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Η συγκρότηση και οργάνωση των Μονάδων Καταδρομών 

 
 Στις αρχές Αυγούστου του 1945 και λίγο 
πριν διαλυθεί ο ηρωικός Ιερός Λόχος, ο τότε 
Συνταγματάρχης Ιππικού και Ιερολοχίτης 
Ανδρέας Καλλίνσκης πρότεινε στο Γενικό 
Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) τη διατήρηση  ενός 
πυρήνα από εμπειροπόλεμα στελέχη του, ο 
οποίος, αναπτυσσόμενος προοδευτικά σε 
Ταξιαρχία των 2000 ανδρών (με έδρα το Βόλο), 
θα αποτελούσε μία “Δύναμιν Καταδρομών” με 
χαρακτηριστικό γνώρισμα το συνδυασμό των 
ιδιοτήτων των Βρετανικών Ειδικών Μονάδων: 
Commandos, S.A.S (Special Air Service) και 
S.B.S (Special Boat Service), κατάλληλη 
δηλαδή για εκτέλεση καταδρομικών 
επιχειρήσεων από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Η 
αξιόλογη και χρήσιμη εκείνη πρόταση έγινε ευμενώς δεκτή από το ΓΕΣ, αλ’ 
ατυχώς δεν είχε συνέχεια.   

 
         Μετά λίγους μήνες και συγκεκριμένα στις αρχές του 1946, 
παρουσιάσθηκαν στην Ελληνική ύπαιθρο και κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα οι 

Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης 

Ιδρυτής και πρώτος αρχηγός των 

Μονάδων Καταδρομών (1946 – 1956). 



πρώτες, μετά των πόλεμο, ομάδες ενόπλων ανταρτών, τα αποτελέσματα 
εκκαθαρίσεως των οποίων από τον Στρατό δεν ήταν ικανοποιητικά. 
 

Η πείρα από τις πρώτες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Στρατού, 
αλλά κυρίως η καταφανής και επείγουσα ανάγκη αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης των ενόπλων ατάκτων με ευέλικτα αποσπάσματα, οδήγησαν 
τη Στρατιωτική Ηγεσία στην αποδοχή και υλοποίηση της από το καλοκαίρι του 
1946 νέας εισήγησης του Συνταγματάρχη Ανδρέα Καλλίνσκη, για συγκρότηση 
των πρώτων ανεξάρτητων “Λόχων Ορεινών Καταδρομών” (Λ.Ο.Κ). 

 
Στη συνέχεια, με διαταγή του ΓΕΣ της 19ης Δεκεμβρίου 1946 

διατάχθηκε η οργάνωση 40 ΛΟΚ, δυνάμεως 4 Αξιωματικών και 59 οπλιτών ο 
καθένας, με μέριμνα των Σωμάτων Στρατού (Σ.Σ) ως εξής: 

-   Στη Ζώνη Ευθύνης  Α΄ΣΣ: 10 Λόχοι    (Νο 1-10). 
-     “       “           “         Β’ ΣΣ: 15    “        (Νο 11-25) 
-     “       “           “         Γ΄ΣΣ:  15    “        (Νο 16-40) 

 
Δέκα πέντε μέρες αργότερα, το ΓΕΣ καθόρισε τις εξής αποστολές 

αυτών των πρώτων ΛΟΚ: 
-   Αναζήτηση, συγκέντρωση και αναφορά πληροφοριών. 
-   Συνεχής καταπόνηση των ομάδων των ενόπλων ανταρτών. 
-   Εκτέλεση επιθετικών εγχειρημάτων. 
- Αιφνιδιαστικές και αποφασιστικές επιθέσεις εναντίον των ομάδων των 

ενόπλων ανταρτών. 

 
   

 
Οι Λόχοι συγκροτήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, εκπαιδεύτηκαν στις έδρες 

τους επί 40 ημέρες (20 Ιαν-28 Φεβ.1947) και στη συνέχεια άρχισαν να 
λαβαίνουν μέρος στις διεξαγόμενες επιχειρήσεις. Λόγω όμως της βιαστικής 



συγκρότησής τους (πλημμελής επιλογή προσωπικού) και της σύντομης και 
ελλιπούς εκπαίδευσης, αλλά και της αντικανονικής τακτικής χρησιμοποίησής 
τους, οι Λόχοι δεν απέδωσαν, κατά την επί τρίμηνο συμμετοχή τους στις 
επιχειρήσεις, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Έτσι, το ΓΕΣ, πάλι με εισήγηση 
του Συνταγματάρχη Καλλίνσκη, αποφάσισε τη διάλυσή τους εκτός από 
τέσσερις του Γ΄ΣΣ. 

 
  Στις αρχές Μαρτίου 1947 και ενώ επρόκειτο να αρχίσει η διάλυση των 
αρχικών 36 ΛΟΚ, ο Συνταγματάρχης Ανδρέας Καλλίνσκης, επανήλθε με νέες 
προτάσεις στο ΓΕΣ, οι οποίες έγιναν αποδεκτές και έτσι  συγκροτήθηκαν 
διαδοχικά: 
 
  -   Το Μάρτιο του 1947, η “Υποδιεύθυνσις Μονάδων Καταδρομών” 
(ΓΕΣ/ ΥΜΟΚ) στην Α7 Διεύθυνση (Πεζικού) του ΓΕΣ, ως αρμόδιο επιτελικό 
όργανο για τα θέματα οργάνωσης, εκπαίδευσης και τακτικής χρησιμοποίησης 
των Μονάδων Καταδρομών και είκοσι (20) ακόμη νέοι ΛΟΚ (Νο 41-60) αρχικά 
στο Κέντρο Βασικής Εκπαιδεύσεως (ΚΒΕ) Χαϊδαρίου. Επικεφαλής της ΥΜΟΚ 
τέθηκε ο ίδιος ο Συνταγματάρχης Ανδρέας Καλλίνσκης με ένα μικρό επιτελείο. 
 

-   Τον Απρίλιο του 1947, το “Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Κατά-
δρομών” (ΚΕΜΚ) στη Βουλιαγμένη Αττικής, το οποίο υποδέχθηκε τους μόλις 
τότε συγκροτηθέντες 20 νέους ΛΟΚ. 
 

Η επιλογή του προσωπικού των νέων Μονάδων Καταδρομών έγινε με 
αυστηρά κριτήρια: οι μεν αξιωματικοί προέρχονταν επί το πλείστον από τα 
πλέον κατάλληλα και εμπειροπόλεμα στελέχη του Ιερού Λόχου και της ΙΙΙης 
Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας (ΕΟΤ) “Ρίμινι”, οι δε πρώτοι καταδρομείς από 
όλα τα Κέντρα Βασικής Εκπαίδευσης, κατόπιν επιλογής τους από επιτροπή 
αξιωματικών των Καταδρομών. 
 

Από τον Μάιο του 1947, οι 20 νέοι ΛΟΚ, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει 
την εκπαίδευσή τους στο ΚΕΜΚ, εξήλθαν τμηματικά στις επιχειρήσεις 
(Ρούμελη, Θεσσαλία, Ήπειρο) κατά τις οποίες διακρίθηκαν και δημιούργησαν 
άριστες εντυπώσεις. Οι επιτυχίες αυτών των ΛΟΚ, οδήγησαν το ΓΕΣ στην 
απόφαση συγκρότησης άλλων 20 ακόμη (Νο 61-80) και τη δημιουργία των 
πρώτων ενιαίων “Διοικήσεων Μονάδων Καταδρομών”. 
 

Τη 19η Ιουνίου του 1947 άρχισε - παράλληλα με την έναρξη διάλυσης 
των 36 πρώτων ΛΟΚ- και η συγκρότηση στο στρατόπεδο του ΚΕΜΚ των Α΄, 
Β΄ και Γ΄ Διοικήσεων Καταδρομών. Στις Διοικήσεις αυτές υπήχθησαν με 
μέριμνα της ΓΕΣ/ΥΜΟΚ όλοι οι από τον Μάρτιο του ίδιου έτους και μετά 
συγκροτηθέντες ΛΟΚ και οι τέσσερις παλαιοί - 2 Τακτικά Επιτελεία (ΤΕ) των 5 
Λόχων - ως εξής: 

-    Η Α΄ Διοίκησις Μονάδων Καταδρομών (Ιο και ΙΙο ΤΕ):Νο 41-50 
ΛΟΚ. 

-    Η Β΄       “             “                  “          (ΙΙΙο και ΙVο ΤΕ):Νο 51-60 
ΛΟΚ. 

-    Η Γ΄       “             “                  “           (Vο και VΙο ΤΕ):Νο 61-70 
ΛΟΚ. 



Οι υπόλοιποι 10 ΛΟΚ (6 νεοσυγκροτηθέντες και 4 παλαιοί μετονομασθέντες) 
Νο 71-80 συγκρότησαν αρχικά τα VIIo και VIIIo ΤΕ, τα οποία έδρασαν 
ανεξάρτητα μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, όταν αποτέλεσαν τελικά τη Δ΄ 
Μοίρα Καταδρομών. 
 
          Οι επικοινωνίες των Μονάδων Καταδρομών εξασφαλίζονταν τότε με το 
συγκροτηθέν στο ΚΕΜΚ (Απρίλιος 1947) “Τμήμα” και στη συνέχεια 
“Απόσπασμα Διαβιβάσεων Καταδρομών”. 
          
 Όλες οι μέχρι τότε συγκροτηθείσες Μονάδες Καταδρομών αποτέλεσαν 
πλέον ένα ενιαίο σύνολο, με το επίσημο γενικό τίτλο “ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ”. 
  
 Ταυτόχρονα με τη διαταγή συγκροτήσεως των παραπάνω Διοικήσεων, η 
ΓΕΣ/ΥΜΟΚ εξέδωσε (20 Ιουνίου 1947) το πρώτο “Σχέδιον”, με το οποίο 
καθορίζονταν οι Γενικές Κατευθύνσεις οργανώσεως και τακτικής 
χρησιμοποιήσεως των Δυνάμεων Καταδρομών. 

 
 

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Από το Δεκέμβριο του 1947 μέχρι το Φεβρουάριο του 1948 με διαταγή 
του ΓΕΣ, πραγματοποιήθηκε ευρείας έκτασης ανασυγκρότηση όλων των 
Δυνάμεων Καταδρομών ως εξής: 
 
 -   Οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Διοικήσεις Μονάδων Καταδρομών μετονομάσθηκαν 
αντίστοιχα σε Α΄, Β΄, και Γ΄ “Μοίρες Καταδρομών” (ΜΚ), με δύο Τακτικά 
Επιτελεία (ΤΕ) των 4 Λόχων (ΛΟΚ) το καθένα. 
 
 -   Συγκροτήθηκε η Δ΄ Μοίρα Καταδρομών (ΜΚ) με τα VIIο και VIIΙο ΤΕ 
(Νο 71-78 ΛΟΚ). 
 -   Συγκροτήθηκε ο 48ος Λόχος Διαβιβάσεων Μονάδων Καταδρομών 
από το μέχρι τότε απόσπασμα Διαβιβάσεων Καταδρομών. 

Λοκατζήδες- Καταδρομείς κατά τη διάρκεια της μάχης. 



 
 -   Καταργήθηκε η ΓΕΣ/ΥΜΟΚ και αντί αυτής προστέθηκε στη 
Διεύθυνση Οργανώσεως του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Α3) “Γραφείον Εκπαιδεύσεως 
Μονάδων Καταδρομών”. 
 
 -   Συγκροτήθηκε υπό την Ιη Στρατιά η “Διοίκησις Δυνάμεων 
Καταδρομών” (ΔΔΚ), ως μεγάλη Μονάδα ισότιμη με ανεξάρτητη Ταξιαρχία, με 
Διοικητή το Συνταγματάρχη Ανδρέα Καλλίνσκη και με έδρα το Βόλο. Υπό την 
ΔΔΚ τέθηκαν οι τέσσερις Μοίρες Καταδρομών και ο 48ος Λόχος Διαβιβάσεων 
Μονάδων Καταδρομών. 

 
 -   Προβλέφθηκε η μελλοντική οργάνωση στο ΓΕΣ  “Διευθύνσεως 
Δυνάμεων Καταδρομών” (ΓΕΣ/Α11).  
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Τον Ιούνιο του 1948 και για τον συντονισμό των Μοιρών Καταδρομών, 
αναπτύχθηκαν από τη ΔΔΚ δύο ιδιαίτερα Τακτικά Επιτελεία με τον τίτλο 
“Διοίκησις Καταδρομών Βορρά” (Α΄ και Β΄ ΜΚ) και “Διοίκησις Καταδρομών 
Νότου” (Γ΄ και Δ΄ΜΚ). 
 
 Με τη σύνθεση των 8 ΛΟΚ, οι τέσσερις Μοίρες Καταδρομών συνέχισαν 
την πολεμική τους δραστηριότητα μέχρι το Σεπτέμβριο του 1948, οπότε πάλι 
ανασυγκροτήθηκαν και μετέπεσαν στην οργάνωση των 5 ΛΟΚ (δυνάμεως 90 
ανδρών ο καθένας) και ενός Λόχου Βάσεως η κάθε μία. Έτσι διαλύθηκαν 12 
συνολικά ΛΟΚ. 

 
 Μία ακόμη αναδιοργάνωση των Δυνάμεων Καταδρομών πραγμα-
τοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των πολεμικών 
επιχειρήσεων, (Μάρτιος –Απρίλιος 1949), ως εξής: 
 

Λοκατζήδες – Καταδρομείς σε αναμνηστική φωτογραφία μετά τη μάχη. 



 -   Αντικαταστάθηκε ο βρετανικός οπλισμός των Μοιρών Καταδρομών 
από αμερικάνικο, με ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού τους. 
 
 -   Ο 48ος Λόχος Διαβιβάσεων Μονάδων Καταδρομών αναπτύχθηκε σε 
Τάγμα (480ο ΤΔΒ Καταδρομών), με ένα κλιμάκιο και δύο Λόχους 
Διαβιβάσεων. 
 
 -   Καταργήθηκαν οι Διοικήσεις Καταδρομών Βορρά και Νότου και αντί 
γι΄ αυτές συγκροτήθηκαν: 
 

 Η “Ιη Ταξιαρχία Καταδρομών”, με τις Α΄ και Β΄ ΜΚ και το 1ο 
Λόχο Δ/Β (διαλύθηκε το Νοέμβριο 1949), υπό τον Συνταγματάρχη 
Πυροβολικού Κυριάκο Παπαγεωργόπουλο. 

 

 Η “ΙΙη Ταξιαρχία Καταδρομών”, με τις Γ΄ και Δ΄ ΜΚ και το 2ο 
Λόχο Δ/Β (διαλύθηκε το Μάιο 1950), υπό τον Συνταγματάρχη Πυροβολικού 
Γεώργιο Ρούσσο. 
  
 -  Συγκροτήθηκε η Ε΄ Μοίρα Καταδρομών υπό την ΙΙη Ταξιαρχία 
Καταδρο-μών. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Τον Αύγουστο 1949 και πριν αρχίσουν οι μεγάλης κλίμακας 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στις ορεινές περιοχές Βιτσίου και Γράμμου 
(Επιχείρησις “ΠΥΡΣΟΣ”), η ΔΔΚ αναπτύχθηκε, με διαταγή του τότε 
Αρχιστρατήγου Αλεξάνδρου Παπάγου, σε “ΙΙΙη Μεραρχία Καταδρομών” 
(Πεζικού) με τις δύο Ταξιαρχίες Καταδρομών, το 480 Τάγμα Δ/Β Καταδρομών 
και ένα Ορεινό Χειρουργείο.  
 

Άνοιξη 1949: Εκπαίδευση τμήματος Καταδρομών στον Αμερικάνικο οπλισμό. 



       Τέλος, μετά τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων, το ΓΕΣ αποφάσισε 
και διέταξε: 

 
 -  Τη διάλυση της Α΄ Μοίρας Καταδρομών (Δεκέμβριος 1949). 
 
 -   Την οριστική εν ειρήνη οργάνωση των Δυνάμεων Καταδρομών, 
λόγω ελαττώσεως της δυνάμεως του Ελληνικού Στρατού(Δεκέμβριος 1950), 
ως εξής: 
 

 ΓΕΣ/Α11(Διεύθυνση Δυνάμεων Καταδρομών)και υπ΄ αυτήν η 
ΔΔΚ - ισοδύναμη με Ταξιαρχία - και το ΚΕΜΚ. 
 

 ΔΔΚ με τις τέσσερις Μοίρες Καταδρομών (Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) των 
4 ΛΟΚ και ενός Λόχου Βάσεως η κάθε μία, το 480 Τάγμα Δ/Β Καταδρομών 
και ένα Λόχο Στρατηγείου(ΛΣ/ΔΔΚ). 
     
 Αυτές ήταν σε γενικές γραμμές οι διαδοχικές προσπάθειες 
συγκρότησης και οργάνωσης των Δυνάμεων Καταδρομών από την αρχή της 
δημιουργίας τους και σε όλο το χρονικό διάστημα 1946 – 1950. Όλες αυτές οι 
προσπάθειες ήταν αποτέλεσμα της συνεχούς αναζήτησης ενός δυναμικού και 
κατάλληλου σχήματος, το οποίο θα επέτρεπε την ορθή αλλά και την επιτυχή 
τακτική χρησιμοποίηση των Μονάδων Καταδρομών κατά την διάρκεια των 
πολεμικών επιχειρήσεων εκείνης της περιόδου. 
 
Η πολεμική δράση των Μονάδων Καταδρομών (1947 – 1949) 
  
 Στην περίοδο 1947 –1949 η συμμετοχή των Μονάδων Καταδρομών, 
στις διεξαγόμενες, στην ύπαιθρο και στις πόλεις, πολεμικές επιχειρήσεις ήταν 
συνεχής και σε όλες τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας με εντυπωσιακά 
απόδοση, αν και σε μερικές περιπτώσεις δε χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα με 
τις δυνατότητές τους. Στη συνέχεια και επιγραμματικά αναφέρονται οι 
περιοχές στις οποίες η παρουσία και η δράση των Μονάδων Καταδρομών, με 
την εκτέλεση αιφνιδιαστικών εγχειρημάτων ή καταδρομικών επιχειρήσεων, 
βοήθησε σοβαρά το υπόλοιπο Στρατό στο δύσκολο έργο του, στην 
προσπάθεια δηλαδή επιτυχούς αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης του 
αντιπάλου. 
 

Κατά τη διάρκεια εκείνων των πολεμικών επιχειρήσεων, οι Μονάδες 
Καταδρομών εκτέλεσαν με μεγάλη επιτυχία καταδρομικές επιχειρήσεις, όπως 
παρακάτω: 

 
Α΄ Μοίρα Καταδρομών 

Επιχειρήσεις Ρούμελης 
7 Μαι1947 - 28 Σεπ 1948 
21 Ιαν1949-12 Μαρ 1949 
Επιχειρήσεις Δυτικής Μακεδονίας 
10 Οκτ1948 - 23 Νοε 1948 
12 Απρ1948 - 4 Μια 1949 
Επιχειρήσεις Πελοποννήσου 
24 Οκτ1948 - 20 Ιαν 1949 

Επιχειρήσεις Ηπείρου 
6 Μαι1949-7 Αυγ 1949 
Επιχειρήσεις “Πυρσός” 
(Δυτ. Μακεδονία) 
9 Αυγ1949 -1 Σεπ 1949   
Επιχειρήσεις Νήσου Ευβοίας 
19 Σεπ 1949-30 Νοε1949 



Β΄ Μοίρα Καταδρομών 

 
Γ΄ Μοίρα Καταδρομών 

 
Δ΄ Μοίρα Καταδρομών 

 
Ε΄ Μοίρα Καταδρομών 

       Η πολεμική δράση των δύο Διοικήσεων Καταδρομών “Βορρά και 
Νότου” (Ιούνιος 1948 – Μάρτιος 1949) και των αμέσως μετά δύο Ταξιαρχιών 
Καταδρομών (Απρίλιος – Δεκέμβριος 1949) ταυτίζεται με τη δράση των 
Μοιρών Καταδρομών που διοικούσαν στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.  

Επιχειρήσεις Θεσσαλίας - Ηπείρου 
 20 Ιουλ1947-15 Αυγ1947 
 Επιχειρήσεις Ρούμελης - Θεσσαλίας 
29 Αυγ1947-29 Σεπ1948 
Επιχειρήσεις Δυτικής Μακεδονίας 
16 Οκτ1948-25 Νοε1948 
Επιχειρήσεις Πελοποννήσου 
4 Δεκ1948-20Ιαν1949 

Επιχειρήσεις Ρούμελης 
21 Ιαν1949-9 Μαρ1949 
Επιχειρήσεις Θεσσαλίας –  
 Δυτ. Μακεδονίας 
6 Απρ 1949-25 Ιουν 1949 
 Επιχειρήσεις “Πυρσός” 
(Δυτ. Μακεδονία) 
 Αυγ 1949-30 Αυγ 1949 
 Επιχειρήσεις Νήσου Ευβοίας 
17 Σεπ1949-4 Δεκ1949 

 

Επιχειρήσεις Θεσσαλίας 
1 Σεπ 1947-15 Δεκ 1947 
8 Απρ 1948-2 Ιουν 1948 
15 Μαι 1949-18 Ιουλ 1949 
24 Σεπ 1947-30 Σεπ 1949 

Επιχειρήσεις Ηπείρου 
26 Δεκ 1947- 7 Απρ1948 
Επιχειρήσεις Πελοποννήσου 
22 Ιουν 1948-10 Απρ 1949 
 

Επιχειρήσεις Ανατολικής Μακεδονίας 
4 Μαι 1949-11 Μαι 1949 
 Επιχειρήσεις “Πυρσός” 
(Δυτ. Μακεδονία) 
 9 Αυγ1949-2 Σεπ1949 
 Επιχειρήσεις Νήσου Ευβοίας 
 7 Οκτ 1949-5 Δεκ 1949 

Επιχειρήσεις Ρούμελης - Μακεδονίας 
14 Ιουλ1947 - 12 Δεκ1947 
Επιχειρήσεις Δυτικής Μακεδονίας 
 9 Ιουν1948 - 8 Απρ 1949 
 Επιχειρήσεις Θεσσαλίας - Ρούμελης 
2 Απρ1948 - 31 Μια 1948 
Επιχειρήσεις Πελοποννήσου 
9 Ιουν1948 - 8 Απρ1949 
Επιχειρήσεις Θεσσαλίας 
1 Μαι1949 - 18 Ιουλ1949 

 

Επιχειρήσεις Ανατολικής Μακεδονίας 
6 Μαι 1949 - 10 Μαι 1949 
Επιχειρήσεις “Πυρσός” 
(Δυτική Μακεδονία) 
9 Αυγ 1949 - 1 Σεπ 1949 
Επιχειρήσεις Νήσου Ευβοίας 
23 Σεπ 1949 - 4 Δεκ 1949 

 

Επιχειρήσεις Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας 
1 Μαι1949-19 Ιουλ1949 
Επιχειρήσεις “Πυρσός”  (Δυτ. Μακεδονία) 
Αυγ1949-2 Σεπ1949 

Επιχειρήσεις Νήσου Ευβοίας 
3 Νοε1949-4 Δεκ1949 
 



 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των Μονάδων Καταδρομών στις 
προαναφερθείσες πολεμικές επιχειρήσεις, έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι 38 
Αξιωματικοί και 382 οπλίτες Καταδρομείς (μη συμπεριλαμβανομένων των 
απωλειών των πρώτων ανεξαρτήτων ΛΟΚ). Οι απώλειες κατά Μονάδα ήταν 
οι εξής: 
  

Α΄ Μοίρα Καταδρομών 
 13 Αξιωματικοί και 108 Οπλίτες  

 
Β΄ Μοίρα Καταδρομών 

  10 Αξιωματικοί και 112 Οπλίτες      
 
Γ΄ Μοίρα Καταδρομών 
7 Αξιωματικοί και 82 Οπλίτες 
 
Δ΄ Μοίρα Καταδρομών 
6 Αξιωματικοί και 38 Οπλίτες 
 
Ε΄ Μοίρα Καταδρομών 
2 Αξιωματικοί και 24 Οπλίτες 
 
480 Τάγμα Διαβιβάσεων Καταδρομών 
11 Οπλίτες       
 
Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών 
7 Οπλίτες 

  
Με αρχηγό τον ιδρυτή τους Συνταγματάρχη και μετέπειτα Υποστράτηγο 

Ανδρέα Καλλίνσκη και με ηγέτες εκλεκτούς αξιωματικούς, οι Μονάδες 
Καταδρομών αγωνίστηκαν σκληρά και γενναία σε όλη τη διάρκεια των 
πολεμικών επιχειρήσεων 1947 – 1949 και βοήθησαν αποτελεσματικά μαζί με 
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τον υπόλοιπο Στρατό στη διατήρηση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Η 
ύψιστη εκείνη προσφορά τους αναγνωρίστηκε τόσο από την πολιτεία με την 
απονομή του Χρυσού Αριστείου Ανδρείας και του Πολεμικού Σταυρού Α΄ 
Τάξεως στις Πολεμικές Σημαίες των Μοιρών Καταδρομών, όσο και από τον 
τότε ανώτατο άρχοντα βασιλιά Παύλο, ο οποίος έστειλε στον Στρατηγό 
Ανδρέα Καλλίνσκη το εξής ιδιόχειρο μήνυμα: 

 
“Οι ΛΟΚ απέσπασαν τον θαυμασμόν όλων. Υπήρξαν πάντοτε 

πιστοί εις το καθήκον, τολμηροί, ταχείς και ακούραστοι” 
 
 Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς την αιώνια μνήμη των αθάνατων 
Νεκρών τους, οι Δυνάμεις Καταδρομών ανήγειραν, με πρωτοβουλία του 
Στρατηγού Καλλίνσκη κοντά στο τότε στρατόπεδο του Κέντρου Εκπαιδεύσεως 
Μονάδων Καταδρομών (Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης) κα πάνω σε λόφο το 
“Μνημείον Πεσόντων Καταδρομέων”,  το οποίο εγκαινιάστηκε σε επίσημη 
τελετή στις 25 Απριλίου 1953. Από τότε και κάθε χρόνο, μια σεμνή 
επιμνημόσυνη δέηση θυμίζει στους μεταγενέστερους άντρες των Ειδικών 
Δυνάμεων την μεγάλη θυσία εκείνων για την πατρίδα. Δυο χρόνια νωρίτερα - 
25 Μαΐου 1951 - είχε πρωτολειτουργήσει με επίσημη τελετή το γραφικό 
εκκλησάκι του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (των ΛΟΚ) που είχε ανεγερθεί στη βόρεια 
πλευρά  του ιδίου στρατοπέδου και πάλι με το αμέριστο ενδιαφέρον του 
Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη και τη φροντίδα των Μονάδων Καταδρομών. 
 
 Τέλος το υψηλό ηθικό η υπέροχη δράση και οι συνεχείς λαμπρές 
επιτυχίες των Μονάδων Καταδρομών της εποχής εκείνης, σχημάτισαν, και 
δικαιολογημένα, διάχυτη την εικόνα του θρυλικού ‘Λοκατζή”, ως πρότυπου του 
ριψοκίνδυνου και άτρωτου πολεμιστή αφενός και αφετέρου δημιούργησαν το 
υπέροχο “Πνεύμα Μονάδος”, ως υπόδειγμα για τις Ένοπλες γενικά Δυνάμεις. 
Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τότε Μονάδων Καταδρομών 
συνεχίζουν να αποτελούν τις δυο σπουδαιότερες ιστορικές παρακαταθήκες 
για τους άνδρες γενικά των σύγχρονων Ειδικών Δυνάμεων. 

 
  



Δάφνες των Μονάδων Καταδρομών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


