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15 Νοεμβρίου 1950:  «Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος  (ΕΚΣΕ)» 

Ευάγγελος Μαυρογόνατος 

4/11/2021 

Η Κορέα είναι χώρα της Ανατολικής Α-
σίας και βρίσκεται στην ομώνυμη χερσό-
νησο, η οποία έχει μήκος 1000 περίπου 
χιλιομέτρων και έκταση 220.848 τετρα-
γωνικά χιλιόμετρα.  

Συνορεύει βόρεια με τη Μαντζουρία και 
Ρωσία, ενώ βρέχεται νότια από τον Πορ-
θμό της Κορέας, δυτικά από την Κίτρινη 
θάλασσα και ανατολικά από την Ιαπωνι-
κή θάλασσα. 

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου η χώρα βρέθηκε χωρισμένη κατά 
μήκος του 38ου παραλλήλου στη Βόρεια 
με ανατολικό προσανατολισμό και στη 
Νότια με δυτικό.  

Προσπάθειες του ΟΗΕ για ενοποίηση με εκλογές απέτυχαν, παράλληλα από το 
1945 η Ρωσία και η σύμμαχός της Κίνα έθεσαν τη Β. Κορέα υπό την άμεση επιρ-
ροή τους.  

Έτσι, δημιουργήθηκε μια περίοδος ψυχρού πολέμου μέχρι το 1950. Ταυτόχρονα 
όμως, έγιναν ενέργειες από τη Β. Κορέα για να επιβληθεί καθεστώς σοβιετικού 
τύπου και στη Ν. Κορέα. 

Στις 25 Ιουνίου 1950, η Ν. Κορέα δέχτηκε αιφνι-
διαστική εισβολή από τις δυνάμεις της Β. Κορέ-
ας, με αποτέλεσμα την κατάληψη της Σεούλ μέ-
σα σε τέσσερις μέρες.  

Η αρχική δύναμη των Βορειοκορεατών ήταν δέ-
κα (10) Μεραρχίες, με περίπου 240 άρματα Τ-34 
και 1.400 πυροβόλα.  

Η επίθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αποφάσι-
σε στις 29 Ιουνίου 1950, την ένοπλη επέμβαση 
της Διεθνούς Δυνάμεως ώστε να αποκατασταθεί 
η ειρήνη και η ασφάλεια στην περιοχή.  

Όλα τα κράτη – μέλη του ΟΗΕ, πλην της Ρωσίας και των χωρών μελών του 
πρώην Σοβιετικού Μπλοκ δέχθηκαν τη παραπάνω πρόσκληση του Συμβουλίου 
και συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις του. 
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Η Ελλάδα ως μέλος του ΟΗΕ, ανταποκρινόμενη στην απόφασή του, προχώρησε 
στη συγκρότηση Ειδικού Εκστρατευτικού Σώματος με την ονομασία «Εκστρα-
τευτικό Σώμα Ελλάδος  (ΕΚΣΕ)» το οποίο περιελάμβανε δυνάμεις του Στρατού 
Ξηράς και της Αεροπορίας. 

Στις 15 Νοεμβρίου 1950, το Ελληνικό Εκστρατευ-
τικό Σώμα στην Κορέα (ΕΚΣΕ). επιβιβάστηκε στο 
αμερικανικό οπλιταγωγό «Τζένεραλ Χαν» και με-
τά από 24 ημέρες κατέφθασε στο λιμάνι του Που-
σάν στις 9 Δεκεμβρίου, όπου τους υποδέχθηκαν οι 
Κορεατικές αρχές και ο Δκτής της 8ης Αμερικανι-
κής Στρατιάς.  
 
Το Τάγμα διατέθηκε στο 7ο Σύνταγμα Ιππικού της 
1ης Αμερικανικής Μεραρχίας από τις 18 Δεκεμ-
βρίου. 
 
Η Ελλάδα ως μέλος του ΟΗΕ, ανταποκρινόμενη 
στην απόφασή του, προχώρησε στη συγκρότηση 
Ειδικού Εκστρατευτικού Σώματος με την ονομα-
σία «Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος (ΕΚΣΕ)» το 
οποίο περιλάμβανε δυνάμεις του Στρατού Ξηράς 

και της Αεροπορίας. 
 

 
 
Συγκροτήθηκαν η Διοίκηση με το Επιτελείο του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλά-
δας, με επικεφαλής τον Συνταγματάρχη (ΠΖ) Δασκαλόπουλο Ιωάννη, ενώ Διοι-
κητής του Τάγματος ορίσθηκε ο Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Αρμπουζής Διονύσι-
ος. Η συνολική δύναμη του ΕΚΣΕ ήταν 1000 ανδρών. 
 

Μετά την οργάνωση του ΕΚΣΕ, άρχισε η εκπαίδευσή του στη περιοχή της Λαμί-
ας με πρόβλεψη για τη μεταφορά του στη Κορέα το πρώτο 15θήμερο του Νοεμ-
βρίου 1950.  
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Το 13ο Σμήνος ήταν συνολικής δύναμης 67 ανδρών εκ των οποίων οι 25 ήταν ι-
πτάμενοι και περιελάμβανε 7 μεταφορικά αεροσκάφη C–47 Dakota. Διοικητής 
ορίσθηκε ο Επισμηναγός Α. Γκορέγκο. 
 

 
ΕΚΣΕ-Οργανόγραμμα 

Το Τάγμα περιελάμβανε: 

 Ομάδα Διοικήσεως 
 1 Λόχο Διοικήσεως 
 3 Λόχους τυφεκιοφόρων 
 1 Διμοιρία όλμων 81 χιλ. 
 1 Διμοιρία πολυβόλων 0,30 χιλ. 
 1 Διμοιρία Διαβιβάσεων 
 1 Διμοιρία Σκαπανέων 
 1 Διμοιρία Τραυματιοφορέων 
 1 Διμοιρία Διαχειρίσεως 
 Συνεργείο Επισκευών 
 Τμήμα Ενισχύσεων 

 Το 13ο Σμήνος ήταν συνολικής δύνα-
μης 67 ανδρών εκ των οποίων οι 25 
ήταν ιπτάμενοι και περιελάμβανε 7 
μεταφορικά αεροσκάφη C–47 Dakota. 
Διοικητής ορίσθηκε  ο Επισμηναγός Α. 
Γκορέγκο. Τα αεροσκάφη απογειώθη-
καν από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας 
με προορισμό την Ιαπωνία. Στις 3 Δε-
κεμβρίου, το Σμήνος εντάχθηκε στην 
21η Μοίρα Μεταφορών της 374ης 
Πτέρυγας Μάχης της Αμερικανικής 

Αεροπορίας. 

Μετά την ενημέρωση και τον εφοδιασμό του Τάγματος σε οπλισμό, πυρομαχικά, 
οχήματα και ιματισμό, ακολούθησε η μεταφορά του στη Σουβόν, είκοσι (20) μί-
λια Νότια της Σεούλ.  
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Για την περιοδική ανανέωση του προσωπικού του Τάγματος σε Αξιωματικούς 
και Οπλίτες αποφασίστηκε ότι η παραμονή του προσωπικού  θα ήταν εξαμήνου 
διάρκειας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα συγκροτούνταν στην Ελλάδα 
Τμήμα Αντικαταστάσεως αναλόγου αριθμού,  το οποίο θα μετέβαινε στη Κορέα 
με μεταγωγικά πλοία των Ηνωμένων Εθνών.    

Όσοι κληρωτοί συμμετείχαν στον αγώνα θα απολύονταν τρεις (3) μήνες νωρίτε-
ρα των υπολοίπων, ενώ για τους μόνιμους ο χρόνος παραμονής τους στη Κορέα 
θα υπολογίζονταν ως συντάξιμος και ο χρόνος διοικήσεως στο διπλάσιο. 

Επιχειρήσεις του  ΕΚΣΕ 

Το πολεμικό έργο του ΕΚΣΕ ήταν αξιόλογο και συνέβαλε αποφασιστικά στη σω-
τηρία της Κορέας και στην προάσπιση των ανθρώπινων υψηλών ιδανικών της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της διεθνούς ηθικής, της αγάπης και της συνεργα-
σίας των λαών της γης. 

 Οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 18 Δεκεμ-
βρίου 1950 και μέχρι στις 19 Δεκεμβρίου 
1953 διεξήχθησαν σοβαρές αμυντικές, 
αλλά και επιθετικές επιχειρήσεις. 

1. Από τις 18 Δεκεμβρίου 1950 μέχρι 
23 Ιανουαρίου 1951 στην περιοχή Κούμ-
κιο Ρι και βόρεια του ποταμού Χαν. 

2. Από 24 Ιανουαρίου μέχρι 1 Μαρ-
τίου 1951 επιθετικές ενέργειες στον άξο-
να Τσουντζιού – Ικτσόν – Κουάν – Νι, 
όπου έγιναν οι μάχες των υψωμάτων 
381 και 402. Η άμυνα στο ύψωμα 381 
ήταν η πρώτη μεγάλη πολεμική επιχεί-
ρηση του Ελληνικού Τάγματος. 

3. Από 2 Μαρτίου μέχρι 21 Απριλίου 1951 με τις μάχες των υψωμάτων 325 
και 326. 

4. Από 23 Απριλίου μέχρι 3 Αυγούστου 1951 ενέργειες στον άξονα Σεούλ – 
Ουιζομπού – Ιμτζίν ποταμός – Γιοκτζόν. 

5. Από 4 Αυγούστου μέχρι 27 Δεκεμβρίου 1951 με αμυντικές και επιθετικές 
επιχειρήσεις στις περιοχές Γιοκτσόν – Τοκμούν Νι – Ύψωμα 313 – Καλ-
γκόκ. 

6. Από 28 Δεκεμβρίου 1951 έως 25 Απριλίου 1952 αμυντική εγκατάσταση 
Τάγματος ανατολικά του ποταμού Ιμτζίν. 

7. Από 26 Απριλίου μέχρι 25 Ιουλίου 1952, εφεδρεία της Στρατιάς και του 
Σώματος Στρατού στην περιοχή βόρεια Σεούλ – Σουνγκιάν – Νι. 

8. Από 26 Ιουλίου έως 28 Οκτωβρίου 1952 αμυντική εγκατάσταση ανατολι-
κά του Ιμτζίν ποταμού. 

9. Από 29 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1952 αμυντικές επιχειρήσεις 
στην περιοχή Τσιρβόν. 

10. Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 18 Ιουνίου 1953 αμυντικές επιχειρήσεις στην πε-
ριοχή βόρεια Βανκζέμαλ στη γραμμή Μιζούρι, όπου έγινε η μάχη του υ-
ψώματος Χάρρυ. 
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11. Από 19 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1953 αμυντικές επιχειρήσεις στις πε-
ριοχές Γιομίνγκ – Πικεϊόμγ Νιόγκ. 

Το φθινόπωρο του 1953 δημιουργήθηκε το Σύνταγμα (ΕΚΣΕ), το οποίο τέθηκε 
υπό τις διαταγές της 3ης Αμερικανικής Μεραρχίας Πεζικού, με Δκτη τον  Σχη 
(ΠΖ) Γεννηματά Ιωάννη. 

Οι αποστολές του Συντάγματος ΕΚΣΕ ήταν οι ακόλουθες: 

1. Από 1η Μαΐου έως 27 Ιουλίου 
1954. Εγκατάσταση του Συντάγματος 
αμυντικά επί της τοποθεσίας Τσορ-
βόν. 

2. Από 28 Ιουλίου έως 7 Σεπτεμ-
βρίου 1954. Το Σύνταγμα ως εφε-
δρεία επί της τοποθεσίας Τσορβόν. 

3. Από 8 Σεπτεμβρίου 1954 έως 
Μάρτιο 1955. Το Σύνταγμα ως γενική 
εφεδρεία. 

Στις 10 Μαρτίου του 1955, το Σύνταγμα ΕΚΣΕ περιορίστηκε πάλι σε Τάγμα και 
σταδιακά άρχισε ο επαναπατρισμός των Δυνάμεων, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 
Δεκέμβριο του 1955.  

 Από τον Ιούλιο του 1955 έως το Δεκέμβριο μειώθηκε σε Λόχο. Αντιπροσωπευτι-
κό τμήμα δυνάμεως ομάδος παρέμεινε στην περιοχή από τον Ιανουάριο του 
1956 έως τον Μάιο του 1958. 

Κυριότερες μάχες 

1. 29 Ιανουαρίου 1951. Μάχη του υψώματος 381. 
2. 7-8 Μαρτίου 1951. Μάχη του υψώματος 326. 
3. 3-10 Οκτωβρίου 1951. Επίθεση και κατάληψη του υψώματος 313 

(Σκοτς). 
4. 17-18 Ιουνίου 1953. Μάχη υψώματος Χάρρυ. 
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ΕΚΣΕ-Μάχη υψ.381 

Το 13ο Σμήνος επίσης, επέδειξε γενναιοψυχία, ευτολμία και μαχητικότητα και 
εκτέλεσε 2.916 πολεμικές αποστολές σε 13.777 ώρες πτήσης.  

Μετέφερε συνολικά 70.568 επιβάτες, 9.243 τραυματίες, 11.104.550 λίβρες υλι-
κού και έκανε ρίψεις πυρομαχικών και εφοδίων βάρους 17.000 λιβρών. Παρέ-
μεινε στην Κορέα μέχρι τον Μάιο του 1955.  

Οι αποστολές διεκόπησαν στις 26 Μαΐου και άρχισε η προετοιμασία μεταφοράς 
υλικών και αεροσκαφών για την αεροπορική βάση Ashiya, όπου θα γίνονταν οι 
απαραίτητες εργασίες και επιθεωρήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα. 

Το ΕΚΣΕ για την ηρωική του δράση στον Κορεατικό πόλεμο τιμήθηκε με Εύφη-
μο μνεία και Ευαρέσκεια του Προέδρου των Η.Π.Α. και του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας της Κορέας. 
 
Ενδεικτικά σημειώνετε ότι η κυβέρνηση των Η.Π.Α. απένειμε στη σημαία και 
τους μαχητές του ΕΚΣΕ, 6 πολεμικούς σταυρούς (Distinguished Service), 32 
Silver Stars, 110 Bronze Stars. 
 
Επίσης 19 Air Medals σε άνδρες του 13ου Σμήνους. Ανάλογα Πολεμικά Μετάλ-
λια απονεμήθηκαν στο ΕΚΣΕ και από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κο-
ρέας. 
 
Η Ν. Κορέα, ευγνωμονούσα το ΕΚΣΕ, ανήγειρε στην τοποθεσία Γιουτζού Κιουν 
Τζι Ντο, κοντά στη Σεούλ (την περίφημη Κοιλάδα των Ηρώων), μεγαλοπρεπέ-
στατο μνημείο για τους πεσόντες Έλληνες μαχητές, όπου σε πλάκα αναγράφε-
ται: 
 



[7] 
 

«Οι γενναίοι αυτοί στρατιώτες της Ελλάδας ενσάρκωσαν το εύδαιμον το 
ελεύθερον, το δε ελεύθερον το έμψυχον. Τιμή και δόξα τοις πεσούσι πολε-
μισταίς.» 

 
Σ’ άλλη πλάκα έχει χαραχθεί σύ-
ντομη εξιστόρηση της συμμετο-
χής του ΕΚΣΕ στον πόλεμο της 
Κορέας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμμετοχή – Απώλειες 
 
Συνολικά στην επιχείρηση της Κορέας έλαβαν μέρος 10.255 άνδρες (669 Αξιω-
ματικοί και 9.586 Οπλίτες). 
 
Οι απώλειες για τους Έλληνες ανήλθαν στους 186 νεκρούς, από τους οποίους 12 
ήταν της Πολεμικής Αεροπορίας και 577 τραυματίες (Αξκούς και Οπλίτες). 
Επίσης, απωλέσθησαν τέσσερα αεροσκάφη τύπου C- 47 Dakota. 
 
Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστούν τα θετικά σχόλια που απέσπασε το ΕΚΣΕ, α-
πόρροια της γενναιότητας των μαχητών του. 
Μετά τη νίκη του Ελληνικού Τάγματος στο ύψωμα 381 (29-30 Ιαν 1951), ο 
Στρατηγός Ρίτζγουαιη είπε για τη μάχη: 
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«Τα Ενωμένα Έθνη οφείλουν πολλά στον Ελληνικό Λόχο που αμύνθηκε 
υποδειγματικά επί του υψώματος 381 και δεν έδωσε την ευκαιρία στον Κι-
νέζο Στρατηγό να ανατρέψει το γενικότερο σχέδιο της 8ης Αμερικανικής 
Στρατιάς». 
 

Ο ίδιος Αμερικανός Στρατηγός κατά τη διάρκεια άλλης τελετής (25 Μαρ 1951) 
χαρακτήρισε τους Έλληνες μαχητές στην Κορέα άξιους κληρονόμους των παρα-
δόσεων του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών, ενώ παρασημοφόρησε το Δκτή 
του Ελληνικού Τάγματος και τους Αξκούς-Οπλίτες που διακρίθηκαν στο πεδίο 
της μάχης. 
 

Επίσης η δήλωση του Αμερικανού Δκτού του 7ου Συντάγματος Ιππικού :  
 

«Αξίζει για κάθε άνθρωπο να γνωρίζει πώς πολεμούν οι Έλληνες». 
 

Η εκτίμηση των Προϊσταμένων Υπηρεσιών προς το μικρό αλλά αεικίνητο Ελλη-
νικό Σμήνος εκδηλώθηκε με κάθε τρόπο.  
 
Πέρα από τις ηθικές διακρίσεις, απονεμήθηκαν, Εύφημος Μνεία του Προέδρου 
των Η.Π.Α. και του Προέδρου της Νοτίου Κορέας. 
 

Φιλανθρωπικό έργο 
Το ελληνικό Εκστρατευτικό 
Σώμα είχε επιδείξει και φι-
λανθρωπικό έργο στην Κορέα.  
 
Με έρανο μεταξύ του προσω-
πικού του ΕΚ.Σ.Ε. πραγματο-
ποιήθηκε η ανέγερση του 
ναού του Αγίου Νικολάου στο 
κέντρο της Σεουλ.  
 
Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι 
του τάγματος παρείχαν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη 
σε Κορεάτες, ενήλικες και 

παιδιά, θύματα του πολεμικών συγκρούσεων. 
 

Επίλογος 

Όλοι οι υπηρετήσαντες Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες στο ΕΚΣΕ διακατέχο-
νταν από τις παραδοσιακές στρατιωτικές αρετές, το πνεύμα του καθήκοντος και 
της υπερηφάνειας του Στρατού μας.  

Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η γενναία δραστηριότητα των Διοικητών – Υπο-
διοικητών και Διμοιριτών όλων των Λόχων, που αψηφώντας κινδύνους, κόπους 
και κακουχίες, επέτυχαν να οδηγήσουν  τους Έλληνες στρατιώτες στο δρόμο του 
καθήκοντος με αποτέλεσμα την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. 
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Η εξαιρετική επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι συνεχείς πολεμικές επιτυχίες του 
ΕΚΣΕ (Μονάδας Πεζικού και Σμήνους Αεροσκαφών)  στην Κορέα οφείλονταν 
στην υψηλή εκπαίδευση, στην πολεμική πείρα των στελεχών, στην εξαίρετη πει-
θαρχία και στο υπέροχο ηθικό τους. 

ΠΗΓΕΣ: 
 Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος εις τον Κορεατικόν Πόλεμον, Εκδόσεις 

ΓΕΣ/ΔΙΣ 1997. 
 Βικιπαίδεια  
 «Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας» 
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