρέµεινε το Τάγµα
Πεζοµάχων του Συντάγµατος.
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- Κεντρικός Υποτοµέας (υψώµατα περιοχής Μεταµορφώσεως),
που θα αναλάµβανε η ∆ιλοχία του Πεζικού, µόλις θα έφθανε από
Θεσσαλονίκη.
- ∆υτικός Υποτοµέας (περιοχή των υψωµάτων Μπάτσοβας και
Βορειοανατολικά), που ανέλαβε ο Συνοριακός Τοµέας (Λόχος ∆ιοικήσεως
και δύο Λόχοι Πεζικού).
Οι υπόλοιπες µονάδες της Μεραρχίας παρέµεναν στην
περιοχή των Κρουσίων µε αµετάβλητη τη διάταξη τους. Τα µεσάνυχτα
έφθασε από τη ∆ράµα στο Μεταλλικό η XIX Οµάδα Αναγνωρίσεως, η οποία
και τέθηκε µε διαταγή του ΤΣΑΜ στη διάθεση της Μεραρχίας ως εφεδρεία
της.
Στις 3. 00 της 8ης Απριλίου, εξαιτίας διείσδυσης της Γερµανικής
Φάλαγγας της 2ης Τεθωρακισµένης Γερµανικής Μεραρχίας προς τη ∆οϊράνη,
η XIX Οµάδα Αναγνωρίσεως διατάχθηκε:
- Να κινηθεί αµέσως και να καταλάβει τα υψώµατα Ταβουλάρι Ακρίτας και να τα εξασφαλίσει µέχρι την άφιξη του 192ου Μηχανοκίνητου
Συντάγµατος.
- Να έλθει σε επαφή µε τον εχθρό που κατευθυνόταν από
∆οϊράνη προς Νότο, και να εµποδίσει την προχώρηση του όσο το δυνατόν
περισσότερο.
- Σε αδυναµία συγκρατήσεως εξαιτίας υπερτέρων Γερµανικών
δυνάµεων, να συµπτυχθεί στον άξονα ∆οιράνης-Χέρσου.
Η κίνηση για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής
πραγµατοποιήθηκε στις 5.00. Την ίδια ώρα άρχισε και η αποβίβαση της
∆ιλοχίας Πεζικού στο σιδηροδροµικό σταθµό Καλινδρίας.
Στις 6. 00 εµφανίσθηκε η πρώτη Γερµανική Φάλαγγα Αρµάτων
από την κατεύθυνση της ∆οϊράνης προς τα υψώµατα Ακρίτας- Οβελίσκος.
Την ακολουθούσαν δύο ισχυρές µηχανοκίνητες Φάλαγγες που
υποστηρίζονταν από αεροσκάφη. Τα Τµήµατα του 193ου Συντάγµατος που
βρίσκονταν στο ύψωµα Οβελίσκος δέχθηκαν ισχυρή πίεση και
αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν προς Νότο και να συµπτυχτούν στο χωριό
Ακρίτας µαζί µε τα πρώτα Τµήµατα της XIX Οµάδας Αναγνωρίσεως που
έφθαναν εκείνη την ώρα.
Ο ∆ιοικητής της Οµάδας αυτής διέθεσε µία Ίλη για την ενίσχυση
των Τµηµάτων του 193ου Συντάγµατος και κατένειµε τις υπόλοιπες δυνάµεις
του βόρεια από το χωριό Ακρίτας µε πρόθεση να αντεπιτεθεί για να
ανακαταλάβει το ύψωµα Οβελίσκος αµέσως µόλις θα έφθαναν τα αµυνόµενα
Τµήµατα του 192ου Συντάγµατος.
Οι εχθρικές δυνάµεις όµως, οι οποίες αποτελούνταν από
άρµατα και µηχανοκίνητο Πεζικό, αφού ενισχύθηκαν από το Πυροβολικό
και την Αεροπορία, ανέτρεψαν τελικά τα Ελληνικά Τµήµατα που βρίσκονταν
βόρεια και βορειοανατολικά του χωριού Ακρίτας. Τα Ελληνικά Τµήµατα
συµπτύχθηκαν τελικά σε υψώµατα που βρίσκονταν νοτιότερα. Οι Γερµανοί
άφησαν µερικά άρµατα στον Ακρίτα και κινήθηκαν προς τη Μεγάλη Στέρνα,
ενώ ταυτόχρονα άλλη Φάλαγγα εξουδετέρωσε ένα µικρό Τµήµα που
βρισκόταν στην Καλινδρία, ο σιδηροδροµικός σταθµός της οποίας είχε
βοµβαρδιστεί από την αεροπορία των Γερµανών. Η Φάλαγγα αυτή άφησε στο
χωριό µικρό αριθµό αρµάτων και κινήθηκε γρήγορα προς το Χέρσο. Η Οµάδα
Αναγνωρίσεως και το Τµήµα του 193ου Συντάγµατος βρέθηκαν ανάµεσα σε
δύο εχθρικές τεθωρακισµένες Φάλαγγες
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που κινούνταν γρήγορα προς τα νότια και δεν µπορούσαν να αντιδράσουν,
καθώς στερούνταν εντελώς υποστήριξης Πυροβολικού και αντιαρµατικών
όπλων. Έτσι τα Τµήµατα αυτά αναγκάσθηκαν να παραµείνουν στις θέσεις τους
όπου και αναδιοργανώθηκαν περιµένοντας επέµβαση από το 192ο Σύνταγµα
που θα ερχόταν από τα Κρούσια, το οποίο όµως µέχρι την 1930 δεν
εµφανίσθηκε.
Η κατάληψη του υψώµατος Οβελίσκος και των υψωµάτων που
βρίσκονταν βόρεια από το χωριό Ακρίτας πρόσφερε σηµαντικά πλεονεκτήµατα
στον εχθρό και του παρείχε τη δυνατότητα επίθεσης στα νότια τµήµατα της
περιοχής των Κρουσίων. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα η εµπροσθοφυλακή του
192ου Συντάγµατος κινούνταν από το Μυριόφυτο προς τον Ακρίτα µε σκοπό
να εκτελέσει την αποστολή που της είχε ανατεθεί. Φτάνοντας όµως στα
Αµάραντα αντιµετώπισε την πλαγιοφυλακή Γερµανικής Φάλαγγας και
αναγκάσθηκε έτσι να συµπτυχτεί εσπευσµένα γύρω στις 10. 30 προς τα
Κρούσια. Έτσι, τα υπόλοιπα Τµήµατα του Συντάγµατος καθηλώθηκαν στο
Μυριόφυτο.
Από το πρωί της 8ης Απριλίου οι Γερµανοί βοµβαρδίζουν την
τοποθεσία των Κρουσίων µε το πυροβολικό και την αεροπορία τους. Ισχυρή
επίσης Φάλαγγα του εχθρού είχε καταλάβει το Χέρσο, ενώ άλλη φάλαγγα
κινούνταν από την περιοχή της Μεγάλης Στέρνας προς το Πολύκαστρο,
εκκαθαρίζοντας την περιοχή και περικυκλώνοντας τις Ελληνικές δυνάµεις που
βρίσκονταν αριστερά αυτής της τοποθεσίας. Στις 10. 30 της 8ης Απριλίου
διασπάσθηκε το αριστερό της τοποθεσίας Κρουσίων.
Μετά την ηµιδιάλυση της XIX Μηχανοκίνητης Μεραρχίας, ο
∆ιοικητής της µετέφερε εσπευσµένα το Στρατηγείο του στο χωριό Κεντρικό,
όπου έφθασε στις 2.00 της 9ης Απριλίου, µετά την κατάληψη του Κιλκίς από
τους Γερµανούς. Όταν έφθασε στο Κεντρικό, ο ∆ιοικητής της Μεραρχίας
ήρθε σε προσωπική επαφή µε µερικούς από τους ∆ιοικητές των Μονάδων
του. ∆ιαβλέποντας αδυναµία συνέχισης του αγώνα στην περιοχή των
Κρουσίων και µην έχοντας καµιά επαφή µε το ΤΣΑΜ, αποφάσισε να διατάξει
τη σύµπτυξη των Τµηµάτων της Μεραρχίας στις περιοχές Ελληνικό και
Κλείστρο µέσω του µοναδικού άξονα που είχε αποµείνει ελεύθερος: ΚεντρικόΒάθη-Κάτω Θεοδω-ράκι-Κοκκινιά-Ελληνικό.
Το 192 Σύνταγµα άφησε στην τοποθεσία των Κρουσίων το
Τάγµα των Πεζοµάχων του και κινήθηκε χωρίς διαταγή της Μεραρχίας προς
το Κιλκίς, όπου και συναντήθηκε µε το Στρατηγείο στο χωριό Ευκαρπία. Μετά
από διαταγή που πήρε, ακολούθησε το Στρατηγείο και έφθασε και αυτό στις
2. 00 στο Κεντρικό. Στις 4.00 διατάχθηκε να κινηθεί προς το Ελληνικό, όπου
έφθασε στις 7. 00 και παρέµεινε αναµένοντας νέες διαταγές.
Το Πεζοµάχο Τάγµα του 192ου Συντάγµατος εγκαταστάθηκε
στα υψώµατα βόρεια του Πανοράµατος. Εκεί δέχθηκε στα πλευρά του δραστικά
πυρά από τον εχθρό, που είχε προωθηθεί στα αριστερά του. Μετά από αγώνα
µικρής διάρκειας, ο ∆ιοικητής του τάγµατος, διαπιστώνοντας ότι ήταν αδύνατο
να διατηρήσει την κατεχόµενη γραµµή τη στιγµή που βάλλονταν πλευρικά από
πυροβόλα, διέταξε τη σύµπτυξη των Τµηµάτων του, τα οποία, αφού
απαγκιστρώθηκαν µε δυσκολία, κινήθηκαν µε σχετική αταξία προς το
Κεντρικό, όπου έφθασαν στις 4.30. Η σύγχυση που επικρατούσε στο Κεντρικό
και η ανάµιξη των Τµηµάτων της Μεραρχίας δυσκόλευε την παραπέρα κίνηση
του Τάγµατος, το οποίο, µετά από δραστήριες προσπάθειες του ∆ιοικητή του,
που έλαβε γνώση
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της διαταγής για σύµπτυξη της Μεραρχίας, κατόρθωσε να φθάσει το
απόγευµα στο Ελληνικό και να ενωθεί µε το Σύνταγµα του.
Το 193 Σύνταγµα δέχθηκε στις 2.30 εχθρική επίθεση από τα
νώτα και το δεξιό του, που είχε µείνει ακάλυπτο µετά την αποχώρηση του
192QU Συντάγµατος. Ο ∆ιοικητής του Συντάγµατος παραδόθηκε µετά από
αγώνα µικρής διάρκειας, µαζί µε όλα τα Τµήµατα που βρίσκονταν υπό τις
διαταγές του, αν και αρκετά δεν είχαν δεχθεί επίθεση. Έτσι, ολόκληρο το
Σύνταγµα, εκτός από µικρό αριθµό διαφυγόντων, αιχµαλωτίστηκε µαζί µε
το ∆ιοικητή του.
Τα Τµήµατα του Αποσπάσµατος Κρουσίων που είχαν
συµπτυχτεί από την προηγουµένη, είχαν εγκατασταθεί στον αυχένα
βορειοανατολικά του Πανοράµατος, εκτός από το II Τάγµα Ασφαλείας, το
οποίο είχε κινηθεί άτακτα προς το Ελληνικό, και το 2ο Σύνταγµα Ιππικού,
που είχε φύγει για το Ελληνικό από την προηγούµενη µέρα στις 22. 00.
Τα Τµήµατα του Αποσπάσµατος Κρουσίων µετά από διαταγή κινήθηκαν
και αυτά προς το Ελληνικό στις 4. 00, όπου και έφθασαν στις 15. 30 και
συνενώθηκαν µε τα υπόλοιπα Τµήµατα.
ε. Οι Πρώτοι Νεκροί Ηρωες των Τεθωρακισµένων
Στη διάρκεια του αγώνα της XIX Μηχανοκίνητης Μεραρχίας
έπεσαν στο πεδίο της µάχης οι πρώτοι νεκροί Αξκοί του Όπλου των
Τεθωρακισµένων.
Ο Ίλαρχος Σαρήµπεης ∆. του 192ου Μηχανοκίνητου
Συντάγµατος, ∆ιοικητής του Τάγµατος Αρµάτων, δέχθηκε µε µεγάλη
ψυχραιµία την επίθεση Γερµανικών αεροσκαφών καθέτου εφορµήσεως
και προσπάθησε µε την αγέρωχη στάση του να εµψυχώσει τους άνδρες
του. Επεσε από ριπή πολυβόλων των Στούκας στις 6 Απριλίου 1940 στο
χωριό Θεοδώροβο Ροδοπόλεως.
Ο Υπίλαρχος Αρχοντάκης Κ. της XIX Οµάδας
Αναγνωρίσεως, που ήταν επικεφαλής ελαφράς Μηχανοκίνητης Ίλης στο
ύψωµα Ακρίτας, δέχθηκε την επίθεση όλου του όγκου των Γερµανικών
Τεθωρακισµένων. Για οκτώ ώρες χειριζόταν ο ίδιος ένα οπλοπολυβόλο
τύπου Χότσκις και µαχόταν µαζί µε το µικρό τµήµα του κατορθώνοντας να
ανακόψει τη Γερµανική επέλαση. Ο αγώνας συνεχιζόταν σώµα µε σώµα,
ο Αρχοντάκης τραυµατίσθηκε, αλλά εξακολουθούσε να µάχεται. Οι
Γερµανοί τον κάλεσαν να παραδοθεί, και µολονότι τραυµατισµένος
αρνήθηκε. Τελικά έπεσε νεκρός στις 8 Απριλίου µε το χαµόγελο στα χείλη.
Ο Ανθυπασπιστής δευτεροετής Εύελπις Παλληκαρώνας ∆.
του 192ου Μηχανοκίνητου Συντάγµατος θυσιάσθηκε, όρθιος κι αυτός, στο
βωµό της πατρίδας, αδιαφορώντας για τα Στούκας που πετούσαν από
πάνω του. Σκοτώθηκε επίσης στις 6 Απριλίου στο βοµβαρδισµό του
χωριού Θεοδώροβο.
ΤΜΗΜΑ 18
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Στη σύνθεση της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας είχε προβλεφθεί και
Τµήµα Μηχανοκίνητου Ιππικού. Έτσι, στις 11 Νοεµβρίου 1941
συγκροτήθηκε η Ι Οµάδα Αναγνωρίσεως, η οποία στις 23/6/1942
µετονοµάσθηκε σε Ιλη Τεθωρακισµένων Αυτοκινήτων. Η Ίλη αυτή
εγκαταστάθηκε µαζί µε την Ταξιαρχία στην περιοχή Αµιριάς δυτικά της
Αλεξάνδρειας τον Αύγουστο του 1942, όπου και παρέµεινε µέχρι την
έναρξη της µάχης στο Ελ Αλαµέιν. Η Ίλη διέθεσε τα αυτοκίνητα της τύπου
Κάρριερ για ενίσχυση των Ταγµάτων της 1ης Ταξιαρχίας, που βρίσκονταν
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στην πρώτη γραµµή. Η Ίλη συµµετείχε επίσης στη µάχη του Ελ Αλαµέιν στις
30/ 10/1942 µε το υπόλοιπο τµήµα της που οργανώθηκε σε πεζοπόρο.
Στις 15/12/1942 συγκροτήθηκε η ΙΙ Ίλη Τεθωρακισµένων, η οποία µαζί µε
την Ι αποτέλεσε το υπό συγκρότηση 1ο Σύνταγµα Τεθωρακισµένων
Αυτοκινήτων. Το Σύνταγµα αυτό δεν συµµετείχε σε επιχειρήσεις και
διαλύθηκε τον Ιούλιο του 1944 µαζί µε άλλες οµάδες του Ελληνικού Στρατού
στη Μέση Ανατολή που συµµετείχαν στο στασιαστικό κίνηµα του Απριλίου
του ίδιου έτους.
Κατά τη συγκρότηση της III Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στη Μέση
Ανατολή δεν προβλέφθηκε στη σύνθεση της Τµήµα Ιππικού ή
Τεθωρακισµένων. Πολλοί όµως Αξιωµατικοί και άνδρες του Όπλου διατέθηκαν
και υπηρέτησαν σε Τµήµατα αντιαρµατικά και Κάρριερς.

65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ 19
Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
1.

Σύσταση του Όπλου Ιππικό-Τεθωρακισµένα
Με τις 71 και 97/1946 αποφάσεις του Ανώτατου Στρατιωτικού
Συµβουλίου που κυρώθηκαν µε Βασιλικό ∆ιάταγµα την 6η Ιουνίου 1946
και στη συνέχεια µε τον αναγκαστικό νόµο 838 της 21ης Φεβρουαρίου
1946 "Περί Καθορισµού Οπλων, Σωµάτων και Υπηρεσιών του Στρατού
Ξηράς", προβλέφθηκε µεταξύ των Όπλων και το Όπλο ΙππικόΤεθωρακισµένα.
Το νέο όπλο αποτέλεσε συνέχεια του Ιππικού και αναπτύχθηκε
µετά τις 16 Ιουνίου 1946. Συγκροτήθηκε από µόνιµο και έφεδρο
προσωπικό που ανήκε στο όπλο του Ιππικού, καθώς και κατωτέρους
Αξιωµατικούς άλλων όπλων. (Στο Παράρτηµα ''Ε" φαίνονται οι ∆ιευθυντές
του Όπλου από το 1946 µέχρι σήµερα).
2.

Συγκρότηση των νέων Τεθωρακισµένων Μονάδων
Με την υπ' αρ. ΑΠ 98007/ 7/3/1945 διαταγή του ΓΕΣ διατάχθηκε
η συγκρότηση του II Συντάγµατος Αναγνωρίσεως, το οποίο υπήρξε η
πρώτη µονάδα του νέου όπλου. Για την εκπαίδευση των στελεχών του
Συντάγµατος αυτού λειτούργησε Σχολή, την ευθύνη της εκπαίδευσης
στην οποία ανέλαβαν Βρετανοί. Η Σχολή αυτή έφερε τον τίτλο
"Προπαρασκευαστικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εκπαιδευτών Αξιωµατικών
Τεθωρακισµένων" και στεγάστηκε σε κτιριακές εγκαταστάσεις των Σ. Ε.
Κ. στο Σταθµό Λαρίσης. Είχε τρεις πτέρυγες (ΑσυρµάτουΟπλοµηχανηµάτων- Μηχανοδηγήσεως), στις οποίες εκπαιδεύθηκαν οι
Αξιωµατικοί του Ιππικού που προορίζονταν για το νέο όπλο.
Μετά από πάροδο δύο µηνών, οι Αξιωµατικοί αυτοί, αφού
τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση τους, αποτέλεσαν τον πυρήνα του II
Συντάγµατος Αναγνωρίσεως, το οποίο άρχισε να συγκροτείται στην
Ελευσίνα από την 1η Απριλίου 1945 ως µονάδα της II Μεραρχίας µε
προσωπικό από την παλιά XIX Μηχανοκίνητη Μεραρχία και τη διαλυµένη
III Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία (Ρίµινι). Το υλικό που αρχικά
χρησιµοποίησε το Σύνταγµα προερχόταν από το διαλυµένο 11ο
Μηχανοκίνητο Τάγµα Χωροφυλακής και από τις Αποθήκες Βάσεως
Υλικού Πολέµου.
Στη συνέχεια συγκροτήθηκαν µε την ίδια σύνθεση µε το II
Σύνταγµα Αναγνωρίσεως:
-Το XI Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (2403/ 9/3/45)
-Το IX Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (933489/ 20/5/45).
Οι Αξιωµατικοί και οι οπλίτες των νέων αυτών Συνταγµάτων
εκπαιδεύθηκαν στο νέο Γενικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Αξιωµατικών
(ΓΚΕΑ).
Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισµένων µε την επωνυµία
Σχολή Τεθωρακισµένων συγκροτήθηκε ως µονάδα που υπαγόταν στο
ΓΚΕΑ µε την υπ' αρ. 299162/ 17/2/1946 ∆ιαταγή του ΓΕΣ στο Γουδί. Ο
πρώτος εκπαιδευτικός
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πυρήνας είχε ήδη δηµιουργηθεί µε την εκπαίδευση των στελεχών από
τους Βρετανούς στο Προπαρασκευαστικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως, στη
Σχολή Μηχα-νοδηγήσεως του ΓΚΕΑ, και µε την µετεκπαίδευση ικανού
αριθµού εκπαιδευτών στη Βρετανική Σχολή Τεθωρακισµένων στην
Αίγυπτο. Το ΚΕΤ είχε έδρα τις Αχαρνές και περιέλαβε:
- Τη Σχολή ΤΘ, όπου λειτουργούσε το Τµήµα Βασικής Εκπσεως
των ΑΠ Τεθνων
- Το Συγκρότηµα εκπαιδεύσεως στο οποίο διενεργείτο η βασική
εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων οπλιτών και η προκεχωρηµένη
εκπαίδευση εφοδιστών, ολµιοτών κ. λπ.
Το ∆εκέµβριο του 1947 το ΓΕΣ αποφάσισε τη συγκρότηση οκτώ
Εφίππων Ιλών (είχαν ήδη συγκροτηθεί από τον Ιούλιο) και µε την υπ' αρ.
ΑΠ 12002/Α3/1/ 29/4/1948 συγκροτήθηκε το Α Σύνταγµα Αναγνωρίσεως,
το οποίο είχε στη δύναµη του µονάδες που ήταν εκτός διατάξεως µάχης:
- Το Τεθωρακισµένο Τµήµα Στρατιάς
- Την Τεθωρακισµένη Ίλη Πελοποννήσου
- Την Τεθωρακισµένη Ίλη Ασφαλείας του ΚΕΤ.
Το Α Σύνταγµα Αναγνωρίσεως υπάχθηκε στο Α Σώµα Στρατού.
Τα άρµατα τύπου Κένταυρος (Α27) ήταν τα πρώτα σύγχρονα
άρµατα που απέκτησε ο Ελληνικός Στρατός. Το Μάιο του 1946 έφθασαν
στην Ελλάδα 52 και αποθηκεύθηκαν στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Τεθωρακισµένων, όπου και παρέµειναν για πάνω από 15 µήνες σε
κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, επειδή η Βρετανική αποστολή δεν
επέτρεπε σε κανένα να τα προσεγγίσει, προβάλλοντας ως λόγους είτε ότι
ήταν ακατάλληλα για χρήση στον αγώνα που διεξαγόταν είτε ότι δεν
υπήρχαν ανταλλακτικά κ. λπ..
Τελικά το Φεβρουάριο του 1947, µετά από πολλές πιέσεις,
στάλθηκαν στην Αγγλική Σχολή Τεθωρακισµένων για εκπαίδευση 8
Αξιωµατικοί. Αυτοί µόλις επέστρεψαν στην Ελλάδα επιδόθηκαν στην
εκπαίδευση πληρωµάτων αρµάτων, ενώ παράλληλα συντηρούσαν και
επανέφεραν σε ενέργεια τα αποθηκευµένα στο ΚΕΤ άρµατα.
Από τον Απρίλιο του 1948 δηµιουργήθηκαν διαδοχικά η II, η IX
και η XI Ίλες Αρµάτων ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ.
Από τον Αύγουστο του 1948 και µέχρι το Σεπτέµβριο του 1949
σηµειώθηκαν οι εξής µεταβολές στη συγκρότηση των Μονάδων του
Όπλου:
- Οι 8 Έφιππες Ίλες των Μεραρχιών αναδιοργανώθηκαν και
συγκρότη
σαν δύο Συντάγµατα Ιππικού. Στο Β Σύνταγµα Ιππικού ανήκαν οι 1η, 2η, 9η
και
15η
Ιλες. Στο Γ Σύνταγµα Ιππικού ανήκαν οι 7η, 8η, 10η και 11η Ιλες.
- Ολα τα Συντάγµατα Αναγνωρίσεως και Ιππικού τέθηκαν υπό
τη διοίκηση της Στρατιάς και διατέθηκαν στα Σώµατα Στρατού.
- Με την υπ' αρ. ΕΠ 12002/Α3/1-1/ 29/1/1949 ∆ιαταγή του ΓΕΣ
συγκροτήθηκαν οι εξής νέες Ίλες Αναγνωρίσεως:
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371 Ίλη Αναγνωρίσεως (Χάµπερ)
372 Ίλη Αναγνωρίσεως (Χάµπερ)
373 Ίλη Αναγνωρίσεως (Μ8).
Οι Ίλες αυτές αποτέλεσαν τελικά το VIII Σύνταγµα
Αναγνωρίσεως.
- Με την υπ' αρ. 12357/Α3/1-1/ 29/3/1949 ∆ιαταγή του ΓΕΣ οι II,
IX
και
XI Ίλες Αρµάτων προβλέφθηκαν στη ∆ιάταξη Μάχης ως εξής:
381 (II) Ίλη Αρµάτων
382 (IX) Ίλη Αρµάτων
383 (XI) Ίλη Αρµάτων.
Οι Ίλες αυτές υπάχθηκαν προσωρινά στα αντίστοιχα Συντάγµατα
Αναγνωρίσεως 391 (II), 392 (IX), 393 (XI). Αργότερα, µε την υπ' αρ. ΓΕΣ
12215/ Α3/1/ 5/10/1949 διαταγή του ΓΕΣ, συγκροτήθηκε στη
Θεσσαλονίκη έχοντας ως βάση τις Ίλες αυτές το 391 Σύνταγµα Αρµάτων
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, το οποίο και υπάχθηκε απευθείας στο ΓΕΣ (∆ιεύθυνση
Τεθωρακισµένων).
ΤΜΗΜΑ 20
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
1.

Γενικά

Μέχρι τις αρχές του 1946 οι νέες Μονάδες των Τεθωρακισµένων
παρέµεναν στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής και κύρια
ενασχόληση τους ήταν η εκπαίδευση, καθώς και η συγκρότηση τους σε
προσωπικό και υλικό. Οι ανάγκες ασφάλειας στην ύπαιθρο, όµως,
εξαιτίας της έναρξης της δράσης των Ανταρτών, επέβαλαν τη σταδιακή
προώθηση των Μονάδων σε ζωτικές περιοχές, αν και βρίσκονταν ακόµη
στην περίοδο της προπαρασκευής. Ετσι:
- Τον Ιανουάριο του 1946 στάλθηκε Ίλη του II Συντάγµατος
Αναγνωρίσεως στην Πελοπόννησο.
- Την 1η Ιουνίου 1946 µεταστάθµευσε η 2η Ίλη αρχικά και στη
συνέχεια το υπόλοιπο του IX Συντάγµατος Αναγνωρίσεως στη Θεσσαλία
(Στρατιωτική ∆ιοίκηση Λάρισας).
- Στις 25 Ιουλίου 1946 µεταστάθµευσε το XI Σύνταγµα
Αναγνωρίσεως στη Μακεδονία (Στρατιωτική ∆ιοίκηση Θεσσαλονίκης).
- Στις 6 Ιανουαρίου 1947 µεταστάθµευσε το II Σύνταγµα
Αναγνωρίσεως στη Θεσσαλία, απ' όπου επέστρεψε στην Αθήνα το IX για
να περατώσει την ανασυγκρότηση του.
- Το Μάρτιο του 1947 το IX Σύνταγµα Αναγνωρίσεως
µεταστάθµευσε και πάλι στην περιοχή της Θεσσαλίας (Στρατιωτική
∆ιοίκηση Τρικάλων).
- Παράλληλα συγκροτήθηκαν Ίλες Ιππικού, οι οποίες αργότερα
αποτέλεσαν Συντάγµατα που συµµετείχαν στις επιχειρήσεις σε διάφορες
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περιοχές: Μεσολόγγι, Λάρισα, Καρδίτσα, Γιαννιτσά, Πτολεµαίδα, Αλιστράτη,
Σέρρες, Ιωάννινα.
Από τη στιγµή που συγκροτήθηκαν οι Μονάδες αυτές, µαζί µ' εκείνες
που συγκροτήθηκαν αργότερα, όπως το Α Σύνταγµα Αναγνωρίσεως και οι Ίλες
Αρµάτων Κένταυρος (οι οποίες αποτέλεσαν τελικά το 391 Σύνταγµα
Αναγνωρίσεως), συµµετείχαν στις επιχειρήσεις.
Εξαιτίας της ιδιάζουσας µορφής του αγώνα, οι Μονάδες
χρησιµοποιούσαν µικρά Τµήµατα, συνήθως Ίλης και Οϋλαµού, ενώ η διάταξη
γενικά των Μονάδων κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Σε όλες
τις περιπτώσεις η επέµβαση αυτών των µικρών Τµηµάτων είχε σαν
αποτέλεσµα τη σοβαρή υποστήριξη περιοχών που δοκιµάζονταν και τη
σταθεροποίηση του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών.
Η συµµετοχή όλου του όγκου των Τεθωρακισµένων στην τελική φάση
του Εµφυλίου στο όρος Βίτσι συνέβαλε αποφασιστικά στη νίκη.
Οι αποστολές που ανατέθηκαν στα Τεθωρακισµένα στη διάρκεια του
Εµφυλίου ήταν οι εξής:
- Σταθεροποίηση του αισθήµατος ασφάλειας του πληθυσµού µε την
ανάληψη αποστολών σε κατοικηµένες περιοχές όπου υπήρχαν ζωτικές
εγκαταστάσεις.
- Αναγνωρίσεις, περιπολίες, συνοδείες φαλαγγών και ενέδρες.
- Συµµετοχή σε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.
- Ενίσχυση του Πεζικού σε περιπτώσεις σοβαρής εµπλοκής του,
καθώς και υποστήριξη των επιθέσεων του.
Ιδιαίτερα πρέπει να σηµειωθεί η προσπάθεια που καταβλήθηκε από τα
πληρώµατα για την αξιοποίηση και την καλύτερη απόδοση του παλαιού και
πολυχρησιµοποιηµένου υλικού που είχε διατεθεί. Η άριστη εκπαίδευση, ο
ενθουσιασµός και η αγωνιστική διάθεση των πληρωµάτων είχαν σαν
αποτέλεσµα να προωθούνται τα τεθωρακισµένα σε δυσπρόσιτες ακόµα και για
πεζούς περιοχές, όπου µε εύστοχες άµεσες βολές εξουδετέρωναν ισχυρά
πολυβολεία των ανταρτών που δεν ήταν δυνατό να καταστραφούν µε άλλον
τρόπο.
2.

II Σύνταγµα Αναγνωρίσεως

Το II Σύνταγµα Αναγνωρίσεως συνέβαλε ενεργά στις επιχειρήσεις
από την πρώτη στιγµή που µεταστάθµευσε στη Λάρισα. Ίλες και Ουλαµοί
κατανεµήθηκαν στις κυριότερες πόλεις και ζωτικά σηµεία της Θεσσαλίας και
της ∆υτικής Μακεδονίας, εξυψώνοντας το ηθικό και σταθεροποιώντας το
αίσθηµα ασφάλειας του πληθυσµού. Στη διάρκεια του 1947 ο πόλεµος ήταν
σκληρός. Ενας Ουλαµός της 2ης Ίλης του Συντάγµατος αντιµετώπισε την
πρώτη σοβαρή επίθεση των Ανταρτών εναντίον της Φλώρινας. Ο ∆ιοικητής
του Ουλαµού Υπίλαρχος Οικονόµου Σταµάτιος έβαλλε ακάλυπτος από το
τεθωρακισµένο όχηµα του και κατεδίωκε τους Αντάρτες, δέχθηκε όµως
βολίδα από τουφέκι στο µέτωπο και έπεσε νεκρός στο πεδίο της µάχης.
Αλλος Ουλαµός της 2ης Ίλης αντιµετώπισε
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επιδροµή στην περιοχή των Γρεβενών. Ο ∆ιοικητής του Ουλαµού και τα
πληρώµατα του δέχθηκαν πολλούς επαίνους και ηθικές διακρίσεις.
Η Ίλη Εφόδου του Συντάγµατος έδιωξε τους Αντάρτες από τον
"Κάµπο" της Λάρισας, και ιδιαίτερα από τα χωριά της λίµνης Κάρλας, όπου
καθηµερινά σηµειώνονταν συµπλοκές.
Η κορύφωση όµως της δράσης του Συντάγµατος ήλθε το επόµενο
έτος 1948. Στις 22 Φεβρουαρίου η Ιλη Εφόδου έστησε ενέδρες στο δηµόσιο
δρόµο Λάρισας-Βόλου και κατάφερε µεγάλες απώλειες στις δυνάµεις των
ανταρτών. Τον Αύγουστο Τµήµατα του Συντάγµατος έλαβαν µέρος στις
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Γράµµο. Στις 12 Αυγούστου δύο Ουλαµοί
της 3ης Ίλης εµπλάκηκαν σε µάχη στην περιοχή της Καλαµπάκας.
3.

IX Σύνταγµα Αναγνωρίσεως

Το IX Σύνταγµα Αναγνωρίσεως έλαβε µέρος σε αποστολές στη
Θεσσαλία, τη Ρούµελη, τη ∆υτική Μακεδονία, την Πελοπόννησο, και ιδιαίτερα
στην Ήπειρο. Η 2η Ίλη του Συντάγµατος ήταν το πρώτο Τεθωρακισµένο Τµήµα
που διεξήγαγε επιχειρήσεις στη Θεσσαλία και τη ∆υτική Μακεδονία, ενώ
αργότερα διατέθηκε και παρέµεινε συνεχώς στην Ήπειρο.
Στη διάρκεια της επίθεσης των Ανταρτών εναντίον της Κόνιτσας το
∆εκέµβριο του 1947 συµµετείχε η 2η Ιλη.
Τµήµα επίσης της 2ης Ιλης, στις επιχειρήσεις στην περιοχή
Μουργκάνα το Σεπτέµβριο του 1948, αντιµετώπισε 750 περίπου Αντάρτες που
προσπαθούσαν να περάσουν από τη Μουργκάνα στα Ζαγόρια.
Η 1η Ίλη του Συντάγµατος έλαβε µέρος στη Μάχη της Ελασσόνας
και έσωσε τα Φάρσαλα στις 5 Απριλίου 1948.
Στη Μάχη της Καρδίτσας συµµετείχε Τµήµα της 3ης Ίλης που
υπερασπίστηκε ηρωικά την πόλη µαζί µε Τµήµατα από άλλα Οπλα.
Η συµµετοχή τέλος του Συντάγµατος στις επιχειρήσεις του Γράµµου
το 1948, καθώς και σ' αυτές στο Γράµµο και το Βίτσι το 1949 υπήρξε
σηµαντική.
4.

XI Σύνταγµα Αναγνωρίσεως

Το XI Σύνταγµα Αναγνωρίσεως κάλυπτε ολόκληρη την περιοχή της
Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Ίλες του Συντάγµατος δρούσαν συνεχώς
µεµονωµένα, ενώ η 2η Ίλη είχε διατεθεί σε όλη σχεδόν την περίοδο των
επιχειρήσεων στην Καβάλα. Για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις πολλαπλές
απαιτήσεις για διάθεση Τµηµάτων, το Σύνταγµα κατόρθωσε µε
υπεράνθρωπες προσπάθειες να αξιοποιήσει παλιό Βρετανικό Τεθωρακισµένο
υλικό που είχε εγκαταλειφθεί στη Θεσσαλονίκη και να συγκροτήσει έτσι δύο
επιπλέον Ιλες.
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Ανταρτών εναντίον της πόλης της
Νάουσας το ∆εκέµβριο του 1948, Τµήµατα του Συντάγµατος κράτησαν χωρίς
να υποχωρήσουν, παρά τις απώλειες που είχαν. Τεθωρακισµένα επίσης, αλλά
και δύο άρµατα που ανήκαν στη ∆ιοίκηση της IX Ίλης Αρµάτων Κένταυρος,
ήταν τα πρώτα που πήγαν να ενισχύσουν τα υπολείµµατα της Φρουράς.
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Η µεγαλύτερη όµως επιτυχία του Συντάγµατος ήταν η καταδίωξη
των Ανταρτών µετά τον κανονιοβολισµό της Θεσσαλονίκης το ∆εκέµβριο
του 1948 από πυροβόλο. Στις 2. 30, όταν η Θεσσαλονίκη δέχθηκε το
πρώτο βλήµα, ο συναγερµός των Τεθωρακισµένων ήταν άµεσος. Υπήρξε
όµως µεγάλη δυσκολία στο να εξακριβωθεί από ποια κατεύθυνση
βαλλόταν η πόλη. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, µόνο το
πρωί εντοπίστηκαν από την Αεροπορία οι Αντάρτες. Τα Τεθωρακισµένα,
όµως, µαζί µε τα άρµατα της XI Ίλης Αρµάτων, είχαν ήδη αποκόψει όλα
τα δυνατά δροµολόγια υποχωρήσεως. Για πρώτη φορά υπήρξε επαφή µε
τους Αντάρτες στα ∆ερβένια, ενώ µεγάλη φθορά υπέστησαν στη µάχη του
Ασβεστοχωρίου. Η τελική όµως διάλυση των Ανταρτών επιτεύχθηκε στην
πεδιάδα του Λαγκαδά, µεταξύ της λίµνης του Αγ. Βασιλείου και της πόλης
του Λαγκαδά.
5.

Α Σύνταγµα Αναγνωρίσεως

Το Α Σύνταγµα Αναγνωρίσεως, αν και συγκροτήθηκε αργότερα
από τα υπόλοιπα, δεν υστέρησε σε δράση. Στις περιοχές ΒόλουΛάρισας-Τρικάλων-Καλαµπάκας και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο
Τµήµατα του Α Συντάγµατος Αναγνωρίσεως σταθεροποίησαν το αίσθηµα
ασφάλειας του πληθυσµού και εκκαθάρισαν τις εστίες των Ανταρτών.
Στις 16 Απριλίου 1948 ο 3ος Ουλαµός της 2ης Ίλης του Α
Συντάγµατος Αναγνωρίσεως, ενώ συνόδευε φάλαγγα από 70 οχήµατα
που προέρχονταν από τη Σπάρτη και µε κατεύθυνση την Τρίπολη,
δέχθηκε επίθεση από 800 Αντάρτες. Τα δύο Τεθωρακισµένα που
προπορεύονταν αποµονώθηκαν από τη φάλαγγα. Το ένα ανατινάχθηκε
µαζί µε τους άνδρες του, ενώ το πλήρωµα του δεύτερου συνέχισε τον
αγώνα τραυµατισµένο και πεζό. Τελικά, και µετά την ενίσχυση των
δυνάµεων από τον 4ο Ουλαµό και την Ίλη Εφόδου, η κατάσταση
ανατράπηκε και οι Αντάρτες αποσύρθηκαν. Οι Αντάρτες την 1η Ιουλίου
1948 επιτέθηκαν στην φρουρά των Λεχαινών και θέλοντας να
αποκλείσουν την επέµβαση των Τεθωρακισµένων, τοποθέτησαν νάρκες
και οργάνωσαν ενέδρες. Οι Ουλαµοί των πόλεων Αµαλιάδας, Πύργου και
του Αιγίου και η Οµάδα ∆ιοικήσεως των Πατρών συνέκλιναν προς το
πεδίο της µάχης και τελικά υπερίσχυσαν.
6.

Τµήµατα Αρµάτων

α. Από τα µέσα του έτους 1948 άρχισαν να εισέρχονται διαδοχικά
στον αγώνα οι Ίλες Αρµάτων "Κένταυρος" που υπάχθηκαν στα II, IX, και
XI Συντάγµατα Αναγνωρίσεως. Η δράση των Ιλών αυτών περιγράφεται
ξεχωριστά από τη δράση των Συνταγµάτων τους, επειδή υπήρξαν τα
πρώτα άρµατα που διέθεσε ο µεταπολεµικός Στρατός.
β.

381(ΙΙ) Ίλη Αρµάτων II Συντάγµατος Αναγνωρίσεως
Η Ίλη αυτή οργανώθηκε στο ΚΕΤ και µεταστάθµευσε στη
Λάρισα µε σκοπό να προωθηθεί στην Καστοριά για να αντιµετωπιστεί η
απειλή των Ανταρτών του Γράµµου.
Από τις πρώτες µέρες της άφιξης της Ίλης στη Λάρισα, τα
άρµατα ανέλαβαν αποστολές, όπως αυτή που έγινε τη νύχτα της 18ης
Ιουλίου, όταν προσβλήθηκε από τους Αντάρτες το χωριό Συκούριο, όπου
αµύνονταν ο Λόχος των Εθνοφρουρών. Και µόνο η εµφάνιση των
αρµάτων είχε σαν αποτέλεσµα τη
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διάλυση των Ανταρτών. Η ίδια Ίλη τις πρώτες ηµέρες του Αυγούστου του 1948,
συµµετείχε µε επιτυχία στις επιχειρήσεις του Γράµµου. Στις 20 Σεπτεµβρίου
1948 τα άρµατα υπερασπίσθηκαν την Καστοριά, ενώ την εποµένη συµµετείχαν σε
επίθεση στο τακτικής σηµασίας ύψωµα Γιάννη Κεφάλη στο Γράµµο. Μέσα σε λίγα
λεπτά της ώρας δύο άρµατα κατόρθωσαν να αναρριχηθούν και να καταλάβουν το
ζωτικό αυτό ύψωµα σταθεροποιώντας τις θέσεις του Πεζικού.
Στις 10 Σεπτεµβρίου 1948 βρήκε το θάνατο ο ∆ιοικητής της Ίλης
Επίλαρχος Σχινάς Κ. , ενώ οδηγούσε τα άρµατα του στην Ελληνική συνοριακή
γραµµή. Το τεθωρακισµένο όχηµα του δέχθηκε βολή από Α/Τ εκτοξευτή και
καταστράφηκε τελείως.
γ. 382 (IX) Ίλη Αρµάτων IX Συντάγµατος Αναγνωρίσεως
Η IX Ίλη Αναγνωρίσεως έφθασε στα Γιάννενα, αφού είχε
µεταφερθεί µε αρµαταγωγό στην Πρέβεζα, και µετά από 42 ώρες ανέλαβε τις
πρώτες της αποστολές.
Στις 23 Ιουνίου 1948 Ουλαµός της Ίλης µαζί µε Ουλαµό
Τεθωρακισµένων και ∆ιµοιρία Πεζικού ανέτρεψαν τους Αντάρτες που πίεζαν στη
γραµµή Αετοράχη- Κουτσελιό-Ροβίλεστο-Πέστα.
Από 1 µέχρι 4 Αυγούστου τα άρµατα πέρασαν τον Καλαµά µε σκοπό
να υποστηρίξουν επιχείρηση του Πεζικού προς Κασιδιάρη-Γράµµο-Μουργκάνα.
Τον Οκτώβριο του 1948 η IX Ίλη µεταφέρθηκε στη Λάρισα και τµήµα
της συµµετείχε µε εξαιρετική επιτυχία στη Μάχη της Καρδίτσας. Τελικά
µετακινήθηκε στην Κοζάνη και τα Γιάννινα για να λάβει µέρος στις επιχειρήσεις
Γράµµου και Βιτσίου το 1949.
δ. 383 (XI) Ίλη Αρµάτων XI Συντάγµατος Αναγνωρίσεως
Η XI Ίλη Αρµάτων συγκροτήθηκε και αυτή στο ΚΕΤ και
µεταφέρθηκε µε αρµαταγωγό στη Θεσσαλονίκη. Τµήµατα αυτής της Ίλης
έδρασαν στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.
Στις 23/6/1948 Ουλαµός της XI Ίλης Αρµάτων πέτυχε εξαιρετικά
αποτελέσµατα στο Γκραν Κορόνε (Κιλκίς). Η επέµβαση Τµήµατος Αρµάτων
έσωσε την Προσωτσάνη. Γενικά, ο Ουλαµός Αρµάτων που στάθµευε στις Σέρρες
συµµετείχε σε όλες τις επιχειρήσεις που έγιναν στην περιοχή.
Η Ίλη έλαβε µέρος στην επιχείρηση της Νάουσας καθώς και στις
τελικές επιχειρήσεις στο Γράµµο και το Βίτσι.
7.

Το Ιππικό

α. Στη διάρκεια του αγώνα εναντίον των Ανταρτών το Ιππικό ήταν η
πολύτιµη εφεδρεία της ∆ιοίκησης για την αντιµετώπιση κάθε επείγουσας
ανάγκης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις συνεργάσθηκε µε τα
Τεθωρακισµένα και σε µερικές και µε τα Αρµατα. Στην αρχή
συγκροτήθηκε σε Ανεξάρτητες Ίλες, µία για κάθε Μεραρχία Πεζικού, ενώ
στο τέλος του 1948 συγκροτήθηκε πρώτα το Β Σύνταγµα Ιππικού και κατόπιν το
Γ Σύνταγµα Ιππικού.
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β.

1η Έφιππη Ίλη
Η 1η Έφιππη Ίλη συµµετείχε στις επιχειρήσεις Παρνασσού,
Ελικώνα, Γκιώνας, Βαρδουσίων, Οίτης, Ορθρυος, Καλιδρόµου, Χασιών
και Αντιχασιών.
Ιδιαίτερα επιτυχής υπήρξε η δράση της 1ης Εφιππης Ίλης
στη διάρκεια της άµυνας της πόλης της Καρδίτσας (11-18/12/1948).
γ.

2η Έφιππη Ιλη
Η 2η Έφιππη Ίλη έδρασε στην περιοχή της Νεάπολης
Κοζάνης και συµµετείχε στις επιχειρήσεις του Γράµµου το 1948. Στην
περιοχή των Σοφάδων και στην οµώνυµη µάχη επέδειξε εξαίρετη
µαχητικότητα
δ. 7η Έφιππη Ίλη
Συµµετείχε στις επιχειρήσεις στις περιοχές Αλιστράτης
∆ιδυµοτείχου, Ν. Ορεστιάδας, Παγγαίου, Συµβόλου, Μενικίου, Ροδόπης
και Τσαλντάγ.
ε.

8η Έφιππη Ίλη
Η ιστορία της Ίλης αυτής γράφτηκε κυρίως στην Ήπειρο -στη
Λάκκα Σουλίου, στα Ζαγόρια και στη Μουργκάνα.
στ.

9η Έφιππη Ιλη
Η Ίλη αυτή έδρασε στα Αγραφα, στην Ορθρυ και στη
Θεσσαλική πεδιάδα. Η ίδια Ίλη δέχθηκε όλον τον όγκο των δυνάµεων
των Ανταρτών στη µάχη της Καρδίτσας.
ζ.

10η Έφιππη Ίλη
Η Ίλη αυτή έδρασε στις περιοχές Σερρών, Μενικίου,
Κερδύλων, Ν. Ζίχνης, αλλά και στην περιοχή του Κ....
η.

11η Έφιππη Ίλη
Η Ίλη αυτή έδρασε κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία.

θ.

15η Έφιππη Ίλη
Στη ∆υτική Μακεδονία µε κέντρο την Πτολεµαίδα, η οποία
ήταν µία ευαίσθητη και µε πολύ έντονη δραστηριότητα από πλευράς
Ανταρτών περιοχή, έδρασε η 15η Ίλη.
Στη συνέχεια η Ιλη, και ενώ κινούνταν για µεταστάθµευση
στη Θεσσαλία, δέχθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας ισχυρότατη επίθεση
από Αντάρτες τη νύχτα της 18ης ∆εκεµβρίου 1948, η οποία διήρκεσε 24
ώρες. Η Ίλη απέκρουσε την επίθεση επιτυχώς.
ι.

Β Σύνταγµα Ιππικού
Συγκροτήθηκε στη Λάρισα στις 24 ∆εκεµβρίου 1948 από τις
1η, 2η, 9η και 15η Έφιππες Ιλες. Στις 6 Μαρτίου του 1949 στη
Θεσσαλική πεδιάδα το Β Σύνταγµα Ιππικού διέλυσε τελειωτικά το
Έφιππο Σύνταγµα Γαζή.
ια.

Γ Σύνταγµα Ιππικού
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Το Σύνταγµα αυτό συγκροτήθηκε την 1η Μαρτίου 1949 από τις 7η,
8η και 10η Έφιππες Ίλες στο Κιλκίς. Η περιοχή δράσης του επεκτάθηκε µέχρι
τους ποταµούς Εβρο και Αρδα. Στις 10 Οκτωβρίου 1949 µεταστάθµευσε στη Ν.
Ορεστιάδα. Στις 28 Μαρτίου 1949, στην περιοχή Κρούσια, οι Ιππείς του Γ
Συντάγµατος κατόρθωσαν να παρεµποδίσουν ισχυρή οµάδα Ανταρτών και να
διεισδύσουν από την Κορώνα στις περιοχές Κρούσια-Κερδύλια.
8.

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισµένων (ΚΕΤ)

Στη διάρκεια των επιχειρήσεων το ΚΕΤ αναπτυσσόταν σε εξαιρετικό
εκπαιδευτικό και οργανωτικό οργανισµό. Ενα άλλο σκέλος της δραστηριότητας
του ΚΕΤ υπήρξε η συγκρότηση, η διατήρηση και η αποστολή µάχιµων Ιλών και
Ουλαµών σε διάφορες περιοχές της Νότιας Ελλάδας, όπως σ' αυτές της Λαµίας
και του Αγρινίου όπου στάλθηκαν Ίλες, καθώς και σ' αυτές της Σπάρτης, του
Γυθείου, της Τρίπολης, της Αµφιλοχίας και στην Ήπειρο, όπου στάλθηκαν
Ουλαµοί. Παράλληλα το ΚΕΤ διατηρούσε σοβαρούς τοµείς ευθύνης ασφαλείας
και στην Αττική.
9.

Συµβολή και απόδοση του Οπλου

Στις επιχειρήσεις στο Βίτσι που πραγµατοποιήθηκαν µε την κωδική
ονοµασία "Πυρσός Β" χρησιµοποιήθηκε το σύνολο σχεδόν των δυνάµεων που
υπήρχαν σε τεθωρακισµένα και άρµατα. Παρά τις εδαφικές ανωµαλίες, το
εξαιρετικά ορεινό έδαφος, τα ναρκοπέδια και τις καταστροφές των δροµολογίων
από τους αντιπάλους, τα άρµατα και τα τεθωρακισµένα επιτέλεσαν όλες τις
αποστολές που τους ανατέθηκαν. Επραξαν ό, τι ήταν ανθρώπινα δυνατό για να
επιταχύνουν την κίνηση τους και, µε την άµιλλά τους µε τα άλλα όπλα,
κατόρθωσαν να φθάσουν πρώτα στα σύνορα. Αξια ιδιαίτερης µνείας είναι η
απόδοση των αρµάτων:
Στην κατάληψη των υψωµάτων Πολενάτας και του υψώµατος 1685 στις
10/8/1949.
Στη διείσδυση προς την κατεύθυνση Μακροχώρι-Ρότο και νοτιοδυτικά
προς Λέσιτς µε άρµατα που είχε σαν αποτέλεσµα την εγκατάλειψη τριών
πεδινών πυροβόλων.
Στην προσβολή και εξουδετέρωση πολυβολείων στον Προφήτη Ηλία.
Στην προσβολή του υψώµατος 1707.
Στη διείσδυση και εξουδετέρωση αντιστάσεων προς Βατοχώρι- Κρουσταλλοπηγή-Πρεβόλ-Λαιµό-Πύξο.
Στην εξουδετέρωση ισχυρών αντιστάσεων στο ύψωµα Μπαµπά δυτικά
του Λαιµού Πρεσπών.
Στη διάρκεια της επιχείρησης "Πυρσός Γ" στο Γράµµο η δράση των
Τεθωρακισµένων ήταν περιορισµένη, επειδή η κίνηση τους στο ορεινό
συγκρότηµα ήταν εξαιρετικά δυσχερής. Έτσι περιορίστηκε σε αποστολές
ασφαλείας στα µετόπισθεν, σε έλεγχο των δροµολογίων και στην εξασφάλιση
της οµαλής µετακίνησης των φαλάγγων.
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Αξιόλογη και αποτελεσµατική ήταν η δράση του Ουλαµού Αρµάτων
στην περιοχή Αγιος Χριστόφορος. Σηµαντική ήταν επίσης η συµβολή άλλου
Ουλαµού στην κατάληψη του υψώµατος Ψωριάρικα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ 21
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1950-1974
Μετά τη λήξη του εµφυλίου πολέµου, αναπτύχθηκε στο όπλο νέος
οργανωτικός και εκπαιδευτικός οργασµός, για να καταστεί αυτό
ισχυρότερο, αρτιώτερο και πιό σύγχρονο. Περί το τέλος του 1950 άρχισε
η παραλαβή των νέων ελαφρών αρµάτων Μ24 (συνολικά 206) από τα
οποία στη συνέχεια συγκροτήθηκαν τα 392 και 393 Συντάγµατα αρµάτων
(∆ιοίκηση- Ίλη ∆κσεως-Τρείς Ίλες αρµάτων-55 άρµατα).
Το 1950 εξάλλου προστέθηκε στη Σχολή ΤΘ το τµήµα ∆ιοικητών
Μονάδων (13/4) για την εκπαίδευση των ανώτερων στελεχών του Οπλου.
Η Σχολή συµπληρώθηκε το επόµενο έτος µε το τµήµα ∆ιοικητών
Υποµονάδων για την Τεχνική και Τακτική κατάρτιση των κατώτερων
Αξκών (15/10/51). Από το 1952 άρχισε να λειτουργεί και το Τµήµα
Βασικής Εκπσεως για τους εξερχόµενους από τη ΣΣΕ Ανθυπιλάρχους.
Τον Οκτώβριο του 1954 το ΚΕΤ µεταστάθµευσε στο Γουδί, όπου και
ανασυγκροτήθηκε περιλαµβάνοντας:
- Τη Σχολή Αξκών Τεθνων
µε: Τµήµα ∆κτών Μονάδων
Τµήµα ∆κτών Υποµονάδων
Τµήµα Βασικής εκπσεως Τεθνων (Μον. Αξκών-YEA)
- Το Σύνταγµα εκπσεως οπλιτών Τεθνων (ΣΕΟΤ), στο οποίο
ανατέθηκε η Βασική και Ειδική εκπση των οπλιτών καθώς και η Τεχνική
εκπση των Αξκών του Οπλου.
- Το ειδικό Σύνταγµα Τεθνων στο οποίο υπάχθηκαν οι πρότυπες Ίλες
Αναγνωρίσεως και Αρµάτων.
Από το 1952 το όπλο απέκτησε και τους καταστροφείς αρµάτων Μ18,
από τους οποίους συγκροτήθηκαν τα 397, 398 και 399 Συντάγµατα
Καταστροφέων αρµάτων. Στη διάρκεια του 1954 οργανώθηκε η IX
Μεραρχία σε Τεθωρακισµένη µε δύο ∆ιοικήσεις Μάχης (1η και 2η ∆ΜΑ),
πλην όµως δεν διέθετε στοιχειώδη µέσα και δεν µπορούσε να θεωρηθεί
ως σύγχρονη Τεθωρακισµένη Μεραρχία. Η συγκρότηση Τεθωρακισµένου
Σχηµατισµού άρχισε στην ουσία το 1956 µε την ίδρυση της XX
Τεθωρακισµένης Μεραρχίας (τέως IX), η οποία ολοκληρώθηκε το 1960.
Το 1957 άρχισε η παραλαβή των πρώτων Μέσων αρµάτων, των Μ47,
τα οποία ήταν από τα πιό σύγχρονα άρµατα της εποχής. Με αυτά τα
άρµατα συγκροτήθηκαν το 21ο και 22ο Συντάγµατα Μέσων αρµάτων
(ΕΜΑ), µε τη µορφή που παραµένουν µέχρι σήµερα. Οι ΕΜΑ αυτές
διέθεταν Ίλη ∆κσεως, 3 Ίλες αρµάτων (3 Ουλαµοί των 5 αρµάτων, άρµα
∆κτού Ίλης και ΠΑΠ) και σύνολο 55 άρµατα (στην Ίλη ∆κσεως άρµα
∆κτού Επιλαρχίας, 3ου Γρ, ΑΕΛΑ και Αξκού Συνδέσµου ΠΒ). Στη δε Ίλη
∆κσεως προβλεπόταν Ουλαµός όλµων 4, 2' (4 στοιχεία).
Το 1959 εκτός των ∆ιοικήσεων Μάχης της Τεθωρακισµένης
Ταξιαρχίας,
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µετονοµάστηκαν οι Α', Β' και Γ' ∆ΜΑ σε Α', Β' και Γ' Τεθωρακισµένο
Συγκρότηµα αντίστοιχα, τα οποία ενεργούσαν υπό τα Σώµατα Στρατού.
Κάθε Τεθωρακισµένο Συγκρότηµα περιελάµβανε: Ίλη Αναγνωρίσεως,
Επιλαρχία Καταστροφέων Αρµάτων (Μ18, 2 Ιλες), Ουλαµό ∆ιαβιβάσεων,
Μικτό Λόχο Μεταφορών, Συνεργείο Επισκευών και Ορχο Ανταλλακτικών.
Μετονοµάστηκαν επίσης οι Μονάδες Τεθωρακισµένου Ιππικού µε Μ24
σε Μονάδες Αναγνωρίσεως. ∆ιαλύθηκαν η Ίλη αρµάτων ΚΕΤ (µ24), η 1η
και η 2η Επιλαρχία Τεθωρακισµένου Ιππικού (Μ8) και συγκροτήθηκαν
(στον πόλεµο) η Ίλη αρµάτων Κένταυρος και η 5η και 6η Επιλαρχία
Τεθωρακισµένου Ιππικού (Μ8).
Το 1960 αποτελεί το τελευταίο έτος αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης
της XX Τεθωρακισµένης Μεραρχίας, η οποία αποτελέσθηκε από:
- Στρατηγείο και Ίλη Στρατηγείου
- 1η ∆ΜΑ (Επιτελείο και Ίλη ∆κσεως, 23 ΕΜΑ, 646 ΤΤΠ)
- 2η ∆ΜΑ (Επιτελείο και Ίλη ∆κσεως, 22 ΕΜΑ, 645 ΤΤΠ)
- 3η ∆ΜΑ (Επιτελείο και Ίλη ∆κσεως, 21 ΕΜΑ, 644 ΤΤΠ) - ∆ΠΒ/ΧΧ
ΤΘΜ (137, 138, 139 ΤΜΠΠ και 190 ΤΜΠΠ)
-25 ΕΑΝ
- 720 ΤΤΜΧ
- 478 ΤΤ∆Β
- 965 ΛΕΣΑ
-20 ΛΑΣ
- ∆∆Μ/ΧΧ ΤΘΜ (Επιτελείο και Ίλη ∆κσεως. 859 ΤΕΜ, 338 ΤΕΠ, 685
ΠΣΥΠ, XX ΙΛΥΒ)
- 203 ΤΥΓ.
Το 1963 είναι έτος σοβαρών αλλαγών για το όπλο. Παραλαµβάνονται
τα νέα άρµατα Μ48, µε τα οποία αρχίζουν να εφοδιάζονται οι Μονάδες
της XX ΤΘΜ (πρώτη η 22η ΕΜΑ), όπως επίσης και τα ΤΟΜΠ Μ113. Σε
συνδυασµό µε την συνέχιση της παραλαβής των Μ47, ανανεώνεται το
υλικό µε διακινήσεις αρµάτων µεταξύ των Μονάδων. Οσες Επιλαρχίες
εφοδιάζονται µε Μ47 ονοµάζονται ΕΜΑ. Παράλληλα µε την αλλαγή του
υλικού επέρχονται και σοβαρές οργανωτικές διαφοροποιήσεις. Τα τρία
Τεθωρακισµένα Συγκροτήµατα Α, Β, και Γ των Σωµάτων Στρατού
διαλύονται και οι Επιλαρχίες τους υπάγονται στις Μεραρχίες Πεζικού, οι
οποίες αποκτούν για πρώτη φορά Μονάδες αρµάτων και οι ΙΛΑΝ Α, Β και
Γ στη Στρατιά. Επίσης συγκροτούνται η II ΙΛΑΝ (Μ24, Πολύκαστρο) υπό
την II ΜΠ, η VI ΙΛΑΝ (Μ24) υπό την VI ΜΠ και η Χ ΙΛΑΝ (Μ24) υπό την Χ
ΜΠ.
Το επόµενο έτος οι 5η, 6η και 7η Ίλες Τεθωρακισµένου Ιππικού
συγκροτούν στον πόλεµο τη 2η Επιλαρχία Αναγνωρίσεως και στη
συνέχεια όλες οι Μονάδες και Υποµονάδες µε την ονοµασία
"Τεθωρακισµένο Ιππικό" µετονοµάζονται σε "Αναγνωρίσεως" και δεν
υφίσταται πλέον η ονοµασία Ιππικό σε καµµία µονάδα του Οπλου.
Επίσης υπό την VI ΜΠ συγκροτείται η 394 ΕΜΑ (Μ47) στο Πολύκαστρο,
η οποία προέρχεται από την 399 ΕΚΑ (Μ18). Το 1964 συνεχίσθηκε η
παραλαβή των αρµάτων Μ48 από τις Επιλαρχίες της XX ΤΘΜ (21 και 23
ΕΜΑ).
Το 1967 συγκροτείται στο Αµύνταιο η 395 ΕΜΑ µε άρµατα Μ47 υπό την
IX ΜΠ
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και διαλύονται οι 10 και 12 ΙΛΑΝ (MARMON).
Το 1968 αποφασίσθηκε για πρώτη φορά η συγκρότηση
Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας, της XXI, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν
µέχρι το 1970, λόγω µη παραλαβής του προβλεπόµενου υλικού. Στις
Επιλαρχίες της XX ΤΘΜ (21, 22 και 23 ΕΜΑ) καταργήθηκε ο Ουλαµός
όλµων 4, 2" που προβλεπόταν στην Ίλη ∆κσεως. Στις Επιλαρχίες των
Μεραρχιών Πεζικού (391, 392, 393, 394 και 395) εντάχθηκαν οι Ίλες
Αναγνωρίσεως (XI, II, Χ, VI ΚΑΙ XII ΙΛΑΝ) και οι Επιλαρχίες αριθµήθηκαν
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Μεραρχίες στις οποίες υπαγόταν (392, 394,
395, 392, 391 και 397 σε 2η, 6η, 9η, 10η, 11η και 12 ΕΜΑ).
Το 1970 άρχισε η παραλαβή των AMX-30 από τη Γαλλία, των
πρώτων πετρελαιοκίνητων και πιό σύγχρονων αρµάτων (συνολικά 190
άρµατα). Επίσης άρχισε η συγκρότηση των Μονάδων της XXI ΤΘΤ στο
Λιτόχωρο (211,212 ΕΜΑ, 21 ΙΛΑΝ, 21 Λ∆Β, 21 ΛΣΥ, 21 ΛΕΜ, 21 ΛΥΓ, 21
∆ΕΣΑ, Ίλη Στρατηγείου), η οποία περατώθηκε το 1971. Επίσης
συγκροτήθηκαν η 1η και 2η ΙΛΑΝ (Μ8) υπό την ΑΣ∆ΕΝ και η 46 ΙΛΑΝ
υπό το Συγκρότηµα 46 ΣΠ.
Το 1971, µε την παραλαβή νέου υλικού και τις οργανωτικές
µεταβολές, έλαβαν χώρα σοβαρές αλλαγές. Στην XX ΤΘΜ άρχισε η
συγκρότηση των 24, 25 και 26 ΕΜΑ µε άρµατα Μ48, µε αποτέλεσµα οι
∆ΜΑ να διαθέτουν δύο ΕΜΑ και η Μεραρχία έξι συνολικά. Με τα άρµατα
ΑΜΧ-30 συγκροτήθηκε στο ΚΕΤΘ η ΕΜΑ ΑΜΧ-30, η οποία στη συνέχεια
µετονοµάστηκε σε 30 ΕΜΑ. Ακόµη συγκροτήθηκαν οι 8η και 15η ΕΜΑ
στις αντίστοιχες Μεραρχίες Πεζικού, οι οποίες δεν διέθεταν Επιλαρχία µε
άρµατα Μ47, ΙΛΑΝ στην 9η ΕΜΑ και ∆ιµοιρία Αεροπορίας Στρατού στην
XXI . Αποφασίστηκε τα Σώµατα Στρατού να διαθέτουν Επιλαρχία
Αναγνωρίσεως και γι'αυτό το λόγο οι Α, Β, και Γ ΙΛΑΝ αναπτύχθηκαν σε
Α, Β και Γ ΕΑΝ µε Μ47. Από τα τµήµατα δε των Β' και Γ ΙΛΑΝ που
απέµειναν στη Ρόδο και τη Μυτιλήνη συγκροτήθηκαν οι XVI και XVII ΙΛΑΝ
αντίστοιχα µε Μ24, οι οποίες την επόµενη χρονιά µετονοµάστηκαν σε
ΙΛΕΧ. Επίσης το 1971 έχουµε και την µετονοµασία του ΣΥΤ σε ΚΕΤΘ και
της 25 ΕΑΝ της XX ΤΘΜ σε 20 ΕΑΝ.
Το 1973 συγκροτήθηκε στην V Μ Π η 5η ΕΑΡΜ, µε προσωπικό και
υλικό της 399 ΕΚΑ, η οποία διαλύθηκε και έπαψε να υφίσταται Μονάδα
Καταστροφέων Αρµάτων στο Οπλο. Η Ίλη Βασιλικής Φρουράς, αφού
µετονοµάστηκε για µικρό χρονικό διάστηµα σε Ίλη Προεδρικής Φρουράς,
κατόπιν διαλύθηκε, το δε προσωπικό, υλικό και οι ίπποι της
µεταφέρθηκαν στο ΚΕΙΠΠ.
ΤΜΗΜΑ 22
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1974-1994
Η εξέλιξη του όπλου µετά το 1974, ακολουθώντας τη συνολική εξέλιξη
του Στρατού λόγω της Ελληνοτουρκικής κρίσης, υπήρξε ραγδαία. Το
1974 άρχισε η συγκρότηση δύο νέων ΕΜΑ, της 221 υπό την II ΜΠ, η
οποία απέκτησε και δεύτερη ΕΜΑ και της 99 ΕΜΑ υπό την 99 Σ∆Ι, η
οποία την επόµενη χρονιά µετονοµάστηκε σε 16 ΕΜΑ. Στα νησιά
αναπτύχθηκαν οι ΜΙΛΑΡ, 1η (Λήµνος), 2η (Μυτιλήνη), 3η (Χίος), 4η
(Σάµος), 5η (Κως), 6η (Ρόδος), ενώ παράλληλα διαλύθηκαν οι XVI και
XVII ΙΛΕΧ. Οι Μονάδες αυτές των νησιών µετονοµάστηκαν το 1975 από
1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΜΙΛΑΡ σε 88, 98, 96, 79 ΕΑΡΜΕΘ και 80, 95
ΕΑΡΜΕΧ, αφού αναπτύχθηκαν σε Επιλαρχίες µε δύο Ίλες (95 ΕΑΡΜΕΧ
και 98 ΕΑΡΜΕΘ µε τρείς Ιλες).
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To 1976 διαλύθηκαν οι επιστρατευόµενες Μονάδες 1η, 2η, 5η, 9η ΕΑΝ
(MARMON) και 4η, 8η, 46η ΙΛΑΝ (MARMON), η δε 5η ΙΛΑΝ εντάχθηκε
οργανικά στην 5η ΕΑΡΜ.
Με τη συνέχιση της παραλαβής των ΑΜΧ-30 το 1975 άρχισε η
συγκρότηση στο ΚΕΤΘ της 31ης ΕΜΑ, η οποία στη συνέχεια µεταφέρθηκε στην
Ασσηρο και το 1977 της 32 ΕΜΑ. Με τις Μονάδες των Γαλλικών αρµάτων και
ΤΟΜΠ έγινε το 1977 συγκρότηση νέου Σχηµατισµού, της XXII ΤΘΤ, η οποία µε
την ολοκλήρωση της το 1978 περιέλαβε: 31-32 ΕΜΑ, 22 ΙΛΑΝ, 638 ΜΤΠ
(ΑΜΧ-10), 151 Α/Κ ΜΜΠ, 22 ΛΥΠ, 22 ΛΕΜ, 22 ΛΥΓ, 22 ΛΣΥ, 22 Λ∆Β, 22
ΛΜΧ και Ίλη Στρατηγείου. Το 1977 αποφασίστηκε και η ανάπτυξη της 3ης
∆ΜΑ σε XXIII ΤΘΤ υπό την Στρατιά στην Αλεξανδρούπολη, η οποία µε την
ολοκλήρωση της το 1978 περιέλαβε: 21, 24 ΕΜΑ, 23 ΙΛΑΝ, 138 Α/Κ ΜΜΠ, 23
ΛΜΧ, 23 Λ∆Β, 23 ΛΣΥ, 23 ΛΥΓ, 23 ΛΕΜ, 23 ΛΥΠ, Ίλη Στρατηγείου.
Το 1978 έγιναν σοβαρές αλλαγές στην οργάνωση και συγκρότηση των
Μονάδων του Οπλου. Η 1η και 2η ∆ΜΑ αναπτύχθηκαν σε XXIV και XXV ΤΘΤ
και από το 1979 που ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη τους, περιέλαβαν η µεν XXIV:
23, 26 ΕΜΑ, 24 ΙΛΑΝ, 647 ΜΤΠ, 137 Α/Κ ΜΜΠ, 24 ΛΜΧ, 24 Λ∆Β, 24 ΛΣΥ,
24 ΛΕΜ, 24 ΛΥΠ, 24 ΛΥΓ, Ίλη Στρατηγείου, η δε XXV: 22,25 ΕΜΑ, 25 ΙΛΑΝ,
645 ΜΤΠ, 139 Α/Κ ΜΜΠ, 25 ΛΜΧ, 25 Λ∆Β, 25 ΛΣΥ, 25 ΛΕΜ, 25 ΛΥΠ, 25
ΛΥΓ, Ίλη Στρατηγείου. Με την ανάπτυξη των ταξιαρχιών, η XX ΤΘΜ µετέπεσε
σε Επιχειρησιακό Στρατηγείο και ανέλαβε υπό διοίκηση σε καιρό ειρήνης τις
XXIV και XXV ΤΘΤ µέχρι το 1985 οπότε στη θέση της XXV ΤΘΤ, που
υπάχθηκε στο ∆' ΣΣ, ανέλαβε την XXII ΤΘΤ. Παράλληλα µε τις ΤΘΤ
αναπτύχθηκαν και οι 33 και 34 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ, υπό τις οποίες υπάχθηκαν η 2η και
221 ΕΜΑ που µετονοµάστηκαν σε 33 και 34 ΕΜΑ αντίστοιχα. Προβλέφθηκε και
στις Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ η συγκρότηση των 33 (από την ΙΛΑΝ της 2ης ΕΜΑ) και 34
ΙΛΑΝ, στη συνέχεια όµως καταργήθηκαν χωρίς να συγκροτηθούν οι 23, 24, 25
και 34 ΙΛΑΝ. Οι 21, 22 και 33 ΙΛΑΝ που είχαν συγκροτηθεί
µετονοµάστηκαν σε 16η, 1η και 5η ΙΛΑΝ και υπάχθηκαν στις αντίστοιχες
Μεραρχίες Πεζικού. Με τον τρόπο αυτό τα Σώµατα Στρατού διέθεταν πλέον
Επιλαρχίες (Α", Β", Γ, ∆') Αναγνωρίσεως (η 20η ΕΑΝ είχε µετονοµαστεί σε ∆'
ΕΑΝ το 1977) και Ίλες Αναγνωρίσεως (1η, 5η, 6η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η,
15η, 16η) οι Μεραρχίες Πεζικού, οι οποίες ανεξαρτητοποιήθηκαν από τις
αντίστοιχες ΕΜΑ. Η ανεξαρτητοποίηση διατηρήθηκε µέχρι το 1982, οπότε οι
ΙΛΑΝ συγχωνεύθηκαν και πάλι στις αντίστοιχες ΕΜΑ σε καιρό ειρήνης. (Τα
εµβλήµατα των Τεθωρακισµένων Σχηµατισµών φαίνονται στο Παράρτηµα
ΣΤ').
Το 1978 έγινε και η συγκρότηση της 3ης ΙΜΑ στο Βόλο µε άρµατα Μ48
και στη συνέχεια µε ΑΜΧ-30, η πρώτη Μονάδα Τεθωρακισµένων της
Μεραρχίας Ειδικών ∆υνάµεων, η οποία υπάχθηκε στο 32 Σύνταγµα
Πεζοναυτών (µετέπειτα Ταξιαρχία). Επίσης καταργήθηκαν οι 4η, 28η και 29η
ΕΑΝ και το όπλο έπαυσε πλέον να διαθέτει επιστρατευόµενες Μονάδες.
Οσον αφορά στη σύνθεση των Μονάδων, τα άρµατα του ΑΕΛΑ, του
Αξκού Συνδέσµου του Πυροβολικού και των ΠΑΠ στις ΕΜΑ-ΕΑΝ καθώς και
τα άρµατα του ∆κτού και Αξκού 3ου ΕΓ στις Ίλες Στρατηγείου
αντικαταστάθηκαν µε ΤΟΜΠ, µε αποτέλεσµα οι ΕΜΑ να διαθέτουν 50 άρµατα
και οι ΕΑΝ 23. Με την παραλαβή των Α/Α Κ/Β ΚΕΡΑΥΝΟΣ συγκροτήθηκαν
Οµάδες Α/Α ΚΕΡΑΥΝΟΣ στις ΕΜΑ-ΕΑΝ- ΙΛΑΝ για την αντιαεροπορική
προστασία των Μονάδων και τέλος στις ΕΑΝ συγκροτήθηκε Ουλαµός ΠΑΟ
106 χιλ. µε 6 στοιχεία.
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Από το 1979 µέχρι το 1992 οι σοβαρότερες αλλαγές στο Όπλο των
Τεθωρακισµένων επήλθαν στον τοµέα του υλικού. Από το 1979 άρχισε η
παραλαβή των πρώτων Μ48Α5 που προέκυψαν από τον εκσυγχρονισµό των
Μ48 στο 304 ΠΕΒ (Βελεστίνο). Συνολικά µέχρι το 1987 εκσυγχρονίστηκαν
326 Μ48 σε Μ48Α5 και 212 Μ48 σε Μ48Α3 (πυροβόλο 90 χιλ.). Τα Μ48Α5
παρέλαβαν οι 211, 212, 21, 24, 12, 16 ΕΜΑ και οι 12, 16 ΙΛΑΝ και τα Μ48Α3
οι 22, 25, 33, 34 ΕΜΑ. Εκτός από τα Μ48Α5 που εκσυγχρονίστηκαν στο 304
ΠΕΒ, από το 1988 µέχρι το 1991 παρελήφθησαν άλλα 390 Μ48Α5 από τα
αποθέµατα της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.
Από τη Γερµανία το 1983 και 1984 παρελήφθησαν 106 LEOPARD 1GR
και διατέθηκαν στις 23 και 26 ΕΜΑ και µεταξύ 1983 και 1985 110 M48A2C,
µε τα οποία εξοπλίστηκαν οι 10η και 11η ΕΜΑ.
Από πλευράς οργανωτικών αλλαγών, το 1979 καταργήθηκε η ∆ΙΤ της
Στρατιάς και το 1981 η ∆ΙΤ των ΣΣ και η µόνη διεύθυνση που παρέµεινε
είναι της ΑΣ∆ΕΝ. Το 1982 οι ΛΥΠ, ΛΕΜ, ΛΤΧ και ΛΥΓ των ΤΘΤ τέθηκαν
υπό ενιαία διοίκηση και σχηµάτισαν τις 21,22,23,24 και 25 ΕΥΠ. Οι 8η ΕΜΑ (-)
και 15 ΕΜΑ (-) µεταστάθµευσαν στη Ρόδο και Λέσβο και µετονοµάστηκαν σε
395 ΕΑΡΜΕΧ και 398 ΕΑΡΜΕΘ αντίστοιχα. Η 8η και 15η ΕΜΑ απέµειναν µε
µία ΙΜΑ και σ'αυτές συγχωνεύθηκαν οι αντίστοιχες ΙΛΑΝ, το δε 1984 απέκτησαν
πλήρη σύνθεση µε τη συγκρότηση 2ης και 3ης ΙΜΑ, Το 1983 αποφασίστηκε η
διάλυση του ΚΕΙΠΠ, η οποία ολοκληρώθηκε το 1986 µε την παράδοση του
υλικού και των εγκαταστάσεων του στο ΣΕΓΑΣ και από τη χρονιά αυτή και
µετά δεν υπάρχει πλέον οποιοδήποτε έφιππο τµήµα. Για την καλύτερη
εκπαίδευση των µονάδων του όπλου, συγκροτήθηκαν το 1988 η Ίλη Πεδίου
Βολής αρµάτων Λιτοχώρου υπό την XXIV ΤΘΤ και το 1990 η Ίλη αρµάτων
Πεδίου Βολής Ξάνθης υπό την XXV ΤΘΤ.
Το 1990 υπογράφηκε από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η Συµφωνία για τη
µείωση των συµβατικών δυνάµεων στην Ευρώπη (CFE). Στα πλαίσια της
συµφωνίας αυτής ο αριθµός των αρµάτων για την Ελλάδα καθορίστηκε στα
1735. Λόγω των µειώσεων που καθορίστηκαν από την Συµφωνία, η Ελλάδα
παρέλαβε από το 1992 µέχρι το 1994 άρµατα από άλλες χώρες που τα
απέσυραν και συγκεκριµένα: 170 LEO 1V - 2 LE01Α5 και 88 Μ113Α1 από την
Ολλανδία, 359 Μ60Α1,312 M60A3TTS και 4 Μ578 από τις ΗΠΑ, 25 Μ88Α1 και
10 Γ/Φ Μ48Α2 από τη Γερµανία. Επίσης από πλευράς αρµάτων το 1993 και
1994 παρελήφθησαν 77 LEO 1Α5 από τη Γερµανία στα πλαίσια προηγούµενης
συµφωνίας, καθώς και 92 ΒΜΡ-1 από τα αποθέµατα της πρώην Ανατολικής
Γερµανίας. Παράλληλα το 1992 άρχισε στο 304 ΠΕΒ ο εκσυγχρονισµός 200
Μ48Α5 µε το νέο σύστηµα ελέγχου πυρός MOLF και το 1994 η υλοποίηση
του δεύτερου προγράµµατος εκσυγχρονισµού και άλλων 200 αρµάτων, που
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 1995. Για τη συµµόρφωση µε τον αριθµό
αρµάτων που καθορίστηκε στη Συνθήκη, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
καταστρέψει 990 άρµατα: 61 Μ24, 391 Μ47, 296 Μ48, 106 M48A2C, 188
Μ48Α3, 9 Μ48Α5 και 140 ΑΜΧ-30 (ενδεχοµένως). Η καταστροφή άρχισε το
1992 και θα ολοκληρωθεί µέχρι το Νοέµβριο του 1995.
Με την είσοδο του νέου υλικού, το 1993 έγιναν και µεγάλες οργανωτικές
αλλαγές. Συγκροτήθηκαν οι 1η, 11η, 37η ΕΜΑ, 289 ΙΜΑ, 80, 95 ΕΑΝΕΑ, 88
ΙΛΑΝ και 79, 96 ΙΛΑΝΕΘ, ενώ καταργήθηκαν οι ΙΛΑΝ των Μεραρχιών Πεζικού
(1η, 5η, 6η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 15η, 16η) και µετονοµάστηκαν η 1η σε 7η
ΕΜΑ, η 27η σε 15η ΕΜΑ, η 11η σε 311 ΕΜΑ και η 15η σε 50 ΕΜΑ. Οι ΕΜΑ
αναδιοργανώθηκαν µε
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µείωση των αρµάτων από 50 σε 41 (Ουλαµοί 4 αρµάτων, Ίλες 13 αρµάτων).
Το 1994 άρχισε η παραλαβή νέων προηγµένων εξοµοιωτών, οι οποίοι θα
συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδεύσεως. Εγκαταστάθηκε στο
ΚΕΤΘ ο εξοµοιωτής βολής LEO 1V, στο Λαγό Εβρου ο εξοµοιωτής βολής Μ60Α3
και στην Αλεξανδρούπολη ο εξοµοιωτής βολής Μ48Α5 MOLF. Για το 1995
προβλέπεται η εγκατάσταση του εξοµοιωτή οδηγήσεως M60-LEO στο ΚΕΤΘ και
του εξοµοιωτή βολής LEO 1A5 στην Ξάνθη.
Η τριετία 1992-95 µπορεί να χαρακτηριστεί κοσµογονική για τα
Τεθωρακισµένα και µοναδική ακόµη και για τα παγκόσµια δεδοµένα. Εχουµε
παραλαβή 1318 αρµάτων πέντε διαφορετικών τύπων µε αποτέλεσµα όλες οι
Μονάδες να αλλάξουν άρµατα µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο (παραλαβή νέων ή
εκσυγχρονισµός παλαιοτέρων). Αλλά και από πλευράς αριθµών, η µεταβολή
είναι εντυπωσιακή µέσα σε διάστηµα 20 ετών διότι το όπλο διπλασιάστηκε.
Ενώ το 1974 διέθετε 18 ΕΜΑ, 4 ΕΑΝ και 12 ΙΛΑΝ, το 1994 έφτασε στις 34 ΕΜΑ,
6 ΕΑΝ, 3 ΙΛΑΝ και 4 ανεξάρτητες Ίλες. Στο Παράρτηµα "Ζ" φαίνονται οι
µεταβολές των υφιστάµενων Μονάδων Τεθωρακισµένων µέχρι 31 ∆εκ. 94.
ΤΜΗΜΑ 23
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σ' αυτή την κατά το δυνατόν περιληπτική Ιστορία του Όπλου καταβλήθηκε
προσπάθεια, όπως δοθεί µια πλήρης εικόνα της οργανώσεως και εξελίξεως του
από την σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους, αλλά και της προσφοράς και των
θυσιών των Ιππέων, οι οποίοι γαλουχήθηκαν µε το Ιππικό πνεύµα.
Το Ιππικό, έφιππο ή πεζοπόρο, έδρασε πάντοτε µε τις ενιαίες
χαρακτηριστικές του ιδιότητες της ταχύτητας, της ορµητικότητας και του
αιφνιδιασµού, χωρίς να γνωρίσει ήττα από τους Βαλκανικούς πολέµους και
µετά και συνέβαλε κατά πολύ στις επιτυχίες των Ελληνικών Όπλων σε όλους
τους αγώνες του Εθνους.
Εχοντας την ικανότητα ταχείας προσαρµογής, τα στελέχη του Ιππικού κατά
τη µετάπτωση του Όπλου σε Τεθωρακισµένα, µεταβίβασαν τα χαρακτηριστικά
προσόντα και ιδιότητες του Εφίππου όπλου στο Μηχανοκίνητο και εµφύσησαν το
έφιππο δόγµα που συνίσταται στην τριλογία: "Ταχύτητα, τόλµη, αιφνιδιασµός".
Ο Ναύαρχος Κάνιγκαµ είπε πως "ένα πλοίο για να γίνει θέλει 3 χρόνια, ενώ
µια παράδοση χρειάζεται 300 χρόνια". ∆υστυχώς σήµερα καµµία τεθωρακισµένη
Μονάδα δεν έχει το όνοµα Μονάδας του Ιππικού, παρόλο που το πνεύµα του
Ιππικού µεταβιβάστηκε στα Τεθωρακισµένα.
Αν και οι Μονάδες των Τεθωρακισµένων είναι "νέες", έχουν µέσα τους την
Ιστορία ΟΛΩΝ των Μονάδων του Ιππικού. Τα Τεθωρακισµένα µε την ραγδαία
εξέλιξη τους µεταπολεµικά, αποτελούν σήµερα την "αιχµή του δόρατος", στην
δράση των οποίων πολλά στηρίζει ο Ελληνικός Στρατός για την εξασφάλιση της
εθνικής κυριαρχίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
"Α"Χρονολογική - Οργανωτική Εξέλιξη του Οπλου
"Β'' ∆είγµατα Στολών Ιπττικού-Τεθωρακισµένων
"Γ" Πεσόντες Αξκοί Ιππικού-Τεθωρακισµένων
"∆'' Απονοµή Πολεµικών Σηµαιών στα 1ο, 2ο, 3ο Σύνταγµα
Ιππικού
"Ε"∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεως Ιππικού-Τεθωρακισµένων
"ΣΤ" Εµβλήµατα Τεθωρακισµένων Σχηµατισµών
"Ζ" Πίνακας Μεταβολών Μονάδων Τεθωρακισµένων
"Η' Βιβλιογραφία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ 1822
Με τον υπ' αριθµ. Η' Νόµο της 1ης Απριλίου 1822 "περί οργανισµού του Τακτικού
Στρατού θεσπίζονταν η σύσταση Τακτικού Στρατού αποτελούµενου εκτός των
άλλων και από Βαρύ Ιππικό και Ελαφρό Ιππικό. Λόγω του ότι η Κυβέρνηση δε
διέθετε τα αναγκαία για τη δηµιουργία και συντήρηση µέσα, δεν κατορθώθηκε
τελικά η συγκρότηση τµήµατος Ιππικού.
1825
Αρχικά ένα µικρό τµήµα (Ιλης). ∆ύναµη 100 ιππείς. Έδρα Αθήνα. ∆κτής Επχος
Ρεϋνώ (Γάλλος).
Αργότερα τρείς Ίλες Ιππικού (µία Λογχιστών, µία Καραβινοφόρων, µία Ανίππων).
∆ύναµη 240 ιππείς. Έδρα Αθήνα ∆κτής Επχος Ρεϋνώ. Παρελήφθησαν 500
στολές για το Ιππικό.
1829
Σώµα Ιππικού από τέσσερις Ίλες (δύο Λογχιστών, δύο Καραβινοφόρων). Έδρα
Άργος. ∆κτής ∆, Καλλέργης.
1833
Ενα Σύνταγµα Ιππικού (6 Ιλες). ∆ύναµη Μοίρας 15 Αξκοί, 287 οπλίτες και 251
ίπποι.
1836
Σύνταγµα Λογχιστών (τέως Σύνταγµα Ιππικού).
1837
∆ιάλυση του Συντάγµατος και συγκρότηση δύο Μοιρών Λογχιστών, µε επιτελείο
και τρείς Ίλες η καθεµία. ∆ύναµη Μοίρας 19 Αξκοί, 306 οπλίτες και 277 ίπποι
1838
∆ύο Μοίρες των δύο Ιλών. Καταργήθηκε µία Ίλη από κάθε Μοίρα. ∆ύναµη Μοίρας
15 Αξκοί, 287 οπλίτες και 251 ίπποι.
1843
Οι δύο Μοίρες συµπτύσσονται σε µία, αποτελούµενη από δύο Ίλες Λογχιστών.
∆ύναµη 11 Αξκοί, 158 οπλίτες και 132 ίπποι.
1852
Μία Μοίρα Λογχιστών (των τριών Ιλών, προτέθηκε µία Ιλη). ∆ύναµη 325.
1856
Συστάθηκε το Ιπποφορβείο Αργολίδος (Νόµος ΤΣ∆/8-9-56).
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1860
Η Μοίρα Λογχιστών µετονοµάστηκε σε Ιππαρχία Λογχιστών των 4 Ιλών. ∆ύναµη
Ίλης 4 Αξκοί και 93 οπλίτες.
1861
Σύσταση Ιπποδροµίου Φρουράς Αθηνών.
1863
∆ιάλυση του Ιπποφορβείου Αργολίδας.
1866
Η Ιππαρχία Λογχιστών µετονοµάζεται σε Ιππαρχία Ακροβολιστών (4 Ιλών).
1867
Προστέθηκε πέµπτη Ίλη στην Ιππαρχία Ακροβολιστών. ∆ύναµη 517 άνδρες και
444 ίπποι. Οπλισµός: καραµπίνες υποδ. 1865.
1868
∆ηµιουργείται µία Ίλη στο Αγηµα Βασιλέως (4 Αξκοί, 96 οπλίτες).
1869
Ανέγερση Στρατώνα Ιππικού στο Πεδίο του Αρεως.
1877
Σύνταγµα Ιππικού (5 Ίλες, 2 Επιλαρχίες). ∆ύναµη 845 άνδρες και 798 ίπποι. Έδρα
Αθήνα. Οπλισµός: καραµπίνες Γκρά, γαλλικό περίστροφο υποδ. 1877.
1879
Σύνταγµα Ιππικού (2 Επιλαρχίες, 5 Ιλες). ∆ύναµη 633 άνδρες και 584 ίπποι
(εµπόλεµη σύνθεση 919 άνδρες, 835 ίπποι και 86 ηµιόνοι). Έδρα Αθήνα.
1880-1881
(Επιστράτευση) Τρείς αυθύπαρκτες
Ιππαρχίες (από 5 Ιλες) και µία Εµπεδος Ιλη. ∆ύναµη 2851 άνδρες και 2487
ίπποι. Εδρες: Αθήνα, Τύρναβος, Άργος.
1882
Τέσσερις αυθύπαρκτες Ιππαρχίες (από 4 Ιλες). ∆ύναµη 1500 άνδρες και 1308
ίπποι.
1885
Τρία Συντάγµατα Ιππικού των 4 Ιλών το καθένα. Στο τµήµα προσωπικού του
Υπουργείου Στρατιωτικών, προστίθεται Γραφείο Ιππικού.
1887
Τρία Συντάγµατα Ιππικού (από 4 Ιλες). Σχολείο Ιππευτικής (Νόµος ΑΡΑΓ/1887).
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1888
Ιπποδρόµιο Συν/χου Μελεάγρου στο Πεδίο του Αρεως.
1897
Τρία Συντάγµατα Ιππικού (10 έφιππες Ιλες). 3-5 άνιππες Ιλες.
1904
(Νόµος ΓΛΑ/1904) Τρία Συντάγµατα Ιππικού
(από 4 εν ενεργεία Ίλες και 2 που αναπτύσσονται σε επιστράτευση).
Τα δύο ή και τα τρία Συν/τα Ιππικού ήταν δυνατόν να συγκροτήσουν Ταξιαρχία
Ιππικού.
1 Συν/µα Ιππευτικής (Ιππευτική Σχολή). Έδρα Αθήνα. Επικυρώθηκαν οι
Κανονισµοί Υπηρεσίας Ιππικού και Εκπαιδεύσεως Ιππικού.
1906
Συστάθηκε Νοσοκοµείο Κτηνών στο τµήµα πεταλωτών του Σχολείου Ιππευτικής.
1907
Οι Μονάδες Ιππικού εφοδιάστηκαν µε αραβίδες Μάνλιχερ.
1910
Τρία Συν/τα Ιππικού (από τα οποία τα δύο µπορούσαν να συγκροτηθούν σε
Ταξιαρχία Ιππικού). Στο Υπουργείο Στρατιωτικών συστάθηκε ∆ιεύθυνση Ιππικού.
1912
Τρία Συντάγµατα Ιππικού (τα 1ο και 3ο αποτελούσαν την Ταξιαρχία Ιππικού µε 8
Ίλες και 4 Ουλαµούς πολ/λων, το 2ο που είχε 3 Ίλες διαλύθηκε και κατανεµήθηκε
σε Μεραρχιακές Ηµιλαρχίες). Η Ταξιαρχία Ιππικού διαλύθηκε το Νοέµβριο του
1912. Έδρα του 1ου ΣΙ η Λάρισα, του 2ου η Αθήνα και του 3ου η Καρδίτσα.
1913
Το ∆εκέµβριο του 1913 προβλέφθηκε Μεραρχία Ιππικού από δύο Ταξιαρχίες.
Προσωρινά δηµιουργήθηκε µόνο η 1η Ταξιαρχία Ιππικού (2 Συν/τα Ιππικού, 1ο και
3ο µε έφιππη Πολυβολαρχία και Πυροβολαρχία), 4 Συντάγµατα Σωµάτων Στρατού
(Α, Β, Γ, ∆), µία Μεραρχιακή Επιλαρχία (Ε). Έδρα Μερ/χίας Ιππικού και Γ' ΣΙ η
Θεσσαλονίκη, Α' ΣΙ η Αθήνα, Β' ΣΙ το Άργος, ∆' ΣΙ οι Σέρρες και Ε' Επιλαρχίας τα
Ιωάννινα
1914
Οπλισµός Ιππικού: Λοχίες, ∆εκανείς, Σαλπιγκτές και Ιππείς (πλην πολυβόλων)
αραβίδα και σπάθα.
Λοχίες, ∆εκανείς και Σαλπιγκτές πολ/λων, σπάθα και αραβίδα.
Πολυβολητές, αραβίδα.
Ρυταγωγείς, περίστροφο.
Λοιποί οπλίτες πολ/λων, αραβίδα.
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1918
∆ιάλυση Ταξιαρχίας Ιππικού. Συµπλήρωση 3ου Συντάγµατος από το 1ο.
Συγκρότηση Πεζοπόρου Επιλαρχίας από το 1ο Σύνταγµα. ∆ιάλυση του 2ου
Συν/τος και συγκρότηση Ηµιλαρχιών Μεραρχιών Πεζικού.
1919
Ανασυγκρότηση 1ου Συν/τος Ιππικού. Συγκρότηση Ίλης Στρατιάς Θράκης. Αφιξη
στη Σµύρνη του 1ου Συν/τος Ιππικού. Συγκρότηση Ταξιαρχίας Ιππικού.
1921
Συγκρότηση Μερ/χίας Ιππικού (τριών Συν/των) - Μερ/χία και Ηµιλαρχίες.
1922 Συγκρότηση και 4ου
Συν/τος στη Μεραρχία Ιππικού (άνιππο).
1923
Σύµπτυξη των Ηµιλαρχιών στα Συντάγµατα Ιππικού.
1925
Μετονοµασία του 2ου Συντάγµατος σε Α' Σύν/µα Ιππικού.
1926
Επιθεώρηση Ιππικού.
Ι Μερ/χία Ιππικού.
II Μερ/χία Ιππικού.
Κάθε Μερ/χία Ιππικού περιελάµβανε 2 ΣΙ, µία Μοίρα Ελαφρού Πυρ/κού, µία Ίλη
Σκαπανέων και µία Ίλη Τηλεγραφητών.
Σχολή Εφαρµογής Ιππικού.
Συν/µα Αρµάτων.
1ο Συν/µα Ιππικού.
2ο Συν/µα Ιππικού.
3ο Συν/µα Ιππικού.
4ο Συν/µα Ιππικού.
Α' Συν/µα Ιππικού.
∆' Συν/µα Ιππικού.
Ε' Συν/µα Ιππικού.
Ι Ίλη Σκαπανέων.
II Ίλη Σκαπανέων.
Ι Ίλη Τηλεγραφητών.
II Ίλη Τηλεγραφητών.
Κέντρο Ιππωνειών.
1929
(Νόµος 4321/1929)
Καταργήθηκαν οι Μερ/χίες και αντί αυτών συγκροτήθηκαν δύο Ταξ/χίες µε έδρα
τη Λάρισα και τη Θεσ/νίκη και:
το Α' Σύνταγµα Ιππικού στην Αθήνα
το 4ο Σύνταγµα Ιππικού στη Θεσ/νίκη
το 1ο Σύνταγµα Ιππικού στη Λάρισα
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το 3ο Σύνταγµα Ιππικού στη Λάρισα
1930
(Νόµος 4532 και Οργανισµός Στρατού)
Καταργείται το Α' Σύνταγµα και συγκροτούνται ανεξάρτητες Ίλες (Α, Β, Γ και ∆).
1932
Συγκροτήθηκε Μερ/χία Ιππικού τριών Συν/των από τις δύο
Ταξχίες Ιππικού (τέσσερα ΣΙ) και τις 4 Ίλες ΣΣ.
1935
(Εφηµ. Κυβερν. αρ. Φ. 389/4-9-35 και Οργανισµός Στρατού)
Επιθεώρηση Ιππικού, Αθήνα.
Σχολή Εφαρµογής Ιππικού, Αθήνα.
Στρατιωτική Σχολή Εφέδρων Αξκών Ιππικού, Αθήνα.
Τάγµα Αρµάτων Μάχης, Αθήνα
Μεραρχία Ιππικού, Αθήνα.
Ι Ταξιαρχία Ιππικού, Λάρισα.
II Ταξιαρχία Ιππικού, Θεσ/νίκη.
1ο Σύν/µα Ιππικού, Λάρισα.
2ο Σύν/µα Ιππικού, Σέρρες.
3ο Σύν/µα Ιππικού, Λάρισα.
4ο Σύν/µα Ιππικού, Θεσ/νίκη.
5ο Σύν/µα Ιππικού, Αθήνα.
Κέντρο Ιππωνειών, Καρδίτσα.
Ίλη Φρουράς Προέδρου ∆ηµοκρατίας, Αθήνα.
Το 5ο Ιππικό Σύνταγµα µπορεί, κατόπιν διαταγής του Υπουργού Στρατιωτικών, να
αναπτυχθεί σε Ταξιαρχία, µε το σχηµατισµό του 6ου ΣΙ µε έδρα την Αθήνα.
1937
(Από τον Οργανισµό Στρατού)
Επιθεώρηση Ιππικού, Αθήνα.
Μεραρχία Ιππικού, Θεσ/νίκη.
1ο Σύν/µα Ιππικού, Θεσ/νίκη.
2ο Σύν/µα Ιππικού, Γιαννιτσά.
3ο Σύν/µα Ιππικού, Σέρρες.
Μηχ/το Συν/µα Μερ/χίας Ιππικού, Θεσ/νίκη.
Έφιππη Μοίρα πολ/λων.
Α' Σύν/µα Ιππικού, Αθήνα.
Β' Σύν/µα Ιππικού, Λάρισα
Γ' Σύν/µα Ιππικού, Κιλκίς.
∆' Σύν/µα Ιππικού, Ελευθερούπολη.
Ίλη Βασιλικής Φρουράς, Αθήνα.
Σχολή Εφαρµογής Ιππικού (συγχωνεύθηκε και η Σχολή Εφέδρων Αξκών Ιππικού
µε αυτή), Λάρισα.
Στη Μεραρχία Ιππικού συγκροτείται αυτοτελής Ταξιαρχία
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1939
(Από τον Οργανισµό Στρατού)
Ως το 1937 και επιπλέον συγκροτείται η Ε' Επιλαρχία, Αλεξανδρούπολη.
1940-1941
(Πολεµική Περίοδος) Από την
επιστράτευση µέχρι τη διάλυση του Στρατού. Μονάδες
συγκροτηµένες και επιστρατεύσεως: Οπως οι υπάρχουσες το
1939, επιπλέον δε και οι παρακάτω: Οµάδες Αναγνωρίσεως
Μερ/χιών Ι Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
II Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
III Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
IVΟµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
V Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
VI Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
VII Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
VIII Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
IX Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
Χ Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
XI Οµάδα Αναγνωρίσεως (1 Ιλη, 4 πολ/λα)
XII Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
XIII Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
XIV Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
XVI Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 12 πολ/λα)
Οµάδες Αναγνωρίσεως Σ. Στρατού
Α' Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 4 πολ/λα, 2 όλµοι 81 χιλ)
Β' Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 4 πολ/λα, 2 όλµοι 81 χιλ)
Γ Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 4 πολ/λα, 2 όλµοι 81 χιλ)
∆' Οµάδα Αναγνωρίσεως (2 Ίλες, 4 πολ/λα, 2 όλµοι 81 χιλ)
Ε' Οµάδα Αναγνωρίσεως (1 Ιλη, 4 πολ/λα, 2 όλµοι 81 χιλ)
Μονάδες που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πολέµου
Νοέµβριος: Κέντρο Ιππωνειών Θεσ/νίκης
XV Οµάδα Αναγνωρίσεως (τέως XII ΟΑ)
Χ Οµάδα Αναγνωρίσεως (τέως VI ΟΑ)
IX Οµάδα Αναγνωρίσεως (τέως VII ΟΑ)
∆εκέµβριος:Σχολή Αρµάτων.
Ισνουάριος:Ουλαµός Μηχ/κού Μεραρχίας Ιππικού.
Κλιµάκιο Ορχου Πυρ/κού Μεραρχίας (διαλύθηκε αργότερα).
1η και 2η ∆ιµοιρία αυτοκινήτων Μεραρχίας.
Μοίρα Ορειβατικού Πυροβολικού 65 χιλ.)
Α' και Β' Κέντρο Ιππωνειών (τέως Γ ΟΑ)
XIX Μηχ/τη Μεραρχία
191 Μηχ/το Σύνταγµα
192 Μηχ/το Σύνταγµα
193 Μηχ/το Σύνταγµα 19η
Οµάδα Αναγνωρίσεως 19η
Μοίρα Πυρ/κού
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19ος Λόχος ∆ιαβ/σεων
19η Μοίρα Α/Α Πυρ/κού
19ος Λόχος Στρατηγείου
19ο Υγειονοµικό Απόσπασµα
19ο Απόσπασµα Επιµελητείας.
∆ιαλύθηκαν οι:
IX και Χ Οµάδες Αναγνωρίσεως
Α' και Β' Οµάδες Αναγνωρίσεως
Η Ταξ/χία Ιππικού
Η Ίλη Μηχ/κού
Η Ίλη ∆/σεως Ταξχίας Ιππικού.
Φεβρουάριος:
Θ' Οµάδα Αναγνωρίσεως
(τέως XII ΟΑ)2η ∆ιµοιρία αυτ/των 19ης Μηχ.
Μερ. (τέως 2η ∆ιµ. αυτ/των
Μερ. Ιππικού)
20η Οµάδα Αναγνωρίσεως (τέως Ε").
Μάρτιος: 1ος, 2ος, 3ος, 4ος Μηχ/τοι Ουλαµοί αντιαρµατικών 47 χιλ.
της 19ηςΜηχ/της ΜερχίαςXII Οµάδα Αναγνωρίσεως (τέως Θ')1ος και 2ος
αντιαρµατικοί Ουλαµοί των 20 χιλ. της 19ης Μηχ/τηςΜεραρχίας 21η
Οµάδα Αναγνωρίσεως.
Απρίλιος:Ενσωµάτωση του Β' Κέντρου Ιππωνειών σε Γ Εµπεδο
Θεσ/νίκης.
Λόχος Αρµάτων BREN
Κέντρο Ιππωνειών Λαρίσης(τέως Σχολ. Εφαρµογής).
1941 (ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
Ι Οµάδα Αναγνωρίσεως.
1942 (ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
1ο Σύνταγµα Τεθνων Αυτ/των (αποτελούµενο από την πρώτη Οµάδα
Αναγνωρίσεως, που µετονοµάστηκε στις 23-6-42 σε Ίλη Τεθνων Αυτ/των
και την υπό συγκρότηση II Ίλη Τεθνων της II Ταξχίας). ∆ύναµη 241
άνδρες.
1943 (ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ)
∆ιαλύθηκε το Ι Σύνταγµα Τεθνων Αυτ/των. ∆εν υπάρχει καµµία Μονάδα
του Οπλου.
1944
Ίλη Αναγνωρίσεως από χωροφύλακες (µετά την απελευθέρωση).
1945
∆ιεύθυνση Ιππικού Τεθνων
Σχολή Τεθνων (τέως Πτέρυγα Τεθνων ΓΚΕΑ)
II Σύνταγµα Αναγνωρίσεως Μ. Η. (Απρίλιος 1945)
XI Σύνταγµα Αναγνωρίσεως Μ. Η. (Ιούνιος 1945)
IX Σύνταγµα Αναγνωρίσεως Μ. Η. (Σεπτέµβριος 1945)
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1946
Κέντρο Εκποης Τεθνων [συµπεριελήφθη και η τέως Σχολή Τεθνων (17/02/46)].
1947
Πυρήνας εφίππων αποσπασµάτων (31/01/47)
Ίλη Αναγνωρίσεως Στρατιάς (Λόχος Συνοδείας). Φεβρουάριος 1947
74ο Έφιππο Απόσπασµα ((07/03/47)
1η Έφιππη Ίλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
2η Έφιππη Ιλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
7η Έφιππη Ίλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
8η Έφιππη Ίλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
9η Έφιππη Ίλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
10η Έφιππη Ίλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
11η Έφιππη Ίλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
15η Έφιππη Ίλη (τέως 74ο Ε. Απόσπ.) (10/07/47)
Σχολή Ιππικού (05/09/47). (Σε αυτή ενσωµατώθηκε και ο πυρήνας εφίππων
αποσπασµάτων).
Στο Β' Σ. Στρατού συγκροτήθηκε το Β' Έφιππο Απόσπασµα καθώς και
Μηχανοκίνητο Απόσπασµα
1948
II Ίλη Αρµάτων Κένταυρος (21/08/48)
IX Ίλη Αρµάτων Κένταυρος (21/08/48)
IX Ίλη Αρµάτων Κένταυρος (21/08/48)
Α' Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (περιέλαβε και την Ίλη Στρατιάς)
Β' Σύνταγµα Ιππικού (11/12/48). Αυτό περιέλαβε τις µέχρι τότε ανεξάρτητες 1η,
2η, 9η και 15η εφιππες Ιλες).
Γ Σύνταγµα Ιππικού (11/12/48). Περιέλαβε τις µέχρι τότε ανεξάρτητες 7η, 8η,
10η και 11η Έφιππες Ιλες.
1949
391 Σύνταγµα Αναγνωρίσεως ΓΚΡΕΥ (τέως II ΣΑ) 14/01/49
392 Σύνταγµα Αναγνωρίσεως ΓΚΡΕΥ (τέως IX ΣΑ) 14/01/49
393 Σύνταγµα Αναγνωρίσεως ΓΚΡΕΥ (τέως XI ΣΑ) 26/03/49
Οι 1η, 2η και 3η Ίλες Αρµάτων (Κένταυρος) µετονοµάστηκαν αντίστοιχα σε 381
(II), 382 (IX), 383 (XI) Ίλες Αρµάτων (14/01/49).
394 Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (τέως Α' ΣΑ) 14/01/49
371 Ίλη Αναγνωρίσεως (21/01/49)
372 Ίλη Αναγνωρίσεως (21/01/49)
373 Ίλη Αναγνωρίσεως (21/01/49)
II Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (τέως 391 ΣΑ) 26/03/49 IX
Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (τέως 392 ΣΑ) 26/03/49 XI
Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (τέως 393 ΣΑ) 26/03/49 Ι
Σύνταγµα Αναγνωρίσεως (τέως 394 ΣΑ) 26/03/49
374 Ίλη Αναγνωρίσεως (16/05/49)
391 Σύνταγµα αρµάτων (05/10/49), που περιέλαβε τις 381 (II), 382 (IX), 383 (XI)
Ίλες Αρµάτων.
VIII Σ. Αναγνωρίσεως (22/10/49), που περιέλαβε τις 371, 372, 373, 374 Ίλες
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Αναγνωρίσεως.
1650 Μονάδα Επιστρατεύσεως (τέως VIII Σ. Αναγνωρίσεως) 09/12/49.
Α' Ίλη Ιππικού (12/12/49).
1950
-Παραλαβή 2 Μ24
-Συγκρότηση:
392 Σύνταγµα αρµάτων Μ24 (05/12/50).
1951
-Συγκρότηση:
Ίλη Βασιλικής φρουράς (τέως Α' Ίλη Ιππικού) (16/01/51)
Ίλη Αναγνωρίσεως ΚΕΤ (16/01/51)
393 Σύνταγµα Αρµάτων Μ24 (15/03/51).
-Παραλαβή 24 Μ24
1952
-Συγκρότηση:
397 ΣΚ Αρµάτων
Ουλαµός Αρµάτων Μ24 Σχολής Πεζικού
3ο Σύνταγµα Ιππικού (τέως Β' Σύνταγµα Ιππικού)
2ο Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού (τέως II Σ. Αναγνωρίσεως)
9ο Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού (τέως IX Σ. Αναγνωρίσεως)
11ο Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού (τέως XI Σ. Αναγνωρίσεως)
-∆ιάλυση: το 3ο Σύντ. Ιππικού (συγκρότηση από αυτό Α", Β' και Γ Εφίππων Ιλών).
-Εναρξη παραλαβής Μ18 (Συνολικά 127 µέχρι το 1954).
1953
-Συγκρότηση:
398 Σύνταγµα Κατ. αρµάτων
399 Σύνταγµα Κατ. αρµάτων
391 Σύνταγµα Αρµάτων Κένταυρος (τέως 391 Σύνταγµα Αρµάτων)
Ίλη Αρµάτων ΚΕΤ
∆ιάλυση: Α', Β' και Γ' Έφιππες Ίλες (06/08/53) και η Σχολή Ιππικού Λάρισας.
1954
-Συγκρότηση:
IX Τεθωρακισµένη Μεραρχία µε:
=>1η ∆/ση Μάχης Τεθνης Μεραρχίας
2η ∆/ση Μάχης Τεθνης Μεραρχίας
∆/ση ∆ιοικ. Μερίµνης
*=>Ίλη ∆/σεως IX Μεραρχίας (14/08/54)
9ο Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού/ΕΑ
40ό Κέντρο Επιστ/σεως (τέως 9ο Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού/ΕΑ) ∆ιάλυση 9ου Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού -Μεταστάθµευση του
ΚΕΤ στο Γουδί.
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1955
-∆ιάλυση ∆/σης ∆ιοικ. Μερίµνης της ΙΧης Τεθνης Μεραρχίας
-Συγκρότηση 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης Ιλών Τεθωρακισµένου Ιππικού (MARMON).
1956
-Συγκρότηση:
XX ΤΘΜ από την IX ΤΘΜ
2η Επιλαρχία Τεθνου Ιππικού (τέως II Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού)
3η Επιλαρχία Τεθνου Ιππικού (τέως 2ο Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού)
391 Αντιαρµατική Μονάδα (τέως 391 Σύνταγµα αρµάτων Κένταυρος)
Β' ∆/ση Μάχης Τεθνης Μερχίας (τέως 2η ∆/ση Μάχης Τεθνης Μερ.)
Γ ∆/ση Μάχης Τεθνης Μερχίας (τέως 1η ∆/ση Μάχης Τεθνης Μερ.)
1957
-Παραλαβή 30 Μ47 Συγκρότηση:
1η Επιλαρχία Τεθνου Ιππικού (από τµήµατα των διαλυθέντων 9ου και II
Συνταγµάτων Τεθνου Ιππικού) Α' ∆/ση Μάχης Τεθνης Μεραρχίας Ίλη
Μέσων Αρµάτων Μ47 (08/07/57)
1958
-Παραλαβή 78 Μ47, 6 Μ24
-Συγκρότηση:
3η ∆ΜΑ
21ο Σύνταγµα Μέσων αρµάτων Μ47 (αναπτύχθηκε σε Σύνταγµα η Ίλη
Μέσων
αρµάτων)
22ο Σύνταγµα Μέσων αρµάτων Μ47
25ο Σύνταγµα Τεθνου Ιππικού
1959
-Παραλαβή 75 Μ47,1 Μ74
-∆ιάλυση:
Ίλη αρµάτων (Μ24) ΚΕΤ
1η Επιλαρχία Τεθνου Ιππικού (Μ8)
2η Επιλαρχία Τεθνου Ιππικού
(Μ8) -Συγκρότηση:
2η ∆ΜΑ
Α' ΙΛΑΝ (Μ8) Αµύνταιο, Β' ΙΛΑΝ (Μ8) Λιτόχωρο, Γ ΙΛΑΝ (Μ8) Θεσ/νίκη
393 Επιλαρχία αρµάτων (Μ24)
397ΕΚΑ(Μ18)
23 ΕΜΑ (Μ47)
Ίλη αρµάτων ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (στον πόλεµο)
5η Επιλαρχία Τεθνου Ιππικού (Μ8) στον πόλεµο-1η ΣΤΡΑΤΙΑ
6η Επιλαρχία Τεθνου Ιππικού (Μ8) στον πόλεµοΑΣ∆ΑΝ -Μετονοµασία:
Συντάγµατα σε Επιλαρχίες
Μονάδες Τεθνου Ιππικού (Μ24) σε Μονάδες Αναγνωρίσεως
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Τεθωρακισµένα Συγκροτήµατα 1, 2, 3 σε Α', Β", Γ 1λη Αναγνωρίσεως
ΚΕΤ σε Ίλη Τεθνου Ιππικού (Μ8) -Σύνθεση: Α' Τεθωρ. Συγκρότηµα
(Αµύνταιο): Α' ΙΛΑΝ, 391 Επιλ. Αρµ. (Μ24), 398 ΕΚΑ (Τύρναβος)
Β' Τεθωρ. Συγκρότηµα (Κατερίνη): Β' ΙΛΑΝ, 392 Επιλ. Αρµ. (Μ24) 399
ΕΚΑ Γ Τεθωρ. Συγκρότηµα (Θεσ/νίκη): Γ' ΙΛΑΝ, 393 Επιλ. Αρµ. (Μ24)
397 ΕΚΑ (Τύρναβος).
1960
-Παραλαβή 2 Μ74
-Συγκρότηση 1ης ∆ΜΑ
-Ολοκλήρωση συγκρότησης XX ΤΘ Μεραρχίας (Θεσσαλονίκη)
-∆ιάλυση 6ης Επιλαρχία Τεθωρ. Ιππικού (Οι Ίλες της σε 9η και 5η ΕΤΙ).
1961
-Παραλαβή 58 Μ47
-Συγκρότηση ΚΕΙΠΠ µε αποστολή την εκαπίδευση στην ιππασία των
Αξκών του
Οπλου και των Ευελπίδων -Η 393 Επιλαρχία Αρµάτων
µετονοµάζεται σε 393 ΕΜΑ (Μ47).
1962
-Παραλαβή 39 Μ47
-Η 391 Επιλαρχία Αρµάτων παραλαµβάνει Μ47 και µετονοµάζεται σε 391 ΕΜΑ
(Αµύνταιο) -∆ιάλυση Ίλης αρµάτων ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (τα
άρµατα εκποιούνται).
1963
-Παραλαβή 51 Μ48, 6 Μ74, 48 Μ24, 37 Μ113 ∆ιάλυση: Α', Β', Γ Τεθωρακισµένα Συγκροτήµατα
Η 398 ΕΚΑ (Μ 18) Τύρναβος µεταφέρεται σε 2ο
Κλιµάκιο -Συγκρότηση: II ΙΛΑΝ (Μ24), VI ΙΛΑΝ (Μ24),
Χ ΙΛΑΝ (Μ24) -Οι Α, Β και Γ ΙΛΑΝ παίρνουν Μ24
-Η 392 Επιλαρχία Αρµάτων µετονοµάζεται σε 392 ΕΜΑ
(Μ47) -Οργανική υπαγωγή:
391 ΕΜΑ (Μ47) ∆ράµα (XI ΜΠ)
392 ΕΜΑ (Μ47) Πολύκαστρο (II ΜΠ)
393 ΕΜΑ (Μ47) Σέρρες (Χ
ΜΠ) 399 ΕΚΑ (Μ18) Κιλκίς
(VI ΜΠ)
Α' ΙΛΑΝ (Μ24) Αµύνταιο
(Στρατιά) Β' ΙΛΑΝ (Μ24)
Λιτόχωρο (Στρατιά) Γ ΙΛΑΝ
(Μ24) Σέρρες (Στρατιά)
1964
-Παραλαβή 78 Μ48, 2 Μ24 -Συγκρότηση 394 ΕΜΑ
(Μ47) από 399 ΕΚΑ (Μ18) -Αναδιοργάνωση 23
και 21 ΕΜΑ µε 55 Μ48 αντί Μ47 Αναδιοργάνωση
Στρατηγείου XX ΤΘΜ
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-5η, 6η και 7η Ίλες Τεθωρακ. Ιππικού συγκροτούν τη 2η
ΕΑΝ -Οι 8η, 9η και 15η ΙΛΑΝ (Μ24) διατίθενται για VIII, IX,
XV ΜΠ -Μετονοµασία
1η Επιλαρχία Τεθωρ. Ιππικού (Τύπου Β) σε 1η ΕΑΝ
4η Επιλαρχία Τεθωρ. Ιππικού (Τύπου Β) σε 4η ΕΑΝ
4η Ίλη Τεθωρ. Ιππικού (Μ8) σε 4η ΙΛΑΝ
5η Ιλη Τεθωρ. Ιππικού (MARMON) σε 5η ΙΛΑΝ (MARMON)
6η Ιλη Τεθωρ. Ιππικού (MARMON) σε 6η ΙΛΑΝ (MARMON)
7η Ίλη Τεθωρ. Ιππικού (MARMON) σε 7η ΙΛΑΝ (MARMON)
8η Ίλη Τεθωρ. Ιππικού (MARMON) σε 8η ΙΛΑΝ
(MARMON) -Αναδιοργάνωση και µετονοµασία
5η Επιλαρχία Τεθωρ. Ιππικού (Τύπου Α') σε 5η ΕΑΝ (Μ8) 9η Επιλαρχία
Τεθωρ. Ιππικού (Τύπου Α) σε 9η ΕΑΝ (Μ8)
1965
-Παραλαβή 16 Μ48
-Η Β' ΙΛΑΝ εγκαθίσταται στη Ρόδο µε τον τίτλο Β' ΕΛΕΧ και η Γ ΙΛΑΝ στη
Μυτιλήνη -Μετονοµασία 40 ΚΕ σε 28 ΕΑΝ, 1041 Μονάδας σε 29 ΕΑΝ
και ΚΕΤ σε ΣΥΤ
1966
Η 397 ΕΚΑ (Μ 18) παραλαµβάνει Μ47 και µετονοµάζεται σε 397 ΕΜΑ
1967
-Παραλαβή 99 Μ47 και 31 Μ48 -Συγκρότηση:
395 ΕΜΑ (Αµύνταιο) υπό την IX ΜΠ Ενεργοποίηση 5 ΙΛΑΝ (MARMON) υπό την V ΜΠ
-∆ιάλυση 10 και 12 ΙΛΑΝ (MARMON)
1968
-Αναδιοργάνωση 21, 22, 23 ΕΜΑ µε διαγραφή Ουλαµού όλµων 4, 2"
Αναδιοργάνωση 391,392,393,394,397 ΕΜΑ µε ένταξη σ'αυτές των XI, II,
Χ, VI, XII ΙΛΑΝ -Μετονοµασία:
392 ΕΜΑ σε 2η ΕΜΑ (Λιτόχωρο)
394 ΕΜΑ σε 6η ΕΜΑ (Πολύκαστρο)
395 ΕΜΑ σε 9η ΕΜΑ (Αµύνταιο)
393 ΕΜΑ σε 10η ΕΜΑ (Σέρρες)
391 ΕΜΑ σε 11η ΕΜΑ (∆ράµα)
397 ΕΜΑ σε 12η ΕΜΑ (Ορεστιάδα)
-∆ιάλυση 398 ΣΚΑ
1969
-Παραλαβή 2 Μ48, 2 Μ24
-∆ιάλυση στον πόλεµο των Α', Β', Γ' Εφίππων Ιλών
1970
-Παραλαβή 5 ΑΜΧ-30,30 Μ48, 1 Μ24, 17 Μ74, 4 Γ/Φ Μ48Α2
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-Συγκρότηση:
XXI ΤΘΤ µε:
Ίλη Στρατηγείου
211 ΕΜΑ
212 ΕΜΑ
21 ΙΛΑΝ 21
Λ∆Β 21
ΛΕΜ 21
ΛΥΓ 21
∆ΕΣΑ
*46 ΙΛΑΝ υπό το Συγκρότηµα 46 ΣΠ
Μη και 2η ΙΛΑΝ υπό την ΑΣ∆ΕΝ.
1971
-Παραλαβή 565 Μ48, 25 ΑΜΧ-30,15 Μ113,68 Μ106,29 Μ74,4 Μ88,5
Μ578,6 Γ/Φ
Μ48Α2 Συγκρότηση
:
ΕΜΑ ΑΜΧ-30 (ΚΕΤΘ)
15 ΕΜΑ υπό XV ΜΠ (Άργος Ορεστικό) µε Μ47 2ης ΕΜΑ
8 ΕΜΑ υπό VIII ΜΠ (Πέραµα Ιωαννίνων) µε Μ47 10ης ΕΜΑ
24 ΕΜΑ υπό 3η ∆ΜΑ (Θεσσαλονίκη) µε Μ48
25 ΕΜΑ υπό 2η ∆ΜΑ (Θεσσαλονίκη) µε Μ48
26 ΕΜΑ υπό 1η ∆ΜΑ (Λιτόχωρο) µε Μ48
Α(Αµύνταιο), Β(Κατερίνη), Γ ΕΑΝ(Σίνδος) µε Μ47από Α', Β', Γ ΙΛΑΝ
XVI (Ρόδος), XVII ΙΛΑΝ (Μυτιλήνη) µε Μ24 υπό την ΑΣ∆ΕΝ
21 ∆ΑΣ (Κοµοτηνή) υπό την XXI ΤΘΤ
ΙΛΑΝ στην 9η ΕΜΑ (στον πόλεµο)
-∆ιάλυση 1ης και 2ης ΙΛΑΝ (Μ8) Μετονοµασία:
ΣΥΤ σε ΚΕΤΘ
ΕΜΑ ΑΜΧ-30 σε 30 ΕΜΑ
25 ΕΑΝ σε 20 ΕΑΝ.
1972
-Παραλαβή 25 ΑΜΧ-30, 1 Μ48, 2 Γ/Φ
Μ60Α1 -Μετονοµασία:
XVI ΙΛΑΝ (Μ24) σε XVI ΙΛΕΧ
XVIIΙΛΑΝ (Μ24) σε XVII ΙΛΕΧ
1973
-Παραλαβή 5 ΑΜΧ-30
-Μετονοµασία:
Η Ίλη Βασιλικής Φρουράς σε Ίλη Προεδρικής
Φρουράς -∆ιάλυση:
399 ΕΚΑ (Μ18)
Ίλη Προεδρικής
Φρουράς -Συγκρότηση:
5 ΕΑΡΜ (Ηράκλειο υπό την V ΜΠ από προσωπικό και υλικό της 399
ΕΚΑ και
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M24
21 ΙΛΑΑ υπό την XXI ΤΘΤ (στον πόλεµο).
1974
-Παραλαβή 8 ΑΜΧ-30,63 Μ48, 2 Γ/Φ
Μ48Α2 -Συγκρότηση:
221 ΕΜΑ (Θεσσαλονίκη) µε Μ48 υπό την II ΜΠ
99 ΕΜΑ (Κοµοτηνή) µε Μ48 υπό την 99 Σ∆Ι
2η ΜΙΛΑΡ (Μυτιλήνη)
3η ΜΙΛΑΡ (Χίος)
4η ΜΙΛΑΡ (Σάµος)
5η ΜΙΛΑΡ (Κως)
6η ΜΙΛΑΡ (Ρόδος) -∆ιάλυση XVI και XVII ΙΛΕΧ Ενεργοποίηση 3ης ΙΜΑ, 25 και 26 ΕΜΑ και 2ης Ι ΜΑ/30
ΕΜΑ.
1975
-Παραλαβή 21 ΑΜΧ-30, 20 Μ113Α1, 1 ΑΜΧ-10, 121 Μ24 (από Ιταλία) και
10 Γ/Φ
Μ60Α1 Συγκρότηση:
31 ΕΜΑ στο ΚΕΤΘ υπό την XX ΤΘΜ µε ΑΜΧ30
-Μετονοµασία:
99 ΕΜΑ σε 16 ΕΜΑ υπό την XVI ΜΠ 1η
ΜΙΛΑΡ σε 88 ΜΙΛΕΘ 2η ΜΙΛΑΡ σε 98
ΜΙΛΕΘ 3η ΜΙΛΑΡ σε 96 ΜΙΛΕΘ 4η
ΜΙΛΑΡ σε 79 ΜΙΛΕΘ 5η ΜΙΛΑΡ σε 80
ΜΙΛΕΧ 6η ΜΙΛΑΡ σε 95 ΜΙΛΕΧ Μεταστάθµευση ΚΕΤΘ στον Αυλώνα
Αττικής.
1976
-Παραλαβή 23 ΑΜΧ-30, 8 Μ47,19 Μ113Α1, 1 Μ113, 2
AMX30D -∆ιάλυση:
1η, 2η, 5η, 9η ΕΑΝ (MARMON)
4η, 8η, 46η ΙΛΑΝ (MARMON) -Αναδιοργάνωση 5η ΕΑΡΜ
µε οργανική ένταξη 5ης ΙΛΑΝ (Μ8) -Μετονοµασία:
ΙΛΥΒ/ΧΧ ΤΘΜ σε 20 ΙΛΥΒ
ΕΑΑ/ΧΧ ΤΘΜ σε 20 ΕΑΑ.
1977
-Παραλαβή 46 ΑΜΧ-30, 9 Μ47, 31 Μ113Α1, 2 ΑΜΧ10 -Συγκρότηση:
XXIII ΤΘΤ από την 3η ∆ΜΑ (Αλεξανδρούπολη) υπό την Στρατιά
23 ΙΛΑΝ
XXII ΤΘΤ υπό την Στρατιά (Ασσηρος)
32 ΕΜΑ (Ασσηρος) µε ΑΜΧ-30
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22 ΙΛΑΝ (Ασσηρος) µε ΑΜΧ-30
Στρατιωτική Μουσική στην XXI
ΤΘΤ -Αναδιοργάνωση:
79, 88, 96, 98 ΜΙΛΕΘ, 80, 95 ΜΙΛΕΧ και µετάπτωση σε 79 (2 Ιλες), 88
(2 Ιλες), 96
(2 Ιλες), 98 ΕΑΡΜΕΘ (3 Ιλες), 80 (2 Ιλες), 95 ΕΑΡΜΕΧ (3
Ιλες). -Κατάργηση 3ης ΙΜΑ/15 ΕΜΑ και ένταξή της στην 98
ΕΑΡΜΕΘ -Μετονοµασία:
20 ΕΑΝ σε ∆' ΕΑΝ (Θεσσαλονίκη) υπό το ∆' ΣΣ.
1978
-Παραλαβή 32 ΑΜΧ-30, 24 AMX-10, 12 ΑΜΧ30
D -Συγκρότηση:
XXIV (Λιτόχωρο) και XXV ΤΘΤ (Ξάνθη) από 1η και 2η ∆ΜΑ υπό τη
Στρατιά
24, 25, 33 (από ΙΛΑΝ 2ης ΕΜΑ) και 34 ΙΛΑΝ
ΙΜΑ/ΙΙΙ ΜΕ∆ (Βόλος) µε ΑΜΧ-30 -XX ΤΘΜ
Επιχειρησιακό Στρατηγείο -Ανεξαρτητοποίηση ΙΛΑΝ
των ΜΠ από τις ΕΜΑ -Μείωση αρµάτων ΕΜΑ σε 50 και
ΕΑΝ σε 21 -Συγκρότηση οµάδας Α/Α ΚΕΡΑΥΝΟΣ στις
ΕΜΑ-ΕΑΝ-ΙΛΑΝ -Συγκρότηση Ουλαµού ΠΑΟ (6
στοιχείων) στις ΕΑΝ -Αναδιοργάνωση
79, 88 ΕΑΡΜΕΘ, 80 ΕΑΡΜΕΧ µε συγκρότηση 4ου Ουλαµού στις Ιλες
80 ΕΑΡΜΕΧ µε ένταξη και 2ης IMA M47
3ης Επιλαρχίας ΚΕΤΘ µε διάλυση 4ης Ίλης Ελαφρών
αρµάτων. -Κατάργηση ΙΛΑΝ Μ/Κ και ΤΘΤ -Ενεργοποίηση
2η, 3η ΙΜΑ /8η ΕΜΑ και 8η ΙΛΑΝ
9 ΙΛΑΝ
15 ΙΛΑΝ -∆ιάλυση 20 ΙΛΥΒ και συγκρότηση ΙΛΥΒ
στο ΚΕΤΘ -Μετονοµασία
2η ΕΜΑ σε 33 ΕΜΑ υπό την 33 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ
221 ΕΜΑ σε 34 ΕΜΑ υπό την 34 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ
30 ΕΜΑ σε 1η ΕΜΑ υπό την XII ΜΠ
21, 22, 33 ΙΛΑΝ σε 16, 1, 5 ΙΛΑΝ µε υπαγωγή στις XVI, Ι, V
ΜΠ. -∆ιάλυση:
4, 28, 29 ΕΑΝ.
1979
-Εκσυγχρονισµός 140 Μ48 σε Μ48Α5, παραλαβή 22 A
MX-10 -Συγκρότηση 4ου Ουλαµού (Μ24) στην 96
ΕΑΡΜΕΘ -Κατάργηση ∆ΙΤ Στρατιάς.
1980
-Εκσυγχρονισµός 18 Μ48Α5, παραλαβή 50 Μ113Α1, 24 Μ88Α1 Αναδιοργάνωση 5 ΕΑΡ (παραλαβή 32 Μ24 σε αντικατάσταση Μ18, Μ8
ώστε να
συµπληρωθεί µε 3 Ίλες Μ24) Μετονοµασία:
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9η ΙΛΑΝ (IX ΜΠ) σε 5η ΙΛΑΝ (V ΜΠ) υπό διοίκηση της 80 Α∆ΤΕΧ ως 5η
ΙΛΕΧ 5η ΙΛΑΝ (V ΜΠ) σε 9η ΙΛΑΝ (IX ΜΠ) στο Πολύκαστρο
1981
-Εκσυγχρονισµός 67 Μ48 σε Μ48Α5, παραλαβή 3 Μ88Α1
-Κατάργηση ∆ΙΤ/Σωµάτων Στρατού
-Αναδιοργάνωση 15 ΕΜΑ µε πρόβλεψη 3 ΙΜΑ αντί µιας.
1982
-Εκσυγχρονισµός 110 Μ48Α3, παραλαβή 4
Μ113Α1Ε -Συγκρότηση:
29 ΕΜΑ στον πόλεµο από τα άρµατα του ΚΕΤΘ υπό τη Σ∆Α
ΕΥΠ στις Τεθωρακισµένες Ταξιαρχίες (21, 22, 23, 24,
25) -Μετονοµασία:
8 ΕΜΑ(-) και 15 ΕΜΑ(-) µεταστάθνευση σε Ρόδο και Λέσβο και
µετονοµασία σε
395 ΕΑΡΜΕΧ και 398 ΕΑΡΜΕΘ αντίστοιχα -Αναδιοργάνωση 8 ΕΜΑ(2) και 15 ΕΜΑ(-2) µε συγχώνευση των αντίστοιχων
ΙΛΑΝ στην ειρήνη -Αναδιοργάνωση 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16 ΕΜΑ µε
συγχώνευση των αντίστοιχων
ΙΛΑΝ στην ειρήνη.
1983
-Παραλαβή 30 M48A2C, 53 LE01GR, 5 Μ113Α1 και29
Μ113Α2 -Εναρξη διαλύσεως ΚΕΙΠΠ και τµήµατος Ιππασίας
Γ' ΚΝΟ -Μετονοµασία:
Γ ΕΑΝ σε ∆' ΕΑΝ
∆' ΕΑΝ σε Γ' ΕΑΝ.
1984
-Εκσυγχρονισµός 101 Μ48 σε Μ48Α3, παραλαβή 53 LE01GR, 68 M48A2C,
4 LEO
ST -Αναδιοργάνωση 8, 15 ΕΜΑ µε συγκρότηση 2ης και 3ης ΙΜΑ Ενταξη 5ης ΕΛΕΧ στην 80 ΕΑΡΜΕΧ και µετονοµασία της σε 80
ΕΛΕΧ.
1985
-Παραλαβή 12 M48A2C, 1 Μ48Α3, 24 Μ113Α1Ε
-Μετονοµασία: 80, 95, 395 ΕΑΡΜΕΧ σε 80, 95,
395 ΕΑΡΜΕΑ
1986
-Εκσυγχρονισµός 64 Μ48 σε Μ48Α5 Οριστική διάλυση ΚΕΙΠΠ
1987
-Εκσυγχρονισµός 37 Μ48 σε Μ48Α5 Αντικατάσταση των Μ24 της 5 ΕΑΡΜ µε Μ47.
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1988
-Παραλαβή 104 M48A5
-Συγκρότηση ΙΠΒΑΛ υπό την XXIV ΤΘΤ και 27 ΕΜΑ (µε µία Ίλη ενεργό)
-Μετονοµασία 88 ΕΑΡΜΕΘ σε 88 ΕΜΑ
-15 ΕΜΑ (και ΙΛΑΝ) υπό την 50 ΤΑΞ ΠΖ (Πρωτοκκλήσι Έβρου)
1989
-Παραλαβή 117 Μ48Α5, 17 Μ113Α2. Παράδοση στην Κύπρο 36 ΑΜΧ30
(Εκσυγχρο- νισµός στη Γαλλία σε επίπεδο ΑΜΧ30Β2) -Αναδιοργάνωση
των Ιλών ∆ιοικήσεως ΕΜΑ-ΕΑΝ µε συγκρότηση Ουλαµού
Μισθοτροφοδοσίας και Ουλαµού Μεταφορών
1990
-Παραλαβή 52 Μ48Α5, 1 LEO ST
-Συγκρότηση ΙΠΒΑΞ υπό την XXV ΤΘΤ
-Υπογραφή Συνθήκης µειώσεως συµβατικών δυνάµεων στην Ευρώπη
(CFE): Καθορισµός αριθµού αρµάτων Ελλάδος σε 1735
Για την συµµόρφωση µε τα καθοριζόµενα στη συνθήκη, µετά την παραλαβή και των
νέων αρµάτων, απαιτείται η καταστροφή 990 αρµάτων
1991
-Παραλαβή 117 Μ48Α5, 5 Μ88Α1
-Συγκρότηση 4ης Επιλαρχίας στο ΚΕΤΘ (Νεοσύλλεκτων).
-Ιδρυση Μουσείου αρµάτων στο ΚΕΤΘ.
1992
-Παραλαβή (στα πλαίσια της συνθήκης CFE): 170 LE01V-2 LE01A5-88
Μ113Α1 (Ολλανδία), 359 Μ60Α1-312 M60A3TTS-4 Μ578 (ΗΠΑ), 25
Μ88Α1- 10 Γ/Φ Μ48Α2 (Γερµανία) (ολοκλήρωση το 1994) καθώς και 83
ΤΟΜΠ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, 25 Μ88Α1
-Εναρξη πρώτου προγράµµατος εκσυγχρονισµού Μ48Α5 σε
M48A5MOLF(200 άρµατα)
-Εναρξη καταστροφής αρµάτων: 61 Μ24, 391 Μ47, 296 Μ48, 106
M48A2C, 188 Μ48Α3, 9 Μ48Α5 και 140 ΑΜΧ-30 (ενδεχοµένως).
Ολοκλήρωση καταστροφής Νοέµβριος 1995
-Μετονοµασία 5ης ΕΑΡΜ σε 5η ΕΜΑ.
1993
-Παραλαβή 54 LE01A5, 9
Μ88Α1 -Συγκρότηση
1η ΕΜΑ υπό την Ι ΜΠ µε Μ60Α1 (Γιαννιτσά)
11η ΕΜΑ υπό την XI ΜΠ µε Μ60Α1 (∆ράµα)
37η ΕΜΑ υπό την XVI ΜΠ µε Μ60Α1 (Λαγός)
289 ΙΜΑ µε Μ48Α5 (Σαµοθράκη)
95 ΕΑΝΕΑ υπό την 95 Α∆ΤΕΑ µε Μ48Α5 (Ρόδος)
80 ΕΑΝΕΑ υπό την 80 Α∆ΤΕΑ µε Μ48Α5 (Κως)
79 ΙΛΑΝΕΘ υπό την 79 Α∆ΤΕ µε Μ48Α5 (Σάµος)
88 ΙΛΑΝ υπό την 88 Σ∆Ι µε Μ48Α5 (Λήµνος)
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96 ΙΛΑΝΕΘ υπό την 96 Α∆ΤΕ µε Μ48Α5
(Χίος) -Μετονοµασία:
1η ΕΜΑ σε 7ηΕΜΑ
27η ΕΜΑ σε 15η ΕΜΑ
11η ΕΜΑ σε 311η ΕΜΑ
15η ΕΜΑ σε 50η ΕΜΑ -Κατάργηση 1ης, 5ης, 6ης, 8ης, 9ης, 10ης,
11ης, 12ης, 15ης, 16ης ΙΛΑΝ -Μείωση αρµάτων ΕΜΑ από 50 σε 41
(50 και 88 ΕΜΑ 4 Ιλες)
1994
-Παραλαβή 21 LE01Α5, 92 ΤΟΜΑ ΒΜΡ-1
-Εναρξη δεύτερου προγράµµατος εκσυγχρονισµού Μ48Α5 σε Μ48Α5
MOLF (200
άρµατα) -Εγκατάσταση εξοµοιωτών βολής LE01V (ΚΕΤΘ), Μ60Α3 (37
ΕΜΑ) και Μ48Α5
MOLF (21 ΕΜΑ). Μετονοµασία µονάδων
ΚΕΤΘ
2η Επιλαρχία (Μηχανοδηγήσεως) σε 4η
4η Επιλαρχία (Νεοσύλλεκτων) σε 2η.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΛΩΝ 1ΠΠΙΚΟΥ-ΤΕΘΝΩΝ

ΣΤΟΛΗ ΛΟΓΧΟΦΟΡΟΥ ΙΠΠΕΑ 1833-1868
(Β. ∆. 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1833)
Η στολή είναι βαυαρικού τύπου (στολή Ουλάνου).
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ΜΙΚΡΑ ΣΤΟΛΗ (ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣ1ΑΣ-ΜΑΧΗΣ) 1868-1910
"Καραβινοφόρος· ιππέας του
1874, οπλισµένος µε αραβίδα
ιππικού ΜΥΛΩΝΑΣ Μ 1873
και σπάθη Μ 1868

Ιππέας του 1897 (δεκανέας),
οπλισµένος µε αραβίδα
ιππικού οπλισµένος µε
αραβίδα ιππικού ΜΥΛΩΝΑΣ
Μ 1873 και σπάθη GRAS Μ
1874 και σπάθη Μ 1868 Μ 1887
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ΑΝΘΥΠΙΛΑΡΧΟΣ ME ΜΙΚΡΑ ΣΤΟΛΗ 1897
(Β. ∆. 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1870)
Το χιτώνιο υπηρεσίας είχε µαύρα πλέγµατα.
Η στολή αυτή χρησιµοποιήθηκε από 1870-1910, οπότε αντικαταστάθηκε
από τη χακί στολή µάχης.

104

ΣΤΟΛΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΙΠΠΕΑ (ΛΟΧΙΑ) 1910-1915
(Β. ∆. 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1908)
10.

Το 1915 έγιναν οι κάτωθι µεταβολές (Β. ∆. 08 Ιανουαρίου 1915):

α. Καταργήθηκαν οι έγχρωµες επωµίδες και τα έγχρωµα
παραρράµµατα (σειρήτια).
β.

Τοποθετήθηκαν πράσινα επιρράµµατα στο κολλάρο.

11. Από το 1907 µέχρι το 1941, οι Έλληνες Ιππείς έφεραν αραβίδα
MANNLICHER - SCHONAUER Μ 1903 διαµ. 6, 5 χιλ. και σπάθη ιππικού Μ
1887.
12. Από το 1917 µέχρι το 1938 έφεραν γαλλικά χαλύβδινα κράνη
ADRIAN Μ 1914 και από το 1938 µέχρι το 1941 έφεραν και τα ελληνικά
κράνη Μ 1938.
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ΟΠΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 1953
Χειµερινή Στολή Εκστρατείας

Χειµερινή Στολή Παρατάξεων Παρελάσεως - Συνοδείας
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ 1953
Υπίλαρχος µε Στολή υπ' αριθ 1

Ιλαρχος µε Στολή υπ' αριθ 2 ή
Πρώτη Στολή ή Στολή ∆ευτέρα
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ΦΟΡΜΑ ΑΡΜΑΤΙΣΤΟΥ
Λοχίας Αρχηγός Πληρώµατος µε φόρµα και κράνος αρµατιοτού, κοινά
για όλα τα πληρώµατα των αρµάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Γ''
ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΞΚΟΙ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΤΕΘΝΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ΒΑΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1897
Μαυροµιχάλης Γεώργιος
Ανθλχoς
06 Μαΐου 1897
∆οµοκός
Μιταφτσής Γεώργιος
Ανθλχος
06 Απριλίου 1897
Προφήτης Ηλίας
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912 – 1913
Καλαµατιανός Παναγιώτης Ανθλχος
14Φεβρουαρ.1913
Ε Στρ. Νοσ. Πρέβεζας
Καλλέργης Ιωάννης
Ιλχος
05 Ιουλίου 1913
Βυρώνεια
Καψαµπελης Βασίλειος
Ιλχος
20 Οκτωβρίου 1912
Γιαννιτσά
Παπαλάµπρου Γεώργιος
Ιλχος
23 Οκτωβρίου 1912
Βεύη
Σούλης ∆ηµήτριος
Υπλχος
13 Οκτωβρίου 1912
Μπόζι
Κλείτος Παναγιώτης
Ιλχος
15 Απριλίου 1913
Στρ. Νοσ. Ιωαννίνων
Κορδής Αναστάσιος
Ανθλχος
12 Οκτωβρίου 1912
Αλιάκµονας
Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1917 – 1919
Γαλανόπουλος Τζανέτος
Ιλχος
31 Οκτωβρίου 1918
Αθήνα
Κρητικός Αλέξανδρος
Υπλχος
06 Φεβρουαρ. 1918
ΑΣ. Νοσ. ∆ιακοµιδής
Ψιλόπουλος Νικόλαος
Επχος
05Φεβρουαρ.1919
Αργος
Νταουντάκης Εµµανουήλ
Υπλχος
24 Απριλίου 1919
Φωτόπουλος Τιµολέων
Ανθλχος
22 Αυγούστου 1918
Σανατόριο Πορταριάς
Οικονόµου Κωνσταντίνος
Ανθλχος
30 Μαΐου 1919
Στρατ. Νοσ. Αθηνών
Παύλου Πάτροκλος
Ανθλχος
20 ∆εκεµβρίου 1918
Αµοργός
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Κοκκίνης Τρύφων
Ιλχος
13 Αυγούστου 1922
∆ιακοφτό
Λεµπέσης Γεώργιος
Υπλχος
14 Μαΐου 1920'
Α' Στρ. Νοσοκοµείο
∆ιακοµιδής .
Λελοϋδας Πέτρος
Ανθλχος
25 Ιουνίου 1920
Προύσα
Μαρκόπουλος Σπυρίδων
Επχος
05 Ιουλίου 1921
Ούτς Σεράι
Μπαλαούρος Σπυρίδων
Ιλχος
05 Ιουλίου 1921
Ούτς Σεράι
Κλώντζας Ιωάννης
Εφ. Ανθλχος 06 Ιουλίου 1921
Ούτς Σεράι
Φορτούνας Νικόλαος
Ιλχος
05 Ιουλίου 1921
Ούτς Σεράι
Παπατωάννου Νικόλαος
Ανθλχος
05 Ιουλίου 1921
Ούτς Σεράι
Σφακιανάκης Ιωάννης
Υπλχος
18 Φεβρουαρ. 1920
Μπόζ Ντάγ
Τσούτσουρας Θεόδωρος
Ιλχος
24 Μαΐου 1920
Νταβός Ελβετίας
Τυχερός Ιωάννης
Ανθλχος
11 Ιουνίου 1921
Μ. Ασία
Φωκάς Γεράσιµος
Υπλχος
26 Ιουνίου 1920
Προύσα
Σακελλαριάδης ∆ηµήτριος Ανθλχος
14 Μαρτίου 1921
Αβγκίν
Ταµπάκης Γεώργιος
Ανθλχος
21 Μαρτίου 1921
Ατνεγκιόλ
Σαρτζετάκης Εµµανουήλ
Ανθλχος
14 Ιουλίου 1921
Β' Στρ. Νοσοκ. Σµύρνης
Καραπατάς Γεώργιος
Ιλχος
16 Αυγούστου 1922
Εξαφανισθείς
Μποβελετης Βασίλειος
Ιλχος
Αύγουστος 1922
Εξαφανισθείς
ΟθωνσΙος Νικόλαος
Ιλχος
Αύγουστος 1922
Εξαφανισθείς
Σαρρής Γεώργιος
Υπλχος
Αύγουστος 1922
Εξαφανισθείς
Ρήγας Παναγιώτης
Ανθστής
Αύγουστος 1922
Εξαφανισθείς
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A/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1940 - 1945)
37.
38.
39.
40.
41.
42
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Τζαβέλας Κων/νος
Βαρύτης Νικόλαος
Καρδαµήλας ∆ηµήτριος
Φραγκίσκος ∆ηµήτριος
Σαφόπουλος Χρήστος
Τάκας Λάζαρος
Χαραλάµπους Νικόλαος
Σαρήµπεης Κων/νος
Αρχοντάκης Κυριάκος
Παλληκαρώνας ∆ηµήτριος
Κάγιας Κων/νος
Καραθανάσης Γρηγόριος
Καράµπελας Αντώνιος
Κολυβάς Κων/νος
Κουρκουτάς Κων/νος
Λιοδήµος Ηλίας
Μητσιµάρης Χαρίλαος
Παπαθανασόπουλος Χαράλ.
Φράγκος Χρήστος
Χ"λειάδης Κλείτος
Μπουρδάκος Γρηγόριος

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Μελίδης Νικόλαος
Στεφανίδης Θεόδωρος
Αρτόπουλος Νικόλαος
Μιχαήλ Γεώργιος
Σχοινάς Κωνσταντίνος
Γραικός Γεώργιος\
Λαγοπάτης Νικόλαος
Παπαδόπουλος Αριοτ.
Ζαφείρης Αναστάσιος
∆ελλής Χρήστος
Σταµατόπουλος Κων/νος
Βακατάρης Γεώργιος
Βάσσος Αλεξ.
Γεωργίου Αντώνιος

Ιλχος
3ο Συντ.
Εφ. Υπλχος
1ο Συντ.
Εφ. Ανθλχος
∆'ΟΑ
Υπλχος
VΙΙ 0A
Εφ. Ανθλχος
XVIΟΑ
Εφ. Ανθστής
XIV ΟΑ
Εφ. Ανθστής
ΧΟΑ
Ιλχος
192ο Μ/Κ
Υπλχος
XIX ΟΑ
Εύελ. Ανθστής 192ο Μ/Κ
Εφ. Ανθλχος
192ο Μ/Κ
Ανθλχος
1ο Συντ.
Ανθλχος
XV ΟΑ
Ανχης
Κ. Ιππων.
Ανθλχος
192ο Μ/Κ
Εφ. Ανθστής
IX ΟΑ
Ανθστής
IX ΟΑ
Εφ. Υπλχος
Β' Κέν.
Επχος
Ill ΟΑ
Ιλχος
XIII ΟΑ
Ιλχος
Ιερός Λόχος
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1946 – 1949
Επχος
ΧΙ Εφ.Ιλη
Επχος
ΧΙ Σύντ. Αναγν.
Εφ.Ανθστή XI Εφ. Ιλη
Ανθστής
XI Σύντ. Αναγν.
Επχος
391 ΣΑ
Ιλχος
72 ΕλΤΠ
Ιλχος
17 ΕΤΠ
Ιλχος
1ο ΤΕ
Ιλχος
II ΜΠ
Ιλχος
IX Εφ. Ιλη
Ιλχος
979 Κ.Ιππικού
Υπλχος
Β' Συντ. Ιππ.
Υπλχος
II ΣΑ
Β' ΣΑ.
Υπλχος

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Ζούπας Αριστ.
Μπάκης ∆ηµήτριος
Οικονόµου Σταµ.
Στεφανάκος Ιωάννης
Χατζηαντωνίου Κων/νος
Λαουλάκος Θεόδωρος
Μητρούσης Σπυρίδων
Οικονόµου Κων/νος
Ραπτάκης Εµµανουήλ
Αντωνόπουλος Αθανάσιος

Υπλχος
Υπλχος
Υπλχος
Υπλχος
Υπλχος
Ανθλχος
Εφ. Υπλχος
Ανθστής
Ανθστής
Υπλχος

37 ΤΕ
II ΣΑ
2ο ΣΑ
IX ΣΑ
IX ΣΑ
17 ΤΕ
Σχολ. Ιππικού
Σχολ. Ιππικού
613 ΤΠ
6ο ΤΕ

02 ∆εκ. 1940
28Νοεµ.1940
29Νοεµ.1940
13 ∆εκ. 1940
15 Νοεµ.1940
10 ∆εκ. 1940
17 Νοεµ.1940
06 Απρ. 1941
10 Απρ. 1941
06 Απρ. 1941
08 Απρ. 1941
06Νοεµ.1940
15 Απρ. 1941
03 Μαρτ.1941
06 Απρ. 1941
25Νοεµ.1940
26Νοεµ.1940
23 Απρ. 1941
19 Νοεµ.1940
15 Απρ. 1941
06 Απρ. 1943

Πρεµετή
Ζαβόλιανη
Φράσερι
Γράµποβα
Μόροβα
Κουρουτσάι
Κόνιτσα
Θεοδώροβο Κιλκίς
Υψ Ακρίτας, Κιλκ.
Θεοδώροβο Κιλκίς
∆οβάΤεπέ
Αρµατα
Γέφ. Μέρτζανης
Θεσσαλονίκη
∆οϊράνη
Λεσκοβίκι
Υψωµα 1405
Θήβα
Αγρίνιο
Καστοριά
Μέση Ανατολή

15 Μαϊ 1948
29 Ιαν. 1949
17 Mαϊ 1948
26 Mαϊ 1947
10 Οκτ. 1948
07 Mαρ. 1949
04 Ιουλ. 1949
19 Νοεµ.1947
18 ∆εκ. 1946
28 ∆εκ. 1947
04 Νοεµ. 1948
23 Απρ. 1949
27 Φεβρ.1948
30 Απρ. 1949

Βέρµιο
Πρινοχώρι
Βέρµιο
Νάουσα
Ιεροπηγή
Κουτρουλόπυργο
Χ
λ ύ
∆ελβενάκι
Kυριάκιο
Κριεκούκι Θηβών
Κασνέσι Καρδίτσας
Φάληρο
Λεοντόριο Καρδίτσας
Ελασσόνα (Υψ. 531)
Λάβα (οδός Ελασσ.
Κοζάνης)
Τζαµί
Σερβία
Φλώρινα
Σ. Νοσ. Τρκάλων
Θήβα
Ασπράγγελοι
401 ΓΣΝ
Γαβράκια
Υψ. Καρρές
Αράχωβα

03 Οκτ. 1949
13 Οκτ. 1948
30 Mαϊ 1947
07 Απρ. 1948
08 Ιαν. 1948
17 Ιουν. 1948
03 Mαρ. 1949
20 Ιαν. 1948
21 Ιαν. 1949
13 Ιαν. 1948
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1946 - 1949 (συνέχεια)
82.
83.
84.
85.

Ζώγκας Γεώργιος
Ασλάνογλου Κων/νος
Κατσίκης Αθανάσιος
Μάµαλης Βασίλειος

Εφ. Υπλχος
Εφ. Ανθλχος
Εφ. Ανθλχος
Εφ. Ανθλχος

86. Τζανετης Παναγιώτης
87. Τσακνάκης Αθανάσιος

Ανθλχος
Εφ. Ανθλχος

88. Επιτρόπου Νικόλαος
Εφ. Ανθλχος
89. Χατζηδιονυσίου ∆ιονύσιος Εφ. Ανθλχος
90. Κουτσούκος Ξενοφώντας Εφ. Ανθλχος

631 ΤΑΓ
11 Μαρτ.1949 Μύλοι ΝεοχωρΙου
14 ΤΕ
09 Μαρτ.1948 Τρόπαια Αρκαδίας
ΕΤΖΕ Πολυγύρου 27 Mαϊ 1948 Ορµύλια
14 Λόχος Χωροφ. 04 Απρ. 1948 Χολοµώντας
Χαλκιδικής
II ΣΑ
15 Ιουλ.1947 Καρπενήσι (Φούρνα)
33 ΤΕ
09 Απρ. 1948 Αγ. Χριστοφ.
Χαλκιδικής
551 ΤΠ
29 Ιουλ.1947 Κυπρίνος ΕΒρου
14 ΤΕ
09 Mαρ. 1948 Τρόπαια Αρκαδίας
28 Iουν.1949 Παρνασσός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "∆"
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΗΜΑΙΩΝ ΣΤΟ 1ο. 2ο. 3ο
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΙΠΠΙΚΟΥ
Μέχρι το 1922, τα Ελληνικά Συντάγµατα του Ιππικού δεν είχαν σηµαίες.
Σύµφωνα µε την παράδοση, η αιτία της µη απονοµής ήταν η απώλεια της Σηµαίας
κατά την αποτυχηµένη εκστρατεία της Καρύστου, κατά την οποία η Σηµαία του
Τµήµατος Ιππικού που έλαβε µέρος σ' αυτή την µάχη, έπεσε στα χέρια των
Τούρκων µετά από τον ηρωικό θάνατο του σηµαιοφόρου.
Πέρασαν έτσι 100 χρόνια χωρίς να αρθεί η αδικία, παρά την επιτυχή δράση
του Ιππικού σε διάφορες Μάχες απ' αυτές που έλαβε µέρος. Συνέβη µάλιστα και
το εξής γεγονός. Τον Ιανουάριο του 1921, απονεµήθηκε στις σηµαίες του 1ου και
3ου Συντάγµατος της Ταξιαρχίας Ιππικού ο πολεµικός Σταυρός της Α' Τάξεως για
την δράση τους στην Μ. Ασία αν και τα Συντάγµατα δεν είχαν σηµαία
Τελικά µετά από ενέργειες του ∆κτή της Μεραρχίας Ιππικού Υπτγου
Καλίνσκη Αν. χορηγήθηκαν στα Συντάγµατα σηµαίες και την 3η Ιουλίου 1922 σε
επιβλητική τελετή που έγινε στο Ουσσάκ, παραδόθηκαν επίσηµα στα
Συντάγµατα.
Η ∆ιαταγή της µεραρχίας Ιππικού, µε την οποία έγινε η απονοµή, ανέφερε τα
εξής:
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αρ. Πρωτ. 14239/1015/3
Γενική ∆ιαταγή
Ι. -Εις εκτέλεσιν της υπ. αριθ. 38648/30-4-22 ∆ιαταγής της Στρατιάς Μ. Ασίας
ενεργηθήσεται την προσεχή Κυριακήν, 3ην Ιουλίου 1922 και ώραν 10ην, η
παράδοσις των Σηµαιών εις τα 1ον, 2ον, και 3ον Συντάγµατα Ιππικού εν Ουσσάκ
και εις χώρον
ΝΑ. του Σιδηροδροµικού Σταθµού.
II. -Προς τούτο θα παραταχθώσιν εις τον άνω χώρον άπαντα τα Σώµατα και
Σχηµατισµοί της Μεραρχίας άνευ µεταγωγικών µάχης και Σώµατος, ως εξής:
1) Τα τρία Συν/τα Ιππικού εφίππως εν σχηµατισµώ αθρόως, κατά την
αριθµητικήν σειράν τούτων µε διάστηµα µεταξύ των Συν/των 24 µέτρα.
2) Η Εφιππος Μοίρα Πολυβόλων εφίππως και η Εφιππος Πυροβολαρχία
εζευγµένη εν σχηµατισµώ συντάξεως, καθέτως, προς το αριστερόν της
παρατάξεως των Συνταγµάτων µε διάστηµα µεταξύ των 12 µέτρων.
3) Η Μοίρα Συζυγαρχιών, η Ίλη Στρατηγείου, το Απόσπασµα
Τηλεγραφητών, το Ορεινόν Χειρουργείον και ο Ουλαµός ∆ιανοµών, άπαντα
καθέτως, προς το δεξιόν της παρατάξεως των Συν/των εν σχηµατισµώ αθρόως,
έκαστον µε διάστηµα µεταξύ των 12 µέτρων.
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Η παράταξις δέον να έχη περατωθή την 9 30 ώραν.
Την ∆ιοίκησιν των παραταχθησοµένων τµηµάτων και το γενικόν πρόσταγµα
της τελετής θα έχη ο αρχαιότερος των ∆ιοικητών Συνταγµάτων.
III. Αι σηµαίαι προσκοµισθήσονται εις τον χώρον της τελετής επ' αυτοκινήτου
συνοδευόµενοι υπό Αξιωµατικού του Επιτελείου µου.
IV. Μετά την άφιξιν µου εις τον χώρον της τελετής ενεργηθήσεται η
κεκανονισµένη θρησκευτική τελετή ευλογίας των σηµαιών µετά το πέρας δε
ταύτης και µετά την ανάπεµψιν του Πολυχρονισµού θα γίνη η παράδοσις
τούτων υπό του υποφαινοµένου εις τους ∆ιοικητάς των Συνταγµάτων-κατ'
αριθµητικήν σειράν τούτων.
Προς τούτο οι κ. κ. διοικηταί Συνταγµάτων ταχθήσονται απέναντί µου,
ακολουθούµενοι υπό των Σηµαιοφόρων των και της τιµητικής συνοδείας των
Σηµαιών.
Έκαστος ∆ιοικητής του Συντάγµατος παραλαµβάνων την σηµαίαν µετά την
απάντησίν του εις την γενησοµένην προσφώνησιν κατά την παράδοσιν θα
περιέλθει άπαν το Μέτωπον του Συντάγµατός του επιδεικνύων την σηµαίαν εις
τους άνδρας, µεθ'ό θα παραδώση ταύτην εις τον Σηµαιφόρον Αξιωµατικόν και
θα ταχθή προ του Συν/τός του.
V. Μετά το πέρας της τελετής τή ∆ιαταγή µου ενεργηθήσεται παρέλασις
των Σωµάτων και Σχηµατισµών εις φάλαγγα κατ' Ουλαµόν, των εφίππων
εν καλπασµώ.
VI. Προσκαλούνται όπως ευαρεοτούµεναι παραστώσι κατά την τελετήν
άπασαι αι πολιτικοί και στρατιωτικοί αρχαί ως και οι:
1) Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Κοινότητος Ουσσάκ.
2) Ο Θρησκευτικός Αρχηγός των Αρµενίων µετά της δηµογεροντίας.
3) Ο Θρησκευτικός Αρχηγός των Οθωµανών µετά της δηµογεροντίας.
4) Ο ∆ήµαρχος µετά του Συµβουλίου του, και
5) Ο κ. ∆ιευθυντής της Οθωµανικής Τραπέζης.
Οι κ. κ. Αξ/κοί ως και οι λοιποί προσκεκληµένοι δύνανται να παραστώσι
µετά των οικογενειών των.
VII. Εκ των άνω προσκαλουµένων αι µεν πολιτικοί και κοινοτικοί αρχαί
ταχθήσονται καθέτως προς το αριστερόν της Εφίππου Πυροβολαρχίας, αι δε
Στρατιωτικοί Αρχαί καθέτως προς το δεξιόν του Ουλαµού ∆ιανοµών.
Εις τους κ. κ. Αντιπρόσωπον Υπάτης Αρµοστείας, ∆ιοικητάς ΙΙας
Μεραρχίας και Στρατιωτικής ∆ιοικήσεως Ουσσάκ µετά των Επιτελείων των,
∆ιοικητήν Μοίρας Αεροπλάνων, Θρησκευτικούς Αρχηγούς, Προέδρους
Κοινοτήτων, ∆ήµαρχον, Οικονοµικών Εφορον και ∆ιευθυντήν Τραπέζης
δοθήσεται τιµητική θέσις. Εις τιµητική θέσιν οδηγηθήσονται και αι κυρίαι των
προσκεκληµένων.
Ο Ίλαρχος Ιατρίδης Αθ. και Ανθυπίλαρχος Νικολόπουλος Πέτρος
οριζόµενοι ως ταξιθέται θα οδηγώσι τους προσκεκληµένους εις τας οικείας
αυτών θέσεις.
VIII.∆ια την τήρησιν της τάξεως των προσελευσοµένων θεατών και τήρησιν
αυτών εις απόοτασιν από του χώρου της τελετής το 3ον Σύν/µα Ιππικού
θα

115

διάθεση Ηµιουλαµόν Εφιππον και ηµιουλαµόν πεζή, αµφότερους, υπό την
∆ιοίκησιν Αξιωµατικού, όστις θα λάβη σχετικός οδηγίας παρ' Αξιωµατικού του
Επιτελείου µου.
IX. Το Φρουραρχείον παρακαλείται να κοινοποίηση την παρούσαν εις απάσας
τας ενταύθα εδρεύουσας στρατιωτικός αρχάς.
Χ. Στολή παραταχθησοµένων τµηµάτων:
Αξιωµατικών: µεγάλη στολή εκστρατείας άνευ κράνους, µετά παρασήµων και
µεταλλίων, ξίφους και ενός τελαµώνος, µαρσιπίων - συσκευασία.
Οπλιτών: Πλήρης οπλισµός, εξάρτησις (άνευ σιτιοδόχης και υδροδοχείου)
κράνος, παράσηµα και µετάλλια συσκευασία (µόνον χλαίνη).
Προσκεκληµένων: Αξιωµατικών. Μεγάλη στολή εκστρατείας µετά
παρασήµων, µεταλλίων και ξίφους.
Πολιτικών υπαλλήλων και ιδιωτών, περιπάτου.
Στρατηγείον τη 29η Ιουνίου 1922
Ο Μέραρχος
Α. Καλίνσκης
Υποστράτηγος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Ε"
∆ΙΕΘΥΝΤΕΣ ∆ΙΕΘΥΝΣΕΩΣ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΧΗΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΣΧΗΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΤΑΞΧΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ
ΥΠΤΓΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ΑΛΕΣΤΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ
ΓΩΓΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΩΓΟΥΣΗΣ
ΜΠΑΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ
ΚΟΡΑΚΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΣ
ΜΑΝΤΖΟΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΣ
ΡΟΓΚΑΚΟΣ

ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΠΙΤΣΙΚΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΕΝΗΣ
ΣΟΥΝ∆ΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΙΤΟΡΟΣ
ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΙΤΣΙΒΕΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ∆ΗΣ
ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΗΣ

ΦΙΛΟΠ.
01/01- 23/05/46
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
24/05/46
ΚΩΝ/ΝΟΣ
01/02/47
ΦΙΛΟΠ.
04/08/47
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
21/09/49
ΣΟΛΩΝ
23/05/50
ΛΟΥΚΑΣ
02/10/50
ΚΩΝ/ΝΟΣ
10/09/51
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18/05/53
ΠΕΤΡΟΣ
02/08/54
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
01/01/55
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
18/07/58
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
08/05/59
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
11/03/63
ΦΑΙ∆ΩΝ
14/01/64
ΚΩΝ/ΝΟΣ
20/07/66
ΚΩΝ/ΝΟΣ
25/01/67
ΙΩΑΝΝΗΣ
19/12/67
ΙΩΑΝΝΗΣ
30/12/68
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24/06/70
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29/06/70
ΚΩΝ/ΝΟΣ
08/07/71
ΚΩΝ/ΝΟΣ
06/06/72
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
25/11/73
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
30/11/73
ΜΙΧΑΗΛ
02/09/74
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
08/03/75
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
12/06/76
ΜΙΧΑΗΛ
26/06/76
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12/10/76
ΧΑΡ.
10/06/78
ΙΩΑΝΝΗΣ
30/05/79
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
24/04/81
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
07/01/82
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
05/03/83
ΛΑΜΠΡΟΣ
12/03/84
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
12/03/85
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24/01/86
ΓΕΩΡΠΟΣ
05/03/87
Α∆ΑΜ
15/12/89
ΙΩΑΝΝΗΣ
15/05/90
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
15/03/91
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12/03/92
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
13/03/92
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19/03/95

