
 

 

  

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 361 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 

Η δράση του Τάγματος το καλοκαίρι του 1974 στην Κύπρο 
 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019 η παρουσίαση του βιβλίου του 

Χαράλαμπου Α. Αλεξάνδρου «361 Τάγμα Πεζικού: Χρονικό Προάσπισης Προδομένης Πατρίδας» που 

συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιζησάντων Στρατιωτών του 361 Τάγματος Πεζικού και το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.  

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αδάμος Κούτρας εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο 

Σύνδεσμος αποφάσισε να καταγράψει την πολεμική ιστορία του Τάγματος. Ως χρέος προς το πλήθος των 

πεσόντων και αγνοουμένων του Τάγματος για να υπάρχει ες αεί μια επιστημονική καταγραφή της ιστορίας 

του Τάγματος ώστε να αποφεύγονται αυθαίρετες μεγαλοποιήσεις, ωραιοποιήσεις και παρασιωπήσεις. Ο 

Πρόεδρος του Συνδέσμου ευχαρίστησε τον συγγραφέα και δήλωσε ότι το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως 

την επιλογή του Συνδέσμου να απευθυνθεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ώστε να εξεύρει έναν 

κατάλληλα καταρτισμένο επιστήμονα για να του αναθέσει το δύσκολο έργο της καταγραφής της τραγικής 

ιστορίας του Τάγματος. 

Ο κ. Μάριος Θρασυβούλου, Διευθυντής του Κυπριακού Ινστιτούτου Επιστημονικών και Ιστορικών 

Ερευνών, του εκδοτικού οίκου που ανέλαβε την έκδοση του έργου, διατύπωσε την άποψη ότι το βιβλίο 

αποτελεί σταθμό στην κυπριακή ιστοριογραφία. Ευχαρίστησε τον συγγραφέα που τους εμπιστεύθηκε τον 

πνευματικό του κάματο και τον Σύνδεσμο Επιζησάντων Στρατιωτών για την αγαστή συνεργασία. 

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεώργιος Καζαμίας, ο 

οποίος παρουσίασε το βιβλίο. Αρχικά προέβη σε μια σύντομη ανασκόπηση της δράσης του Τάγματος και 

τόνισε τον φόρο αίματος που κατέβαλε το Τάγμα με τους 88 νεκρούς, τους 45 αιχμαλώτους και τους 42 

τραυματίες. Με σεβασμό προς την ιστορία, με επιστημονική μεθοδολογία,  με ικανότητα και σπάνια 

εντιμότητα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Καζαμία, ο συγγραφέας κατάφερε να συνδυάσει και να 

διασταυρώσει τον όγκο του υλικού δίνοντας στον αναγνώστη μια ιστορία ηρωισμού και εγκαρτέρησης, 

μαχών και συγκρούσεων που ως τώρα ήταν ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια εξέθεσε τις 

απόψεις του για δύο σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν από τη δημόσια συζήτηση για το 1974. Για το 

θέμα της προδοσίας και το θέμα του ηρωισμού. Για το ζήτημα της προδοσίας της Κύπρου έθεσε, μεταξύ 
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άλλων, το ερώτημα τι θα γινόταν αν ο εχθρός δεν είχε την εκ των έσω βοήθεια και αν ο κυπριακός 

ελληνισμός ήταν ενωμένος. Για το θέμα του ηρωισμού κατέληξε ότι ήρωας είναι αυτός που χωρίς 

υστεροβουλία θέτει ακόμη και τη ζωή του, θεληματικά στη διάθεση της πατρίδας. 

Στην αντιφώνησή του ο συγγραφέας, Διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, κ. Χαράλαμπος 

Αλεξάνδρου ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο Επιζησάντων Στρατιωτών του 361 Τάγματος Πεζικού για την 

εμπιστοσύνη που του έδειξαν, τον κάθε ένα από τους 163 επιζώντες στρατιώτες του Τάγματος που 

αποδέχτηκαν να μοιραστούν μαζί του τα τραγικά τους πολεμικά βιώματα, τους συγγενείς των πεσόντων 

και αγνοουμένων του Τάγματος για την παρουσία τους, τον τέως Υπουργό Άμυνας και το προσωπικό της 

Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς για την άδεια για πρόσβαση στο πολύτιμο υλικό της 

Διεύθυνσης Ιστορίας της Εθνικής Φρουράς, το προσωπικό του εκδοτικού οίκου για την άψογη συνεργασία 

και τον Ταξίαρχο εν αποστρατεία Μιχάλη Σιάηλο που συνέγραψε το παράρτημα της Στρατιωτικής Κριτικής.  

Στο τέλος της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι η επόμενη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στη Λεμεσό, στις 

17 Ιουλίου 2019. Μετά το πέρας της ακολούθησε δεξίωση εκ μέρους της οικογένειας του αείμνηστου 

Φίλιππου Παττούρα, ο οποίος υπηρέτησε στο 361 Τάγμα Πεζικού και διετέλεσε Προϊστάμενος της 

Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χαρακτήρας της όλης δραστηριότητας ήταν συγκινησιακός, καθώς συναντήθηκαν 

μετά από πολλά χρόνια οι  στρατιώτες τότε, συμπολεμιστές του Τάγματος. Παρέστησαν επίσης πολιτικοί, 

ακαδημαϊκοί, πλήθος κόσμου και εκτιμητές του έργου του συγγραφέα. 
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