
Αντγοσ Κωνςταντίνοσ Σμολένςκησ (1842-1915) 

 

 

Φούτηςε ςτην ΣΣΕ από την οπούα αποβλόθηκε λόγω του ζωηρού του χαρακτόρα. 
Στη ςυνϋχεια φούτηςε ςτην ςτρατιωτικό ςχολό των Βρυξελλών. Κατατϊχθηκε 
ςτον ΕΣ το 1892 ωσ Ανθςτησ. Συμμετεύχε ωσ Λγοσ ςτην Κρητικό Επανϊςταςη 
(1866-67). Στον πόλεμο του 1897 διετϋλεςε Δκτησ Ταξχύασ και διακρύθηκε για την 
ϊμυνα που προϋβαλε ςτο Βελεςτύνο. Διετϋλεςε Βουλευτόσ Αττικοβοιωτύασ και 
Υπουργόσ των Στρατιωτικών 



Αντγοσ Παναγιώτησ Δαγκλήσ (1853-1924) 
 

 
 

Γεννόθηκε το 1853 ςτο Αγρύνιο. Ειςόλθε ςτη ΣΣΕ το 1870 απ' όπου εξόλθε το 1877 
με το βαθμό του Ανθυπαςπιςτό Πυροβολικού. Το 1878 ονομϊςτηκε 
Ανθυπολοχαγόσ (Αρχηγόσ τησ Τϊξησ του). Συμμετεύχε ςτον πόλεμο του 1897, ςτον 
Μακεδονικό Αγώνα (από επιτελικό θϋςη), ςτουσ Βαλκανικούσ Πολϋμουσ, ενώ 
όταν ο Διοικητόσ των Ελληνικών δυνϊμεων κατϊ τον Α' ΠΠ (θϋςη ςτην οπούα 
αντικαταςτϊθηκε από τον Παραςκευόπουλο). Το 1893 επινόηςε το λυόμενο 
ορειβατικό πυροβόλο Schneider-Δαγκλόσ των 75 χιλ. Συμμετεύχε ενεργϊ ςτην 
πολιτικό με την πλευρϊ των βενιζελικών. Απεβύωςε ςτην Αθόνα το 1924. 

  



Αντγοσ Λεωνίδασ Παραςκευόπουλοσ (1860-1936) 

 

Γεννόθηκε ςτην Κύθνο. Φούτηςε ςτη ΣΣΕ απ’ όπου αποφούτηςε το 1881 με τον 
βαθμό το Ανθυπολοχαγού ΠΒ. Συμμετεύχε ςτην κατϊληψη τησ Άρτασ (1881), ςτα 
μεθοριακϊ επειςόδια του 1866 (Θεςςαλύα) και ςτον ατυχό πόλεμο του 1897. Στον 
Α’ Βαλκανικό πόλεμο ςυμμετεύχε ωσ Δκτόσ του 2ου Συντϊγματοσ Πεδινού ΠΒ και 
ςτη ςυνϋχεια ωσ Αρχηγόσ ΠΒ τησ Στρατιϊσ ςτο μϋτωπο τησ Ηπεύρου. Κατϊ τον Β’ 
Βαλκανικό Πόλεμο, διετϋλεςε Δκτόσ τησ Χ Μεραρχύασ Ευζώνων. Στον Α’ ΠΠ 
υπηρϋτηςε ωσ Διοικητόσ του Α’ ΣΣ ςτη Θεςςαλονύκη και ηγόθηκε των ελληνικών 
δυνϊμεων ςτο Μακεδονικό Μϋτωπο. Στη ςυνϋχεια διετϋλεςε Αρχιςτρϊτηγοσ του 
ΕΣ (1918-1920) κατϊ τη Μικραςιατικό Εκςτρατεύα. Πϋθανε ςτο Παρύςι το 1936. 

  



Υπλγόσ (ΠΒ) Πέτροσ Σαρόγλου (1864-1920) 

 

Γεννόθηκε το 1864 ςτην Αθόνα από πλούςια οικογϋνεια. Το 1879 ςε ηλικύα 15 
ετών, ειςόλθε ςτη ΣΣΕ και το 1886 ονομϊςτηκε Ανθυπολοχαγόσ Πυροβολικού. 
Έλαβε μϋροσ ςτον πόλεμο του 1897, ενώ το 1898 αποςτρατεύτηκε. Ήταν βαςικόσ 
χρηματοδότησ του Μακεδονικού Κομιτϊτου. Οι ευεργεςύεσ του όταν πολλϋσ και 
μεγϊλεσ. Η ΛΑΕΔ ςτεγϊζεται ςε κτόριο που δώριςε. Πϋθανε ςτο Λουτρϊκι το 
1920. 

  



Ανθλγόσ (ΠΒ) Παύλοσ Μελάσ (1870-1904) 

 

Γεννόθηκε ςτη Μαςςαλύα τησ Γαλλύασ. Το 1886 ειςόχθη ςτη ΣΣΕ απ’ όπου 
αποφούτηςε το 1891 ωσ Ανθυπολοχαγόσ ΠΒ. Συμμετεύχε ςτον ατυχό πόλεμο του 
1897 υπό τον Πρύγκηπα Νικόλαο. Το 1900 ϋγινε μϋλοσ του Μακεδονικού 
Κομιτϊτου και ςυμμετεύχε ςτισ επιχειρόςεισ του Μακεδονικού Αγώνα, με το 
ψευδώνυμο Μύκησ Ζϋζασ. Σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 1904 ςτο χωρύο 
Στϊτιςτα (ςημερινό Μελϊσ) από οθωμανικό απόςπαςμα που τον περικύκλωςε. 
Αποτελεύ για πολλούσ το πρότυπο του Έλληνα μαχητό. 

  



Υπλγόσ (ΠΒ) Δημήτριοσ Καμπέροσ (1880-1942) 

 

Γεννόθηκε το 1880. Αρχικϊ όταν αξιωματικόσ του Πυροβολικού και ϋνασ από τουσ 
ϋξι Έλληνεσ αξιωματικούσ που εςτϊληςαν για αεροπορικό εκπαύδευςη ςτην 
Γαλλύα το 1911. Το Όπλο του Πυροβολικού ϊλλωςτε αποτϋλεςε τη δεξαμενό από 
την οπούα προόλθαν τα πρώτα ςτελϋχη τησ Πολεμικόσ Αεροπορύασ και αργότερα 
τησ Αεροπορύασ Στρατού. Τον Μϊιο του 1912 πραγματοπούηςε την πρώτη πτόςη 
με ςτρατιωτικό αεροπλϊνο ςτην Ελλϊδα. Συμμετεύχε ςτουσ Βαλκανικούσ 
Πολϋμουσ και ςτισ 11 Οκτωβρύου 1912 ϋκανε μια αναγνωριςτικό πτόςη πϊνω από 
την τουρκοκρατούμενη ακόμα Πρϋβεζα. Από πολλούσ θεωρεύται η πρώτη πτόςη 
αεροςκϊφουσ για πολεμικό ςκοπό. Με τον Μουτούςη ϋκαναν αναγνωριςτικϋσ 
πτόςεισ πϊνω από Πρϋβεζα και Μπιζϊνι, ρύχνοντασ χειροβομβύδεσ με τα χϋρια 
πϊνω από τισ εχθρικϋσ οχυρώςεισ. Έλαβε το προςωνύμιο «Τρελοκαμπϋροσ», 
λόγω των ριψοκύνδυνων πτόςεών του. Πϋθανε ςτην Αθόνα το 1942, ςε οικιακό 
ατύχημα. 

  



Τχησ (ΠΒ) Δημήτριοσ Κωςτάκησ (1891-1961) 

 

Γεννόθηκε το 1901 ςτα Μπεςτιϊ Λϊκκασ του Σουλύου Ιωαννύνων. Το 1913 
κατατϊχθηκε ωσ εθελοντόσ ςτον ΕΣ και ςυμμετεύχε ςτον Β' Βαλκανικό Πόλεμο. 
Πόρε μϋροσ ςτην εκςτρατεύα τησ Ουκρανύασ (1919) και ςτη Μικραςιατικό 
Εκςτρατεύα. Το 1923 προόχθη ςε Ανθυπολοχαγό. Τον Αύγουςτο του 1940, όντασ 
Ταγματϊρχησ ε.α., ανακαλεύται ςτισ τϊξεισ του ΕΣ ωσ ϋφεδροσ εκ μονύμων και 
τοποθετεύται Διοικητόσ τησ Ιησ Μούρασ Ορειβατικού ΠΒ τησ VIII Mεραρχύασ. Το 
όνομα του ϋγινε θρύλοσ, όχι μόνο για το Πυροβολικό, μα για όλο το ελληνικό 
ςτρϊτευμα. Πϋθανε το 1961. 

  



Τχησ (ΠΒ) Κων/νοσ Βερςήσ (1901-1941) 

 

Γεννόθηκε το 1901 ςτην Αθόνα και εντϊχθηκε ςτο ςτρϊτευμα το 1922, ωσ 
Ανθλγόσ ΠΒ. Κατϊ την ιταλικό ειςβολό υπηρϋτηςε ωσ Δκτόσ Μούρασ ςτο Α’ 
Σύνταγμα ΠΒ τησ VIII Μεραρχύασ και ςυμμετεύχε ςτη Μϊχη Ελαύασ - Καλαμϊ με 
μεγϊλη απόδοςη. Μετϊ την ειςβολό των γερμανικών ςτρατευμϊτων, οι Γερμανού 
απαύτηςαν την παρϊδοςη όλου του οπλιςμού. Ο Βερςόσ, μη αποδεχόμενοσ τουσ 
ταπεινωτικούσ όρουσ και ωσ ύςτατη πρϊξη ηρωιςμού, διϋταξε τουσ ϊνδρεσ του να 
ςυγκεντρώςουν τα πυροβόλα τησ Μούρασ και να τραγουδόςουν τον Εθνικό Ύμνο 
ςτραμμϋνοι προσ νότο, προσ την υπόλοιπη Ελλϊδα. Αφού χαιρϋτιςε ςτρατιωτικϊ 
τα πυροβόλα, διϋταξε να τα καταςτρϋψουν, ενώ κατϊ τη διϊρκεια των εκρόξεων 
ο ύδιοσ αυτοκτόνηςε. 

  



Τχησ (ΠΒ) Ιωάννησ Παπαρρόδου (1904-1941) 

 

Γεννόθηκε το 1904 ςτη Λαμύα. Φούτηςε ςτη ΣΣΕ και το 1923 ονομϊςτηκε 
Ανθυπολοχαγόσ Πυροβολικού. Το 1930 μετατϋθηκε ςτη ΓΥΣ, ενώ ο 
Ελληνοιταλικόσ πόλεμοσ τον βρόκε Διοικητό τησ 21ησ Μούρασ Ορειβατικού 
Πυροβολικού. Κατϊ την γερμανικό ειςβολό, ςυμμετεύχε ςτη Μϊχη τησ 
Κλειςούρασ. Σκοτώθηκε τισ απογευματινϋσ ώρεσ τησ 13ησ Απριλύου 1941 
πληγωμϋνοσ θανϊςιμα από ριπό πολυβόλου. Ο Παπαρρόδου όταν αθλητόσ 
χειμερινών αγώνων και εύχε διακριθεύ ςτο ϊθλημα τησ χιονοδρομύασ ςτουσ 
Πανελλόνιουσ Αγώνεσ του 1935. 

  



Ανχησ (ΠΒ) Στυλιανόσ Καλμπουρτζήσ (1921-1974) 

 

Γεννόθηκε το 1921 ςτη Θεςςαλονύκη. Το 1945 κατατϊχθηκε ςτον ΕΣ για 3ετό 
εθελοντικό υπηρεςύα. Το 1949 ειςόχθη ςτη ΣΣΕ και εξόλθε το 1950 ωσ 
Ανθυπολοχαγόσ Πεζικού. Το 1958 μετατϊχθηκε ςτο Πυροβολικό. Η τουρκικό 
ειςβολό ςτην Κύπρο του 1974, τον βρόκε Διοικητό τησ 181 ΜΠΠ. Την 23η Ιουλύου 
1974, παρϊ την επύςημη εκεχειρύα, η Μούρα προςβλόθηκε κατόπιν ενϋδρασ, ςτον 
χώρο τϊξησ τησ, βόρεια του χωριού Συγχαρύ. Ακολούθηςε μϊχη ςώμα με ςώμα, 
όπου ο Καλμπουρτζόσ πολϋμηςε με θϊρροσ δύπλα ςτουσ ςτρατιώτεσ του. Η τύχη 
του αγνοεύτο από τισ 24 Ιουλύου 1974. Το 2015 ταυτοποιόθηκαν τα οςτϊ του τα 
οπούα βρϋθηκαν το 2011 ςε χώρο ταφόσ ςτην διϊβαςη Πϋλλα Πϊώσ - Συγχαρύ. Το 
2011 ϋλαβε μετϊ θϊνατον το βαθμό του Αντιςτρϊτηγου κατϊ την διϊρκεια τελετόσ 
των αποκαλυπτηρύων τησ προτομόσ του ςτην Σχολό Πυροβολικού. 

  



Ανχησ (ΠΒ) Εμμανουήλ Χατζηδάκησ (1927-1974) 

 

Γεννόθηκε το 1927 ςτο Καλϊμι Χανύων. Το 1947 ειςόχθη ςτη ΣΣΕ, απ' όπου 
αποφούτηςε το 1947 ωσ Ανθυπολοχαγόσ Πεζικού. Συμμετεύχε ςτισ επιχειρόςεισ 
ςτον Γρϊμμο και ςτο Βύτςι, όπου τραυματύςτηκε τον Ιούνιο του 1949. Το 1950 
μετατϊχθηκε ςτο Πυροβολικό. Διετϋλεςε Διοικητόσ τησ 149 ΜΜΒΠ. Τον 
Σεπτϋμβριο του 1973 μετατϋθηκε ςτην Κύπρο ωσ Διοικητόσ τησ 173 ΜΑ/ΤΠ. Έπεςε 
μαχόμενοσ μετϊ από τουρκικό αεροπορικό επιδρομό που ϋλαβε χώρα ςτισ 15:30 
τησ 22 Ιουλύου 1974, μιςό ώρα πριν την ϋναρξη τησ ανακωχόσ, όταν προςβλόθη ο 
ςταθμόσ Διοικόςεωσ τησ Μούρασ από ρουκϋτα Τουρκικού Αεροςκϊφουσ. Έλαβε 
το βαθμό του Αντιςτρϊτηγου μετϊ θϊνατον. 

 


