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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Ζ πανμφζα ιεθέηδ είκαζ ιζα πνχηδ πνμζπάεεζα ακάδεζλδξ ηδξ 

θζθμθμβζηήξ γφιςζδξ πμο δδιζμονβήεδηε ζηδ πχνα ιαξ ζηζξ ανπέξ ημο 20μο 

αζχκα βφνς απυ ημ εέια ηαζ ηζξ πνμμπηζηέξ πνήζδξ ηδξ κέαξ ηεπκμθμβζηήξ 

επακάζηαζδξ ηδξ, ημο αενμπθάκμο. Ζ ελέθζλδ ηςκ αενυζηαηςκ, δ επίηεολδ 

ηδξ δζεφεοκζήξ ημοξ ηαζ δ επζηνάηδζδ ηςκ αανφηενςκ ημο αένα πηδηζηχκ 

ιδπακχκ, πνμηάθεζακ ηδκ πνμζμπή ημο ημζκμφ ηαζ ηςκ δβεζζχκ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ βζα ηζξ μθμέκα ηαζ δζεονοκυιεκεξ δοκαηυηδηέξ ημοξ. 

Πνμζςπζηυηδηεξ ζηδκ Δθθάδα απυ ημ δδιμζζμβναθζηυ, πμθζηζηυ ηαζ 

ζηναηζςηζηυ πχνμ πνμαθδιαηίζηδηακ ηαζ ιεθέηδζακ ηζξ απεζθέξ ηαζ ηζξ 

εοηαζνίεξ πμο ημ κέμ ιέζμ δοκδηζηά εα δδιζμονβμφζε ηυζμ ζημ πθαίζζμ ηςκ 

πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ υζμ ηαζ ςξ ιέζμ επζημζκςκίαξ ηςκ θαχκ. Έηζζ, 

αθέπμοιε κα ακαδφμκηαζ ηα πνχηα ζπένιαηα ηδξ αενμπμνζηήξ ζηναηδβζηήξ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ζζπφμξ ηςκ ηονίανπςκ ηναηχκ, αθθά ηαζ πμθθά 

άθθα εέιαηα, υπςξ δ κμιζηή ημοξ δζάζηαζδ, μζ αενμιεηαθμνέξ η.ά.  

 

 Μέζα απυ ηδκ πανμφζα ιεθέηδ θζθμδμλμφιε κα ελεηάζμοιε πςξ 

επδνεάζηδηε δ ζηναηζςηζηή ζηναηδβζηή ζηέρδ ηαζ ημ δυβια ηςκ επζπεζνήζεςκ 

βφνς απυ ημ κέμ πθμ ζηδκ Δθθάδα. Ζ πχνα ιαξ ήηακ πνςημπυνα ζηδκ 

αλζμπμίδζδ ημο αενμπθάκμο ζε ζηναηζςηζηυ επίπεδμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

Βαθηακζηχκ Πμθέιςκ (1912-1913). Σα Βαθηάκζα έβζκακ ηδκ πενίμδμ αοηή 

πενζμπή πεζναιαηζζιμφ, ηαεχξ ημ αενμπθάκμ δεκ ήηακ αηυιδ έκα αλζυπζζημ 

ιέζμ. Μέπνζ ηυηε είπε πνδζζιμπμζδεεί ηονίςξ ςξ ιέζμ επζδείλεςκ ηαζ ιυκμ δ 

Ηηαθία ημ είπε πνδζζιμπμζήζεζ ζε πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ. Πανά ηα εεηζηά 

ζοιπενάζιαηα απυ ηδ πνήζδ ημοξ ζημοξ Βαθηακζημφξ Πμθέιμοξ, ηα 

ζηναηζςηζηά επζηεθεία δζαηδνμφζακ επζθοθαηηζηή ζηάζδ ζηδκ πεναζηένς 

εηιεηάθθεοζή ημο. ηζξ ανπέξ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, δ ζηαζζιυηδηα 

ζημ ιέηςπμ ηαζ δ ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ πμο ζδιεζχεδηε, επέηνερε ζημ 

αενμπθάκμ κα ακαθάαεζ ζδιακηζηυ νυθμ ηαηά ηδ δζελαβςβή ηςκ 

επζπεζνήζεςκ.  

 

 Ζ Δθθάδα, εζζήθεε ζημκ Πυθειμ ζε ιία ηνίζζιδ θάζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ εκζςιαηχεδηε ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ οιιαπίαξ μοζζαζηζηά 
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ηαηά ημ ηεθεοηαίμ έημξ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο. Ζ Δθθδκζηή Αενμπμνία 

ακαζοζηάεδηε ιέζα απυ ηδ Γαθθζηή ηαζ Βνεηακζηή Αενμπμνία, αλζμπμζχκηαξ 

ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηα ιέζα πμο ηδξ πανείπακ. Ανπζηά, πνδζζιμπμζήεδηε βζα 

κα οπμζηδνίλεζ ηα ιαπυιεκα ηιήιαηα ζημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ πνμξ 

ημ ηέθμξ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, εηηεθμφζε έκα πμθφ ιεβάθμ εφνμξ 

απμζημθχκ, πμο έηεζκακ ζηδκ ηαεζένςζή ημο ςξ ακελάνηδημο Κθάδμο ηςκ 

Δκυπθςκ Γοκάιεςκ. Πνάβιαηζ, μζ επζπεζνδζζαηέξ απαζηήζεζξ μδήβδζακ 

πνχηδ ηδ Μεβάθδ Βνεηακία κα οζμεεηήζεζ ημ δυβια ιζαξ ακελάνηδηδξ 

Αενμπμνίαξ ηαζ δ πχνα ιαξ πανά ηδκ πνμζπάεεζα κα ηάκεζ ηάηζ ακάθμβμ, 

ανήηε πμζηίθεξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ ακηζζηάζεζξ. Ζ Δθθάδα, δεκ 

πνυθααε κα ιεθεηήζεζ ηαζ κα αθμιμζχζεζ ηα δζδάβιαηα ηςκ πμθειζηχκ 

ζοβηνμφζεςκ ηαζ ηζξ βεκζηυηενεξ ελεθίλεζξ βφνς απυ ηδ πνήζδ ημο 

αενμπθάκμο, ηαεχξ μ πυθειμξ βζα εηείκδ δεκ είπε θήλεζ. Μπνμζηά ηδξ είπε 

ακμίλεζ ημ ιέηςπμ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ δ απεθεοεένςζδ ηςκ αθφηνςηςκ 

παηνίδςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναιμκήξ ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ 

ζηδκ Ηςκία, δ Δθθδκζηή Αενμπμνία οπμζηήνζγε άμηκα υθεξ ηζξ ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ πμο ακαθήθεδηακ. Βεααίςξ, δ ζηναηζςηζηή δβεζία δεκ 

αλζμπμίδζε ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο κέμο πθμο, ζε έκα πενζαάθθμκ απυθοηδξ 

αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ιέπνζ ηαζ ηδκ άκμζλδ ημο 1922. Παν‟ υθα αοηά, ακ ηαζ 

πνδζζιμπμζήεδηε ηονίςξ ζε νυθμ ακαβκχνζζδξ ηαζ εββφξ αενμπμνζηήξ 

οπμζηήνζλδξ, ημ ένβμ ηαζ δ πνμζθμνά ηδξ ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ηδ 

εεηζηή έηααζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδ θήρδ μνεχκ απμθάζεςκ ζε επίπεδμ 

ζηναηζςηζημφ ζπεδζαζιμφ. Ζ ηναβζηή ηαηάθδλδ ημο ιεηχπμο ηδξ Μζηνάξ 

Αζίαξ, πνμηάθεζε ηενάζηζεξ ακαηαηαηάλεζξ ζηδκ εθθδκζηή πμθζηζηή ηαζ 

ζηναηζςηζηή ζηδκή.  

 

 Ζ Αενμπμνία, εβηαηέθεζρε ηα παηνμβμκζηά εδάθδ ημο Δθθδκζζιμφ ιε 

πεπαθαζςιέκα αενμπθάκα, αθήκμκηαξ ζημ πεδίμ ηςκ ιαπχκ ανηεημφξ απυ 

ημοξ δνςζηχξ αβςκζζεέκηεξ αενμπυνμοξ. Με ηδκ ηενάζηζα πμθειζηή ειπεζνία 

πμο είπε απμημιίζεζ, ηαζ ηζξ ελαζνεηζηέξ δελζυηδηεξ πμο είπε ακαπηφλεζ ημ 

πνμζςπζηυ ηδξ, πνμζπάεδζε κα ακαζοβηνμηδεεί. ηδ θάζδ αοηή, Κθαδζηά 

ζοιθένμκηα, αημιζηέξ θζθμδμλίεξ ηαζ δ πμθζηζηή αζηάεεζα δεκ επέηνερακ ζημ 

πθμ κα απμηηήζεζ ηδκ αοημηέθεζά ημο. Ακηίεεηα, μζ ζηναηζςηζημί ηφηθμζ, 

εεςνμφζακ ηδκ Αενμπμνία ςξ έκα ηαεανά οπμζηδνζηηζηυ πθμ ημο ηναημφ 



viii 
 

ηαζ ημο ηυθμο, ημ μπμίμ ιάθζζηα, ζε επμπέξ μζημκμιζηήξ ζηεκυηδηαξ ήηακ ηαζ 

πμθοδάπακμ, ιε αιθίαμθα επζπεζνδζζαηά απμηεθέζιαηα. Παν‟ υθα αοηά, μζ 

γοιχζεζξ βφνς απυ ηδκ Αενμπμνία ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, μδήβδζε ημκ 

Βεκζγέθμ ζηδκ εκμπμίδζή ηδξ, βεβμκυξ πμο πνμηάθεζε ιεβάθεξ ακηζδνάζεζξ 

ζημοξ ηυθπμοξ ηςκ δφμ Αενμπμνζχκ (ηναηζςηζηή ηαζ Ναοηζηή). Ηδζαίηενα 

ιεηά ηδκ μζημκμιζηή ηαηάννεοζδ ηδξ πχναξ ηαζ ηδκ πμθζηζηή αζηάεεζα πμο 

αημθμφεδζε απυ ηδκ πηχζδ ηδξ ηοαένκδζδξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, δ 

Αενμπμνία μδδβήεδηε ζηα πνυεονα ηδξ δζάθοζδξ. ημ πθαίζζμ ηςκ 

γοιχζεςκ πμο δζαιμνθςκυηακ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ βφνς απυ ημ δυβια 

αλζμπμίδζδξ ηδξ Αενμπμνίαξ ηαζ ιε αθμνιή ηδ ζημπζιυηδηα πνήζδξ ηδξ ςξ 

ακελάνηδημο πθμο, ανηεημί ζηναηζςηζημί δδιμζίεοζακ ζε εθθδκζηέξ 

εθδιενίδεξ ηαζ έβηνζηα πενζμδζηά, ζε αζαθία ηαζ πναβιαηείεξ πνμζεββίζεζξ 

ζπεηζηά ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο αενμπθάκμο, ζε επίπεδμ Τρδθήξ ηαζ 

ηναηζςηζηήξ ηναηδβζηήξ. 

 

 ηδκ πανμφζα ενβαζία εα πνμζεββίζμοιε ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

αενμπμνζηήξ ζηναηδβζηήξ ζηδ πχναξ ιαξ, ιέζα απυ ηζξ πμθειζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ απυ δδιμζζεφιαηα 

ελεζδζηεοιέκμο πνμζςπζημφ πμο αζπμθήεδηε ιε ηδκ αενμπμνία απυ ημ 

ζηάδζμ ηδξ βέκκδζήξ ηδξ έςξ ηαζ ηδκ εκμπμίδζή ηδξ. Ανπζηά, εα 

επζηεκηνςεμφιε ζε δφμ ηονίςξ ένβα πμο δδιμζζεφεδηακ ζηδκ ανπή ημο 20μο 

αζχκα. Σμ πνχημ αθμνά ιζα ελαζνεηζηή ιεθέηδ πμο ζοκέβναρε έκαξ Έθθδκαξ 

αλζςιαηζηυξ ημο Πεγζημφ, μ Πνςηεζίθαμξ Θαζνάηδ, μ μπμίμξ ηαηακυδζε ηδ 

δοκδηζηή ελέθζλδ ημο κέμο ηεπκμθμβζημφ επζηεφβιαημξ ηαζ δζαηφπςζε εέζεζξ 

πμο ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ ήηακ πνςημπμνζαηέξ ηδκ πενίμδμ εηείκδ 

ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. Δέλαη ε πξώηε θνξΪ πνπ ην Ϋξγν ηνπ Ϋξρεηαη ζην 

θσο από ηελ παξνύζα εξγαζέα θαη αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζέα ηνπ γηα ην 

μεθέλεκα ηεο αεξνπνξηθάο ζηξαηεγηθάο ζθΫςεο ζηελ ΔιιΪδα. Ζ άθθδ 

ιεθέηδ αθμνά έκα Έθθδκα κμιζηυ, ημκ Αθθνέδμ Αεακαζμφθζα, πμο ζηζξ ανπέξ 

ημο 20μο αζχκα δζενεφκδζε ηδ ιεθθμκηζηή πνήζδ ηςκ αενυπθμζςκ βζα 

ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ, ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ζημ πεδίμ αοηυ, αθθά ηαζ ηζξ 

κμιζηέξ ημοξ πνμεηηάζεζξ ζφιθςκα ιε ημ δζεεκέξ δίηαζμ.  

 



ix 
 

 ημ ζοκέπεζα εα ελεηάζμοιε επζβναιιαηζηά ημκ πνμαθδιαηζζιυ πμο 

πνμηάθεζε δ ειθάκζζδ ημο αενμπθάκμο ζηδκ Δθθάδα ηαζ εα εζηζάζμοιε ζηδκ 

πμθειζηή ημο πνήζδ απυ ηδ πχνα ιαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Βαθηακζημφ 

Πμθέιμο. Έπεζηα, εα ιεθεηήζμοιε ηδ δζαιυνθςζδ ημο δυβιαημξ ηδξ 

Αενμπμνίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο ζημ Μέηςπμ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ ημο Βμνείμο Αζβαίμο. Ζ δδιζμονβία Δθθδκζηχκ Πμθειζηχκ 

Μμζνχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαηαδεζηκφεζ ηδ ιεβάθδ πνυμδμ 

πμο ζοκηεθέζεδηε απυ ηδκ Δθθδκζηή Αενμπμνία ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Πμθέιμο. Έπεζηα, εα ιεηαθενεμφιε ζηδ Μζηνά Αζία, υπμο εα δμφιε ηδκ 

Πμθειζηή Αενμπμνία, πςνίξ μοζζαζηζηή ηαεμδήβδζδ, κα πνμζπαεεί κα 

επζηεθέζεζ έκα ηενάζηζμ ένβμ, ιε πεπαθαζςιέκα ηαζ πμθοιεηαπεζνζζιέκα 

ιέζα, ζε έκα ηενάζηζμ βζα ηα δεδμιέκα ηδξ επμπήξ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ.  

 

 Σέθμξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Μεζμπμθέιμο, εα ελεηάζμοιε ηδ ζηαδζαηή 

ακαζοβηνυηδζδ ηδξ Αενμπμνίαξ ιέπνζ ηαζ ηδκ εκμπμίδζή ηδξ ηαζ ηζξ πμζηίθεξ 

ακηζδνάζεζξ απυ αοηυ ημ εβπείνδια. ηδ ζοκέπεζα, ηδκ επίδναζδ ηςκ 

παβημζιίςξ βκςζηχκ εεςνζχκ, ηονίςξ ημο Douhet ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

εθθδκζηήξ αενμπμνζηήξ ζηναηδβζηήξ ζηέρδξ ηδκ πενίμδμ ημο Μεζμπμθέιμο, 

υπςξ αοηέξ ηονίςξ εηδδθχεδηακ ιεηά ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ (1930). Γζα ημ ζημπυ αοηυ εκδεζηηζηά εα 

πανμοζζάζμοιε ημ πυκδια ημο πνχημο Έθθδκα ζηναηζςηζημφ αενμπυνμο 

Γδιδηνίμο Καιπένμο πμο ήηακ οπένιαπμξ ηδξ εεςνίαξ αοηήξ ηαζ ζε 

ακηζδζαζημθή εα παναεέζμοιε ηα επζπεζνήιαηα απυ ηδκ πναβιαηεία ημο ηυηε 

ακηζζοκηαβιαηάνπδ Πακαβζχηδ Γαγή πμο δζεηέθεζε ανβυηενα ηαζ Ανπδβυξ ηδξ 

Αενμπμνίαξ. Ο ηεθεοηαίμξ, ακηίεεηα, αιθζζαδημφζε ανηεηέξ πηοπέξ ημο 

δυβιαημξ ημο Ηηαθμφ ζηναηδβμφ. Έηζζ, εα ιπμνέζμοιε κα δζαιμνθχζμοιε 

ιζα πζμ ζθαζνζηή άπμρδ βζα ηζξ πενζννέμοζεξ ακηζθήρεζξ πενί ζηναηδβζηήξ 

αλζμπμίδζδξ ηδξ Αενμπμνίαξ. Σα δύν απηΪ δεκνζηεύκαηα, κΫρξη θαη 

ζάκεξα άηαλ Ϊγλσζηα ζηε βηβιηνγξαθέα. 

 

 Απυ ηζξ εέζεζξ ηςκ Douhet ηαζ Mitchell επδνεάζηδηακ ζδζαίηενα μ 

Αθέλακδνμξ Εάκκαξ ηαζ μ Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ. Ζ εκμπμίδζδ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Αενμπμνίαξ ςξ απμηέθεζια ηδξ πναηηζηήξ εθανιμβήξ ηςκ ακςηένς 

εεςνζχκ πενί αλεμΪξηεηεο αεξνπνξέαο, πνμηάθεζε έκημκεξ ακηζδνάζεζξ ζε 



x 
 

πμθζηζηυ ηαζ ζηναηζςηζηυ επίπεδμ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα επζζδιακεεί υηζ μζ δφμ 

πμθζηζημί άκδνεξ εέραλ επηδηώμεη, ρσξέο επηηπρέα, ηελ ελνπνέεζε ηεο 

Διιεληθάο Αεξνπνξέαο από ην 1917, θίβμοξ ιήκεξ πνζκ δ Royal Air Force 

(RAF) βίκεζ ακελάνηδηδ (1 Απνζθίμο 1918). Γηα πξώηε θνξΪ παξνπζηΪδεηαη 

ζηελ εξγαζέα απηά, ε ζΫζε ηνπ ηόηε πξσζππνπξγνύ Παλαγά ΣζαιδΪξε 

θαη ηνπ Διεπζεξένπ ΒεληδΫινπ γύξσ από ηε ζθνπηκόηεηα ελνπνέεζεο 

ηεο Αεξνπνξέαο. Ζ αληηπαιόηεηα απηά Ϋθεξε ζην θσο ζθΪλδαια θαη 

δεηάκαηα θαθνδηαρεέξηζεο από ζηειΫρε ηεο Αεξνπνξέαο, θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθάο εθζηξαηεέαο ηαζ ημο Μεζμπμθέιμο. Δίκαζ 

ζδζαίηενα ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ ηαημδζαπείνζζδξ, 

ζφιθςκα ιε ημοξ ηυηε πνςηαβςκζζηέξ, είπακ δοζιεκείξ ζοκέπεζεξ ζηδκ 

απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηδξ Αενμπμνίαξ ζημ Έπμξ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ 

επμιέκςξ ζηδκ επίηεολδ ημο Ακηζηεζιεκζημφ ημπμφ (ΑΝΚ). Δπζπνυζεεηα, δ 

ηυηε δδιμζζμπμίδζδ ηςκ ζηακδάθςκ πνμηάθεζε ζπεδυκ ηδκ απμζφκεεζδ ημο 

κεμζφζηαημο πθμο ηαζ ςξ εη ημφημο ηδκ αδοκαιία μοζζαζηζηήξ αλζμπμίδζδξ 

ηδξ Αενμπμνίαξ ζε ζηναηδβζηυ αθθά ηαζ ηαηηζηυ επίπεδμ. Σα ακςηένς 

πανμοζζάγμκηαζ επίζδξ βζα πνχηδ θμνά ζηδ αζαθζμβναθία ηαζ ηαηαδεζηκφμοκ 

ηδκ ζδζαίηενδ επίδναζδ πμο είπακ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ζηδ Μζηνά Αζία (ορδθά 

πμζμζηά αθααχκ ζηα αενμπθάκα, αηοπήιαηα, έθθεζρδ ηαηάθθδθςκ πηδηζηχκ 

ιέζςκ ηηθ) ηαζ ζημ εημζιμπυθειμ ηδξ Αενμπμνίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Μεζμπμθέιμο, βζ‟ αοηυ ηαζ βίκεηαζ εηηεκήξ ακαθμνά ζ‟ αοηά. 

 

 Απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ακςηένς εκδεζηηζηχκ πδβχκ, ααίαζηα πνμηφπηεζ ημ 

ζοιπέναζια υηζ ζηδ πχνα ιαξ, ιένμξ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ Δκυπθςκ 

Γοκάιεςκ αθθά ηαζ ημο πμθζηζημφ ηαζ πκεοιαηζημφ ηυζιμο, δζέεεηε 

ζηναηδβζηή ακηίθδρδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ δζεεκχκ ζπέζεςκ ηαζ ελεθίλεςκ. Οζ 

ακςηένς ηφηθμζ ανίζημκηακ ζε έκημκεξ δζααμοθεφζεζξ ζημ πθαίζζμ 

δζαιυνθςζδξ ηδξ Τρδθήξ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδξ ηναηζςηζηήξ ηναηδβζηήξ 

ηδξ πχναξ ιαξ. Ζ Αενμπμνία, ςξ ημ ημνοθαίμ ηεπκμθμβζηυ επίηεοβια ηδξ 

πενζυδμο, ανζζηυηακ ζημ επίηεκηνμ ηςκ ακηζπαναεέζεςκ, πνμηαθχκηαξ ηδκ 

ακηίδναζδ ημο ζηναηζςηζημφ ηαηεζηδιέκμο. Ο παναβηςκζζιυξ ημο ηναημφ 

Ξδνάξ πμο είπε ανπίζεζ κα δζαθαίκεηαζ πνμξ ημ ηέθμξ ημο Α΄ Παβημζιίμο 

Πμθέιμο δεκ ήηακ ανεζηυξ… 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηςκ ηναηχκ ζημ δζεεκέξ ζφζηδια 

είκαζ δ εεκζηή ημοξ ηονζανπία ηαζ δ πμθζηζηή ημοξ ακελανηδζία. Οζ πμθίηεξ 

επζγδημφκ πνμζηαζία απυ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ απεζθέξ, δδθαδή ηδκ 

αζθάθεζα, ηδκ πνμάζπζζδ ηδξ εθεοεενίαξ ημοξ ζε πνμζςπζηυ ηαζ εεκζηυ 

επίπεδμ, ηδ δζαθφθαλδ ηδξ ηάλδξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ – 

αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο ημοξ, δδθαδή ηδκ εοδιενία ημοξ1.  

 

 Ζ δζαζθάθζζδ ηςκ ακςηένς αλζχκ, υπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ ζημ 

φκηαβια ηδξ πχναξ, πνμτπμεέηεζ ηδ δδιζμονβία εεζιχκ, ηδ δζαιυνθςζδ 

ηαηάθθδθςκ ζοκεδηχκ ηαζ αλζμπμίδζδ ακάθμβςκ παναβυκηςκ πμο εα 

μδδβήζμοκ ζηδκ επίηεολή ημοξ. Ζ ακάθοζή ημοξ ιεηαθνάγεηαζ ζε εεκζηά 

ζοιθένμκηα ηαζ ζε ακηίζημζπεξ ζηναηδβζηέξ2.  

 

 Ζ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ πμο μδήβδζε ζηδκ εθεφνεζδ ημο 

αενμζηάημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημο αενμπθάκμο, δζαιυνθςζε ζηαδζαηά ηα 

ζηναηζςηζηά δυβιαηα ζε ηαηηζηυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηναηδβζηυ επίπεδμ, 

εκζςιαηχκμκηαξ ημ κέμ πθμ ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ εειεθζχκμκηαξ 

μοζζαζηζηά ηδκ Αενμπμνζηή ηναηδβζηή. Ανπζηά, ημ αενμπθάκμ 

ακηζιεηςπίζηδηε ιε πνμηαηάθδρδ ςξ πνμξ ηδ δοκαηυηδηα πνήζδξ ημο βζα 

ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ θυβς ηςκ πενζμνζζιέκςκ δοκαημηήηςκ ημο, ζηδ 

ζοκέπεζα πνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο 

(1914-1918) ςξ αμδεδηζηυ υπθμ ημο ζηναημφ ηαζ ημο καοηζημφ, ηονίςξ ζε 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ εββφξ αενμπμνζηήξ οπμζηήνζλδξ, εκχ ζημ 

Μεζμπυθειμ ακαπηφπεδηε ημ εεςνδηζηυ οπυααενμ ηδξ αενμπμνζηήξ 

ζηναηδβζηήξ ιε πζμ βκςζημφξ εηθναζηέξ ηδξ ημκ Ηηαθυ ζηναηδβυ Guilio 

Douhet ηαζ ημκ Αιενζηακυ ηαλίανπμ William Mitchell.  

 

 Ζ Δθθάδα ήηακ απυ ηζξ πνχηεξ πχνεξ πμο αλζμπμίδζακ ζηναηζςηζηά ημ 

αενμπθάκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Βαθηακζημφ Πμθέιμο (1912-1913), 

                                                
1
Jackson Robert – Sorensen George, Μηθ. Κςκζηακηζκίδδξ Υ., Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ 

Γηεζλώλ ρέζεσλ, Αεήκα, Gutenberg, 2006, ζ. 18-24. 
2
Μαονυπμοθμξ Πακαβζχηδξ, Δηζαγσγή ζηε ζεσξία ηνπ Πνιέκνπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο, Αεήκα, 

αοημέηδμζδ, 2012, ζ. 270-3. 
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βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ηονίςξ ηδκ ηαζκμημιζηή ζηέρδ ημο πνςεοπμονβμφ 

Δθεοεένζμο Βεκζγέθμο, μ μπμίμξ ακηζθήθεδηε πμθφ βνήβμνα ηα ζοβηνζηζηά 

πθεμκεηηήιαηα πμο αοηυ ιπμνμφζε κα πνμζδχζεζ ζηδ πχνα ιαξ, ζημ 

πθαίζζμ δζαιυνθςζδξ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ. Τπήνλακ υιςξ ζηδκ 

Δθθάδα ακηίζημζπεξ πνμζςπζηυηδηεξ πμο αζπμθήεδηακ ιε ηδ ζηναηδβζηή 

αλζμπμίδζδ ημο κέμο πθμο;  

 

ΚΟΠΟ 

 

 ημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζαηνζαήξ είκαζ δ ακάδεζλδ ηδξ αενμπμνζηήξ 

ζηναηδβζηήξ ζηέρδξ ζηδκ Δθθάδα. ε εεςνδηζηυ επίπεδμ ιε ηδ ιεθέηδ 

ζοββναιιάηςκ, άνενςκ ηαζ δδιμζζεοιάηςκ Δθθήκςκ, ζηζξ ανπέξ ημο 20μο 

αζχκα έςξ ηαζ ημκ Μεζμπυθειμ. ημ πθαίζζμ ηδξ ηναηζςηζηήξ ηναηδβζηήξ, 

ιεθεηχκηαξ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ Αενμπμνίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ 

Βαθηακζημφ Πμθέιμο, ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο ηαζ ηδξ Μζηναζζαηζηήξ 

Δηζηναηείαξ. Σέθμξ, πνμαάθθμκηαξ εκδεζηηζηά ηζξ ηνζαέξ ηαζ γοιχζεζξ πμο 

πνμηθήεδηακ ζε ζηναηζςηζηυ ηαζ πμθζηζηυ επίπεδμ, βφνς απυ ημ ζηναηδβζηυ 

νυθμ ηδξ Αενμπμνίαξ ζε εκδεπυιεκδ ζφνναλδ, ιεηά ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ 

Αενμπμνίαξ απυ ημκ Δθεοεένζμ Βεκζγέθμ. 

 

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ  

 

 Γζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ενβαζίαξ, μ ακαβκχζηδξ εα πνέπεζ κα 

βκςνίγεζ ηζξ έκκμζεξ ηδξ Τρδθήξ ηναηδβζηήξ, ηςκ ζοκηεθεζηχκ ζζπφμξ ημο 

ηνάημοξ ηαζ ηδξ ηναηζςηζηήξ ηναηδβζηήξ.  

 

 Δπίζδξ, βζα κα ακηζθδθεεί ηδ ζδιαζία ηδξ πναβιαηείαξ ημο Θαζνάηδ, 

εα πνέπεζ κα έπεζ οπυρδ ημο υηζ ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα (1900-5), ημ 

ζφκμθμ ημο παβηυζιζμο επζζηδιμκζημφ ηυζιμο εεςνμφζε υηζ ιυκμ ημ 

αενυζηαημ είπε ιέθθμκ ηυζμ βζα πμθειζημφξ υζμ ηαζ βζα εζνδκζημφξ ζημπμφξ 

ηαζ υηζ ακ ηαζ οπήνπακ πεηοπδιέκεξ πηήζεζξ ιε ακειμπθάκα, μοδείξ είπε 

ηαηαθένεζ κα πεηάλεζ αοηυκμιδ επακδνςιέκδ πηήζδ. ηδ Γαθθία, ιέπνζ ημ 

1908, -πμο ήηακ ημ ηέκηνμ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ελεθίλεςκ- ακ ηαζ πμηέ δεκ 

αιθζζαήηδζακ ηζξ πνμυδμοξ ηςκ αδεθθχκ Wright υζμκ αθμνά ηδκ 
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ηεθεζμπμίδζδ ημο αλεκνπιΪλνπ, δελ πέζηεπαλ όηη νη Wright εέραλ 

θαηαζθεπΪζεη πεηπρεκΫλν αεξνπιΪλν. ηζξ ΖΠΑ ηδκ ίδζα πενίμδμ, μζ 

εθδιενίδεξ ηναημφζακ επζθοθάλεζξ ακ είπε ηαηαζηεοαζηεί επζηοπδιέκμξ 

ηφπμξ πηδηζηήξ ιδπακήξ, αανφηενδξ ημο αένα, πμο πεημφζε αοηυκμια ιε 

πζθυημ! 

 

 Πανάθθδθα, μ ακαβκχζηδξ εα ήηακ επζεοιδηυ κα ακαηνέλεζ ζηζξ πζμ 

βκςζηέξ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ηδξ αενμπμνζηήξ ζηναηδβζηήξ υπςξ 

εηθνάζηδηακ ηδ δεηαεηία ημο ‟30. Δκδεζηηζηά, μ Douhet, εεςνμφζε υηζ ημ 

αενμπθάκμ ελαζηίαξ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ήηακ έκα επζεεηζηυ 

υπθμ ημ μπμίμ δεκ εα ιπμνμφζε κα ημ ζηαιαηήζεζ δ ακηίπαθδ αενάιοκα ηαζ 

επμιέκςξ ιπμνμφζε κα πεηφπεζ ημκ εκαένζμ έθεβπμ, πμο ήηακ ακαβηαία αθθά 

ηαζ ζηακή ζοκεήηδ βζα ηδ κίηδ ζε λδνά ηαζ εάθαζζα. οκεπχξ, δ δζάεεζδ 

πυνςκ ηαηά ημκ Douhet βζα ηδκ αενάιοκα ήηακ ζπαηάθδ ηαζ επεζδή δ 

απμζημθή ηςκ εκαένζςκ δοκάιεςκ ήηακ δζάθμνδ ηςκ άθθςκ πθςκ, εα 

έπνεπε κα δδιζμονβδεεί ιζα ακελάνηδηδ Πμθειζηή Αενμπμνία. Ένβμ ηδξ εα 

ήηακ δ ηαηαζηνμθή ηςκ αζηζηχκ ηαζ αζμιδπακζηχκ ηέκηνςκ ηδξ ακηίπαθδξ 

πχναξ ιε ακηζηεζιεκζηυ ζημπυ (ΑΝΚ) ηδκ ηαηαννάηςζδ ημο δεζημφ ημο 

άιαπμο πθδεοζιμφ πμο εα μδδβμφζε ζε ζοκεδημθυβδζδ ημο ακηζπάθμο. 

 

 Ακηίζημζπα, μ Mitchell ήηακ οπένιαπμξ ηδξ ακελάνηδηδξ Πμθειζηήξ 

Αενμπμνίαξ ηαζ ηδξ ζδιαζίαξ ημο αενμπμνζημφ εθέβπμο ζηζξ εαθάζζζεξ ηαζ 

πενζαίεξ επζπεζνήζεζξ. οβηεηνζιέκα, εεςνμφζε υηζ δ αενμπμνζηή ηονζανπία 

εα επζηοβπακυηακ ιε ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ακηίπαθδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ 

ηαζ υηζ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ δεκ εα έπνεπε κα είκαζ 

μζ επενζηέξ Έκμπθεξ Γοκάιεζξ (ΔΓ) αθθά ηα «κεονζηά ηέκηνα» ημο επενζημφ 

ηνάημοξ3. 

 

  

                                                
3
 Κμθζυπμοθμξ Κςκ/κμξ, Ζ ηξαηεγηθή θέςε από ηελ Αξραηόηεηα έσο ήκεξα, Αεήκα, 

Πμζυηδηα, ζ. 227-234. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄: ΟΗ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 20νπ ΑΗΧΝΑ  

 

Ζ δηακόξθσζε ηεο «Αεξνπνξηθάο ΗδΫαο» 

 

 Αεξνπνξηθά Λνγνηερλέα 

 

 Ζ ακάπηολδ ηδξ ζηναηζςηζηήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ δ εθεφνεζδ ημο 

αενμζηάημο ηαζ ανβυηενα ημο αενμπθάκμο, εκέπκεοζακ ζε δζεεκέξ επίπεδμ, 

ηονίςξ απυ ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα ηαζ ιεηά, θμβμηέπκεξ ηαζ ιεθεηδηέξ κα 

αζπμθδεμφκ ιε ηδ ιεθθμκηζηή ιμνθή ηςκ επενπυιεκςκ πμθέιςκ. Σμ 

απμηέθεζια ήηακ κα βναθημφκ ιεθέηεξ ηαζ κα δδιμζζεοημφκ άνενα, 

πναβιαηείεξ, ηαεχξ ηαζ ένβα επζζηδιμκζηήξ θακηαζίαξ βζα ημ εέια αοηυ. 

διακηζηυηενα εεςνμφκηαζ ημ ένβμ ημο Ivan Bloch Is War Now Impossible?, 

ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηδ νίρδ εηνδηηζηχκ απυ ηα αενυζηαηα, αθθά ηαζ ζημ 

πθαίζζμ ημο θακηαζηζημφ, ηα ένβα ηςκ Sir George Chesney The Battle of 

Dorking ηαζ ημο Erksine Childers The Riddle of the Sand ή ημο Emile Driant 

ηαζ ημο Ημοθίμο Βενκ, ηα μπμία εεςνμφκηαζ ηθαζζζηά ηαζ δδιμζζεφηδηακ ζε 

ζοκέπεζεξ ζηζξ εθδιενίδεξ ή ζε κεακζηά πενζμδζηά (juveniles), αθθά ηαζ ςξ 

αοημηεθή αζαθία4. 

 

 Ζ πνυμδμξ ηςκ επζζηδιχκ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, χεδζε 

πμθθμφξ ζηδκ πεπμίεδζδ υηζ μζ ακςηένς εθεονέζεζξ/ελεθίλεζξ εα ζοκέααθακ 

ζηδ αεθηίςζδ ηδξ ημζκςκίαξ. Θεςνμφζακ υηζ ηα αενμζηάθδ εα 

δδιζμονβμφζακ ιζα ημζκςκία πςνίξ ζφκμνα, υπμο ηα αβαεά ηαζ μζ βκχζεζξ εα 

δζαηζκμφκηακ εθεφεενα, εκχ πμθθμί οπμζηήνζγακ υηζ δ ηαηαζηνεπηζηυηδηα ημο 

αενμπμνζημφ πθμο εα ήηακ ηέημζα πμο εα ηαεζζημφζε αδφκαηδ ηδκ έηνδλδ 

εκυξ ιεθθμκηζημφ πμθέιμο5. αθχξ οπήνπε δζαθμνεηζηυξ ααειυξ ακηίδναζδξ 

                                                
4
 Βμβζαηγήξ Γδιήηνζμξ, Ζ Δηζαγσγή ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξηθήο Σερλνινγίαο ζηελ Διιάδα 

1912-1940, Γζδαηημνζηή Γζαηνζαή, Αεήκα, ΔΜΠ, 2009, ζ. 108-117. 
5
 Δδχ παναηδνμφιε μιμζυηδηα ιε ηδκ ακηίθδρδ πμο έπμοκ ζηδκ ιεηαροπνμπμθειζηή επμπή 

μζ δνχκηεξ ημο δζεεκμφξ ζοζηήιαημξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαημπή πονδκζηχκ υπθςκ. ζα ηνάηδ 
δζαεέημοκ πονδκζηά εεςνμφκ υηζ έπμοκ ζηακή απμηνεπηζηή δφκαιδ έκακηζ μπμζμοδήπμηε 
ακηζπάθμο. Δπμιέκςξ, δ ηαημπή ημοξ είκαζ πανάβμκηαξ δζαηήνδζδξ ηδξ εζνήκδξ, ηαη‟ 
ακηζζημζπία ιε ηζξ οπεναζζζυδμλεξ ακηζθήρεζξ πμο ηαθθζένβδζε δ ακάπηολδ ημο αενμπμνζημφ 
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ιεηαλφ ΖΠΑ ηαζ Δονχπδξ, ηαζ δζαθμνεηζηέξ πνμζθαιαάκμοζεξ ακά πχνα. Γζα 

πανάδεζβια, ζηζξ ααθηακζηέξ πχνεξ, ημ αενμπθάκμ ζοζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ 

ελφρςζδ ημο εεκζημφ ηφνμοξ, μδδβχκηαξ ζε δδιυζζμοξ ενάκμοξ οπέν ηδξ 

Αενμπμνίαξ, ιε ακάθμβδ οπμζηήνζλδ απυ ημκ Σφπμ. Σμ αέααζμ είκαζ υηζ ημ 

αενμπθάκμ ηαζ ηα αενυπθμζα βεκζηυηενα, δδιζμφνβδζακ νζγζηέξ αθθαβέξ ζημκ 

ηνυπμ πμο μζ ημζκςκίεξ ακηζιεηχπζγακ ημκ ηυζιμ6.  

 

 Ζ Δθθάδα, μοζζαζηζηά ζηζξ ανπέξ ημο 20μο αζχκα, ανπίγεζ κα αζπμθείηαζ 

ιε ηδκ αενμπμνζηή ηεπκμθμβία, ηζξ δζεεκείξ ελεθίλεζξ ηαζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ 

πνμμπηζηέξ πνήζδξ ηςκ αενμζηαθχκ, ηονίςξ ιέζς άνενςκ ζε εθδιενίδεξ 

ηαζ πενζμδζηά πμο ακαπανήβαβακ εονςπασηά δδιμζζεφιαηα ηαζ ελέθναγακ ηζξ 

ακδζοπίεξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ. ιςξ, ηα πενζζζυηενα άνενα 

επζηεκηνςκυηακ ζηδκ αθήβδζδ δζαθυνςκ βεβμκυηςκ ηδξ επζηαζνυηδηαξ, 

ζδζαίηενα αοηά πμο αθμνμφζακ αενμπμνζηά αηοπήιαηα ηαζ πηήζεζξ 

επζδείλεςξ, ηονίςξ βζα υζεξ εα θάιαακακ πχνα ζηδκ Αεήκα. Βεααίςξ, 

οπήνλακ ηαζ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ αοηχκ ηςκ ακαηαθφρεςκ βζα 

πμθειζημφξ ζημπμφξ, ηζξ μπμίεξ εα ακαθένμοιε ζηδ ζοκέπεζα. Απυ ημοξ 

ζδιακηζηυηενμοξ ιεθεηδηέξ ηδξ ελέθζλδξ ημο αενμπμνζημφ υπθμο παβημζιίςξ, 

είκαζ μ οπμθμπαβυξ Πνςηεζίθαμξ Θαζνάηδξ, μ μπμίμξ εηδίδεζ ημ 1905 ιζα 

ελαζνεηζηή ιεθέηδ βζα ηδ ζηναηζςηζηή πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ, αθθά ηαζ βζα ηζξ 

πνμμπηζηέξ ημο αενμπμνζημφ υπθμο, ζφιθςκα ιε ηα ηεθεοηαία ζημζπεία πμο 

είπε ζηδ δζάεεζή ημο. Με ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ εα ελεηάζμοιε επίζδξ ηα 

δδιμζζεφιαηα ημο κμιζημφ Αθθνέδνμο Αεακαζμφθζα. 

 

 Οοζζαζηζηά, ιεηά ημ πέναξ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, πμθθμί 

ζηναηζςηζημί αζπμθήεδηακ ζοζηδιαηζηυηενα ιε ηζξ εεςνίεξ πενί αενμπμνζηήξ 

ζζπφμξ, υπςξ μζ Βνεηακμί Hugh Trenchard ηαζ Frederic Sykes, μ Ηηαθυξ Giulio 

Douhet ηαζ μζ Αιενζηακμί William (Billy) Mitchel ηαζ Alexander de Seversky. 

Βεααίςξ, οπήνπακ ηαζ άθθμζ θζβυηενμ βκςζημί, υπςξ μ Βνεηακυξ J.M.Spaight, 

μζ Γάθθμζ ζπμθζαζηέξ ημο Douhet, P. Vauthier ηαζ Camille Rougeron, μ 

πνμπμθειζηυξ Γάθθμξ οπμονβυξ Αενμπμνίαξ Pierre Cot ηαζ Γενιακμί υπςξ μ 

                                                                                                                                       
υπθμο ζηζξ ανπέξ ημο 20

μο
 αζχκα, ελ αζηίαξ ηδξ ηαηαζηνμθζηυηδηαξ πμο δοκδηζηά ιπμνμφζε 

κα πνμηαθέζεζ.  
6
 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 121-5. 
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ζηναηδβυξ Hans von Seeckt ηαζ μ Λμπαβυξ Hans Ritter7. ηδκ Δθθάδα, ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο Μεζμπμθέιμο, ανηεημί ζηναηζςηζημί ηαζ πμθζηζημί ιεθέηδζακ 

ηονίςξ ηα ένβα ημο Douhet ηαζ ημο Mitchel, επδνεάζηδηακ απυ ηζξ εέζεζξ ημοξ 

ηαζ πνμζπάεδζακ είηε κα πνμαθέρμοκ ηδκ ελέθζλδ εκυξ ιεθθμκηζημφ πμθέιμο 

είηε κα δζαιμνθχζμοκ ηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ μνεή πνήζδ ημο 

αενμπμνζημφ υπθμο, υπςξ μ επζζιδκαβυξ Γδιήηνζμξ Καιπένμξ (πνχημξ 

Έθθδκαξ ζηναηζςηζηυξ αενμπυνμξ), μ Αθέλακδνμξ Εάκκαξ (πνχημξ 

Τθοπμονβυξ Αενμπμνίαξ ηδξ Δθθάδαξ), μ ακηζζοκηαβιαηάνπδξ Πεγζημφ 

Πακαβζχηδξ Γαγήξ, μ ζιδκαβυξ ηέθακμξ Εχημξ η.ά. 

 

 Ο Κνξαάο θαη ε Αεξνπνξέα 

 

 Ζ πνχηδ βκςζηή ακαθμνά απυ Έθθδκα ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ πηήζδξ 

απυ ημκ άκενςπμ ηαζ μζ πνμμπηζηέξ πμο ακαδφμκηακ βζα ηδκ εζνήκδ ηαζ ημκ 

πυθειμ, πνμένπεηαζ απυ ημκ ηονζυηενμ εηπνυζςπμ ημο εθθδκζημφ 

δζαθςηζζιμφ, Αδαιάκηζμ Κμναή. ε επζζημθή ημο ιε διενμιδκία 10 

Αοβμφζημο 17868 πμο απεοεφκεηαζ ζημκ θίθμ ημο Πνςημράθηδ πμο δζέιεκε 

ζηδ ιφνκδ, ημκ εκδιενχκεζ βζα ηδ κέα εθεφνεζδ, ημ αενυζηαημ, ημ μπμίμ ηδκ 

επμπή εηείκδ ζηδ Γαθθία έθενε ημ υκμια ηςκ εθεονεηχκ ημο, δδθαδή ηςκ 

αδεθθχκ «Μμββμθθζένςκ» (Montgolfier). Ο Υζχηδξ θυβζμξ πενζβνάθεζ ηδ κέα 

εθεφνεζδ ηαζ ακαθένεηαζ ζηα πεζνάιαηα πμο δζελήπεδζακ ζηδκ Αηαδδιία ηςκ 

Πανζζίςκ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ πηήζδ ηςκ θοζζηχκ Κανυθμο ηαζ Ρμαένημο, μζ 

μπμίμζ πένα απυ ηδκ ακφρςζή ημοξ ζηα 9000 πυδζα, απμιαηνφκεδηακ απυ 

ημ Πανίζζ ηαηά εκκέα βαθθζηέξ θεφβεξ9 ιε ζδζαίηενα ορδθή ηαπφηδηα, δ μπμία 

«…δελ δύλαηαη λα ζπγθξηζή κήηε απηή ησλ νξλίζσλ…». ηδ ζοκέπεζα ημκίγεζ 

ηδκ ακάβηδ κα εθεονεεεί ηνυπμξ κα πδδαθζμοπδεεί ημ αενυζηαημ, χζηε κα 

ιπμνεί κα ηαηεοεφκεηαζ μ ακααάηδξ εηεί πμο επζεοιεί. Σμ ζδιακηζηυ ηαηά ημκ 

Έθθδκα δζαθςηζζηή, είκαζ υηζ ακηζθήθεδηε ηζξ ςθέθεζεξ πμο ιπμνεί κα 

πνμηφρμοκ βζα ηδκ ακενςπυηδηα, εθ‟ υζμκ ηαηαζηεί δοκαηυξ μ έθεβπμξ ηδξ 

                                                
7
 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 144. 

8
 θεξ μζ διενμιδκίεξ πμο αθμνμφκ βεβμκυηα ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηζξ ΖΠΑ είκαζ ιε ημ Νέμ 

διενμθυβζμ (Γνδβμνζακυ), εκχ αοηά ζηδκ Δθθάδα ιέπνζ ηαζ ημ 1924 είκαζ ιε ημ Παθαζυ 
διενμθυβζμ (Ημοθζακυ). Έηζζ μζ διενμιδκίεξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ 13 διένεξ πίζς απυ ηζξ 
ακηίζημζπεξ ζηδ Γφζδ.  
9
 Ζ βαθθζηή θεφβα ζζμφηαζ ιε 4 πθι, δ αββθζηή ιε 5,57 ηαζ δ καοηζηή ιε 5,558 πθι. 
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δζεφεοκζήξ ημο, αθθά ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ πνήζδξ ημο βζα ζηναηζςηζημφξ 

ζημπμφξ.  

 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εεςνεί υηζ εα ιπμνμφζακ κα ημ εηιεηαθθεοημφκ βζα 

ιεηαθμνζημφξ ηαζ επζημζκςκζαημφξ ζημπμφξ, βζα ιεηεςνμθμβζηέξ 

παναηδνήζεζξ, εκχ εεςνεί υηζ αηυια ηαζ ακ δεκ ηαηαζηεί δοκαηή δ δζεφεοκζή 

ημοξ, εα ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζδεεί ζε πενίπηςζδ πμθζμνηίαξ βζα ηδκ 

ηαηυπηεοζδ ηςκ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ ζηναημπέδςκ10. Δπμιέκςξ, 

ήδδ απυ ηα πνχζια πνυκζα ηδξ αενμπθμΐαξ, δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα 

ακηζθήθεδηε ηδ δοκαιζηή ηδξ κέαξ εθεφνεζδξ, ηυζμ βζα εζνδκζημφξ υζμ ηαζ βζα 

ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ ηαζ ακάιεζά ημοξ πνςημζηάηδζε μ Έθθδκαξ θυβζμξ, 

πνςημπυνμξ ημο εθθδκζημφ δζαθςηζζιμφ Αδαιάκηζμξ Κμναήξ.  

 

 Ο Αιά ΠαζΪο θαη ε αεξνζηαηηθά ζθαέξα 

 

 Ζ πνχηδ πνμζπάεεζα ηαηαζηεοήξ ηαζ ακφρςζδξ αενυζηαημο ζημκ 

εθθαδζηυ πχνμ, έβζκε ζηα Ηςάκκζκα ημ 1803, απυ ηάπμζμκ Έθθδκα μκυιαηζ 

Παπχιδ πμο ηαηαβυηακ απυ ημ οννάημ ηδξ Ζπείνμο11. Ο Αθή Παζάξ πανά 

ηδκ έθθεζρδ ιυνθςζδξ, είπε έκημκεξ επζζηδιμκζηέξ ακδζοπίεξ ηαζ δεκ ήεεθε 

κα οζηενεί έκακηζ ηςκ άθθςκ εονςπασηχκ δοκάιεςκ. Σαοηυπνμκα, 

ζοκενβάζηδηε ιε άθθμοξ δζμζηδηέξ-ημπάνπεξ, υπςξ ημκ Οζιάκ Παζαάκμβθμο 

ημο Βζδζκίμο, ημκ Μεπιέη Αθή ηδξ Αζβφπημο ιαγί ιε ημκ ζμοθηάκμ εθίι (1789-

1808) ηαζ ημκ Ναπμθέμκηα εκάκηζα ζημοξ Ρχζμοξ, ζημ πθαίζζμ ηςκ 

βεςπμθζηζηχκ ημοξ ζοιθενυκηςκ, εκχ ζηδκ πμνεία επζδίςλε κα 

ακελανηδημπμζδεεί απυ ηδκ Πφθδ. Δίπε οζμεεηήζεζ εηζοβπνμκζζηζηέξ πναηηζηέξ 

ζημ πμθζηζηυ-δζπθςιαηζηυ ηαζ ηεπκμθμβζηυ-ζηναηζςηζηυ πεδίμ12. 

 

                                                
10

 Καηζάκδξ Μζπάθδξ, Κείκελα Αεξνπνξηθήο Λνγνηερλίαο, ηαιμφθδξ: Πεζναζάξ 1991, ζεθ 73-
75. 
11

Ο Κνοζηάθθδξ ηαζ ημ Ανπείμ Γμονμφηδ ζζπονίγμκηαζ υηζ δ ηαηαβςβή ημο ήηακ απυ ημοξ 
Καθαννφηεξ. Ηζημνζηά Ανπεία Μμοζείμο Μπεκάηδ, Οζημβεκεζαηυ ανπείμ Γμονμφηδ, αν. εζζ. 
144/1, 144/4 ηαζ 144/38. Δπίζδξ, ζημ Γ. Μμογάηδξ, «Απυ ημ αενυζηαημ ιέπνζ ηδκ 
ηοπμβναθία», Πνεαεγάκζηα Υνμκζηά, η.14, 1947, ζ. 41-45. 
12

 Κςκζηακηαημπμφθμο Αββεθζηή, «Οεςιακζηή Αοημηναημνία, Ήπεζνμξ, 1819», 08/08/2010. 
http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2010/08/blog-post_5306.html  
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 Ο Κςκζηακηίκμξ Παπχιδξ, βκςζηυξ θοζζημπδιζηυξ ηαζ βζαηνυξ, 

αμδεμφζε πναηηζηά ζηδκ ακάπηολδ ημο πκεφιαημξ ζηδκ πενζμπή ημο, πμο βζα 

ηα δεδμιέκα ηδξ επμπήξ ημ πςνζυ ημο δζέεεηε εκηοπςζζαηέξ αζαθζμεήηεξ ηαζ 

είπε ζδζαίηενδ ειπμνζηή ηίκδζδ 13 . Σμ εβπείνδια ηαηαζηεοήξ αενμζηάημο, 

ηαηαβνάθδηε απυ ημκ ζαηνυ ημο Αθή Παζά ηαζ πμζδηή Ανζζημηέθδ Βαθαςνίηδ, 

ζε 150 ζηίπμοξ ζημ ζαηονζηυ πμίδια ιε ηίηθμ «Ζ εκ Ηςακκίκμζξ πενί ημ 1803 

Αενμζηαηζηή θαίνα». Ζ επζπείνδζδ είπε μνβακςεεί αάζεζ ηςκ βαθθζηχκ 

πνμηφπςκ ηαζ δ πηήζδ ημο αενυζηαημο ζπεδζάζηδηε κα πναβιαημπμζδεεί ζηα 

πενίπςνα ηςκ Ηςακκίκςκ, εηεί υπμο ανίζηεηαζ ημ ζδιενζκυ αενμδνυιζμ. Ο 

ίδζμξ μ Παπχιδξ επζαζαάζεδηε ζ‟ αοηυ, ημ μπμίμ υιςξ ελαζηίαξ ηαηχκ 

πεζνζζιχκ, ηδκ λαθκζηή νζπή ακέιμο ηαζ ηδκ απεζνία ηςκ αμδεχκ ημο, βφνζζε 

απυημια ηαζ άνπαλε θςηζά πνζκ ανπίζεζ κα ακορχκεηαζ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

δείπκεζ ημ ζηναηδβζηυ πκεφια ημο Αθή Παζά, πζεακυ βζα θυβμοξ πνμαμθήξ 

ζζπφμξ αθθά ηαζ βζα ηοπυκ πμθειζηή πνήζδ ηςκ αενυζηαηςκ, ηαεχξ είπε 

ανπίζεζ κα αλζμπμζείηαζ ήδδ απυ ηζξ εονςπασηέξ ηαζ ηονίςξ ηζξ βαθθζηέξ 

δοκάιεζξ14. 

 

 Henri Beudet & Eduard Spelterini 

 

 Σα αενυζηαηα, ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο 19μο αζχκα, πνδζζιμπμζήεδηακ 

ςξ ακηζηείιεκα επζδείλεςκ ηυζμ ζηδκ Δονχπδ, υζμ ηαζ ζηδκ Αιενζηή. Πμθθμί 

«αενμκαφηεξ» εηηεθμφζακ ακορχζεζξ ιε πνδιαηζηυ ακηίηζιμ 15 . Ο πνχημξ 

«αενμκαφηδξ» πμο επζζηέθεδηε ηαζ πέηαλε ζηδκ εθεφεενδ Δθθάδα, ζηδκ 

Αεήκα, ήηακ μ Γάθθμξ Henri Beudet (Βςδέ), ημ 1873, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

πενζμδείαξ ημο ζε δζάθμνεξ ααθηακζηέξ πυθεζξ ιεηαλφ 1872 ηαζ 1885. πεηζηή 

ακαθμνά ημο βεβμκυημξ οπάνπεζ επζβναιιαηζηά ζημκ Σφπμ ηδξ επμπήξ, υπμο 

ακαθένεηαζ υηζ ημ απυβεοια ηδξ 13δξ Απνζθίμο ημο 1873 εηηέθεζε ζηδκ Αεήκα 

ακφρςζδ ιε αενυζηαημ, δ μπμία πνμηάθεζε ημ έκημκμ εκδζαθένμκ ηςκ 

                                                
13

 Ακαθμνέξ ηςκ πενζδβδηχκ ηδξ επμπήξ, Leake 1815 ηαζ Pouqueville 1818. φιθςκα ιε ημκ 
Γ. Μμοζηάηδ, ακάθμβδ ηαηαβναθή οπάνπεζ απυ ημκ Καθανοηζχηδ ζηδκ ηαηαβςβή ζζημνζηυ 
ηαζ πνςεοπμονβυ πονίδςκα Λάιπνμο, ζ.41. 
14

 Πνχηδ πνήζδ ηςκ δέζιζςκ αενμζηάηςκ βζα πμθειζημφξ ζημπμφξ έβζκε απυ ημκ Κμοηέθ 
(Coutelle) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ, ζημ Maubeuge, ζηζξ 2 Ημοκίμο 1794. 
Θαζνάηδξ, ζεθ. 12-13. 
15

 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 93. 
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Αεδκαίςκ, ακ ηαζ δζήνηεζε ιυθζξ πέκηε θεπηά16. Νέα απυπεζνα ημο Beudet κα 

ακορςεεί ιε ημ αενυζηαηυ ημο ιαηαζχεδηε θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ17. Μζα 

δεηαεηία πενίπμο ανβυηενα, ημ 1885, έκαξ άβκςζημξ αενμκαφηδξ (ίζςξ ήηακ 

λακά μ Beudet) εηηέθεζε ακφρςζδ ζηδκ Αεήκα ιε αενυζηαημ, ζηδκ μπμία 

ιεηείπε ςξ επζαάηδξ μ Σμφνημξ αηυθμοεμξ ζηδκ Δθθάδα, Seyfullah Παζά. 

Αοηυξ ανήηε ηδκ εοηαζνία κα εηηεθέζεζ ηαηυπηεοζδ ημο εδάθμοξ ηαζ μζ 

πθδνμθμνίεξ πμο ζοκέθελε, πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημκ ίδζμ ζημκ 

εθθδκμημονηζηυ πυθειμ ημο 1897, ηαεχξ είπε ακαθάαεζ ηαεήημκηα 

Τπανπδβμφ ημο Δπζηεθείμο, ζδιαημδμηχκηαξ μοζζαζηζηά ηδκ πνχηδ 

ζηναηζςηζημφ εκδζαθένμκημξ πνήζδ αενμζηάημο ζηδκ Δθθάδα18. 

 

 Λίβα πνυκζα ανβυηενα, μ Δθαεηυξ Eduard Spelterini19, έκαξ απυ ημοξ 

πζμ βκςζημφξ ηοαενκήηεξ αενμζηάηςκ ηδξ επμπήξ ημο, υηακ απέηηδζε ημ 

1887 ημ δζηυ ημο αενυζηαημ, ηδκ «Οονακία», εηηέθεζε πηήζεζξ επίδεζλδξ 

ζπεδυκ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ. Έηζζ ημκ Απνίθζμ ημο 1890 επζζηέθεδηε ηδκ 

Αεήκα, εκχ θίβμ κςνίηενα είπε επζζηεθεεί ηαζ ηδ Θεζζαθμκίηδ, πμο ηεθμφζε 

αηυιδ οπυ ηδκ ηονζανπία ηδξ μεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ. Ο Spelterini ήηακ 

πνςημπυνμξ ηδξ αενμθςημβναθίαξ ηαζ ηνάαδλε πζθζάδεξ θςημβναθίεξ απυ 

ηα ιένδ πμο είπε επζζηεθηεί20. Με αθμνιή ηζξ πηήζεζξ πμο εηηέθεζε ζηδκ 

Αεήκα, μ εθθδκζηυξ Σφπμξ εζηίαζε ζημ ζδζαίηενμ αοηυ βεβμκυξ, εκχ 

επζβναιιαηζηά ακαθένεδηακ ζε πμθφ πνυζθαηα αενμπμνζηά αηοπήιαηα πμο 

ζοκέαδζακ ζηδ Γαθθία ηαζ ηδκ Βνεηακία, αθθά ηαζ ζηδ ζηναηζςηζηή πνήζδ ηςκ 

αενμζηάηςκ ζε πνμδβιέκεξ πχνεξ ηδξ επμπήξ ηαζ ηονίςξ ζηδκ Αοζηνία, δ 

μπμία ηυηε λεηίκδζε ηδ δδιζμονβία «Αενμκαοηζημφ χιαημξ». Γίκεηαζ ιία 

βεκζηή ακαθμνά ζηδ ζπμοδαζυηδηα ημο αενμζηάημο βζα πμθειζημφξ ζημπμφξ, 

βζα ηδ θεζημονβία αενμκαοηζημφ ζχιαημξ ζημοξ ζηναημφξ ηδξ Γενιακίαξ, 

Γαθθίαξ, Ρςζίαξ ηαζ Ηηαθίαξ, εκχ δίκμκηαζ ανηεηέξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ 

                                                
16

 Αεήκα, Αιήζεηα, 14-4-1873 ηαζ Υξόλνο, 14-4-1873. Δίκαζ δ πνχηδ θμνά πμο ηαηαβνάθεηαζ 
δ αηνζαήξ διενμιδκία επίδεζλδξ ημο αενμκαφηδ ζηδκ Δθθάδα. 
17

 Αεήκα, Αιήζεηα, 16-4-1873. 
18

 Βμβζαηγήξ Γδιήηνζμξ, «Ζ Δζζαβςβή ηδξ ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ ζηζξ Βαθηακζηέξ Υχνεξ», 
Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζε, Σεφπμξ 96, Γεηέιανζμξ 2012. 
19

 Καθθζηεπκζηυ ρεοδχκοιμ ημο Eduard Schweizer (1852-1931). 
20

Scheidegger & Spiess, Eduard Spelterini - Photographs of a Pioneer Balloonist, Zurich, 
2007, ζεθ.13. 
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εηπαίδεοζδ ηςκ Αοζηνζαηχκ αενμκαοηχκ. ιςξ, δεκ βίκεηαζ ηαιία ικεία βζα 

ηδκ ακάπηολδ ακάθμβμο αενμπμνζημφ ζχιαημξ ζηδκ Δθθάδα21.  

 

 ΘαηξΪθεο Πξσηεζέιανο 

 

 Δηζαγσγά 

 

 Ο οπμθμπαβυξ ημο πεγζημφ Πνςηεζίθαμξ Θαζνάηδξ, υηακ οπδνεημφζε 

ημ 1902 ζημ 1μ φκηαβια Πεγζημφ, δζαηάπεδηε ιαγί ιε άθθμοξ ηαηχηενμοξ 

αλζςιαηζημφξ ημο οκηάβιαημξ κα πναβιαημπμζήζμοκ δζάθμνεξ δζαθέλεζξ ζημ 

πνμζςπζηυ ημο οκηάβιαημξ. ημ πθαίζζμ αοηυ επέθελακ κα ακαδείλμοκ ημ 

ακηζηείιεκμ ηδξ Φοζζηήξ ηαζ ελέηαζακ εζδζηά ημ εέια ηδξ πνδζζιυηδηαξ ηςκ 

αενμζηάηςκ, ηαεχξ αοηυ ήηακ άβκςζημ γήηδια ιεηαλφ ηςκ ζοκαδέθθςκ 

ημοξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ αοηή δ δζαδζηαζία επζιυνθςζδξ ηςκ ζηεθεπχκ 

δζεηυπδ, μζ ζοβηεηνζιέκμζ αλζςιαηζημί ζοκέπζζακ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

ιεθέηδξ αοηήξ, ηδκ μπμία απμθάζζζακ κα εηδχζμοκ, επζδζχημκηαξ κα ιδκ 

θάαεζ ηαεανά επζζηδιμκζηή πνμζά, χζηε κα βίκεζ εφθδπηδ απυ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ημοξ.  

 Αοηυ πμο ζδζαίηενα ημοξ παναηίκδζε ήηακ ημ βεβμκυξ υηζ παν‟ υηζ ημ 

αενυζηαημ είπε εθεονεεεί απυ ημ 1783, δεκ οπήνπε ζπεηζηή εθθδκζηή 

αζαθζμβναθία. Έηζζ, δε βκχνζγακ ηα ζηεθέπδ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ ηδ 

πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ, ηδκ ακηίζημζπδ φπανλδ 

ηαζ θεζημονβία ζηναηζςηζηήξ αενμδνμιζηήξ οπδνεζίαξ ζε άθθα ηνάηδ, ηδ 

ιμνθή ηδξ μνβάκςζήξ ημοξ. Δπίζδξ, οπήνπε άβκμζα βζα ηζξ επζζηδιμκζηέξ 

πνμζπάεεζεξ πμο είπακ δζελαπεεί ή ανίζημκηακ ζε ελέθζλδ βζα ηδκ επίθοζδ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ «ιεηεςνμπμνίαξ» ηαζ βζα ηδκ απυηηδζδ ηδξ ζηακυηδηαξ 

δζεφεοκζή ημοξ ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ βκχζδξ βζα ηδκ ακφρςζδ εθεφεενςκ 

αενμζηάηςκ ζε μνεζκή πχνα, ηάηζ πμο είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ηδκ 

Δθθάδα22. Δπζπθέμκ, ζηδ ιεθέηδ ημο Θαζνάηδ βίκεηαζ δ πνχηδ ακαθμνά ζηα 

                                                
21

 Αεήκα, Αθξόπνιηο, «Αενμκαφηαζ ζηναηζχηαζ εκ Αοζηνία», 13-4-1890. 
22

 Σα ζοιπενάζιαηα ζηα μπμία ακαθένεηαζ μ Θαζνάηδξ είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ένεοκεξ ημο 
Γάθθμο ιδπακζημφ Voyer ζημ πενζμδζηυ «Revue du Genie» ημ 1890. Θαζνάηδξ Πνςηεζίθαμξ, 
Αεξόζηαηα θαη ηξαηησηηθή Αεξνδξνκία ελ Γαιιία θαη Αιιαρνύ, Αεήκδζζ, Σφπμζξ Τπμονβείμο 
ηναηζςηζηχκ, 1905. 
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εθθδκζηά πνμκζηά - ηαζ ιάθζζηα ειπενζζηαηςιέκδ- ζηζξ πηδηζηέξ ιδπακέξ23 ηαζ 

ζδζαίηενα ηζξ αανφηενεξ ημο αένα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μ Θαζνάηδξ ζζπονίγεηαζ υηζ 

δ πηήζδ ηςκ αδεθθχκ Wright, ημκ Γεηέιανζμ ημο 1903, ήηακ επζηοπήξ ηαζ υηζ 

«…Ζ εκέξα ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 1903 δύλαηαη λα ζεσξεζή σο εκέξα, θαζ’ ήλ 

ην πξώηνλ πηεηηθή κεραλή επηβαηεγόο όλησο έπηε…», υηακ ημ βεβμκυξ αοηυ 

ήηακ αηυια αιθζζαδηήζζιμ, ηυζμ ζηζξ ΖΠΑ υζμ ηαζ ζηδκ Δονχπδ, απυ ημοξ 

ζπεηζηά θίβμοξ πμο ημ βκχνζγακ24! 

 

 Ο Θαζνάηδξ εηθνάγεζ ηδ εοπή, ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαδζμνβάκςζδξ ημο 

ζηναηεφιαημξ, υπςξ δ παηνίδα πνμιδεεοηεί οθζηυ «αενμδνμιίαξ» χζηε κα 

μνβακχζεζ εζδζηυ ζχια «αενμδνυιςκ», απμηηχκηαξ έηζζ ζοβηνζηζηυ 

ζηναηζςηζηυ πθεμκέηηδια έκακηζ ηςκ άθθςκ ηναηχκ ηδξ Βαθηακζηήξ. Θεςνεί 

υηζ ζε εκδεπυιεκδ πμθειζηή ζφνναλδ ιε ηζξ υιμνεξ πχνεξ, μ διέηενμξ 

ζηναηυξ έπμκηαξ ηαθά μνβακςιέκδ αενμπμνζηή οπδνεζία, εα έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα πανέπεζ ζηδ δζμίηδζδ πθδνμθμνίεξ ηαπφηενα, αζθαθέζηενα ηαζ 

πζμ αηνζαείξ απυ ημοξ ακηζπάθμοξ. Αοηυ εα επζηνέρεζ ζηα εθθδκζηά 

ζηναηεφιαηα κα εηηεθμφκ ημοξ ηαηάθθδθμοξ εθζβιμφξ, κα παίνκμοκ ηζξ 

απαναίηδηεξ πνμθοθάλεζξ έκακηζ ηςκ ηζκδφκςκ πμο εα πανμοζζάγμκηαζ ηαζ κα 

επζηίεεκηαζ υπμηε είκαζ ημ δέμκ. Ο Θαζνάηδξ εεςνεί ελαζνεηζηά ζδιακηζηή ηδ 

ζοιαμθή ηςκ πηδηζηχκ ιέζςκ βζα ηδκ πηχζδ ημο δεζημφ ημο επενμφ, 

θένκμκηαξ ςξ πανάδεζβια ημκ Πυθειμ ηςκ Μπυενξ (1898-1902). Πανάθθδθα, 

ημκίγεζ υηζ εεςνεί άηαζνδ ηδκ πνμζπάεεζα κα ζοβηνίκεζ ημ οθζηυ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ δζάθμνα ζφβπνμκα ηνάηδ, ζε πενίπηςζδ πμο δ Δθθάδα εα 

επζδίςηε ηδκ πνμιήεεζα ημο ηαηαθθδθυηενμο οθζημφ, θυβς ηςκ ζοκεπχκ 

ηνμπμπμζήζεςκ πμο αοηυ οθίζηαηαζ, ελαζηίαξ ηδξ ζοκεπμφξ ακάπηολδξ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ. Δπίζδξ, γηα πξώηε θνξΪ ζηελ ΔιιΪδα αλαιακβΪλεη λα 

ζπληΪμεη θαηΪιιειν αεξνπνξηθό ιεμηθό ααζζγυιεκμξ ζηα θελζηά ημο 

Άκεζιμο Γαγή, ημο ηέθακμο Βογακηίμο ηαζ ημο αηεθθανίμο25, ηαεχξ δεκ 

οπήνπε αηυιδ ζηδ πχνα ιαξ ηαιία ζπεηζηή πνμζπάεεζα. 

 

                                                
23

 Θαζνάηδξ, ζ. α-β. 
24

 ημ ίδζμ, ζ 154. 
25

 ημ ίδζμ, ζ δ-γ. 



12 
 

 Ο Θαζνάηδξ, ανπζηά ιαξ δίκεζ παναζηαηζηά ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ 

αδεθθχκ Μμββμθθζέ (Montgolfier) κα ιζιδεμφκ ιε ημ πνχημ αενυζηαημ ηδ 

θφζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ ακφρςζδ ηςκ μνμβναθζηχκ κεθχκ, ηζξ δοζημθίεξ 

πμο ακηζιεηχπζζακ ηαζ ηα πεζνάιαηα πμο ζοκεπίζηδηακ απυ άθθα 

πνςημπυνα πκεφιαηα. Ακάιεζα ζηα άθθα αθδβείηαζ ηδκ ακφρςζδ εκυξ 

ημθμζζζαίμο αενμζηάημο οπυ ημκ Garnerin ηαηά ηδ ζηέρδ ημο αοημηνάημνα 

Ναπμθέμκηα, ζηζξ 16 Γεηειανίμο 1804, ημ μπμίμ δζήκοζε ηδκ απυζηαζδ απυ 

ηδκ Πακαβία ηςκ Πανζζίςκ ζηδ Ηηαθία. Πέναζε πμθφ ημκηά απυ ημ Βαηζηακυ, 

υιςξ ημ ζηέιια πμο οπήνπε πάκς ζημ αενυζηαημ απμηυπδηε πάκς απυ έκα 

ηηίνζμ πμο εεςνμφκηακ εηείκδ ηδκ επμπή υηζ ήηακ μ «Σάθμξ ημο Νένςκα», 

πνμηαθχκηαξ έκημκα ζπυθζα βζα ηδκ ηφπδ ημο βαθθζημφ αοημηναημνζημφ 

ζηέιιαημξ26.  

 

 ηδ ζοκέπεζα ακαθένεηαζ ζε επζζηδιμκζηά πεζνάιαηα πμο έβζκακ ζηδκ 

πνμζπάεεζα δζαζαθήκζζδξ ηδξ δοκαηυηδηαξ επζαίςζδξ ημο ακενχπμο πάκς 

απυ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ φρμξ ηαζ θοζζηά βζα ηδ πνδζζιμπμίδζή ημοξ βζα 

ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ. Μάθζζηα, ακαθένεηαζ ζηδ πνήζδ ημοξ απυ ημκ 

ζηναηδβυ Chancel, μ μπμίμξ υηακ ήηακ πμθζμνημφιεκμξ ζημ θνμφνζμ Conde 

επζπείνδζε κα εκδιενχζεζ βζα ηδκ ηνζζζιυηδηα ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ, 

εθεοεενχκμκηαξ έκα αενυζηαημ, ημ μπμίμ υιςξ, απχθεζε βνήβμνα ημ αένζμ 

πμο ημ ακφρςκε ηαζ έπεζε ζημ επενζηυ ζηναηυπεδμ. Έηημηε ηαζ ιέπνζ ημ 

1870, πενζμνίζεδηακ ζηδ πνήζδ ιυκμ δέζιζςκ αενμζηάηςκ ιε ζημπυ ηδκ 

παναηήνδζδ ημο επενμφ ή ημο πεδίμο ηδξ ιάπδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 

πθήνςια εκυξ αενυζηαημο δφκαηαζ κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ ηςκ εέζεςκ ηαζ 

ηςκ ηζκήζεςκ ημο ακηζπάθμο ηαεχξ ιπμνεί κα ελενεοκεί ιεβάθδ έηηαζδ, 

επζηνέπμκηαξ έηζζ ζημκ επζηεθαθήξ εκυξ ζηναηεφιαημξ κα πθδνμθμνείηαζ 

έβηαζνα βζα ηδ δζάηαλδ ημο ακηζπάθμο, κα ελαηνζαχκεζ ακ μζ μδδβίεξ ημο 

ηαηακμήεδηακ μνεχξ ή ακ πνέπεζ κα ηζξ ηνμπμπμζήζεζ ακάθμβα ιε ηζξ 

πενζζηάζεζξ. Ηδζαίηενα ζημκ πμθζμνηδηζηυ πυθειμ, ιε ηδ ζοκδνμιή ηδξ 

θςημβναθζηήξ ηέπκδξ, μ δζμζηδηήξ ηςκ πμθζμνηδηχκ εα ιπμνμφζε κα 

απμηηήζεζ πθήνδ βκχζδ ηςκ εέζεςκ ηςκ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ, ηςκ 

                                                
26

ημ ίδζμ, ζ 1-7. 
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μπονςιαηζηχκ ένβςκ ηαζ ηςκ πονμαμθανπζχκ ημο ηαζ κα δζεοεφκεζ έηζζ 

ηαηάθθδθα ηα πονά ημο.  

 

 Ο Θαζνάηδξ εεςνεί ημκ Guyton de Morvean (δζάζδιμ πδιζηυ ηδξ 

επμπήξ ηδξ Γαθθζηήξ Δπακάζηαζδξ) ημκ πνχημ πμο ημ 1794 εηηίιδζε ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηςκ αενυζηαηςκ ζημκ πυθειμ ηαεχξ ακέθενε υηζ εα 

ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ «ηαημπηεοηήνζα», δδθαδή κα 

θεζημονβήζμοκ υπςξ δ δζυπηνα, επζηνέπμκηάξ ημοξ έηζζ κα ηαημπηεφζμοκ 

απυ ημ αάεμξ ηςκ ημζθάδςκ ηζξ ελεθίλεζξ πίζς απυ ηα υνδ. Ο δε Θαζνάηδξ 

ημκίγεζ υηζ απυ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ απμζημθχκ πμο ηα αενυζηαηα είπακ 

ιέπνζ ηυηε εηηεθέζεζ βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ, ζοκδοαγυιεκα δε ιε ηζξ 

ζοκεπείξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ, ηδ ζοζηδιαηζηή μνβάκςζδξ ηδξ ζηναηζςηζηήξ 

«αενμδνμιίαξ» ζε δζάθμνα ηνάηδ, πνμηφπηεζ υηζ είκαζ «επζζηήιδ» ηδκ μπμία 

μζ ζηναηζςηζημί μθείθμοκ κα βκςνίγμοκ27.  

 

 ηξαηησηηθά Αεξνδξνκέα 

 

 ημ πνχημ ιένμξ ημο πμκήιαηυξ ημο μ Θαζνάηδξ επζπεζνεί ιζα ζζημνζηή 

ακαζηυπδζδ ηδξ πνήζδξ ημο κέμο αοημφ υπθμο βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ. 

Ακαθένεζ υηζ μ πνχημξ ζηναηζςηζηυξ πμο πνυηεζκε ηδ πνήζδ ημο αενυζηαημο 

ήηακ μ ζηναηδβυξ Meusnlier ημ 1784, οπμαάθθμκηαξ ζπεηζηυ οπυικδια ζηδκ 

Αηαδδιία Δπζζηδιχκ ζημ Πανίζζ, πςνίξ υιςξ κα εθανιμζημφκ μζ ζπεηζηέξ 

εζζδβήζεζξ ημο. Σμ 1794, μζ Monge ηαζ Guyton de Morvean πνυηεζκακ ζημ 

οκέδνζμ ηδξ Γδιυζζαξ ςηδνίαξ ηδ πνήζδ δέζιζςκ αενυζηαηςκ βζα ζημπμφξ 

ηαηυπηεοζδξ, δ μπμία έβζκε απμδεηηή. ηδ ζοκέπεζα μ Θαζνάηδξ ακαθένεηαζ 

ζηα πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ βζα ηδκ παναβςβή οδνμβυκμο ζε 

ιεβάθεξ πμζυηδηεξ, χζηε κα είκαζ εθζηηή δ ζηναηζςηζηή πνήζδ ηςκ ημοξ. 

Δπίζδξ, ζηδκ μνβάκςζδ ζηδ Γαθθία ημο πνχημο παβημζιίςξ θυπμο 

«αενμδνυιςκ» (campagnie d‟ aerostiers), ζηζξ 2 Απνζθίμο 1794, μ μπμίμξ 

απμηεθμφκηακ απυ έκα θμπαβυ, έκα οπμθμπαβυ, ηνζάκηα ζηναηζχηεξ, οπυ ηδ 

δζμίηδζδ ημο επζζηήιμκα Κμοηέθ (Coutelle). Ζ πνχηδ ηαηυπηεοζδ ημο επενμφ 

πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 2 Ημοκίμο ημο ίδζμο έημοξ, υπμο δφμ επζααίκμκηεξ ζε 

                                                
27

 ημ ίδζμ, ζ. 8-10. 
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αενυζηαημ ηαηέβναρακ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ένβα ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ 

ημο επενμφ, ηζξ μπμίεξ ιεηέδζδακ ιε ζδιαίεξ δζαθυνςκ πνςιάηςκ πμο 

ηζκμφζακ ιε πνμζοιθςκδιέκμ ηνυπμ. Δκακηίμκ ημο αενυζηαημφ ημοξ έααθε 

ημ επενζηυ πονμαμθζηυ, πςνίξ υιςξ ηάπμζμ απμηέθεζια. οκεπχξ, αθέπμοιε 

ηδκ άιεζδ πνμζπάεεζα ηςκ ακηίπαθςκ δοκάιεςκ κα ημ ηαηαννίρμοκ, 

ζδιαημδμηχκηαξ ιζα πνχζιδ ιμνθή ακηζαενμπμνζηήξ δνάζδξ.  

 

 Ο ζοββναθέαξ έπεζηα ακαθένεηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ ζε 

δζάθμνεξ ζηναηζςηζηέξ ακαιεηνήζεζξ, υπςξ ζηδ ιάπδ ημο Fleurus (26 Ημοκίμο 

1794) ζημ Βέθβζμ, ζηδ Worms, Mannheim, Aix la Chapelle, ζηδ ζφζηαζδ 

δεφηενμο θυπμο «αενμδνυιςκ», ημ 1795, πμο αλζμπμζήεδηε ζηδκ πμθζμνηία 

ηδξ Mayence ηαζ ζημ Donawert ηδξ Γενιακίαξ ηαζ ζηδκ απμζημθή ημο πνχημο 

θυπμο ζηδκ Αίβοπημ, υπμο θυβς απχθεζαξ ημο οθζημφ ημο δεκ ηαηάθενε κα 

πνμζθένεζ οπδνεζίεξ. Σέθμξ, ζημ βεβμκυξ υηζ μ Ναπμθέμκηαξ δζέθοζε ημοξ 

θυπμοξ, δζέηαλε κα εηπμζδεεί ημ οθζηυ ημοξ ηαζ έηθεζζε ηαζ ημ ηέκηνμ 

εηπαίδεοζδξ πμο είπε ζοζηαεεί ζημ Meudon.  

 

 Υνήζδ δέζιζμο αενυζηαημο βζα ζημπμφξ ηαημπηεφζεςξ πανμοζζάγεηαζ 

λακά ζηδ Γαθθία ημ 1814 απυ ημκ Carnot ζηδκ Αιαένζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ 

1859, ηδκ παναιμκή ηδξ ιάπδξ ημο Solferino ιεηαλφ ηδξ Γαθθίαξ ηαζ ηδξ 

Αοζηνμμοββανίαξ. ιςξ, μοζζαζηζηή πνήζδ βαθθζηχκ αενυζηαηςκ ζημ 

πθαίζζμ πμθέιμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ πμθζμνηία ηςκ Πανζζίςκ, ζηδ 

δζάνηεζα ημο Γαθθμβενιακζημφ Πμθέιμο (Ημφθζμξ 1870 – Μάζμξ 1871). Καηά ηδ 

δζάνηεζά ηδξ, ακορχεδηακ ηαζ αθέεδζακ οπυ ηδ δζεφεοκζδ ηςκ 

ηαποδνμιείςκ 64 εθεφεενα αενυζηαηα, ηα μπμία ιεηέθενακ εηηυξ ηδξ πυθδξ 

81 επζαάηεξ, 363 αββεθζαθυνμοξ πενζζηενάξ ηαζ 2.500.000 έββναθα, αάνμοξ 

10 ηυκςκ. Πανάθθδθα, ζηδκ εηζηναηεία πμο δζελήβαβακ μζ Γάθθμζ ημ 1870, 

ιάηαζα επζπείνδζακ κα μνβακχζμοκ οπδνεζία ζηναηζςηζηήξ «αενμδνμιίαξ» 

ζημ Metz, βζα ημ ζηναηυ ημο Λίβδνα (Loire). Ακηίεεηα, μζ Γενιακμί 

δδιζμφνβδζακ δφμ απμζπάζιαηα αενμπυνςκ ζηδκ Κμθςκία (Cologne), ηα 

μπμία εηπαζδεφεδηακ οπυ ημκ Άββθμ αενμκαφηδ Coxwell. ιςξ, πανά ηδκ 

πνμζπάεεζα πνήζδξ ημοξ ζημ Bischwiler ηαζ ζημ Bischheim (ημκηά ζημ 

ηναζαμφνβμ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ Πανίζζ, ιεηά ηδ ζοκεήηδ ημο 
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ηναζαμφνβμο, δεκ ηαηέζηδ δοκαηυ κα αλζμπμζδεμφκ απμηεθεζιαηζηχξ ηαζ 

έηζζ μζ Γενιακμί δζέθοζακ ημ ζχια αοηυ. 

 

 Οζ Γάθθμζ, ακηζθήθεδηακ ηδκ αλία ηςκ αενμζηάηςκ βζα πμθειζημφξ 

ζημπμφξ ηαζ έηζζ ημ 1874 ζοκέζηδζακ επζηνμπή28, βζα κα αζπμθδεεί ιε ημ 

εέια ηδξ μνβάκςζδξ ζηναηζςηζηήξ οπδνεζίαξ αενμζηάηςκ. Μεηά απυ 5 

πνυκζα, ηαζ ζφιθςκα ιε ηα πμνίζιαηα ηδξ επζηνμπήξ, μνβακχεδηε 

αενμπμνζηή εηπαίδεοζδ ζημ Meudon, βζα ηδ πνήζδ δέζιζςκ αενμζηάηςκ, εκχ 

ιυθζξ ημ 1886, ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Τπμονβμφ ηςκ ηναηζςηζηχκ 

ζηναηδβμφ Boulanger, ηαεμνίζεδηακ δ ζφκεεζδ ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ηδξ εκ 

θυβς οπδνεζίαξ. φιθςκα ιε ημ δζάηαβια αοηυ, ζημπυξ ηδξ ήηακ δ ιεθέηδ 

ηςκ γδηδιάηςκ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ αενμζηάηςκ, ηδ πνήζδ 

ημοξ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο πμθέιμο, ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ημο οθζημφ 

ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ πμο ημ πεζνίγεηαζ. Σμ 1888, δ βεκζηή 

δζμίηδζδ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ δ άιεζδ δζεφεοκζδ ημο ηέκηνμο εηπαίδεοζδξ, 

οπήπεδζακ ζημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ ημο Τπμονβμφ. Δπζπνυζεεηα, μ Θαζνάηδξ 

ηαηαβνάθεζ ανηεηά ακαθοηζηά ηδκ μνβακςηζηή δμιή ηδξ οπδνεζίαξ 29 , ηζξ 

ανιμδζυηδηεξ ηδξ ηαζ δίκεζ ζδζαίηενδ έιθαζδ ζημ ένβμ ημο ηέκηνμο 

εηπαίδεοζδξ ηαζ ζημκ δζεοεοκηή ημο ηαβιαηάνπδ M.J.L. Charles Renard, μ 

μπμίμξ αζπμθμφκηακ ιε ηδκ μνβάκςζή ηδξ απυ ημ 1873.  

 

 Δπζπθέμκ, ακαθένεηαζ ζηδ πνήζδ αενμζηάηςκ ημ 1882 ζημ Βυνεζμ 

Βζεηκάι, ζηδκ πενζμπή Tonkin, υπμο μζ Γάθθμζ ηαηάθενακ κα ιεηαθένμοκ ημ 

οθζηυ ημο υνπμο ιε ηα πένζα ιέζα απυ δφζααηα ιένδ. ηακ ημ αενυζηαημ είπε 

πθδνςεεί ιε αένζμ πνδζζιμπμζήεδηε ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημο βαθθζημφ ζηναημφ 

εκακηίμκ ηςκ Κζκέγςκ ζημ Bac-Ninh ηαζ ζημ Hong-Hoa. Ο Θαζνάηδξ ημκίγεζ ημ 

βεβμκυξ υηζ δ εέα ημο αενμζηάημο πνμηάθεζε ζημοξ Κζκέγμοξ πμθφ ιεβάθδ 

δεζηή ηαηάπηςζδ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο θυπμο ήηακ ιζηνή θυβς 

αηαηάθθδθμο πνμζςπζημφ παναηήνδζδξ.  

 

                                                
28

 Αοηή μκμιάζεδηε «επζηνμπή ηςκ εκαενίςκ ζοβημζκςκζχκ», ζημ ίδζμ, ζ 17. 
29

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εζνήκδξ, δ δφκαιδ αοηή απμηεθμφκηακ απυ έκα ηάβια, πμο 
ζοβηνμημφκηακ απυ ηέζζενζξ θυπμοξ «αενμδνυιςκ», εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πμθέιμο 
πνμαθεπυηακ δ εκίζποζή ηδξ απυ εθέδνμοξ, χζηε κα είκαζ ζηακή κα επζηεθέζεζ ημ ένβμ ηδξ, 
εκχ ημ ηέκηνμ εηπαίδεοζδξ πενζεθάιαακε ηαζ υνπμοξ ζηναηζάξ ηαζ θνμονίςκ, ζημ ίδζμ, ζ. 20. 



16 
 

 Ηδζαίηενδ ζδιαζία δίκεζ μ ζοββναθέαξ ζηα βαθθζηά βοικάζζα ημο 1886, 

υπμο επζαεααζχεδηε ημ πθεμκέηηδια πμο είπακ ηα αενυζηαηα ζηδκ ηαπφηενδ 

ιεηάδμζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ. ηζξ αζηήζεζξ ημο 1891 ζημ Champagne, μ 

ζηναηδβυξ ακήθεε ιε ημ αενυζηαημ ζε φρμξ 250-400 ιέηνςκ ιε ζημπυ κα 

δίκεζ απυ εηεί μδδβίεξ ζηα ζηναηεφιαηά ημο, εκχ ζηζξ ακηίζημζπεξ αζηήζεζξ 

ημο επυιεκμο πνυκμο έβζκε απμθφηςξ παναδεπηή δ πνδζζιυηδηα ηςκ 

αενυζηαηςκ βζα ηδκ πανμπή ςθέθζιςκ πθδνμθμνζχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

εκδεπυιεκμο πμθέιμο30. 

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Θαζνάηδξ είβεζ γήηδια δζεεκμφξ δζηαίμο, ημ μπμίμ 

πνμέηορε βζα πνχηδ θμνά ζημκ Γαθθμβενιακζηυ πυθειμ ημο 1870-71, ηαεχξ 

δεκ είπε ηαεμνζζεεί δ ιεηαπείνζζδ αενμπυνςκ, μζ μπμίμζ ηαηά ηδ δζέθεοζή 

ημοξ απυ επενζηή πενζμπή, θυβς αθάαδξ ή ηαηαζηνμθήξ ημο αενυζηαημφ 

ημοξ, ηοπυκ αζπιαθςηίγμκηακ απυ ημκ επενυ.  

 

 Ο ΘαηξΪθεο ζεκεηώλεη όηη ν Βέζκαξθ αμέσζε νη αεξνπόξνη λα 

εμνκνησζνύλ κε ηνπο αγγειηαθόξνπο, νη νπνένη απνπεηξώληαη λα 

δηαβνύλ ηηο ερζξηθΫο γξακκΫο, αιιΪ λα ζεσξνύληαη θαηΪζθνπνη θαη 

επνκΫλσο λα δηθΪδνληαη από πνιεκηθό ζπκβνύιην. Πνάβιαηζ, αοηή δ 

ακηίθδρδ εθανιυζηδηε ζημκ Άββθμ F. Worth, μ μπμίμξ ζοκεθήθεδ απυ ημοξ 

Γενιακμφξ, υηακ απμπεζνάεδηε κα δζαθφβεζ απυ ημ οπυ πμθζμνηία Πανίζζ ιε 

αενυζηαημ, ζηζξ 27 Οηηςανίμο 1870. Πανά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ αββθζηήξ 

ηοαένκδζδξ, δζηάζεδηε εκχπζμκ πμθειζημφ ζοιαμοθίμο, αθθά ηεθζηά 

αεςχεδηε ηαζ εθεοεενχεδηε έκα ιήκα ιεηά ηδκ απαθθαβή ημο απυ ηζξ 

ηαηδβμνίεξ. Σμ εέια αοηυ πνμηάθεζε έκημκεξ ακηζδνάζεζξ ζηδ Γζεεκή 

Κμζκυηδηα, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία, μ αενμπυνμξ δεκ δζένπεηαζ ηδκ επενζηή 

πενζμπή ιεηαιθζεζιέκμξ, χζηε κα δφκαηαζ κα εεςνδεεί ηαηάζημπμξ, αθθά 

ακηίεεηα ιε εκηεθχξ θακενέξ ηζξ πνμεέζεζξ ημο, μπυηε οπάβεηαζ ζηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ αββεθζαθυνςκ πμο εηηεθμφκ ιεκ επενζηή πνάλδ, αθθά υπζ 

ηαηαζημπεία. Έηζζ, ζημ ζοκέδνζμ ηςκ Βνολεθθχκ, ημ 1874, πμο ζοκεηθήεδ 

βζα κα ζοζηεθεεί πενί ηςκ κυιςκ ηαζ εείιςκ ημο πμθέιμο, επζηονχεδηε υηζ 

δεκ πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ ςξ ηαηάζημπμζ μζ αββεθζαθυνμζ, πμο ιεηαθένμοκ 

                                                
30

 ημ ίδζμ, ζ. 11-22. 
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έββναθα βζα ημ ζηναηυ ημοξ ή βζα ημκ ακηίπαθμ ηαζ ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία 

ειπίπημοκ μζ επζααίκμκηεξ ηςκ αενμζηάηςκ πμο ιεηαθένμοκ έββναθα ή 

εηηεθμφκ ζοβημζκςκία ιεηαλφ ηιδιάηςκ ημο ζηναημφ ημοξ ή ηςκ δζαθυνςκ 

πενζμπχκ ηδξ πχναξ ημοξ31. 

 

 Άλζα ικείαξ είκαζ δ εονφηδηα ηδξ ακηίθδρδξ ημο ζοββναθέα βζα ηδ 

πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ ζε πενίπηςζδ πμο επζηεοπεεί δ δζεφεοκζή ημοξ. 

οβηεηνζιέκα, εεςνεί πζεακυκ ημ αμιαανδζζιυ επενζημφ ζηναηεφιαημξ ή 

πμθζμνημφιεκδξ πυθδξ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εειζηήξ πνήζδξ αοηήξ ηδξ 

δοκαηυηδηαξ. Θεςνεί αεέιζημ ημκ αμιαανδζζιυ ιδ αιοκυιεκςκ πυθεςκ ή 

πςνζχκ ηαη‟ ακαθμβία ηςκ πενζμνζζιχκ ζημοξ μπμίμοξ ειπίπηεζ ημ 

πονμαμθζηυ, ημ μπμίμ είκαζ ημζκχξ παναδεηηυ κα αάθθεζ εκακηίμκ 

μπονςιέκςκ πυθεςκ ή θνμονίςκ ιε ζημπυ αοηά κα μδδβδεμφκ ζηδκ 

πανάδμζδ. Γζ‟ αοηυ εεςνεί υηζ πένα απυ ηα μπονςιαηζηά ένβα ή ηα θνμφνζα 

ιπμνεί κα ζημπμπμζδεεί ηαζ ημ εζςηενζηυ ηςκ πυθεςκ, απμθεφβμκηαξ ηαηά ημ 

δοκαηυ ηα ενδζηεοηζηά, επζζηδιμκζηά ή θζθακενςπζηά ζδνφιαηα. Καη‟ 

ακηζζημζπία εεςνεί υηζ ηαζ μ δοκδηζηυξ ιεθθμκηζηυξ αμιαανδζζιυξ απυ ηα 

αενυζηαηα εα πνέπεζ κα οπυηεζηαζ ζε ακάθμβμοξ πενζμνζζιμφξ ιε αοημφξ 

πμο δζέπμοκ ημ πονμαμθζηυ, ημ μπμίμ αδοκαηεί κα εθέβλεζ πθήνςξ ηζξ αμθέξ 

πμο δζεκενβεί ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ32. Φαίκεηαζ θμζπυκ υηζ μ Θαζνάηδξ 

ήηακ ζδζαίηενα εοαζζεδημπμζδιέκμξ ηαζ βκχζηδξ ηςκ δζεεκχκ ηακυκςκ ηαζ ζημ 

ιέηνμ ημο θμβζημφ, ακενςπζζηήξ, ζε ιζα πενίμδμ πμο ηα ζημζπεία αοηά 

ζπάκζγακ, βεβμκυξ πμο ηζιάεζ ζδζαίηενα ηζξ εθθδκζηέξ ΔΓ. 

 

 Με ζημπυ κα απμηηήζεζ μ ακαβκχζηδξ εονφηενδ ακηίθδρδ ημο 

εέιαημξ, μ Θαζνάηδξ ελεηάγεζ ζημ 5μ Κεθάθαζμ ημο ζοββνάιαηυξ ημο ηδ ιμνθή 

πμο είπε θάαεζ ιέπνζ ηυηε δ ζηναηζςηζηή αενμπμνία ζε άθθα ζδιακηζηά 

εονςπασηά ηνάηδ, ζηδ Ρςζία ηαζ ηζξ ΖΠΑ, ααζζγυιεκμξ ζηα ζημζπεία πμο 

είπακ δζαννεφζεζ βζα ηδκ μνβάκςζδ, ημ πνμζςπζηυ ηαζ ημ οθζηυ πμο 

πνδζζιμπμζμφζακ.  

 

                                                
31

 ημ ίδζμ, ζεθ. 15-16. 
32

 ημ ίδζμ, ζεθ. 16. 
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 Κάκμκηαξ ζδζαίηενδ ικεία ζηδκ Βνεηακία, ακαθένεζ υηζ ημ 1862 μ 

οπμθμπαβυξ ημο ιδπακζημφ Grover ηαζ μ ζοκηαβιαηάνπδξ ημο ίδζμο ζχιαημξ 

Beaumont δδιμζίεοζακ ζηδκ επζζηδιμκζηή εθδιενίδα ημο Βαζζθζημφ 

ιδπακζημφ ηνία ένβα βζα ηδ πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ ζε ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εκμζηίαζακ έκα αενυζηαημ απυ ημκ πμθίηδ 

Coxwell ηαζ έηακακ δζάθμνα πεζνάιαηα. ιςξ,  δ πνήζδ ημο αενυζηαημο δεκ 

έβζκε δεηηή απυ ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ηδξ πχναξ ημοξ. Πανά ηαφηα, έκα 

πνυκμ ιεηά ημκ Γαθθμβενιακζηυ πυθειμ ημο 1870, ημ υθμ εέια 

λακαιεθεηήεδηε, μπυηε ηαζ δζαηάπεδηε ημ ιδπακζηυ κα δζεκενβήζεζ πεζνάιαηα, 

ηα μπμία αθμνμφζακ ηονίςξ ηδκ παναβςβή ηαζ ηδ ιεηαθμνά οδνμβυκμο. Σμ 

1878, μ θμπαβυξ Templer, έθααε δζαηαβή κα ηαηαζηεοάζεζ αενυζηαημ, ηάηζ 

πμο πνάβιαηζ έηακε ιε πμθφ παιδθυ ηυζημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιφδζε άθθμοξ 

αλζςιαηζημφξ ζημκ ηνυπμ πεζνζζιμφ ημο ηαζ εηηέθεζε πμθθέξ ακορχζεζξ. Σμ 

1881, ιε αθμνιή ηδκ εηζηναηεία ζημ μοδάκ ζογδηήεδηε ζηδκ Βνεηακία δ 

απμζημθή εκυξ αενμζηάημο ζημ ιέηςπμ. ιςξ, αοηή δεκ πναβιαημπμζήεδηε, 

ιε απμηέθεζια ηαηά ηδκ πμθζμνηία ημο Tel-el-Kebir μζ Βνεηακμί κα ιδκ 

εκημπίζμοκ ιζα επενζηή πονμαμθανπία ηαζ κα οπμζημφκ ζμαανυηαηεξ 

απχθεζεξ. Έηζζ, ημ 1882 δδιζμονβήεδηε ζηδκ Βνεηακία δ πνχηδ Μμίνα 

«αενμδνυιςκ», υπμο ακάιεζα ζηα άθθα ηεπκζηά πνμαθήιαηα πμο είπακ κα 

επζθφζμοκ, έπνεπε κα εηπαζδεφζμοκ ημ πνμζςπζηυ ημοξ ζηδ δζεκένβεζα 

ηαημπηεφζεςκ, ηδ πνήζδ ηδξ θςημβναθίαξ ηαζ ηςκ ζδιάηςκ. ηζξ ανπέξ ημο 

1884 είπακ επζθοεεί ανηεηά ηεπκζηά γδηήιαηα ηαζ είπακ εηπαζδεοηεί 

οπαλζςιαηζημί ηαζ ζηαπακείξ, πμο απμηεθμφζακ έκα απυζπαζια 

αενμπυνςκ. Σδκ άκμζλδ ημο ίδζμο έημοξ έζηεζθακ ημ απυζπαζια οπυ ηδ 

δζμίηδζδ ημο οπμθμπαβμφ Treloppe ηαζ ημο ηαβιαηάνπδ ημο Μδπακζημφ 

Elsdale ζηδ Νυηζα Αθνζηή βζα κα θάαμοκ ιένμξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαηά ηςκ 

Μπυενξ (Boers). ηζξ ανπέξ ημο 1885, ιεηά ηδκ πανάδμζδ ημο Υανημφι ηαζ ημ 

εάκαημ ημο ζηναηδβμφ Gordon, απμθαζίζεδηε κα ζηαθεί ιζα θάθαββα ηαζ ημ 

απυζπαζια ηςκ αενμπυνςκ ζημ μοαηίι (Souakim) ηαζ ιε ημ πέναξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ επέζηνερακ ζηδκ Βνεηακία. Απυ ηα ζοιπενάζιαηα ηςκ 

εηζηναηεζχκ ηαηαζηεοάζεδηακ εζδζηέξ αοηυιαηεξ θςημβναθζηέξ ιδπακέξ πμο 

εκενβμπμζμφκηακ ζε ζοβηεηνζιέκμ φρμξ, άκεο επζαάηδ.  
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 Σμ 1886, ημ απυζπαζια ηςκ Βνεηακχκ αενμπυνςκ ζηάθεδηε ζε 

αζηήζεζξ ημο πονμαμθζημφ, υπμο αάζεζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, απμθάκεδηακ 

βζα ηδκ ιέβζζηδ ςθέθεζα πμο ιπμνμφζακ κα πανάζπμοκ ηα αενυζηαηα, 

ζδζαίηενα ζε πμθζμνηδηζηυ πυθειμ. Πανάθθδθα, ηαζ ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηδξ επμπήξ ημοξ, μζ αενμπυνμζ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια 

υηζ ηα αενυζηαηα εα ήηακ άηνςηα ζε αμθέξ πονμαμθζημφ ακ ανίζημκηακ ζε 

απυζηαζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 2850 ιέηνςκ. Σα πεζνάιαηα ηςκ δφμ επυιεκςκ 

πνυκςκ ηαηέδεζλακ υηζ αοηή δ απυζηαζδ έπνεπε κα είκαζ ιεβαθφηενδ ηςκ 

3300 ιέηνςκ. Πανάθθδθα, εβηνίεδηε πνμτπμθμβζζιυξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

αενμζηάηςκ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ, εκχ δ Μμίνα ηςκ 

αενμπυνςκ απμηέθεζε ιένμξ ημο Μδπακζημφ, ηαζ δδιζμονβήεδηακ 

ηαηάθθδθεξ οπμδμιέξ βζα ηδ θζθμλεκία ηαζ εηπαίδεοζή ημοξ, πμο 

μθμηθδνχεδηακ ημ 1900 ιε ηυζημξ 375.000 θνάβηα.  

 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εηζηναηεζχκ ζημ Bechuanaland ηαζ ημ Souakim, 

παναηδνήεδηακ πνμαθήιαηα ιε ημ ζφζηδια παναβςβήξ οδνμβυκμο, εκχ 

ήδδ απυ ημ 1882 είπακ λεηζκήζεζ πεζνάιαηα δθεηηνυθοζδξ ημο φδαημξ, ηα 

μπμία μδήβδζακ ζηδκ οζμεέηδζδ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ημο μίημο ηδξ 

Siemens πμο ηυζηζγε ημ 1/6 πενίπμο απυ ηζξ ιέπνζ ηυηε βκςζηέξ δζαδζηαζίεξ. 

Πανάθθδθα, μζ Βνεηακμί πεζναιαηίζηδηακ ιε δζαθακή ζθαζνχιαηα, ηα μπμία 

θςηίγμκηακ εζςηενζηά ιε δθεηηνζηυ θςξ, χζηε κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ζδιάηςκ απυ φρμξ 300-400 ιέηνςκ, ηα μπμία εα ήηακ εοηνζκή ζε 

απυζηαζδ 24 πθι ηαζ άθθα ιε ζημπυ ηδκ αζφνιαηδ επζημζκςκία ιεηαλφ 

ζηναηζςηζηχκ αενμζηάηςκ. ημ πείναια, μ ζηναηδβυξ επέααζκε ζε αενυζηαημ 

ζε απυζηαζδ ανηεηχκ πθι απυ ημ ακηίζημζπμ πμο εηηεθμφζε ηαηυπηεοζδ ηαζ 

ήηακ ζοκδεδειέκμ ιε ημ έδαθμξ δζα εκζφνιαημο δέηηδ.  

 

 Σμ θεζκυπςνμ ημο 1899, ηαηά ηδκ εηζηναηεία ηςκ Βνεηακχκ ζηδ Νυηζα 

Αθνζηή, πμθοάνζειμξ ζηναηυξ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ δφμ Μμζνχκ 

αενμζηάηςκ ζηάθεδηε εκακηίμκ ηςκ Μπυενξ. Ζ πνχηδ Μμίνα οπυ ημκ θμπαβυ 

Health ηαηεοεφκεδηε πνμξ ημ Ladysmith ιε ζημπυ ηδκ πμθζμνηία ημο, υιςξ 

μζ Μπυενξ δζέημρακ ηζξ ζοβημζκςκίεξ ηαζ δεκ ηαηάθενακ κα θάαμοκ ημ 

απαναίηδημ οθζηυ βζα ηδ δζεκένβεζα ηαημπηεφζεςκ. Ζ δεφηενδ Μμίνα ιε 

επζηεθαθήξ ημκ Jones, είπε πνμζημθθδεεί ζηδ ιενανπία ημο ζηναηδβμφ 
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Methuen, εκχ ηαηά ηδκ πμνεία ημο ζηναηδβμφ Buller πνμξ ημ Ladysmith, 

δδιζμονβήεδηε απυ ημ ιδπακζηυ έκα πνυζηαζνμ απυζπαζια πμο 

πνδζζιμπμίδζε ημ οθζηυ ηδξ 1δξ Μμίναξ βζα ηδκ ηαηυπηεοζδ ημο επενμφ. Σδκ 

άκμζλδ ημο 1900, έηενδ Μμίνα ιεηέαδ ζηδ Νυηζμ Αθνζηή οπυ ημκ οπμθμπαβυ 

ημο Μδπακζημφ Blakeney, δ μπμία έθααε ιένμξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ζημ 

Warrenton. φιθςκα ιε ημκ ζοκηαβιαηάνπδ Lynch, μζ Βνεηακμί δζά ηςκ 

αενμζηάηςκ, ηαηυνεςζακ κα ιαηαζχζμοκ επζεέζεζξ ηςκ Μπυενξ ηαζ θοζζηά 

κα εκημπίζμοκ ηζξ εέζεζξ ημοξ, ηονίςξ ζηα Ladysmith, Colenso, Modder-River, 

Fourteen Streams, εκχ ζηα Platrand ηαζ Cerai ηαηάθενακ κα απμθφβμοκ ημκ 

αζθκζδζαζιυ ηαζ κα απμηνμφζμοκ ημκ επενυ, εκδιενχκμκηαξ έβηαζνα ημ 

επζηεθείμ. Σμκίζηδηε ιάθζζηα, υηζ ηα αενυζηαηα ήηακ ημ ιυκμ υπθμ πμο δεκ 

δζέεεηε μ ακηίπαθυξ ημοξ, δίκμκηαξ ζημοξ Βνεηακμφξ ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια.  

 

 Σαοηυπνμκα, ημ ηαθμηαίνζ ημο 1900 δ 4δ Μμίνα αενμπυνςκ ζηάθεδηε 

ζηδκ Κίκα οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο ακηζζοκηαβιαηάνπδ Macdonald ιε ημ 

απαναίηδημ οθζηυ. ιςξ υηακ αθίπεδζακ εηεί, μοζζαζηζηά είπακ θήλεζ μζ 

επζπεζνήζεζξ εκακηίμκ ηςκ Κζκέγςκ (Πυθειμξ ηςκ Μπυλενξ) ηαζ έηζζ δεκ 

πναβιαημπμζήεδηε ηάπμζα ακφρςζδ. Μεηά απυ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

πνδζζιυηδηάξ ημοξ, ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ηδξ Βνεηακίαξ ακαβκχνζζε 

ηδκ ακάβηδ κα αολδεεί μ ανζειυξ ηςκ Μμζνχκ ηαζ κα μνβακςεεί μνζζηζηά 

αενμπμνζηή οπδνεζία, ιε απμηέθεζια ημ 1902 κα οθίζηακηαζ ζηδκ Βνεηακία 6 

Μμίνεξ αενμπυνςκ33.  

 

 Έπεζηα, μ Θαζνάηδξ ελεηάγεζ ηδκ ακηίζημζπδ μνβάκςζδ άθθδξ ιζαξ 

Μεβάθδξ Γφκαιδξ ηδξ επμπήξ, ηδκ Αοζηνμμοββανία. Ζ αοημηναημνία αοηή 

έηακε δφμ απυπεζνεξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ζηναηζςηζηήξ αενμπμνζηήξ 

οπδνεζίαξ, μζ μπμίεξ ηαζ απέηοπακ. Ζ πνχηδ πναβιαημπμζήεδηε ημ 1849, 

υηακ μζ Αοζηνζαημί επζπείνδζακ κα νίλμοκ αυιαα ζηδκ πμθζμνημφιεκδ Βεκεηία 

απυ αενυζηαημ ηαζ δ άθθδ ημ 1866, υηακ ημ δέζιζμ αενυζηαημ πμο ήηακ 

πνμμνζζιέκμ βζα ηδκ άιοκα ηδξ Βζέκκδξ ηαηά ηςκ Πνχζςκ  λέθοβε απυ ηα 

πένζα ηςκ ζηναηζςηχκ ηαζ ηαηάθδλε ηάπμο ζηα Κανπάεζα υνδ.  

 

                                                
33

 ημ ίδζμ, ζ. 72-81. 
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 Σμ 1886, ακαηέεδηε ζημκ ηαβιαηάνπδ Ph. Hess ηαζ ημκ Γν. Wachter δ 

ιεθέηδ ημο αενμπμνζημφ γδηήιαημξ, μζ μπμίμζ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ 

είκαζ πενζηηυ έλμδμ ηαζ είδμξ πμθοηεθείαξ. ιςξ, δφμ πνυκζα ανβυηενα, δ 

μνβακςεείζα έηεεζδ οπυ ημκ αενμπυνμ Silberer ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ επίζηερδ 

επζηνμπήξ ζημ Βενμθίκμ, Πανίζζ ηαζ Λμκδίκμ ζηδκ μπμία ζοιιεηείπε μ Γν. 

Wachter, ιεηέααθακ ηζξ επζηναημφζεξ ζηδκ Αοζηνμμοββανία ακηζθήρεζξ. 

Πνάβιαηζ, ημ 1890, οπυ ηδ δζεφεοκζδ ημο Silberer λεηίκδζε πναηηζηή 

δζδαζηαθία ηδξ ζηναηζςηζηήξ «αενμδνμιίαξ» ζημ Prater, δ μπμία ζοκεπίζηδηε 

ηαζ ημκ επυιεκμ πνυκμ ηαζ ιεηά ηα επζηεοπεέκηα απμηεθέζιαηα, απμθάζζζακ 

κα ζδνφζμοκ ζηναηζςηζηυ ηιήια βζα ηδκ ηαηαζηεοή αενμζηάηςκ ηαζ ηδκ 

εηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ. Έηζζ, ημ 1896 δ Αοζηνμμοββανία δζέεεηε δφμ 

Μμίνεξ αενμζηάηςκ, μζ μπμίεξ έθααακ ιένμξ ζε ζηναηζςηζηά βοικάζζα, εκχ 

οζμεέηδζακ ημ βενιακζηήξ ηαηαζηεοήξ «πανηαεημεζδέξ» αενυζηαημ. Έηημηε 

ηαζ ιέπνζ ηδ ζοββναθή ημο πμκήιαηυξ ημο, μ Θαζνάηδξ ακαθένεζ υηζ δ 

εηπαίδεοζδ ζοκεπζγυηακ αδζάημπα, εκχ ζηα θνμφνζα ηδξ επζηναηείαξ ηδξ 

Αοζηνμμοββανίαξ εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ ζοκηδνμφζε ημ οθζηυ ηαζ 

ελαζημφκηακ ζηδκ «αενμδνμιία»34. 

 

 Ο ζοββναθέαξ ζηδ ζοκέπεζα εζηζάγεζ ζηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ Γενιακίαξ 

κα απμηηήζεζ αενμπμνζηή δφκαιδ, ηδξ μπμίαξ ημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ ζοκέζηδζε 

επζηνμπή βζα ηδ ιεθέηδ ημο γδηήιαημξ ηαζ ηαηέθδλε ημ 1881 ζηδκ ίδνοζδ 

εηαζνείαξ ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία ηέκηνμο πανυιμζμο ιε ημ Meudon ηδξ 

Γαθθίαξ πμο εα εκζζπφμκηακ απυ ηδκ ζδζςηζηή πνςημαμοθία ηαζ εα δίκμκηακ 

πνδιαηζηυ αμήεδια ζημοξ εθεονέηεξ. Ακάιεζα ζηζξ δζάθμνεξ ζηναηζςηζηέξ 

εθανιμβέξ πμο ιεθέηδζακ ήηακ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζή ημοξ βζα ηδ ιεηαθμνά 

αθδιάηςκ ηαζ ημκ αμιαανδζζιυ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ, μπονςιέκςκ ή ιδ. 

Μυθζξ ημ 1884, ζοκεζηήεδ αενμπμνζηυ απυζπαζια ιε έδνα ημ Βενμθίκμ, ημ 

μπμίμ ηαηαζηεφαγε ημ ακαβηαίμ οθζηυ ηαζ πνδζζιμπμζμφζε ημ ηαηά πενίπηςζδ 

ακάθμβμ πνμζςπζηυ. Οζ ζοκδοαζιέκεξ πνμζπάεεζεξ ηςκ Parseval ηαζ 

Siegsfeld ηαζ ημο ηαηαζηεοαζηή Riedinger απυ ημ Augsbourg μδήβδζακ ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηςκ δέζιζςκ αενμζηάηςκ ηαηά ημ ζφζηδια ημο πανηαεημφ, πμο 

απμηεθεί πνυδνμιμ ημο Zeppelin ηαζ ημο μπμίμο ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ 
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ακαθφεζ μ Θαζνάηδξ, εκχ παναεέηεζ ηαζ δζαθςηζζηζηά ζπήιαηα. Ζ πνχηδ 

δμηζιή ημο πναβιαημπμζήεδηε ημ 1897 ηαηά ηδ δζάνηεζα ζηναηζςηζηχκ 

βοικαζίςκ, υπμο απμδείπεδηε δ πνδζζιυηδηα πανμπήξ πθδνμθμνζχκ 

αηνζαείαξ. Δπίζδξ, ηα «πανηαεημεζδή» αενυζηαηα ιπμνμφζακ κα παναιείκμοκ 

ακορςιέκα βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα 

ζθαζνζηά, πανάβμκηαξ πμο ήηακ ζδιακηζηυξ ηαηά ημκ πμθζμνηδηζηυ πυθειμ 

ηαζ ήηακ εοπενέζηενδ δ απυηνορή ημοξ απυ ημκ επενυ ηαηά ηδ ιεηαθμνά 

ημοξ, ηαεχξ ιπμνμφζακ κα ηδνδεμφκ πθδζζέζηενα ημο εδάθμοξ, υιςξ 

οπήνπε δοζπένεζα πνήζδξ ημοξ ζε έκημκμ άκειμ. 

 

 οκεπίγμκηαξ, μ Θαζνάηδξ ακαθένεηαζ ζηδκ ηαηηζηή πνήζδ ηςκ 

«πανηαεημεζδχκ» αενμζηάηςκ ζημκ βενιακζηυ ζηναηυ, πμο θυβς ημο ιζηνμφ 

πνυκμο πνμπαναζηεοήξ πμο απαζημφκηακ ζε ζπέζδ ιε ηα ζθαζνζηά 

αενυζηαηα, δ Μμίνα ηςκ αενμπυνςκ ανίζημκηακ ζηδκ ειπνμζεμθοθαηή ημο 

ζηναηεφιαημξ. φιθςκα δε ιε κυιμ ηδξ Πνςζίαξ, δ ζηναηζςηζηή αενμπμνζηή 

οπδνεζία έδνεοε ζημ Βενμθίκμ, απμηεθμφκηακ απυ έκα ηάβια πμο οπαβυηακ 

ζημκ Δπζεεςνδηή ηςκ ζηναηεοιάηςκ ηςκ οβημζκςκζχκ πμο είπε ααειυ 

ακηζζηνάηδβμο ηαζ μ μπμίμξ οπαβυηακ άιεζα ζημκ Αοημηνάημνα. Καη‟ 

ακηζζημζπία, ιυκμκ δ Βαοανία ιζιήεδηε ηδκ Πνςζία ζοζηήκμκηαξ έκα 

αενμπμνζηυ θυπμ. Ζ ηεθεοηαία δζέεεηε ηέκηνμ εηπαζδεφζεςξ ηςκ ζηεθεπχκ 

ηδξ ιε απχηενμ ζημπυ ηδ δζάδμζδ εεςνδηζηχκ ηαζ πναηηζηχκ βκχζεςκ βζα 

ηδ πνήζδ ηυζμ ηςκ ζθαζνζηχκ υζμ ηαζ ηςκ «πανηαεημεζδχκ» αενμζηάηςκ ηαζ 

ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζε ζηναηζςηζηέξ αζηήζεζξ. Οζ δε Γενιακμί αενμπυνμζ 

δζέεεηακ μπθζζιυ, ελάνηδζδ ηαζ ζιαηζζιυ πανυιμζμ ηςκ ζηαπακέςκ ηαζ 

έθενακ ημ δζαηνζηζηυ ζφιαμθμ L -απυ ηδ θέλδ Luftschiffer πμο ζδιαίκεζ 

αενμκαφηδξ- επί ηςκ επςιίδςκ ημοξ. Μάθζζηα, δζέεεηακ 281.000 θνάβηα ηαη‟ 

έημξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηεθεζμπμίδζδ ημο αενμπμνζημφ οθζημφ. Δπζπθέμκ, 

ελέδςζακ ηαζ ηακμκζζιυ αζηήζεςκ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ εηπαζδεφμκηακ μζ 

ζηναηζςηζημί αενμκαφηεξ, μ μπμίμξ ηνμπμπμζήεδηε ημ 1903. Ο Θαζνάηδξ ημκ 

πανμοζζάγεζ ζοκμπηζηχξ ζημ πυκδιά ημο ιε ζημπυ κα πθδνμθμνήζεζ ημοξ 

ζοκαδέθθμοξ ημο βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εηπαζδεφμκηακ μζ Γενιακμί 

αενμπυνμζ ηαζ βζα ημκ ηνυπμ πνήζδξ ηςκ αενμζηάηςκ. 
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 ημ πνχημ ιένμξ, μ ηακμκζζιυξ ακαθένεηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ πμο 

θαιαάκμοκ μζ αενμπυνμζ ςξ ηιήια ημο πενζαίμο ζηναηεφιαημξ, πενζέπμκηαζ 

μζ βεκζηέξ ανπέξ πενί ημο ηνυπμο εηπαίδεοζήξ ημοξ, ηδκ εθεοεενία επζθμβήξ 

ηςκ ηαηάθθδθςκ βζα ηάεε πενίζηαζδ οθζηχκ, ηδκ ακάβηδ κα ιδκ εηηεεμφκ 

άζημπα ζε ακςθεθείξ ηζκδφκμοξ ηαεχξ απμηεθμφκ «…ζηξάηεπκα ιίαλ 

πνιύηηκνλ…» ηαζ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ζηδ πνήζδ ηςκ υπθςκ βζα ηδκ 

πνμζςπζηή ημοξ άιοκα ηαζ ηδκ πνμάζπζζδ ημο οθζημφ πμο ιεηέθενακ. ημ 

δεφηενμ ιένμξ βίκεηαζ θεπημιενήξ ακαθμνά βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

αενμπυνςκ ζημ πεζνζζιυ ημο αενμζηάημο, «πανηαεημεζδμφξ» ηαζ ζθαζνζημφ, 

ημ μπμίμ πνμμνζγυηακ ηονίςξ βζα εθεφεενεξ ακορχζεζξ. Ακαθφεζ ηδ ζφκεεζδ 

ηςκ θυπςκ ηαζ ηδξ Μμίναξ, ηζξ εέζεζξ πμο θάιαακακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

αζηήζεςκ, ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ ηζξ εοεφκεξ ημο ειπθεημιέκμο πνμζςπζημφ. 

ημ ηνίημ ιένμξ ακαθένεηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηδξ ζογεοβιέκδξ Μμίναξ, ηδ 

ζφκεεζή ηδξ, ηαεχξ ηαζ ημοξ εθζβιμφξ πμο εηηεθμφζε, ημ νοειυ ηαηά ημ 

αδιαηζζιυ (100ι./ θεπηυ) ηαζ ημκ ηνμπαζιυ (240ι./ θεπηυ). ημ ηέηανημ ιένμξ 

ακαθένεηαζ ζηδ πνήζδ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ, 

ηδκ μπμία δζαπςνίγεζ ζε πεδζκυ ηαζ θνμονζαηυ πυθειμ. 

 

 Ο ηακμκζζιυξ δζαηοπχκεζ ηδκ ανπή υηζ ημ αενυζηαημ είκαζ υνβακμ ηδξ 

οπδνεζίαξ ηδξ ένεοκαξ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζεί μ ακχηενμξ δζμζηδηήξ ηςκ 

ζηναηεοιάηςκ, ςξ ζοιπθδνςιαηζηυ ιέζμ ηςκ θμζπχκ μνβάκςκ 

πθδνμθυνδζήξ ημο. Τπυ εοκμσηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πανάζπεζ ζημκ δζμζηδηή 

πμθφ ζφκημια μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ημο εεάηνμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηδξ 

εκ βέκεζ ηαηαζηάζεςξ ημο ιεηχπμο. οκήεςξ, θυβς ηςκ δζαηοιάκζεςκ ημο 

εδάθμοξ, ημ αενυζηαημ πανέπεζ ηαηυπηεοζδ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 7 πθι απυ φρμξ 

ιέπνζ 1000 ι., αθθά ζοκήεςξ ζε πεδζκυ έδαθμξ ανηεί δ ηαηυπηεοζδ απυ ηα 

600 ι. Καηά ηδκ πμνεία, ηαεχξ είκαζ πζεακή ιζα ζοκάκηδζδ ιε ημκ επενυ, δ 

Μμίνα ηςκ αενμπυνςκ ανζζηυηακ ζηδκ ειπνμζεμθοθαηή ιε ζημπυ κα 

εηηεθέζεζ ηάπζζηδ ακφρςζδ εθ‟ υζμκ ημ επέηνεπε δ εέζδ ηδξ ηαζ κα 

πθδνμθμνήζεζ υζμ ημ δοκαηυκ πθδνέζηενα βζα ηδ εέζδ ημο επενμφ, ηα 

ζηναηεφιαηά ημο, ηδκ εθεδνεία ημο ηηθ.  

 

 Καηά ηδκ άιοκα εέζεςξ, ηα πθδνχιαηα ηςκ βενιακζηχκ αενμζηάηςκ 

επζδίςηακ κα απμηαθφρμοκ ηοπυκ πνμζέββζζδ επενζηχκ θαθάββςκ, ηα 
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δνμιμθυβζα πμο αημθμοεμφζακ, ημκ ηαηαιενζζιυ ηςκ δοκάιεχκ ημοξ η.ά. 

Δίκαζ δε ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, μ παναηδνδηήξ κα βκςνίγεζ εη ηςκ πνμηένςκ ηδ 

ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ πμο παναημθμοεεί, αθθά ελίζμο ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ βζα ηδκ αηνίαεζα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πανέπμκηακ ήηακ δ 

ειπεζνία ημο «ηαηυπηδ». Δπμιέκςξ, μ παναηδνδηήξ έπνεπε κα είκαζ 

ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμξ, εκχ εθ‟ υζμκ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ημ επέηνεπακ, 

ιπμνεί κα ιεηείπε ηδξ ηαηυπηεοζδξ ηαζ αλζςιαηζηυξ πμο μνίγμκηακ απυ ημ 

δζμζηδηή. Ο ηεθεοηαίμξ έπνεπε κα δζαεέηεζ ακηίθδρδ ηδξ ηαηηζηήξ ηαηάζηαζδξ, 

ιε ζηακυηδηα πνμζακαημθζζιμφ, μλεία υναζδ ηαζ απμθαζζζηζηυηδηα. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ, δ Μμίνα εα πνμζηαηεφμκηακ απυ άθθδ Μμκάδα, εάκ αοηυ 

ήηακ ακαβηαίμ.  

 

 ημ θνμονζαηυ πυθειμ, δ ηαηυπηεοζδ απυ ημ αενυζηαημ είπε ιείγμκα 

ζδιαζία βζαηί ήηακ βεκζηυηενα δοζπενήξ δ παναηήνδζδ ηαζ οπήνπε ακάβηδ 

αηνζαέζηενςκ ηαζ θεπημιενέζηενςκ πθδνμθμνζχκ. Σμ δε αενυζηαημ 

ηδνμφκηακ εηηυξ ηδξ γχκδξ εκενβείαξ ημο πονμαμθζημφ ηδξ αιοκηζηήξ 

βναιιήξ ηαζ ακάθμβα ιεηααάθθμκηακ δ εέζδ ηαζ ημ φρμξ ζημ μπμίμ 

ακορχκμκηακ βζα ηαηυπηεοζδ. Ζ Μμίνα οπάβμκηακ ζηζξ δζαηαβέξ ημο δζμζηδηή 

ημο θνμονίμο, μ μπμίμξ ιπμνμφζε κα ηδκ ακαεέζεζ ζημκ δζμζηδηή ημο 

πονμαμθζημφ. Ανπζηά, πνδζζιμπμζμφκηακ ημ δέζιζμ αενυζηαημ βζα ηδκ 

ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ ημο πνμζεββίγμκημξ επενζημφ ζηναηεφιαημξ. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ, πμθθέξ θμνέξ ανίζημκηακ εηηυξ θνμονίμο ηαζ επζδζχηακ κα 

δζαηνίκμοκ υζμ ημ δοκαηυκ ηαπφηενα ηδ δζεφεοκζδ ηδξ επίεεζδξ ημο επενμφ, 

ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ αιαλμζημζπζχκ επί ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ βναιιχκ, ηςκ 

πνμπαναζηεοχκ ημο πονμαμθζημφ ηαζ ηδ ζφκεεζδ ηςκ εζδχκ εθμδζαζιμφ 

ημο. ηδ ζοκέπεζα έπνεπε κα εκημπίζμοκ ηδ εέζδ πμο ηαηαθαιαάκεζ ημ 

επενζηυ πονμαμθζηυ, απυ ημ εζδζηυ οθζηυ πμο ιεηαθένμκηακ πνμξ ημ ζημπυ 

αοηυ ηαζ απυ ηζξ μδμφξ ιεηαθμνάξ ημο. Δπίζδξ, μζ εθεφεενεξ ακορχζεζξ ήηακ 

ηαηάθθδθεξ ζδζαίηενα βζα ηδκ επζημζκςκία ημο θνμονίμο ιε ηδκ οπυθμζπδ 

πχνα.  

 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πμθζμνηίαξ, μ δζμζηδηήξ ημο πμθζμνηδηζημφ 

ζηναημφ, ιπμνμφζε βζα θυβμοξ ηαηηζηήξ κα εέζεζ ηδ Μμίνα αενμζηάηςκ οπυ 

ηδ δζμίηδζδ ημο πονμαμθζημφ ημο. Κφνζμ ένβμ ηδξ Μμίναξ πνμ ηδξ πμθζμνηίαξ, 
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ήηακ δ παναημθμφεδζδ ηςκ πνμζαάζεςκ ημο θνμονίμο, ηςκ αιοκηζηχκ 

ένβςκ ηαζ ηςκ πνμηεπςνδιέκςκ εέζεςκ πμο ηαηαθαιαάκεζ δ θνμονά. Μεηά 

ηδκ εηθμβή ημο ιεηχπμο πνμζαμθήξ, μζ Γενιακμί αενμπυνμζ είπακ ςξ 

απμζημθή κα δζαηνίκμοκ ηζξ πονμαμθανπίεξ ηςκ αιοκμιέκςκ ηαζ ημκ 

ηαηαιενζζιυ ηςκ πνμθοθαηχκ ηαζ ηςκ μπζζεμθοθαηχκ. Με ηδκ έκανλδ 

πνήζδξ ημο πονμαμθζημφ, παναηδνμφκηακ δ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο, ηαεχξ 

ηαζ μζ θμζπέξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ, εκχ ακ δεκ ήηακ δοκαηυ κα ενεοκδεεί μ 

ημιέαξ εκδζαθένμκημξ, εηηεθμφκηακ εθεφεενεξ ακορχζεζξ βζα ηδ θήρδ ηςκ 

ζοιπθδνςιαηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Σέθμξ, ζημ πέιπημ ιένμξ ημο ηακμκζζιμφ 

ηςκ Γενιακχκ αενμπυνςκ υπςξ παναηίεεηαζ απυ ημκ Θαζνάηδ, βίκεηαζ 

ακαθμνά βζα ηδ ζοιιεημπή ηδξ Μμίναξ ηςκ αενμπυνςκ ζηζξ παναηάλεζξ ιε ή 

πςνίξ ηα μπήιαηά ημοξ35.  

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Θαζνάηδξ, ακαθένεηαζ επζβναιιαηζηά ζηδ δδιζμονβία 

ακηίζημζπμο θυπμο αενμζηάηςκ ζηδκ Δθαεηία, μ μπμίμξ απμηεθμφκηακ απυ 

δφμ Μμίνεξ, ηδκ ακηίζημζπδ ζηδκ Ηζπακία, υπμο μ θυπμξ ανπζηά οπαβυηακ ζημ 

ηάβια ηςκ Σδθεβναθδηχκ ηαζ ιεηά ημ 1896 έβζκε αοημηεθήξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

Ρμοιακία, πμο δζέεεηε έκακ υνπμ ζημ Βμοημονέζηζ, πνμζημθθδιέκμ ζημ 

Μδπακζηυ. Δπζπθέμκ, δίκεζ ηάπμζα ζημζπεία βζα ηδκ Ηηαθία, ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα υηζ μζ αενμπμνζημί υνπμζ ηδξ είπακ ηαηαζηεοαζεεί ζηδ Γαθθία 

οπυ ημκ Γαανζήθ Τυκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαζηεφαζε ηνία δέζιζα αενυζηαηα 

πμο ιπμνμφζακ κα ιεηαθενεμφκ, βζα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημκ πυθειμ ηαηά 

ηδξ Αζεζμπίαξ (Ααδζζοκίαξ) ημ 1896, ζηδκ εηζηναηεία ηαηά ηδξ θοθήξ 

Massaouah. ημ ζηναηυπεδμ ημο San-Maurizio, ημ 1900, εηηεθέζεδηακ 

δμηζιέξ αμθήξ ηαηά δέζιζμο αενμζηάημο, ημ μπμίμ ανζζηυηακ ζε φρμξ 300ι. 

ηαζ ηαηεννίθεδ απυ ιζα πονμαμθανπία ηςκ 9 εη. απυ απυζηαζδ 3 πθι, εκχ 

ακηίζημζπδ ηςκ 12 εη. απυ απυζηαζδ 5 πθι. έεναοζε ημκ δεζιεοηζηυ «ηάιζθμ» 

ιεηά απυ έλζ αμθέξ. Οιμίςξ, ζπμθίαζε ηδ πςνίξ ζδζαίηενδ επζηοπία πνήζδ ημο 

αενμζηάημο απυ ηζξ ΖΠΑ ζημκ πυθειμ ηαηά ηςκ Ηζπακχκ ζηδκ Κμφαα (1898). 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζήεδηε ζημ San-Juan ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απυ ηδκ 

5δ Αιενζηακζηή Μμίνα ηναηζάξ, ηαηά ηδκ πμνεία ηδξ πνμξ ημ Santiago, υπμο 

ηαζ ηαηαζηνάθδηε, ηαεχξ ηνάαδλε ηδκ πνμζμπή ηςκ ζζπακζηχκ 

                                                
35

 ημ ίδζμ, ζ. 83-96. 
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πονμαμθανπζχκ ηαζ ηαηαηενιαηίζεδηε απυ ηζξ επενζηέξ μαίδεξ, πςνίξ υιςξ 

κα ηναοιαηζζημφκ μζ επζααίκμκηεξ. ιςξ, ζηδ ζοκέπεζα, ηαηακμχκηαξ ηδ 

ζπμοδαζυηδηά ημο, μζ Αιενζηακμί αζπμθήεδηακ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

αενμπμνζηήξ οπδνεζίαξ ζηδ πχνα ημοξ36. 

 

 Ζ Ρςζία δεκ ιπμνμφζε κα απέπεζ απυ ημκ ακηαβςκζζιυ ηςκ Μεβάθςκ 

Γοκάιεςκ ζηα αενυζηαηα. Χξ εη ημφημο, ημ 1889 ζηδκ Πεηνμφπμθδ 

ζπδιαηίζεδηε έκα εηπαζδεοηζηυ απυζπαζια ζηναηζςηζηχκ «αενμδνυιςκ», 

ζημ μπμίμ ζηέθκμκηακ ηαηά αάζδ απυ ημ Μδπακζηυ αλζςιαηζημί ηαζ μπθίηεξ βζα 

κα παναημθμοεήζμοκ ιαεήιαηα εεςνδηζηά ηαζ πναηηζηά πενί ηδξ 

«αενμδνμιίαξ», δζάνηεζαξ 18 ιδκχκ. Μεηά ηα πεζνάιαηα ηαζ ηζξ ιεθέηεξ πμο 

εηηέθεζε εζδζηή επζηνμπή, ημ Μάζμ ημο 1890 εηδυεδηε ηακμκζζιυξ μνβάκςζδξ 

ηδξ ζηναηζςηζηήξ αενμπμνζηήξ οπδνεζίαξ ημο νςζζημφ ζηναημφ, οπαβυιεκδ 

ζημ δθεηηνμηεπκζηυ ηιήια ημο Μδπακζημφ. Απμηεθμφκηακ απυ έκακ υνπμ 

εηπαίδεοζδξ, ιε ιυκζιεξ Μμίνεξ «αενμδνυιςκ» βζα ηα θνμφνζα ηαζ ιυκμ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα πμθέιμο βζα ημ πεγζηυ. Ανπζηά, ημ 1885 είπακ πνμιδεεοηεί οθζηυ 

απυ ηδ Γαθθία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαζηεφαζακ ημ δζηυ ημοξ.  

 

 Μεηά ηδκ ηήνολδ ημο Ρςζμσαπςκζημφ πμθέιμο, ιε δζάηαβια ημο 

Απνζθίμο ημο 1904, ζπδιαηίζεδηε πεδζκυξ θυπμξ «αενμδνυιςκ» ηδξ ζαδνίαξ 

ιε 4 αενυζηαηα ηςκ 640 m3 ηαζ ημκ Ημφκζμ ακηίζημζπμ ηάβια (ιε δφμ θυπμοξ) 

βζα ηδκ Ακαημθζηή ζαδνία ιε 8 αενυζηαηα, οπυ ημκ ζοκηαβιαηάνπδ Kovanko. 

Γζα ηδκ εηπθήνςζδ ημο ένβμο ημοξ, είπακ εθμδζαζεεί ιε ηαηάθθδθμ 

θςημβναθζηυ ελμπθζζιυ, βζα θςημβνάθζζδ απυ ηδκ πείνζκεμ (ηαθάεζ 

αενμζηάημο). Σμκ Νμέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ, δζαζπάζηδηε μ θυπμξ ηδξ 

ζαδνίαξ βζα κα ζπδιαηζζεεί δεφηενμ ηάβια «αενμδνυιςκ» βζα ηδκ Ακαημθζηή 

ζαδνία, εκχ ημ Φεανμοάνζμ ημο 1905, δζαηάπεδηε δ ζφζηαζδ εκυξ θυπμο ζημ 

Vladivostok ιε 18 αενυζηαηα, δέζιζα ηαζ εθεφεενα. φιθςκα δε ιε βαθθζηέξ 

πδβέξ, ημ αενμπμνζηυ οθζηυ πμο ιεηαθένμκηακ ιε ημ αηιυπθμζμ 

«Μακηγμονία» ηαζ πνμμνζγυηακ βζα ημ θνμφνζμ Πμνη- Άνεμον, έπεζε ζηα 

πένζα ηςκ Ηαπχκςκ, ηαεχξ αζπιαθχηζζακ ημ πθμίμ ηζξ πνχηεξ διένεξ ηςκ 

επενμπναλζχκ, εκχ δεκ ήηακ δοκαηή άθθδ απμζημθή οθζημφ, ηαεχξ είπακ 
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δζαημπεί μζ ζοβημζκςκίεξ ιε ημ εκ θυβς θνμφνζμ. ιςξ μ οπμθμπαβυξ 

Lavrov, πμο είπε αθζπεεί ζημ θνμφνζμ απυ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1904, ηαζ είπε 

ακαθάαεζ ηδ δζμίηδζδ ημο θυπμο «αενμδνυιςκ» ηαζ ήηακ βκχζηδξ ημο 

ακηζηεζιέκμο, ηαηαζηεφαζε ιε ημ οθζηυ πμο ανήηε ζημ θνμφνζμ δφμ 

αενυζηαηα, ιε ηα μπμία εηηέθεζε πμθθέξ ακορχζεζξ. Απυ ηα ζημζπεία πμο 

είπε ηαηαθένεζ κα ζοθθέλεζ μ Θαζνάηδξ, ακέθενε υηζ ηαζ μζ δφμ ακηίπαθμζ 

έηακακ πνήζδ δέζιζςκ αενμζηάηςκ ηονίςξ ηαηά ηζξ ιάπεξ ημο Liao-Yang ηαζ 

Mukden.  

 

 φιθςκα ιε ημκ ζοκηαβιαηάνπδ Kovanko ημο νςζζημφ ζηναημφ, μζ 

Ρχζμζ αενμπυνμζ έπνεπε κα δζαεέημοκ λεηάεανεξ εκημθέξ ηαηυπηεοζδξ. Ο 

δζμζηδηήξ ημο απμζπάζιαημξ ηςκ αενμπυνςκ έπνεπε κα ημο έπεζ 

βκςζημπμζήζεζ εοηνζκχξ ημ είδμξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο επζεοιεί δ ακχηενδ 

δζμίηδζδ κα ζοθθέλμοκ, κα ημκ έπμοκ πθδνμθμνήζεζ βζα ηδ βεκζηή ηαηάζηαζδ, 

ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δζαεέημοκ βζα ημκ επενυ, ημ είδμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο 

πνυηεζηαζ κα εηηεθέζμοκ μζ διέηενεξ δοκάιεζξ, ηδ εέζδ ηςκ ζηναηεοιάηςκ 

ηηθ. Ηδζαίηενα ζδιακηζηυ γήηδια ήηακ μ παναηδνδηήξ κα είκαζ ηαηάθθδθα 

πνμπαναζηεοαζιέκμξ βζα ημ ένβμ αοηυ. Μυκμ έηζζ, μ δζμζηδηήξ ηςκ 

αενμπυνςκ, εα ιπμνμφζε κα επζθέλεζ ημ ηαηάθθδθμ ζδιείμ ζηάζδξ βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ ακφρςζδξ ηαζ μζ παναηδνδηέξ εα ιπμνμφζακ κα 

πνμζακαημθζζεμφκ ηαπέςξ ηαζ κα πανάζπμοκ αηνζαείξ πθδνμθμνίεξ. Δπίζδξ, 

μ Θαζνάηδξ ακαθένεζ υηζ ημ απυζπαζια ηςκ «αενμδνυιςκ» ιπμνμφζε κα 

ιεηαημπζζεεί ηαηά ηακυκα ιε 4 πθι/ χνα, εκχ βζα ιζηνέξ ιεηαημπίζεζξ ιέπνζ 

6-7 πθι/ χνα. Καηά ηδκ επζεεηζηή δνάζδ ανίζημκηακ ζηδκ ειπνμζεμθοθαηή 

ηαζ ηαηά ηδκ άιοκα ζημ πνμζθμνυηενμ ζδιείμ βζα εηηέθεζδ ηαημπηεφζεςξ. 

Σμ απυζπαζια ηςκ «αενμδνυιςκ» επζδίςηε κα ανίζηεηαζ πθδζίμκ ημο 

επενμφ, βζα κα εηηεθμφκ ηαθφηενδ παναηήνδζδ, εηηυξ υιςξ ηδξ αμθήξ ημο 

επενζημφ πονμαμθζημφ, ηαεχξ είπε απμδεζπηεί υηζ ηα αενυζηαηα ήηακ εοάθςηα 

ζηζξ μαίδεξ απυ ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά απυζηαζδ. οκήεςξ, οπυ ηαθέξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ήηακ δοκαηυ κα πναβιαημπμζμφκ παναηήνδζδ ημο επενμφ 

απυ ηα 8 πθι ηαζ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ιεβάθςκ ιμκάδςκ ή θαθάββςκ απυ ηα 15 

πθι. Καηά ηδ δζάνηεζα δε ηδξ κφπηαξ δζαηνίκμκηακ μζ θςηζέξ απυ ημοξ 

ηαηαοθζζιμφξ ζε απυζηαζδ 20 πθι. Ζ ηεπκμθμβία ηδξ επμπήξ πενζυνζγε ηδκ 

ακφρςζδ ζθαζνζημφ αενμζηάημο υηακ μ άκειμξ οπενέααζκε ηα 6-7 m/sec, εκχ 



28 
 

βζα ηα βενιακζημφ ηφπμο αενυζηαηα ηα 12-15 m/sec. ηακ μ άκειμξ ήηακ 

αζεεκήξ επέααζκακ δφμ ηαηυπηεξ ζηδκ πείνζκεα ηαζ έκαξ ζε πενίπηςζδ 

ζζπονμφ ακέιμο. Ζ παναηήνδζδ δοζημθεουηακ υηακ μ ήθζμξ ήηακ ακηίεεημξ 

ηαζ παιδθά (πνςί) ηαζ ημ ακηίεεημ υηακ ανζζηυηακ πίζς ημοξ. Έιθαζδ 

δζκυηακ ζηδκ ηαηάθθδθδ πνμπαναζηεοή ημοξ δζά ηδξ εηηεθέζεςξ 

πμθοάνζειςκ ακορχζεςκ ηαζ ζηδκ ηαηάθθδθδ ηαηηζηή ημοξ εηπαίδεοζδ, χζηε 

κα λένμοκ ηαζ κα ιπμνμφκ κα παναηδνήζμοκ υηζ εα είκαζ πνήζζιμ ηαζ 

απαζηδηυ απυ ηδ δζμίηδζδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, μζ παναηδνδηέξ ήηακ ζοκήεςξ 

αλζςιαηζημί ηςκ επζηεθείςκ, ημο πονμαμθζημφ ή ημο ιδπακζημφ, ακαθυβςξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο απαζημφκηακ κα ζοθθέλμοκ ηάεε θμνά. 

 

 Ακαηεθαθαζχκμκηαξ ηδκ επζζηυπδζδ ηςκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ηςκ 

πςνχκ αοηχκ, μ Θαζνάηδξ ημκίγεζ υηζ δ παναηήνδζδ απυ ημ αενυζηαημ εα 

έπεζ ιείγμκα ζδιαζία, ηαεχξ δ άηαπκδ πονίηζδα επέηνεπε πθέμκ 

ακειπυδζζηα ημ ένβμ ημοξ (δεκ εα οπήνπε ηαπκυξ βζα κα ειπμδίζεζ ηδκ 

παναηήνδζδ) ηαζ εεςνμφζε δεδμιέκμ υηζ ηα πεδία ηςκ ιαπχκ ζημ ιέθθμκ εα 

ηαηεθάιαακακ πμθφ ιεβάθεξ εηηάζεζξ ηαζ ςξ εη ημφημο, ημ ιμκαδζηυ ιέζμ βζα 

ηδ ζοκμθζηή παναηήνδζδ ημο εεάηνμο επζπεζνήζεςκ, ηςκ ηζκήζεςκ ηαζ ηςκ 

δζαηάλεςκ ημο επενμφ, εα ήηακ ηα ζηναηζςηζηά αενυζηαηα37.  

 

 Υξάζε ηνπ ΑεξνζηΪηνπ από ην Ναπηηθό θαη Άιιεο ΔθαξκνγΫο 

 

 ημ ηεθάθαζμ Σ΄ μ Θαζνάηδξ ακαθένεηαζ ζηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο 

αενμζηάημο απυ ημ Ναοηζηυ, αθθά ηαζ ζε άθθεξ εθανιμβέξ. Αοημκυδηδ 

εεςνήεδηε δ ζπμοδαζυηδηα ηαηυπηεοζδξ ηδξ εάθαζζαξ, ηςκ αηηχκ ή ηςκ 

ζηυθςκ εκ πθς απυ ιεβάθδ απυζηαζδ. Έηζζ, μ βαθθζηυξ ζηυθμξ είπε 

εθμδζαζεεί ιε ηαηάθθδθμ οθζηυ «αενμδνμιίαξ». Απυ έκα πθμίμ πμο ήηακ 

αβηονμαμθδιέκμ ζηδκ Toulon ηαζ επζημζκςκμφζε ιε ημ αενυζηαημ ιε 

ηδθέθςκμ, ηαηέζηδ δοκαηή δ παναηήνδζδ εκ αζενία ηςκ αηηχκ ηδξ Κμνζζηήξ 

ηαζ ηδξ Μεζμβείμο, ηδξ Μαζζαθίαξ ηαζ ηδξ Νίηαζαξ. Δπίζδξ, ηδξ ακαββεθίαξ 

δζα ζδιάηςκ ηδξ δζέθεοζδξ πθμίςκ ζδζαίηενα απμιαηνοζιέκςκ ηαζ ζε ηάπμζεξ 

πενζζηάζεζξ δ ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαίαξ πμο έθενακ.  
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 Ηδζαίηενα ζδιακηζηή εεςνμφκηακ δ παναηήνδζδ αηηήξ ζηδκ μπμία 

επνυηεζημ κα απμαζααζεεί εηζηναηεοηζηυ ζχια, ιε ζημπυ κα ζοθθέλμοκ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηοπυκ αιοκηζηά ένβα επί ηδξ αηηήξ, κα εηηζιδεεί δ αηνζαήξ 

εέζδ ημοξ ηαζ δ ακημπή ημοξ ηηθ. Απυ φρμξ 400 ι. άκςεεκ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ 

εάθαζζαξ, ιε ηδ πνήζδ ζζπονχκ ηδθεζημπίςκ, ιπμνμφζε κα ιαηαζςεεί ηάεε 

πνμζπάεεζα αζθκζδζαζιμφ ημο ζηυθμο, δ δε απμααηζηή δφκαιδ πνμξ ηάπμζα 

αηηή ιπμνμφζε κα αλζμθμβήζεζ ηδ δφκαιδ ιε ηδκ μπμία επνυηεζημ κα 

ακαιεηνδεεί ηαζ κα θάαεζ ηα πνμζήημκηα ιέηνα ηαηά ηςκ αιοκμιέκςκ. Ο 

δζμζηδηήξ ηςκ απμααηζηχκ δοκάιεςκ έπνεπε κα ανίζηεηαζ ζε επζημζκςκία ιε 

ημκ βεκζηυ ανπδβυ δζά ζδιάηςκ ιέζς ημο αενμζηάημο. ιςξ, δ ακφρςζδ 

ηςκ δέζιζςκ αενμζηάηςκ οπυηεζκηακ ζημοξ πενζμνζζιμφξ ημο ακέιμο, εκχ 

ημκίγεηαζ δ δοζημθία βζα ηδ θυνηςζδ ημο αενμζηάημο ζε πθμίμ πμο 

ηαθακηεφεηαζ θυβς ηοιαηζζιμφ. Δπμιέκςξ, ημ αενυζηαημ ιπμνμφζε κα 

ακαββείθεζ ηδκ ειθάκζζδ επενζημφ πθμίμο πςνίξ ημ ίδζμ κα απμηαθφρεζ ηδ 

εέζδ ημο, ηαεχξ απυ ιαηνζά θαίκμκηακ ζακ απθυ ζδιάδζ ζημ μνίγμκηα. 

Δπζπθέμκ, εα ιπμνμφζε κα πνμθοθάλεζ ηα εςνδηηά απυ ηζξ πνμζαμθέξ ηςκ 

ημνπζθζηχκ (καοηθαζηνζηχκ), ηα μπμία δεκ ήηακ μναηά απυ ημ ηαηάζηνςια 

ημο εςνδηημφ, βζαηί ανίζημκηαζ εκ ιένεζ ή ελ μθμηθήνμο αοεζζιέκα ζηδ 

εάθαζζα. Ακορχζεζξ εθεφεενμο αενυζηαημο ζηδ εάθαζζα βίκμκηακ ιε ηδ 

πνήζδ ηςκμεζδμφξ άβηοναξ, δ μπμία ζοκδέμκηακ ζ‟ αοηυ ιε δζπθυ ιαηνφ 

ζπμζκί. ηακ ηδκ ένζπκακ ζηδ εάθαζζα, αοηή πθδνμφηακ ιε κενυ ηαζ ηδνμφζε 

ημ αενυζηαημ ζηάζζιμ. Με ημ άθθμ ζπμζκί ηνααμφζακ ηδκ άβηονα, 

ακαζηνεθυηακ μ ηχκμξ ηαζ έθεοβε ημ κενυ, ιε απμηέθεζια κα ιπμνεί κα 

ιεηαηζκδεεί ημ αενυζηαημ ζε άθθδ εέζδ38. 

 

 Σέθμξ, μ Θαζνάηδξ ακαθένεηαζ ηαζ ζε άθθεξ πνήζεζξ ηςκ αενμζηάηςκ ή 

ζε ηάπμζεξ πνμζπάεεζεξ βζα άθθεξ ζδιακηζηέξ εθανιμβέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ακαθένεηαζ ζημ αενυζηαημ «Αθάζηα», πμο ηαηαζηεοάζεδηε απυ ημκ Varicli 

ιε ζημπυ ηδκ ιεηαθμνά ηςκ ακαβηαίςκ εζδχκ ζε πνοζςνφπμοξ ζηδκ 

μιχκοιδ πενζμπή, αθθά ηεθζηά ακαηθήεδηε απυ ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ 

ηςκ ΖΠΑ ιε ζημπυ κα πνδζζιμπμζδεεί ζημ οπυ ίδνοζδ ηέκηνμ εηπαίδεοζδξ 
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αενμπυνςκ. Δπίζδξ, ζηα δζενεοκδηζηά αενυζηαηα, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα 

παναηδνήζεζξ ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηαζ ήηακ 

εθμδζαζιέκα ιε εζδζηά υνβακα ηαηαιέηνδζδξ ημο φρμοξ, ηδξ εενιμηναζίαξ, 

ηςκ αηιμζθαζνζηχκ πζέζεςκ, ηα μπμία ακένπμκηακ ζε πμθφ ιεβάθα φρδ υπμο 

δε εα ιπμνμφζε κα επζαζχζεζ μ άκενςπμξ. Σα πεζνάιαηα έβζκακ δζεεκή ηαζ 

ηαεμνίζεδηε δ ηαοηυπνμκδ άθεζδ αενμζηάηςκ απυ υθεξ ηζξ δοηζηέξ 

πνςηεφμοζεξ πμο δζέεεηακ ηαηάθθδθμ επζζηδιμκζηυ οπυααενμ. Μάθζζηα απυ 

ημκ επηέιανζμ ημο 1900, απμθαζίζεδηε δ ζφβπνμκδ ακφρςζή ημοξ ηάεε 

πνχηδ Πέιπηδ ημο ιήκα, ιε ανπή ηδκ 6δ Γεηειανίμο ημο 1900. Οιμίςξ, 

ακαθένεδηε ζηδ πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ιεηαθμνά ηςκ 

ζζδδνμηνμπζχκ ζε μνεζκυ έδαθμξ, βζα ηάπμζεξ άθθεξ πεζναιαηζηέξ ιμνθέξ ηαζ 

ηέθμξ, μ Θαζνάηδξ επζζδιαίκεζ ηδκ ακάβηδ εεζιμεέηδζδξ δζεεκμφξ ηχδζηα 

ζδιάηςκ βζα ηα αενυζηαηα. Αθμνιή δυεδηε ιεηά ηδκ πενζπέηεζα πμο είπε μ 

αενμπυνμξ Adrian δζενπυιεκμξ ηδ Βαθηζηή ιε ημ αενυζηαηυ ημο, ηαεχξ δεκ 

ηαηάθενε κα βίκμοκ ηαηακμδηά ηα ζήιαηα ακάβηδξ πμο εηηέθεζε πνμξ ηα 

δζενπυιεκα πθμία, ιε απμηέθεζια αοηά κα απμιαηνοκεμφκ πςνίξ κα ημο 

πνμζθένμοκ ηάπμζα αμήεεζα.39 

 

 ΓεληθΫο Έλλνηεο Πεξέ ΑεξνζηΪησλ 

 

 Δλαζνεηζηά ακαθοηζηυ είκαζ ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο πμκήιαημξ ημο 

Θαζνάηδ, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζηζξ βεκζηέξ έκκμζεξ πενί ηςκ αενμζηάηςκ, ημ 

οθζηυ απυ ημ μπμίμ απμηεθείηαζ έκαξ υνπμξ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ, ζε ενβαζίεξ επί ημο εδάθμοξ, ηςκ παναηδνδηχκ ηαζ ηςκ 

πνχηςκ αενμπυνςκ. Έηζζ, ακαθφεζ ηα ηφνζα ιένδ πμο απανηίγμοκ ηδ 

ζοζηεοή, ημ ζθαίνςια ηαζ ημ πενίαθδια, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημοξ ηαζ ημ 

ζπήια ημοξ, ημκ ηνυπμ οπμθμβζζιμφ ημο αάνμοξ πμο ιπμνεί κα ακορχζεζ, 

ημ ηαθάεζ (πείνζκεα) υπμο επζααίκμοκ μ παναηδνδηήξ ή ηαζ μ «αενμδνυιμξ», 

ηδκ ελάνηδζή ημο, ηδκ αθοζμεζδή άβηονα ηαζ ημκ δεζιεοηζηυ ηάιζθμ πμο 

ζοκδέεζ ημ αενυζηαημ ιε ημ υπδια απυ ημ μπμίμ ακεθίζζεηαζ. Ακαθενυιεκμξ 

ζημοξ «αενμδνμιζημφξ υνπμοξ», ημοξ δζαπςνίγεζ ζημκ υνπμ ζηναηζάξ ηαζ ημοξ 

θνμονζαημφξ υνπμοξ ηαζ δίκεζ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα ζοζηαηζηά ημοξ 
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ιένδ. Οοζζαζηζηά ηάεε υνπμξ δζαεέηεζ δφμ ηακμκζηά αενυζηαηα, έκα 

αμδεδηζηυ ηαζ ιζα «αενζμθφθαηα ζθαίνα» δ μπμία πνδζζιεφεζ βζα ηδκ άιεζδ 

ακηζηαηάζηαζδ ημο απμθεζεέκημξ αενίμο απυ ημ ηακμκζηυ αενυζηαημ ηαζ απυ 

ηνία ηεπκζηά μπήιαηα ηαζ 5-6 μπήιαηα ιεηαθμνάξ πεπζεζιέκμο οδνμβυκμο40. 

 

 Ζ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ πενζεθάιαακε πέκηε δζαηνζηά ιένδ, ηδ 

βκχζδ ημο οθζημφ, ηςκ πεζνζζιχκ, ηδξ πνήζεςξ ημο αενμζηάημο, ηδ εεςνία 

ηδξ αενμκαοηζηήξ ηαζ ηδκ ειπεζνία ηςκ εθεοεένςκ ακορχζεςκ. Σδκ 

εηπαίδεοζδ ακαθάιαακακ μ δζμζηδηήξ ημο ηάβιαημξ ηαζ μζ αλζςιαηζημί ημο. Οζ 

πενίμδμζ ηδξ εηπαίδεοζδξ ήηακ ζοβηεηνζιέκμζ ηαζ πενζεθάιαακακ 

ζηναηζςηζηέξ πμνείεξ ηαζ ελςηενζηέξ αζηήζεζξ, ηδκ εηπαίδεοζδ ημο ηεπκζημφ 

πνμζςπζημφ ηαζ ηδκ εζδζηή εηπαίδεοζδ ηςκ αλζςιαηζηχκ «αενμδνυιςκ», δ 

μπμία πανείπε εεςνδηζηή ηαζ πναηηζηή εηπαίδεοζδ, ημπμβναθζηέξ ενβαζίεξ 

ηαζ ηαημπηεφζεζξ, ηαεχξ ηαζ βκχζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ θςημβναθζηχκ 

ιδπακχκ41. 

 

 Υξάζε ησλ ΑεξνζηΪησλ ζηνλ Πόιεκν 

 

 ημ ηνίημ ηεθάθαζμ μ Θαζνάηδξ ακαθένεηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ 

ζημκ πυθειμ πμο ημκ δζαηνίκεζ ζε πεδζκυ, πμθζμνηδηζηυ πυθειμ ηαζ ηαηά ηδκ 

πμνεία. ημκ πεδζκυ πυθειμ ηαζ ζε ηαηηζηυ επίπεδμ, δ πνδζζιυηδηα ηςκ 

εκαένζςκ ιέζςκ ηαηυπηεοζδξ ήηακ δ ηαηακμήζδ ηςκ ηζκήζεςκ ημο επενμφ, δ 

παναηήνδζδ μθυηθδνμο ημο εεάηνμο επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ δζάθμνςκ 

θάζεςκ ηδξ ιάπδξ, εκχ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ηαηάθθδθα 

εηπαζδεοιέκςκ αλζςιαηζηχκ κα ελαζθαθίγεηαζ δ ηάθθζζηδ πανμπή 

πθδνμθμνζχκ. Ο Θαζνάηδξ εεςνεί, υηζ ζημ εββφξ ιέθθμκ, θυβς ηςκ 

οπενιεβεεχκ ημπμεεζζχκ πμο εα ηαηαθαιαάκμοκ μζ ζφβπνμκεξ ιεβάθεξ 

ζηναηζέξ ηαζ ελαζηίαξ ηδξ ελέθζλδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ πονμαυθςκ ηαζ ηςκ 

ηοθεηίςκ, μζ επενζηέξ παναηάλεζξ εα είκαζ πζμ απμιαηνοζιέκεξ χζηε κα 

εηηίεεκηαζ θζβυηενμ ζηζξ επενζηέξ πνμζαμθέξ. Δπμιέκςξ, εα απαζημφκηακ δ 

ζοθθμβή απυ ηα αενυζηαηα πθδνμθμνζχκ βζα κα ιπμνεί δ δζμίηδζδ κα θάαεζ 

ζςζηέξ ηαζ έβηαζνεξ απμθάζεζξ. Μάθζζηα, ημκίγεζ υηζ δ αενμπθμΐα εα ιπμνεί 
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κα πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ δοκάιεζξ, ηζξ εέζεζξ, ημοξ ζπδιαηζζιμφξ, ηδ 

εέζδ ηςκ εθεδνεζχκ ηαζ ηζξ πνμπαναζηεοέξ πμο εηδδθχκμκηαζ, βζα ηζξ 

απυπεζνεξ οπενηεναηζημφ ή ηοηθςηζημφ εθζβιμφ ημο επενμφ, ημ ζδιείμ πμο 

ηαηεοεφκεηαζ δ ηφνζα επίεεζδ ηηθ. Βεααίςξ, μζ ακςηένς πθδνμθμνίεξ 

πανέπμκηαζ απυ ηα δέζιζα αενυζηαηα πμο έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ άιεζδξ 

ιεηάδμζήξ ημοξ. ημ ζηναηδβζηυ επίπεδμ μ Θαζνάηδξ εεςνεί υηζ δ δζμίηδζδ 

πμο εα δζαεέηεζ αηνζαείξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηζξ δοκάιεζξ ημο 

ακηζπάθμο πμο ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ πμθθχκ διενχκ πμνείαξ, ηαηέπεζ έκα 

ελαζνεηζηυ πθεμκέηηδια, ημ μπμίμ αδοκαημφκ κα πανέπμοκ μζ ιεηαααηζηέξ 

θάθαββεξ, ζηζξ μπμίεξ ακαηίεεηαζ αοηυ ημ ένβμ. 

 

 φιθςκα ιε ημκ Γάθθμ ζηναηδβυ Delambre –ακαθμνά ημο μπμίμο 

παναεέηεζ μ Θαζνάηδξ ζημ ζφββναιά ημο-, ημ ηαηηζηυ πθεμκέηηδια ζημ πεδίμ 

ηδξ ιάπδξ εα έπεζ υπμζμξ ζηναηυξ ιπμνεί κα ελαηνζαχζεζ ηα ζδιεία 

ζοβηέκηνςζδξ ημο επενμφ, ημ ιέβεεμξ ηςκ δοκάιεχκ ημο, ηδ δζάηαλδ ηαζ ημ 

ζφκδεζιμ ηςκ θαθάββςκ ζηδκ ηαηεπυιεκδ γχκδ. ιςξ, ηζξ πθδνμθμνίεξ 

αοηέξ έκα ειπυθειμ ζηνάηεοια ιπμνμφζε κα ηζξ απμηηήζεζ ιυκμ απυ 

δζεοεφκζζια αενυζηαηα. Ο Θαζνάηδξ εεςνεί υηζ εα ιπμνμφκ κα δζαηνέπμοκ 

ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ηαπέςξ ηαζ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο εεάηνμο 

επζπεζνήζεςκ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο ζοκέβναθε ημ 

πυκδιά ημο, αοηυ δεκ είπε ηαηαζηεί εθζηηυ. Έηζζ εηηζιά υηζ δ ένεοκα ηαζ ηα 

πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζμφκηακ ηδκ επμπή ημο, έδζκακ αάζζιεξ εθπίδεξ 

βζα ηδκ επίθοζδ ημο πναηηζημφ γδηήιαημξ ηδξ δζεφεοκζδξ ηςκ αενμζηάηςκ. 

Όκσο, ηνλέδεη θαη ζπκθσλεέ κε ηνλ ζηξαηεγό  Delambre όηη ε 

ζηξαηησηηθά ιύζε ησλ θαηνπηεύζεσλ ζα εμεπξεζεέ όηαλ ηα αεξόζηαηα 

αληηθαηαζηαζνύλ κε αεξνπιΪλα πνπ ζα δηαζΫηνπλ δηθά ηνπο 

πξνσζεηηθά δύλακε! Βεααίςξ, εεςνεί δεδμιέκμ υηζ ζε έκα ιεθθμκηζηυ 

εονςπασηυ πυθειμ ηαζ μζ δφμ ακηίπαθμζ εα δζαεέημοκ ηα ίδζα ιέζα ηαζ έηζζ εα 

ιπμνμφκ κα πθδνμθμνμφκηαζ αιμζααίςξ ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο 

ακηζπάθμο. Ζ δζαθμνά ημοξ εα έβηεζηαζ ζημκ απμηεθεζιαηζηυηενμ ηνυπμ 

πνδζζιμπμίδζήξ ημοξ ή ζηδκ οπενμπή ημοξ θυβς ηςκ εέζεςκ πμο εα 

ηαηέπμοκ ή θυβς ηδξ εηθμβήξ ηδξ ηαηαθθδθυηενδξ πνμκζηήξ ζηζβιήξ42. 
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 ηδ ζοκέπεζα, μ Θαζνάηδξ ακαθένεηαζ ζηδκ εζδζηυηδηα ηςκ 

παναηδνδηχκ. Θεςνεί υηζ ακ ηζξ ηαημπηεφζεζξ εηηεθεί αλζςιαηζηυξ ημο 

ιδπακζημφ, υπςξ ζοκέααζκε ανπζηά, δεκ εα δίκμκηαζ ζηδ δζμίηδζδ μζ ηαηά 

πνμηεναζυηδηα ηαζ ζπμοδαζυηδηα πθδνμθμνίεξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ακαθένεζ 

έκα πενζζηαηζηυ πμο ζοκέαδ ζηδ ιάπδ ημο Trung-Son, ζηζξ 12 Μανηίμο 1884, 

υπμο μ παναηδνδηήξ επέηνερε κα βίκμοκ ζθαθενμί εθζβιμί ηαζ πανάθθδθα 

δεκ δζυνεςκε ημ νίια ημο πονμαμθζημφ. Καηαθθδθυηενμζ ηυηε ηνίεδηακ μζ 

αλζςιαηζημί ημο επζηεθείμο ημο πονμαμθζημφ ή ημο ιδπακζημφ πμο είπακ θάαεζ 

εζδζηή εηπαίδεοζδ ηαζ ήηακ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηδκ αίζεδζδ ηδξ αζχνδζδξ. 

Δπίζδξ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ ηαηυπηεοζδξ μ Θαζνάηδξ δζαπςνίγεζ ηδκ 

εζδζηυηδηα ηςκ παναηδνδηχκ πμο ηδκ εηηεθμφκ, δδθαδή βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

αμθήξ ηςκ πονμαμθανπζχκ αλζςιαηζηυ ημο πονμαμθζημφ, βζα ημκ έθεβπμ ηςκ 

αιοκηζηχκ ένβςκ αλζςιαηζηυ ημο ιδπακζημφ ή βζα ηδκ ηίκδζδ ημο επενμφ 

αλζςιαηζηυ ημο επζηεθείμο.  

 

 Σα ζοιπενάζιαηα ημο Θαζνάηδ, ζημ 3μ Κεθάθαζμ ημο ζοββνάιιαηυξ 

ημο, είκαζ υηζ μζ οπδνεζίεξ πμο ιπμνεί κα πνμζθένμοκ ηα αενυζηαηα ηαηά ημκ 

αιοκηζηυ ή επζεεηζηυ πμθζμνηδηζηυ πυθειμ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ. Μέζς 

ηςκ αενμζηάηςκ ιπμνεί ηάπμζμξ κα παναημθμοεεί ηζξ πνμπαναζηεοέξ ηαζ ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο επενμφ, ηα απμηεθέζιαηα ηςκ αμθχκ ημο πονμαμθζημφ, χζηε κα 

ιπμνέζεζ κα ηζξ ηαηεοεφκεζ ζημκ επζεοιδηυ ζηυπμ, επζηνέπμκηαξ ημκ πνμκζηυ 

πενζμνζζιυ ημο αβχκα, ηαεχξ αοηυξ εα είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενμξ. 

Πανάθθδθα, υπςξ απμδείπεδηε ηαηά ηδκ πμθζμνηία ηςκ Πανζζίςκ, ημ 1870-

71 ιε ηδ πνήζδ εθεφεενςκ αενμζηάηςκ, ιπμνεί μ πμθζμνημφιεκμξ κα 

επζημζκςκήζεζ ιε ημκ έλς ηυζιμ ή κα ιεηαθένεζ επζζημθέξ, έββναθα ή 

πμθζηζηά πνυζςπα, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ επζηοπμφξ δζεφεοκζδξ ηςκ 

αενμζηάηςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα δε ηςκ πμνεζχκ, μ δζμζηδηήξ ηδξ Μμίναξ 

αενμπυνςκ, ελαηνζαχκεζ ηζξ δοζπένεζεξ ζηδ ιεηαθμνά εκυξ πεπθδνςιέκμο 

αενμζηάημο, ηαηακέιεζ ακαθυβςξ ημ πνμζςπζηυ ημο χζηε κα ιδκ 

πανειπμδίγεζ ηδκ ηίκδζδ ημο οπυθμζπμο ζηναηεφιαημξ ή κα ηνμπμπμζεί ημ 

δνμιμθυβζυ ημο. Ακ ανζζηυηακ ζηδκ μονά ηδξ ειπνμζεμθοθαηήξ εα 
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ιπμνμφζε κα εηηεθεί ηαημπηεφζεζξ ηαζ εα ήηακ ηαοηυπνμκα πνμζηαηεοιέκμ ζε 

πενίπηςζδ ζοιπθμηήξ ιε ημκ επενυ ηηθ43.  

 

 πλζάθεο θαη ΠξνϋπνζΫζεηο Υξάζεο ησλ ΑεξνζηΪησλ 

 

 ημ 4μ ηεθάθαζμ ημο πμκήιαηυξ ημο, μ Θαζνάηδξ, ακαθενυιεκμξ  ζηζξ 

ζοκεήηεξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ πνήζδξ ηςκ δέζιζςκ υζμ ηαζ ηςκ εθεφεενςκ 

αενμζηάηςκ, ημκίγεζ υηζ ημ οθζηυ ημοξ πνέπεζ κα είκαζ απθυ ηαζ εοιεηαπείνζζημ, 

δ πθήνςζή ημοξ κα είκαζ ηαπεία ηαζ ζοκεπήξ, δ ιεηαθμνά ηαζ μ πεζνζζιυξ ημο 

πεπθδνςιέκμο αενυζηαημο ηαζ ημο οθζημφ κα είκαζ εφημθδ. Δπίζδξ, μζ 

ηαημπηεφζεζξ κα εηηεθμφκηαζ ιε εοπένεζα ηαζ δ ιεηάδμζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

κα είκαζ ηαπεία ηαζ αζθαθήξ, εκχ εα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ θήρδ 

ηαηάθθδθδξ δζάηαλδξ ιάπδξ βζα ηδ δζαθφθαλή ημοξ απυ ηα πονά ημο επενμφ. 

ηδ ζοκέπεζα ιαξ ακαθφεζ ηζξ ακςηένς πνμτπμεέζεζξ ηαζ ζοκεήηεξ, απυ ηζξ 

μπμίεξ αλίγεζ κα ιεηαθένμοιε ηάπμζα ζημζπεία. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ηαημπηεφζεςκ, δ πείνζκεα οπυηεζηαζ ζε ηαθακηχζεζξ θυβς ακέιμο ή ηδξ 

ακορςηζηήξ δφκαιδξ, μζ μπμίεξ πνμλεκμφκ καοηία ζημοξ επζααίκμκηεξ, 

βεβμκυξ πμο απαζηεί ζπεηζηή ελμζηείςζδ απυ ημοξ παναηδνδηέξ. Ζ πανμοζία 

ημο αλζςιαηζημφ αενμπυνμο ζοκηεθεί ζηδ δζαηήνδζδ πκεφιαημξ αηαναλίαξ, 

ημκ έθεβπμ ημο παναηδνδηή, ημκ πεζνζζιυ ημο αενμζηάημο αθθά ηαζ ηδκ 

πθμήβδζή ημο ζε πενίπηςζδ πμο ημπεί μ δεζιεοηζηυξ ηάιζθμξ. Ζ ιεηάδμζδ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ, ανπζηά πναβιαημπμζμφκηακ ιε ζδιεία ηαζ ζήιαηα 

δζαθυνςκ πνςιάηςκ ή δζα εββνάθςκ ηα μπμία εζχηθεζακ ζε ζάημ ιε ένια 

πμο μζ «αενμδνυιμζ» ένζπκακ ζηδ βδ. Σδκ πενίμδμ πμο ακαθένεηαζ μ 

Θαζνάηδξ, ηα πνχηα πνυκζα ημο 20μο αζχκα, δ ιεηάδμζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

απυ έκα αενυζηαημ βζκυηακ δζα ημο ηδθεθχκμο, ημο μπμίμο ημ ζφνια 

εθζζζυηακ βφνς απυ ημκ δεζιεοηζηυ ηάιζθμ ηαζ επζημζκςκμφζε απ‟ εοεείαξ ιε 

ημκ βεκζηυ ανπδβυ ή ιε επίβεζμ ηδθεθςκζηυ ζηαειυ, μ μπμίμξ ηζξ ιεηααίααγε 

δζά πμδδθάημο ή αββεθζαθυνμο, ζδιεζχκμκηαξ ηδκ χνα θήρδξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ. διακηζηή εεςνμφκηακ δ φπανλδ πνμζοιθςκδιέκςκ 

ζοκεδιάηςκ βζα ηδκ άιεζδ εκενβμπμίδζδ ημο ζηναηεφιαημξ ζε πενίπηςζδ 

αζθκίδζαξ επενζηήξ ακαδζάηαλδξ πμο εα απαζημφζε άιεζδ ακηίδναζδ. ε 
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πενίπηςζδ ιδ θεζημονβίαξ ημο ηδθεθχκμο αημθμοεμφκηακ ηάπμζα απυ ηζξ 

ακςηένς δζαδζηαζίεξ, εκχ μ Θαζνάηδξ επζζδιαίκεζ ηδ ζδιαζία ζπεδίςκ επί 

ηςκ πανηχκ ηςκ επζηεθείςκ, υπμο εα ζδιεζχκμκηακ μζ εέζεζξ ζοβηέκηνςζδξ, 

μζ ζπδιαηζζιμί ηηθ. διακηζηή εεςνμφκηακ δ πνήζδ ηςκ θςημβναθζηχκ 

ιδπακχκ ηαζ δ ηαοηυπνμκδ ηαηυπηεοζδ ημο πεδίμο εκδζαθένμκημξ απυ δφμ 

αενυζηαηα, ηα μπμία ανίζημκηακ ζε απυζηαζδ 3-4 πθι ιεηαλφ ημοξ, έηζζ χζηε 

κα ηαθφπημκηαζ ηαζ ηοπυκ ζδιεία ηα μπμία δεκ εα ήηακ μναηά απυ έκα ιυκμ 

αενυζηαημ.  

 

 Λυβς ηδξ εββφηδηαξ πνμξ ηζξ επενζηέξ εέζεζξ ηαζ ημο ιζηνμφ ζπεηζηά 

φρμοξ (500 – 1000 ι.) ζημ μπμίμ ακένπμκηακ ηα δέζιζα αενυζηαηα, 

ιπμνμφζακ κα εηηεθμφκ αηνζαείξ ηαημπηεφζεζξ ζε έηηαζδ 10 πθι. Σα 

πεζνάιαηα υιςξ είπακ δείλεζ υηζ αοηά ιπμνμφζακ κα πνμζαθδεμφκ απυ ηα 

πονά ημο πονμαμθζημφ πμο ανζζηυηακ ιέπνζ 5,5 πθι. απυζηαζδ, αθθά 

απαζημφκηακ 45 πενίπμο θεπηά δζά κα εηηζιδεεί δ απυζηαζδ αμθήξ, δ μπμία 

θυβς ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ημο ακμζπημφ βαθάγζμο πμο πζεακυκ κα είπακ αάρεζ ημ 

αενυζηαημ βζα ηαθφηενδ ηάθορδ, δοζπεναζκυηακ δ παναηήνδζή ημο ηαζ δ 

αμθή εκακηίμκ ημο. Ζ απυζηαζδ ηζκδφκμο απυ πονά ηοθεηίμο ήηακ ιζηνυηενδ 

ηςκ 1500 ιέηνςκ. Βεααίςξ, ημκίγεζ μ ζοββναθέαξ, υηζ έκα αενυζηαημ ημ μπμίμ 

είπε αθδεεί, είπε ζηδ δζάεεζή ημο πμθφ πνυκμ βζα κα ηαηέθεεζ ηαζ επμιέκςξ 

δεκ οθίζηαημ ηάπμζμξ άιεζμξ ηίκδοκμξ βζα ημ πθήνςιά ημο, εηηυξ ακ είπε 

ηηοπδεεί δ πείνζκεμξ ή μζ επζααίκμκηεξ ή είπε ημπεί δ ηάιζθμξ. Δπμιέκςξ, ημ 

ακηίπαθμ πονμαμθζηυ εα έπνεπε κα δζεοεφκεζ ηα πονά ημο εκακηίμκ αοηχκ 

ηςκ ζοβηνμηδιάηςκ ηαζ ελανηδιάηςκ. Έπεζηα ιαξ δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ 

εέζδ ηαζ ηδκ ηίκδζδ ημο αενμζηάημο πνζκ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ηαημπηεφζεςκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ακάβηδξ πμο 

εα έπνεπε κα εηηεθέζεζ ημ πθήνςια ζε πενίπηςζδ πμο ημαυηακ αημοζίςξ ή 

εημοζίςξ δ ηάιζθμξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ πνμζεδάθζζδξ ημο αενμζηάημο 

ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ. Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ επζημζκςκία ηαηά 

ηδ δζάνηεζα κοπηενζκήξ ηαηυπηεοζδξ, υπμο βζκυηακ πνήζδ ημο δθεηηνζημφ 

θςηυξ βζα ηδ βκςζημπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ. ηδ Γαθθία είπακ 

εηηεθεζηεί πεζνάιαηα ιε πνςιαηζζηά ζήιαηα ηαζ ζηυκδ, δ μπμία νζπηυιεκδ 

απυ ημ αενυζηαημ ζπδιάηζγε ηεπκδηυ κέθμξ. ιςξ, ημ ηδθέθςκμ απμδείπεδηε 
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ημ απθμφζηενμ, πναηηζηυηενμ ηαζ πζμ αλζυπζζημ ιέζμ επζημζκςκίαξ βζα ιένα 

ηαζ κφπηα.  

 

 Ηδζαίηενδ ζδιαζία απμδίδεζ μ Θαζνάηδξ ζηδ δζαδζηαζία θςημβνάθζζδξ 

απυ ημ αενυζηαημ ηαζ εεςνεί υηζ ακ δ πείνζκεμξ ήηακ εθμδζαζιέκδ ιε πμθθέξ 

θςημβναθζηέξ ιδπακέξ εα ήηακ δοκαηή δ απμηφπςζδ ημο ακάβθοθμο ημο 

εδάθμοξ ιε ιεβάθδ εοηνίκεζα, πανέπμκηαξ έηζζ ημπμβναθζηά ηεηιήνζα 

ιέβζζηδξ αηνίαεζαξ πμο εα επέηνεπακ ζημοξ παναηδνδηέξ κα ζπεδζάγμοκ ιε 

ελαζνεηζηή πζζηυηδηα ηα μπονςιαηζηά ένβα ημο επενμφ, ηζξ ηζκήζεζξ ημο ηηθ. 

Ακαθένεζ ημκ Καβζηέ (Cailletet) ςξ ημκ εθεονέηδ ηδξ αοηυιαηδξ θςημβναθζηήξ 

ιδπακήξ πμο δμηζιάζεδηε ημ 1897 ζε επζααηδβυ αενυζηαημ ηαζ εεςνεί υηζ μζ 

εθανιμβέξ αοηέξ εα είκαζ ζοπκυηενεξ ζημ ιέθθμκ, ζδζαίηενα ιε ηδ ζοκεπή 

ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Πίζηεοε υηζ δ θςημβνάθζζδ εα ιπμνμφζε κα 

βίκεηαζ ιε δέζιζα ιδ επακδνςιέκα αενυζηαηα, ηα μπμία εα έθενακ 

θςημβναθζηέξ ιδπακέξ, μζ μπμίεξ εα εκενβμπμζμφκηαζ αοηυιαηα υηακ ημ 

αενυζηαημ ακενπυηακ ζε ζοβηεηνζιέκμ φρμξ, ηαεχξ είπε ακαπηοπεεί δ 

ζπεηζηή ηεπκμθμβία. ε πενίπηςζδ θςημβνάθζζδξ ζδιείμο απυ παναηδνδηή, 

δ απυζηαζδ δεκ έπνεπε κα είκαζ ιεβαθφηενδ ηςκ 2-3 πθι. Δπεζδή ημ έδαθμξ 

είκαζ πμθθέξ θμνέξ ηαθοιιέκμ ιε απθή ηαζ ημ ημπίμ είκαζ δοζδζάηνζημ, ημ 

απμηέθεζια ηδξ θςημβνάθζζδξ δεκ εα ήηακ ημ επζεοιδηυ, βζ‟ αοηυ είπακ 

εθεονεεεί ελεζδζηεοιέκα πνμσυκηα πμο ακηζζηάειζγακ αοηέξ ηζξ αδοκαιίεξ. 

Δπίζδξ, ηα αενυζηαηα ηδξ επμπήξ ημο Θαζνάηδ ήηακ εθμδζαζιέκα ιε 

θςημβναθζηά ιδπακήιαηα εζδζηήξ ηαηαζηεοήξ, δζά ηςκ μπμίςκ ήηακ δοκαηή δ 

θςημβνάθζζδ ιαηνζκχκ ακηζηεζιέκςκ, ιε θαημφξ ιαηνμζημπζημφξ, 

οπμαμδεχκηαξ έηζζ ηα ιέβζζηα ηδκ εκαένζα παναηήνδζδ.  

 

 Δλίζμο ζδιακηζηή εεςνεί ηδκ ζδέα ημο αμιαανδζζιμφ θνμονίςκ ή 

επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ ιε αθήιαηα πμο νίπκμκηακ απυ ημ αενυζηαημ. ιςξ, 

οπήνπακ δφμ ειπυδζα, δ αδοκαιία δζεοεφκζεχξ ηςκ πνμξ ημ αηνζαέξ ζδιείμ 

άκςεεκ ημο μπμίμο μζ αενμπυνμζ εα ένζπηακ «ημνπζθμεζδείξ» μαίδεξ, ιζηνμφ 

αάνμοξ ηαζ ιέβζζηδξ εηνδηηζηυηδηαξ ηαζ δ δοζημθία πθεφζδξ ή ζηαεενυηδηαξ 

υηακ απεθεοεενχκμκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αάνμοξ. Βεααίςξ, ένεοκεξ πνμξ 
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ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ελαημθμοεμφζακ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 

20μο αζ44.  

 

 ηδ ζοκέπεζα, μ Θαζνάηδξ επζηεκηνχεδηε ζηα εθεφεενα αενυζηαηα, ηα 

μπμία ακορχκμκηακ οπυ ηαηάθθδθεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηαηυπηεοζδ 

επενζηχκ εέζεςκ δζενπυιεκμ πάκς απυ αοηέξ ή βζα ηδ ιεηάδμζδ 

πθδνμθμνζχκ πάκς απυ πμθζμνημφιεκδ πυθδ ή βζα ηδκ ελαβςβή πμθζηχκ ηαζ 

άθθςκ πνμζχπςκ. Σμκίγεζ ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ημο αενμπυνμο βζα 

ηδκ εηηέθεζδ εθεφεενδξ ακφρςζδξ, ηα μπμία ηαηά ηδκ άπμρή ημο είκαζ δ 

απμθαζζζηζηυηδηα ηαζ δ ροπναζιία, ηα μπμία ακαπηφζζμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ 

ηδξ ειπεζνίαξ ηαζ ημκίγεζ υηζ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ θοζζηή ηθίζδ πνμξ ηδκ 

«αενμδνμιία». ηδ ζοκέπεζα ακαθένεηαζ ζηα ιέηνα αζθαθείαξ πμο πνέπεζ κα 

έπμοκ θδθεεί, ζημοξ εθζβιμφξ ηαζ εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα εηηεθμφκ 

(πνμζβείςζδ, ακφρςζδ, ζηάζδ ηαζ ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ), ιαξ δίκεζ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδ γχκδ ζζμννμπίαξ, ηα θαζκυιεκα (εενιμηναζία, οβναζία) 

πμο επδνεάγμοκ ηδκ ακορςηζηή δφκαιή ημο αενμζηάημο, αθθά ηαζ ηδ 

δζαδζηαζία πμο πνέπεζ κα εηηεθεί μ αενμπυνμξ βζα κα παναιέκεζ ιεηέςνμξ, 

ηαεχξ ηαζ ηάπμζμοξ ηακυκεξ βζα κα παναηείκεζ ημ εκαένζμ ηαλίδζ ημο. 

Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ ηαηαβναθή ηδξ ζπέζδξ αενμπυνμο ηαζ παναηδνδηή ηαζ 

ηδξ ζπέζδξ ζενανπίαξ ημο πθδνχιαημξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαδζηαζία πμο 

αημθμοεείηαζ ζε ηοπυκ δζαθςκία ημοξ. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ ζηδ δζαδζηαζία 

πνμζακαημθζζιμφ, πνμζβείςζδξ, ηζξ ανιμδζυηδηεξ ημο αενμπυνμο, ηδ 

ιεηάδμζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ιπμνεί κα πναβιαημπμζεί ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δζαδνμιήξ ημο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ζοκηάζζμκηακ μζ 

πθδνμθμνίεξ εζξ δζπθμφκ, χζηε κα βίκεηαζ νίρδ ημο εκυξ ακηζηφπμο βζα 

ηαπφηενδ ιεηάδμζή ημοξ. Σμκίγεζ υηζ ιπμνμφκ εφημθα κα απμθφβμοκ αμθέξ 

πονμαμθζημφ εάκ ηζκμφκηαζ ζε επανηέξ φρμξ ή ακ ακαπςνμφκ πνμξ ηδκ 

ακαημθή ημο ήθζμο. Σέθμξ, ακαθένεηαζ ζηδκ εθεφνεζδ ημο αθελζπηχημο, ιε 

ζημπυ κα επζηνέπεηαζ δ μιαθή ηάεμδμξ ημο αενμζηάημο ζε πενίπηςζδ 

δζάννδλδξ ημο πενζαθήιαηυξ ημο. ιςξ, μ Θαζνάηδξ ηαηαθήβεζ ζημ 

                                                
44

 ημ ίδζμ,. 50-62. 
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ζοιπέναζια υηζ βζα θυβμοξ αάνμοξ ηαζ εοζηάεεζαξ δεκ ήηακ πναηηζηή δ 

πνήζδ ημοξ45. 

 

 Αεξνδξνκέα 

 

 ημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο δεφηενμο ιένμοξ ημο πμκήιαηυξ ημο ιε εέια 

ηδκ «ιεηεςνμπμνία», μ Θαζνάηδξ ανπζηά ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα 

εηιεηάθθεοζδξ ηςκ νεοιάηςκ ημο αένα βζα ηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ αενμζηάηςκ 

πνμξ ηάπμζα επζεοιδηή ηαηεφεοκζδ. Φένκεζ ςξ παναδείβιαηα ηζξ επζηοπείξ 

πηήζεζξ καοηζθίαξ απυ ηδκ Βνεηακία πνμξ ηδ Γαθθία ηαζ ζπακζυηενα ημ 

ακηίζηνμθμ, ηδκ ελαβςβή αενμζηάηςκ απυ ημ Πανίζζ ημ 1870, αθθά ηαιία 

ακηίεεηδ ιεηαηίκδζδ πνμξ ηδκ πνςηεφμοζα ηδξ Γαθθίαξ. Ο Θαζνάηδξ ζεσξεέ 

όηη ε κόλε εθηθηά ιύζε εέλαη ε ρξάζε δηεπζύλζηκσλ αεξνζηΪησλ πνπ 

δηαζΫηνπλ πξνσζεηηθά κεραλά ώζηε λα δύλαληαη λα θηλνύληαη ελΪληηα 

ζηνλ Ϊλεκν ά ηηο βαξύηεξεο ηνπ αΫξα πηεηηθΫο κεραλΫο, ηζξ μπμίεξ 

ακαθφεζ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο δεφηενμ ιένμοξ.  

 

 Θεσξεέ ην δηεπζύλζηκν αεξόζηαην κεγέζηεο ζεκαζέαο γηα 

ζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο, βζαηί εα ιπμνεί κα εηηεθεί ηέθεζεξ ηαηηζηέξ 

ηαημπηεφζεζξ, πανέπμκηαξ έηζζ αηνζαέζηαηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημ εέαηνμ 

επζπεζνήζεςκ, ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ ακηζιαπυιεκςκ. Καηά ημκ 

πμθζμνηδηζηυ πυθειμ, εα είκαζ δοκαηή δ είζμδμξ αενμζηάηςκ ζηδκ πυθδ ή ημ 

θνμφνζμ, ιε ζημπυ ηδ ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ, ημ ζοκημκζζιυ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ημκ εθμδζαζιυ ημοξ, αθθά ηαζ ηδ ιεηαθμνά ζδιακηζηχκ 

πνμζχπςκ. ηδ ζοκέπεζα ακαθένεζ ημοξ δζάθμνμοξ ενεοκδηέξ ηαζ εθεονέηεξ 

πμο πνμζπάεδζακ κα επζθφζμοκ ημ πνυαθδια ηδξ δζεφεοκζδξ ηςκ 

αενμζηάηςκ, πςνίξ υιςξ επζηοπία ιέπνζ ηδκ επμπή ημο. ιςξ, απυ ηδκ 

βεκμιέκδ πνμζπάεεζα πνμέηορακ ααζζηέξ ανπέξ πμο εα ζοκέααθακ ζηδκ 

επίθοζδ ημο γδηήιαημξ αοημφ. Γίκεζ έιθαζδ ζημοξ δζάθμνμοξ ηζκδηήνεξ πμο 

είπακ εθεονεεεί, εζηζάγμκηαξ ζηδ ζπέζδ αάνμοξ ηζκδηήνα πνμξ απυδμζή ημο, 

υπςξ ηαζ ζημ αενμδοκαιζηυ ζπήια πμο αοηά έπνεπε κα δζαεέημοκ ή ημ οθζηυ 

απυ ημ μπμίμ ηαηαζηεοάγμκηακ.  

                                                
45

 ημ ίδζμ, ζ. 62-71. 
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 Έηζζ, μ ακαβκχζηδξ ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ απυ ηδκ ηαηαβναθή ημο 

Θαζνάηδ ημκ μνβαζιυ πεζναιάηςκ ηδξ πενζυδμο πμο ελεηάγεζ, ηυζμ βζα ηδ 

ιμνθή ημο αενμζηάημο υζμ ηαζ βζα ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηζκδηήνςκ πμο είπακ 

ακαπηοπεεί. Δκδεζηηζηά, ακαθένεηαζ ζημοξ αηιμηζκδηήνεξ ηαζ ηα αενυζηαηα 

ημο Giffard ημ 1852 ηαζ 1855, ημο Γενιακμφ Weellfert ημ 1892, ζημκ ηζκδηήνα 

δζα εκενβχκ αναπζυκςκ ημο Dupuy ημ 1872, αθθά ηαζ ζημοξ δθεηηνμηζκδηήνεξ 

πμο δζέεεηακ ζπεηζηά πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημοξ πνμακαθενυιεκμοξ. 

Οζ αδεθθμί Tissandier πνχημζ πνμζπάεδζακ κα εθανιυζμοκ ημκ δθεηηνζζιυ 

ζηδ πνυςζδ ηςκ αενμζηάηςκ ημ 1883 ηαζ ημ 1884 επζηοβπάκμκηαξ ηαλίδζ 

δζάνηεζαξ δφμ ςνχκ ιε δοκαηυηδηα εηηέθεζδξ εθζβιχκ, μζ Renard ηαζ Krebs 

ημ 1884 ιε ημ αενυζηαημ «La France», μζ μπμίμζ εηηέθεζακ 7 καοηζθίεξ, αθθά 

ιε ιζηνή ζπεηζηά ηαπφηδηα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηνίεδηακ αιεθδηέα. ημ 

Βενμθίκμ, ηδκ 4δ Νμειανίμο 1897, μ Schwarz εηηέθεζε πηήζδ δζάνηεζα 47 

θεπηχκ ιε αεκγζκμηζκδηήνα. Ο Βναγζθζάκμξ Santos-Dumont, ημ 1901, ιε ημ 

οπ‟ ανζειυ 5 αενυζηαηυ ημο ηαζ ηδ πνήζδ ηεηναηφθζκδνμο ζπεηζηά εθαθνμφ 

ηζκδηήνα πεηνεθαίμο, πήνε ιένμξ ζε δζαβςκζζιυ καοηζθίαξ ζηζξ 12, 13 Ημοθίμο 

ηαζ 8 Αοβμφζημο ζημ Πανίζζ. Σεθζηά ημ αενυζηαημ ηαηαζηνάθδηε, αθθά 

ηένδζζε ημ δζαβςκζζιυ ιε ημκ Νμ 6 ζηζξ 19 Οηηςανίμο 1901, εκχ ιέπνζ ημ 

1905, πμο ζοκεβνάθδ ημ ένβμ αοηυ, ανζζηυηακ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο 

αενυζηαημο Νμ 14. Έπεζηα μ Θαζνάηδξ ακαθένεζ ημ αενυζηαημ ημο ηυιδ von 

Zeppelin, ζηδ ζδέα ζφθθδρή ημο, ζημ ζπήια ημο, ζημκ ηζκδηήνα πεηνεθαίμο 

πμο πνδζζιμπμζμφζε η.ά. Δπίζδξ, ηάκεζ θεπημιενή ικεία ζημκ Severo, μ 

μπμίμξ ανήηε ηναβζηυ ηέθμξ ιε ημ αενυζηαηυ ημο «Pax» ημ 1902, πμο πήνε 

θςηζά βζαηί δεκ ηδνήεδηακ ηα απαναίηδηα ιέηνα αζθαθείαξ. Σναβζηυ εάκαημ 

ανήηε ηαζ μ αανυκμξ de Bradsky ηαζ μ ιδπακζηυξ Morin, θυβς ηαηήξ 

ηαηαζηεοήξ ημο αενμζηάημο ηδκ ίδζα πνμκζά. Ο ζοββναθέαξ ακαθένεηαζ ζηα 

πεζνάιαηα ημο αενμζηάημο ηςκ αδεθθχκ Lebaudy, ημ μπμίμ ηαηάθενε ηαζ 

εηηέθεζε επζηοπδιέκδ καοηζθία ιε ζπεηζηά ορδθή ηαπφηδηα (54 Km/h) ηδκ 8δ 

ηαζ 15δ Μαΐμο 1903, εκχ πναβιαημπμίδζε άθθεξ 30 ακορχζεζξ ιέπνζ ημκ 

Νμέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ, μπυηε ηαζ ηαηαζηνάθδηε ελαζηίαξ νζπήξ ακέιμο, 

πςνίξ υιςξ ηναοιαηζζιυ ημο πθδνχιαημξ. Μάθζζηα, μζ Lebaudy 

ηαηαζηεφαζακ έηενμ δζεοεφκζζιμ αενυζηαημ ημ 1905, ζημ μπμίμ 

επζαζαάζεδηε πνμζςπζηυ ημο ζηναηζςηζημφ «αενμδνμιζημφ» υνπμο ζηζξ 4 
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Ημοκίμο, μζ μπμίμζ είπακ ακαθάαεζ κα παναημθμοεήζμοκ ηα εκαένζα ηαλίδζα ημο 

έημοξ αοημφ. Δπζπθέμκ ακαθένεζ υηζ ζηδκ Αιενζηή πνμζέεεζακ ηνμπμφξ ζηα 

αενυζηαηα χζηε κα ιπμνμφκ κα ηζκμφκηαζ ζημ έδαθμξ.  

 

 Σέθμξ, ακαηεθαθαζχκμκηαξ ημ γήηδια αοηυ, μ Θαζνάηδξ ηαηαθήβεζ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ ηα πεζνάιαηα ηαηαδείηκοακ υηζ δ πνήζδ δθεηηνμηζκδηήνα είπε 

πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημοξ πεηνέθαζμ-αεκγζκμηζκδηήνεξ ηαζ δ έθζηα ημοξ 

ήηακ πνμηζιυηενμ κα ανίζηεηαζ ζημ ειπνυξ ιένμξ ημο αενυζηαημο χζηε κα 

ιδκ ειπμδίγεζ ηδκ ηίκδζδ ημο πδδαθίμο. ιςξ, ζφιθςκα ιε ακαθμνά ημο 

ζοκηαβιαηάνπδ Renard, πμο μ Θαζνάηδξ παναεέηεζ ζημ ένβμ ημο, οπάνπεζ 

ιζα ηνίζζιδ ηαπφηδηα, ηδκ μπμία ακ οπεναεί ημ αενυζηαημ πάκεζ ηδκ εοζηάεεζά 

ημο ηαζ επμιέκςξ δ πνήζδ αεθηζςιέκςκ ηζκδηήνςκ δεκ εα ςθεθμφζε 

ζδζαίηενα. ημ ηέθμξ μ Θαζνάηδξ ακαθένεζ, υηζ μ ζηναηδβυξ Russel-Jhayer απυ 

ηδ Φζθαδέθθεζα, ημ 1885, πνμζπάεδζε ακεπζηοπχξ κα ηάκεζ πεζνάιαηα ιε 

αενυζηαημ. ε αοηά πνδζζιμπμίδζε ζοιπζεζιέκμ αένζμ ζε νεοζηή ηαηάζηαζδ 

εκηυξ ηοθίκδνμο, ιε ηδκ χζδ ημο μπμίμο οπμθυβζγε υηζ εα έθηακε ηα 55 Km/h. 

ΟπζηαζηηθΪ κηα πξώηκε κνξθά θηλεηάξα αεξηώζεζεο. Απηό ζα άηαλ 

πξννξηζκΫλν λα εθηειΫζεη όρη κόλνλ θαηόπηεπζε, αιιΪ αλπςώλνληαο 

επηβΪηεο θαη ππξνβόια ά βιάκαηα κε ηζρπξό εθξεθηηθό πιηθό, ζα 

κπνξνύζαλ λα βνκβαξδέζνπλ ά λα ρηππάζνπλ ηνλ ερζξό ά ηα ακπληηθΪ 

ηνπ Ϋξγα. Γειαδά ζα κπνξνύζαλ λα εθηειΫζνπλ απνζηνιΫο ηαθηηθνύ 

βνκβαξδηζκνύ46. 

 

 Πηεξνδξνκέα θαη ΠηεηηθΫο ΜεραλΫο 

 

 ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ ημο πμκήιαηυξ ημο μ Θαζνάηδξ αζπμθείηαζ ιε 

ηδκ «πηενμδνμιία», δδθαδή υπςξ ελδβεί, ημ ζφζηδια ιεηαηίκδζδξ ιε ηδ 

πνήζδ ιδπακήξ αανφηενδξ ημο αένα, πμο απμιζιείηαζ ηδκ πηήζδ ηςκ πηδκχκ. 

Ακαθένεζ λεηάεανα, υηζ πνμτπμεέηεζ ηδ βκχζδ ηςκ κυιςκ ηδξ ακηίζηαζδξ ημο 

αένα απυ ηδκ ηίκδζδ εκυξ ζχιαημξ πμο ανίζηεηαζ ειααπηζζιέκμ ζ‟ αοηυκ, μζ 

μπμίμζ υιςξ ιέπνζ ηδκ επμπή ηδξ ζοββναθήξ ημο ένβμο ημο δεκ είπακ αηυιδ 

πθήνςξ ηαεμνζζεεί ηαζ ακαθένεζ ζπεηζηά εέιαηα πμο δ επζζηδιμκζηή 

                                                
46

 ημ ίδζμ, ζ. 112 – 138. 
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ημζκυηδηα πνμζπαεμφζε αηυιδ κα επζθφζεζ. Έπεζηα, μ Θαζνάηδξ ηάκεζ ιζα 

ιζηνή ακαθμνά ζημοξ ηφπμοξ ηςκ ιέζςκ πμο είπακ ηαηαζηεοαζηεί, 

λεηζκχκηαξ απυ ηα «μνευπηενα» ή ηζξ «πηενοβμθυνμοξ» ιδπακέξ, πμο 

δζέεεηακ μνζγυκηζεξ πηένοβεξ πμο ηζκμφκηαζ ηαηαημνφθςξ, ιζιμφιεκεξ ηα 

πηδκά, ηζξ μπμίεξ έηνζκε ςξ απμηοπδιέκεξ, ηαεχξ υζμζ αζπμθήεδηακ ιε 

αοηέξ ηναοιαηίζηδηακ εακάζζια. ηδ ζοκέπεζα ακαθένεηαζ ζηα εθζηυπηενα, 

δδθαδή ζε ιδπακέξ πμο παναιέκμοκ ιεηέςνεξ ιε ηδ αμήεεζα εθίηςκ 

πενζζηνεθυιεκςκ πενί ημκ άλμκά ημοξ. Μάθζζηα, ημ πνχημ πανμοζζάζηδηε 

ζηδ βαθθζηή Αηαδδιία ημ 1784 απυ ημοξ Bienvenu ηαζ Launay! Αλζμζδιείςηα 

ήηακ ηα πεζνάιαηα ημο Hureau de Villeneuve, υιςξ εεςνεί υηζ δεκ είπε 

ακαπηοπεεί αηυια ηαηάθθδθδ ηεπκμθμβία ηζκδηήνςκ, χζηε μζ πηήζεζξ αοηέξ κα 

έπμοκ δζάνηεζα. ΣΫινο, αλαθΫξεηαη ζηα αεξνπιΪλα, ηα νπνέα νξέδεη σο 

κεραλάκαηα ηα νπνέα Ϋρνπλ σο βΪζε ηελ αξρά ηεο νξηδόληηαο θέλεζεο 

δηΪ πξνσζηηθώλ ειέθσλ, ζε επέπεδε ά θακπύιε επηθΪλεηα. Αμέδεη λα 

επηζεκαλζεέ, όηη ν ΘαηξΪθεο εέλαη ν πξώηνο πνπ ρξεζηκνπνηεέ ηε ιΫμε 

«αεξνπιΪλν» ζηελ ΔιιΪδα. ηδ ζοκέπεζα πνμααίκεζ ζε αενμδοκαιζηή 

ακάθοζδ ηςκ δοκάιεςκ πμο επζδνμφκ ζημ αενμπθάκμ, ηα πνμαθήιαηα πμο 

οπήνπακ ιε ηα πδδάθζα πεζνζζιμφ, ημκ ηζκδηήνα ηηθ. Δπίζδξ, ζημοξ 

ιδπακζημφξ ηαζ εθεονέηεξ πμο αζπμθήεδηακ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηαηάθθδθςκ 

ηζκδηήνςκ, υπςξ μζ Channute, Maxim, Langley, Ader, Richet, Tatin η.ά. ηαζ ηζξ 

πεζναιαηζηέξ δμηζιέξ πμο εηηέθεζακ. Μάθζζηα, ημκίγεζ ζδζαίηενα ηδ ζδιαζία 

ηςκ πεζναιάηςκ ημο Maxim, ηαεχξ ηζξ εεςνεί απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πμο 

είπακ ιέπνζ ηυηε εηηεθεζεεί. Ακαθένεζ θμζπυκ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ 

πνςημπυνςκ ηαζ ζπμθζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα ημοξ, υπςξ βζα ηδ πηδηζηή 

ιδπακή ημο Ader, πμο εηηέθεζε επζηοπδιέκδ απμηυθθδζδ ηςκ ηνμπχκ απυ ημ 

έδαθμξ, απμδεζηκφμκηαξ υηζ δ ιδπακή ημο ήηακ ζηακή κα πεηάλεζ. ιςξ, μ 

Ader θμαήεδηε ιδκ παναζονεεί απυ ιία νζπή ακέιμο ηαζ επζανάδοκε ηδκ 

πμνεία ημο, αημφιπδζε λακά ζημ έδαθμξ, μπυηε μ έκαξ ηνμπυξ ζθδκχεδηε ζ‟ 

αοηυ, δ πηένοβα έζπαζε, δ ιδπακή ακαηνάπδηε, ημ αενμπθάκμ ζοκεηνίαδ ηαζ 

ηα πεζνάιαηα δεκ επακεθήθεδζακ. 

 

 Πανάθθδθα, πανμοζζάγεζ ηαζ ηζξ πηδηζηέξ ιδπακέξ πςνίξ ηζκδηήνα, 

υπςξ ημο Lilienthal πμο ανήηε ημ εάκαημ πεηχκηαξ ιε ιία απυ αοηέξ ζηζξ 9 

Αοβμφζημο ημο 1896, αθθά ηαζ ημο ιαεδηή ημο Άββθμο ιδπακζημφ Percy 
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Pilcher, πμο δοζηοπχξ αημθμφεδζε ηδκ ηφπδ ημο δαζηάθμο ημο. Δπίζδξ, ηζξ 

πηδηζηέξ ιδπακέξ ημο Αοζηναθμφ L. Hargave, ηαεχξ ηαζ εηείκεξ ημο 

Αιενζηακμφ ιδπακζημφ Chanute, μ μπμίμξ ζζπονζγυηακ υηζ πεηοπαίκμκηαξ 

εοζηάεεζα ηαζ αζθάθεζα ζηδ πηδηζηή ιδπακή, ιε ηδκ εθανιμβή ηζκδηήνα εα 

ήηακ δοκαηή δ πηήζδ. 

 

 ηε ζπλΫρεηα ν ΘαηξΪθεο αλαθΫξεη ηνπο αδειθνύο Wright, μζ 

μπμίμζ ημ 1900 ηνμπμπμίδζακ αενμπθάκμ ηφπμο Chanute, ζημ μπμίμ 

ηυθιδζακ κα ημπμεεηήζμοκ πδδάθζμ ζημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο αενμπθάκμο 

ηαηανβχκηαξ έηζζ ηδ ιαηνζά μονά ημο ζοζηήιαημξ Chanute ηαζ λάπθςζακ 

ιπνμφιοηα ζηδ δζάνηεζα ηςκ πηήζεςκ, χζηε κα πενζμνίζμοκ ηδκ ακηίζηαζδ. 

Οζ Wright ακαβηάζηδηακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ δφμ αμδεμφξ, μζ μπμίμζ 

ηναημφζακ ηδκ άηνδ ημο πηενφβςκ ηαζ έηνεπακ ιαγί ιε ηδκ πηδηζηή ημοξ 

ιδπακή έςξ υημο απμηημφζε επανηή εοζηάεεζα ηαζ δοκαηυηδηα απμβείςζδξ. 

Πνάβιαηζ, ημ 1900 εηηέθεζακ ιυκμ μθζζεήζεζξ, ημ 1901 ιε ιεβαθφηενμ 

αενμζηάθμξ δζέκοζακ πενίπμο 50 ιέηνα ηαζ ημκ επυιεκμ πνυκμ ιε θίβμ 

ιαηνφηενδ άηναηημ δζέκοζακ 300 ιέηνα πενίπμο. Μάθζζηα, είπακ ημπμεεηήζεζ 

ηαζ ηαηαηυνοθμ πδδάθζμ δζεοεφκζεςξ ιε ημ μπμίμ ιπμνμφζακ κα 

δζαβνάθμοκ ηεηανημηφηθζα. Σδκ 17δ Γεηειανίμο 1903, έπμκηαξ εκζςιαηχζεζ 

ηζκδηήνα, μ μπμίμξ ηζκμφζε δφμ έθζηεξ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ αηνάηημο, 

εηηέθεζακ 4 δμηζιέξ, απυ ηζξ μπμίεξ δ πνμκζηά ιαηνφηενδ δζήνηδζε 59 

δεοηενυθεπηα. Ο ζπγγξαθΫαο, ζ’ απηό ην ζεκεέν ηνλέδεη όηη ε 17ε 

Γεθεκβξένπ 1903 κπνξεέ λα ζεσξεζεέ σο ε εκΫξα πνπ πΫηαμε ε πξώηε 

επηβαηεγόο πηεηηθά κεραλά βαξύηεξε ηνπ αΫξα! Δίκαζ ζδιακηζηυ κα 

ημκίζμοιε υηζ ηδκ επμπή ηδξ ζοββναθήξ ημο πμκήιαημξ ημο Θαζνάηδ (Μάζμξ - 

Ημφκζμξ 1905), αοημί πμο ήηακ ζε εέζδ κα βκςνίγμοκ υηζ δ 17δ Γεηειανίμο 

1903 ήηακ διενμιδκία μνυζδιμ βζα ηδκ πηήζδ ημο ακενχπμο ιε υπδια 

αανφηενμ απυ ημκ αένα ήηακ εθάπζζημζ. ηζξ Ζ.Π.Α. πενζθάιαακε έκα ιζηνυ 

ηφηθμ θίθςκ ηςκ Wright. ιςξ, αηυιδ ηαζ μ θίθμξ ημοξ, πνςημπυνμξ 

ζπεδζαζηήξ αενμπθάκςκ, Octave Chanute αιθζζαδημφζε ημ 1905 υηζ μζ 

Wright πναβιαημπμζμφζακ πεηοπδιέκεξ επακδνςιέκεξ πηήζεζξ ιε 

αενμπθάκμ. Σδκ ίδζα επμπή ζηδκ Δονχπδ, ηαζ εζδζηυηενα ζηδ Γαθθία, μζ 

Wright παναηηδνίγμκηακ απαηεχκεξ!. ΔπνκΫλσο, ν ΘαηξΪθεο, κπνξεέ λα 
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ζεσξεζεέ Ϋλαο από ηνπο πξσηνπόξνπο ζεσξεηηθνύο ηεο ζύγρξνλεο 

αεξνπνξέαο όρη κόλν ηεο ΔιιΪδαο αιιΪ θαη παγθνζκέσο! 

 

 Έπεζηα μ Θαζνάηδξ ικδιμκεφεζ ηζξ πεζναιαηζηέξ πνμζπάεεζεξ ημο 

Γάθθμο Archdeacon, πνςημπυνμο ηαηαζηεοαζηή αενμπθάκςκ ζηδκ Δονχπδ, 

μ μπμίμξ ηδκ 25δ Μανηίμο 1905, εηηέθεζε πηδηζηή δμηζιή ημο αενμπθάκμο ημο 

πςνίξ επζαάηδ. Ακ ηαζ ήηακ επζηοπήξ δ απμβείςζή ημο, θυβς απμζπάζεςξ 

ημο μπίζεζμο πδδαθίμο, αοηυ πενζζηνάθδηε ηαζ έπεζε ζημ έδαθμξ υπμο ηαζ 

ηαηαζηνάθδηε. Μεηά πανμοζζάγεζ ηζξ πεζναιαηζηέξ πνμζπάεεζεξ ημο Γάθθμο 

ιδπακζημφ Delprat, μ μπμίμξ ζπεδίαγε έκα ιεβάθμ επζααηδβυ αενμπθάκμ πμο 

εα ιπμνμφζε κα ιεηαθένεζ 200 επζαάηεξ, ηαεχξ ηαζ ζε άθθεξ πνμζπάεεζεξ 

δδιζμονβίαξ ιζηηχκ αενμπμνζηχκ ηαηαζηεοχκ. Μεηαθένμκηαξ ηζξ εέζεζξ ημο 

ζοκηαβιαηάνπδ Renard, μ Θαζνάηδξ εεςνμφζε υηζ ιεηά ηδκ επζηοπή 

απυπεζνα ηςκ αδεθθχκ Wright ημ 1903 ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ 

ηζκδηήνςκ ηδξ επμπήξ ημο «ε ιύζηο πιεζηάδεη λα εμεπξεζή». Σέθμξ, 

επζζδιαίκεζ υηζ ημ εθζηυπηενμ εα ιπμνμφζε κα πεηάλεζ υηακ δ δφκαιδ ημο 

ηζκδηήνα αεθηζςκυηακ πάνα πμθφ, βεβμκυξ πμο ηδκ επμπή εηείκδ θαζκυηακ 

απναβιαημπμίδημ. Μάθζζηα, επζηεκηνχκμκηαξ ημ εκδζαθένμκ ημο ζην 

κΫγηζην ύςνο πνπ κπνξεέ ν Ϊλζξσπνο λα αλΫιζεη, ζεσξνύζε όηη ε 

ρξάζε ξεπζηνπνηεκΫλνπ νμπγόλνπ ζα κπνξνύζε λα επηιύζεη ην 

πξόβιεκα απηό. 

 

 Πανάθθδθα, μ Θαζνάηδξ ηαηαβνάθεζ καοηζθζαηά ηαλίδζα ιε αενυζηαηα, 

υπςξ ηδκ πηήζδ ηςκ 1925 πθι ιεηαλφ Κζέαμο ηαζ Πανζζίςκ πμο δζακφεδηακ 

ζε 35:45 θεπηά, βεβμκυξ πμο έδεζπκε υηζ ήηακ εθζηηή δ εονεία πνήζδ ημοξ. 

Ακηίεεηα, εεςνμφζε υηζ δ «πηενμδνμιία» απαζημφζε πεναζηένς αεθηζχζεζξ 

βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαηάθθδθμο ηζκδηήνα ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ εοζηάεεζαξ 

ημο πηδηζημφ ιέζμο. Μάθζζηα, ηυκζγε ηδκ ζζπφ πμο απαζημφκηακ βζα ηδ 

ιεηαθμνά επζααηχκ, αθθά ηαζ ηδκ εοζηνμθία ηαζ ηδκ εημζιυηδηα πκεφιαημξ 

πμο εα έπνεπε κα δζαεέηεζ μ αενμπυνμξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πηδηζηήξ 

ιδπακήξ. Οζ δζάθμνμζ επζζηδιμκζημί ηφηθμζ πμο αζπμθμφκηακ ιε ημ εέια ηδξ 

πηήζδξ ιε ιδπακή αανφηενδ ημο αένα, ζοιθςκμφζακ υηζ πένα απυ ηδκ 

ακάβηδ ηεθεζμπμίδζδξ ηςκ ηζκδηήνςκ, εα έπνεπε κα ακηζηαηαζηαεεί ημ 

πηενφβζζια ηςκ θηενχκ ιε ηδκ πνμςεδηζηή δφκαιδ ηαζ ηδκ έθζηα. Δπζπθέμκ, 
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μ Θαζνάηδξ επζζδιαίκεζ υηζ υπςξ ηα πηδκά δεκ είκαζ αενυζηαηα ηαζ έηζζ δεκ 

είκαζ επζννεπή ζημκ άκειμ, αθθά «…ζαπκαζηή κεραλή βαξπηέξα ηνπ αέξα, 

ήηηο πςνύηαη, παξακέλεη κεηέσξνο θαη δηεπζύλεηαη θαηά βνύιεζηλ ελ ησ 

αέξη…», μιμίςξ ζεσξεέ όηη νη κεραλΫο βαξύηεξεο ηνπ αΫξα εέλαη ε 

πξαγκαηηθά ιύζε ηνπ δεηάκαηνο ηεο πηάζεο θαη όηη ζύληνκα ζα 

κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κεηαθνξΪ επηβαηώλ ά ηελ 

εμεξεύλεζε Ϊιισλ πεξηνρώλ ηεο πθειένπ θηι47. Ζ εέζδ ημο αοηή ήηακ 

άηνςξ ηαζκμημιζηή βζα ημ 1905, ηαεχξ ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 1908, μπυηε μζ 

αδεθθμί Wright επζζηέθεδηακ ηδκ Δονχπδ ηαζ πναβιαημπμίδζακ εηεί 

επζηοπδιέκεξ αενμπμνζηέξ πηήζεζξ, μζ ιδπακέξ αανφηενεξ ημο αένα 

ακηζιεηςπίγμκηακ ςξ ηαηαζηεοέξ πςνίξ ηάπμζα ζδζαίηενδ πνδζζιυηδηα ηαζ ηα 

ζηναηζςηζηά ημκδφθζα ζηνέθμκηακ απμηθεζζηζηά πνμξ ηδκ απυηηδζδ ηαζ 

ελέθζλδ ηςκ πδδαθζμπμφιεκςκ αενμζηάηςκ48. 

 

 Αλύςσζε Διεύζεξσλ ΑεξνζηΪησλ ζε Οξεηλά Υώξα 

 

 ημ ηνίημ ιένμξ ημο ένβμο ημο, μ Θαζνάηδξ επζηεκηνχκεηαζ ζηδκ πηήζδ 

εθεοεένςκ αενμζηάηςκ ζε μνεζκή πχνα, υπςξ δ Δθθάδα, υπμο ημκίγεζ υηζ μ 

αενμκαφηδξ μθείθεζ κα βκςνίγεζ ηδκ ηέπκδ ηδξ πθεφζδξ ζε αοηυ ημ δφζημθμ 

πενζαάθθμκ, υπμο απαζημφκηακ ζοπκέξ αθθαβέξ φρμοξ ηαζ πμνείαξ, ηαεχξ ηα 

αενυζηαηα επδνεάγμκηακ ζδζαίηενα απυ ηα νεφιαηα ημο αένα ηαζ ηζξ ημπζηέξ 

ιεηεςνμθμβζηέξ ζοκεήηεξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ακαθφεζ ημοξ πκέμκηεξ ακέιμοξ 

ζε μνεζκυ ακάβθοθμ, ηδκ ηέπκδ δζεφεοκζδξ ημο αενμζηάημο ηαηακαθχκμκηαξ 

ηδκ εθάπζζηδ πμζυηδηα ένιαημξ ιε ζημπυ ηδκ ηαηά ημ δοκαηυκ αφλδζδ ηδξ 

δζάνηεζαξ ημο εκαένζμο ηαλζδζμφ. Γίκεζ παναδείβιαηα βζα ημκ ηνυπμ 

οπμθμβζζιμφ ημο ακαβηαίμο ένιαημξ, ημο φρμοξ πμο ιπμνεί κα ηενδίζεζ, ημκ 

πνυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ οπένααζδ ηοπυκ ειπμδίμο ηαζ ζαθχξ εέηεζ 

ηακυκεξ πμο πνέπεζ κα αημθμοεεί μ ζοκεηυξ αενμπυνμξ βζα ηδκ επζηοπή 

έηααζδ ηδξ καοηζθίαξ ημο. Δπίζδξ, ηαηαβνάθεζ μδδβίεξ βζα ηδκ ηάεμδμ, ημκ 

ηνυπμ πνμζβείςζδξ, ηδ πνήζδ ημο «ακαζηαθηήνα» πμο πνδζζιεφεζ ηονίςξ 

βζα ηδκ ζζμννμπία ημο αενμζηάημο ζε ιζηνυ φρμξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ πείνα, ηδκ 

ροπναζιία ηαζ ηδκ απμθαζζζηζηυηδηα ημο πθδνχιαημξ, ςξ ηαεμνζζηζημφξ 
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πανάβμκηεξ βζα ηδκ επζηοπή έηααζδ ηδξ απμζημθήξ. Καζ θοζζηά ηνλέδεη ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαηΪιιειεο πξνπαξαζθεπάο πνζκ ηδκ ακαπχνδζδ, ιέζα 

απυ ηδκ ακάβκςζδ πανηχκ, ηδ δζεφεοκζδ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ νεοιάηςκ ηαζ 

άθθεξ πμθθέξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ πθεφζδ, ηδκ ηάεμδμ ηαζ ηδκ πνμζβείςζδ.  

 

Σέθμξ, αθμφ μ Θαζνάηδξ πενζβνάθεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ πηήζδξ υπςξ ηδ 

αίςζε μ πνεζαφηενμξ ηςκ αενμκαοηχκ ηδξ οθδθίμο, μ Γάθθμξ ηαθθζηέπκδξ, 

θμβμηέπκδξ ηαζ αενμκαφηδξ Nadar (ημ πναβιαηζηυ ημο υκμια ήηακ F. 

Tournachon). Θεώξεζε επέζεο ππνρξΫσζά ηνπ λα ζπληΪμεη Ϋλα πξώηκν 

ιεμηθό αεξνπνξηθώλ όξσλ, ην πξώην πνπ Ϋρεη θαηαγξαθεέ ζηελ 

ΔιιΪδα, ημ μπμίμ παναεέηεζ ςξ πανάνηδια ζημ ηέθμξ ημο ένβμο ημο, υπμο 

απμδίδεζ ηονίςξ βαθθζημφξ αενμπμνζημφξ υνμοξ ζηα εθθδκζηά, έςξ υημο ιζα 

ηέημζα ενβαζία ακαθδθεεί απυ ημοξ θζθμθμβζημφξ ηαζ επζζηδιμκζημφξ ηφηθμοξ 

ηδξ πχναξ ιαξ49! 
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 ΑιθξΫδνο Αζαλαζνύιηαο 

 

 Γζα ηα επυιεκα δφμ πνυκζα, ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ημο πμκήιαημξ ημο 

Πνςηεζίθαμο Θαζνάηδ ημ 1905, δεκ οπήνλε ηάπμζα αλζμζδιείςηδ ιεθέηδ 

βφνς απυ ημ εέια ηδξ αενμπθμΐαξ ζηδκ Δθθάδα. ιςξ ημ 1907, μ Αθθνέδμξ 

Αεακαζμφθζαξ, δζηδβυνμξ ζημ επάββεθια, δδιμζίεοζε ζε ιία ζεζνά 13 

άνενςκ ζηζξ εθδιενίδεξ «Πνςζκή» ηαζ «Δζπενζκή», ιεηαλφ ηδξ 16δξ Ημοθίμο 

ηαζ ηδξ 6δξ Αοβμφζημο, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε ιμνθή ζοββνάιιαημξ ιε ηίηθμ «Αη 

πξόνδνη ηεο αεξνπηεηηθήο», ηζξ δζαηάλεζξ ημο δζεεκμφξ δζηαίμο πενί ηδκ 

αενμπθμΐα, ηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ζηζξ πηδηζηέξ ιδπακέξ, ζημ πδδάθζμ 

δζεοεφκζεςξ ηαζ ηδκ πμθειζηή πνήζδ ημο αενυζηαημο50.  

 

 Απόςεηο ηνπ Γηεζλνύο Γηθαένπ γηα ηελ Αεξνπινΐα 

 

 φιθςκα θμζπυκ ιε ημ ζοββναθέα, ζημ πνχημ οκέδνζμ ηδξ Υάβδξ, ημ 

1899, πνμαθέθεδηακ μνζζιμί ηαζ δζαηάλεζξ βζα ηδ πνήζδ ημο αενμζηάημο εκ 

ηαζνχ πμθέιμο, υπμο απαβμνεουηακ δ πνήζδ αθδιάηςκ ηαζ εηνδηηζηχκ 

οθχκ, αηυιδ ηαζ βζα ζημπμφξ άιοκαξ. ιςξ ηδκ πενίμδμ εηείκδ δεκ είπε 

αηυιδ επζηεοπεεί δ πδδαθζμφπδζδ ηςκ αενμζηάηςκ, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ 

βζα ηδ πνήζδ ημοξ ζε ηαζνυ πμθέιμο, ακ ηαζ ηα πεζνάιαηα ηδξ επμπήξ 

απέδεζλακ υηζ είπε επζηεοπεεί δ δζεφεοκζή ημοξ. Έηζζ ηα ηνάηδ είπακ ήδδ 

λεηζκήζεζ κα παναββέθκμοκ αενυζηαηα βζα ζηναηζςηζηή πνήζδ. Σμ 

απμηέθεζια ήηακ ζημ ζοκέδνζμ ηδξ Υάβδξ ημο 1907, κα απμννζθεμφκ υθεξ μζ 

οπμαθδεείζεξ πνμηάζεζξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ πμθειζηήξ πνήζδξ ηςκ 

αενυζηαηςκ εκ ηαζνχ πμθέιμο, ηαεχξ εεςνήεδηε εκηεθχξ πανάθμβμ, κα ιδ 

δφκακηαζ μζ αενμπυνμζ κα οπεναζπζζημφκ ημοξ εαοημφξ ημοξ έκακηζ ηδξ 

επενζηήξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ.  

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Αεακαζμφθζαξ πνμζπαεεί κα δζαπςνίζεζ εέιαηα 

άιοκαξ ηαζ επίεεζδξ ιε ηα αενυζηαηα ηαζ εεςνεί υηζ μ πυθειμξ είκαζ 

ζοζηδιαηζηή, ζοκεπήξ ζεζνά επζεέζεςκ ηαζ ακηεπζεέζεςκ ηαζ δ οπμπχνδζδ 

βζα θυβμοξ θζθακενςπίαξ είκαζ αζοιαίααζηδ ιε ηδ ζηναηζςηζηή μνβάκςζδ ηαζ 
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πεζεανπία. Δπίζδξ, υηζ δ επζημζκςκία δζα ημο αενυζηαημο είκαζ απαναίηδηδ ηαζ 

επζηαηηζηή ακάβηδ ηαζ υηζ ηα ηνάηδ δεκ πνυηεζηαζ κα παναζηδεμφκ απυ ηδκ 

απυηηδζδ ηέημζςκ πμθειζηχκ ιέζςκ πμο είκαζ ζπεηζηά μθζβμδάπακα, υπςξ 

δεκ έπναλακ ηάηζ ακάθμβμ ιε ηα οπμανφπζα. ηδ ζοκέπεζα ακαθένεηαζ ζηδ 

δζαθμνά ζζπφμξ ηςκ ηναηχκ ηαζ ηςκ ακαεεςνδηζηχκ δζαεέζεςκ πμο 

πνμηφπημοκ απυ αοηή. Δπμιέκςξ οπάνπεζ ακάβηδ δζαηήνδζδξ υπζ ιυκμ 

αιοκηζηχκ ιέζςκ αθθά ηαζ δοκάιεςκ βζα ηαηαζηνεπηζηή ακηεπίεεζδ, βεβμκυξ 

πμο εα απμηνέρεζ έκα δοκδηζηυ ακηίπαθμ κα δζελαβάβεζ ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ εκακηίμκ ημο. Έηζζ, επζηνμηεί ηδ ζηάζδ ηςκ Δθθήκςκ 

ακηζπνμζχπςκ ζημ ζοκέδνζμ ηδξ Υάβδξ ημο 1907, πμο δεκ δέπηδηακ ημοξ 

πενζμνζζιμφξ πνήζδξ ηςκ αενμζηάηςκ βζα πμθειζημφξ ζημπμφξ, ακ ηαζ δε 

δζαεέηαιε ςξ πχνα ηέημζα ιέζα51.  

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Αεακαζμφθζαξ ιαξ ιεηαθένεζ ηζξ δζεεκείξ απυρεζξ βζα ηδ 

πνήζδ ηςκ αενμζηάηςκ, ιέζα απυ ημ άνενμ ημο δζαπνεπή δδιμζζμθυβμο 

ηήδ ζημκ «Σαποδνυιμ ηδξ Υάβδξ». οβηεηνζιέκα, μ ηήδ ήηακ μπαδυξ ηδξ 

ειπυθειδξ πνήζδξ ημο αενμζηάημο, εεςνχκηαξ υηζ είκαζ ημ ιυκμ ιέζμ πμο 

εα ιπμνμφζε κα επζθένεζ ηδκ ηαηάνβδζδ ημο πμθέιμο. Οιμίςξ, μ ηυηε 

οπμονβυξ ηςκ Δλςηενζηχκ ηδξ Αοζηνμμοββανίαξ, θμκ Αίνεκηαθ, πίζηεοε υηζ δ 

ηεθεζμπμίδζδ ηςκ αενμζηάηςκ εα ηαηαζημφζε ηα άθθα πμθειζηά ιέζα 

άπνδζηα, υπςξ ηα θνμφνζα, ημοξ ζηυθμοξ, ηαζ ημοξ ελμπθζζιμφξ. Ο Οφββνμξ 

οπμονβυξ ημο Διπμνίμο, εεςνμφζε υηζ ημ ιέθθμκ ηδξ αενμπμνίαξ 

ελαζθαθίζεδηε, ηαεχξ εθεονέεδηε ηζκδηήναξ ιεβάθδξ απυδμζδξ ζε ζπέζδ 

ιε ημ αάνμξ ημο, εκχ ν βαζηιηΪο ηεο Ηηαιέαο Βηηόξην ΔκαλλνπΫιε ΗΗ, 

ζεσξνύζε ζπαηΪιε ηε λαππάγεζε ζσξεθηώλ όηαλ απηΪ ζα κπνξνύλ λα 

πξνζβιεζνύλ πξνηνύ θαλ απνπιεύζνπλ από ηα ιηκΪληα. Πανάθθδθα μ 

Αεακαζμφθζαξ ημκίγεζ ηα πνμαθήιαηα πμο εα πνμηφρμοκ ζημ ειπυνζμ 

ζπεηζηά ιε ημ δαζιμθμβζηυ έθεβπμ ηςκ πνμσυκηςκ πμο εα ιεηαθένμκηαζ 

εκαενίςξ ηαζ ζδζαίηενα αοηχκ πμο είκαζ εθαθνά ηαζ ιεβάθδξ αλίαξ. Καηαθήβεζ 

υηζ μ αιμζααίμξ θυαμξ ηςκ ηναηχκ, δ ηεθεζμπμίδζδ ηςκ πμθειζηχκ ιέζςκ ηαζ 

μζ δαπακδνμί ελμπθζζιμί, απμηεθμφκ ηα αζθαθέζηενα επέββοα ηδξ εζνήκδξ, 

έςξ υημο ζδνοεεί δζεεκέξ δζηαζηήνζμ ηδξ εζνήκδξ, πμο ζηαδζαηά εα 
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ακηζηαηαζηήζεζ ηδκ έκμπθδ δφκαιδ ιε ηδ δζαιεζμθάαδζδ ηαζ ηδκ οπμπνεςηζηή 

δζαζηδζία52. Οοζζαζηζηά, θμζπυκ μ Αεακαζμφθζαξ πνμαθέπεζ ηδ δδιζμονβία 

δζεεκχκ εεζιχκ πμο εα δζαπεζνίγμκηαζ ηα δζαηναηζηά πνμαθήιαηα ιζα 

δεηαεηία πνζκ ηδ εεζιμεέηδζδ ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ ηαζ 40 ζπεδυκ 

πνυκζα πνζκ ηδ δδιζμονβία ημο Γζεεκμφξ δζηαζηδνίμο ηδξ Υάβδξ. 

 

 ΣερλνινγηθΫο Δμειέμεηο ησλ Πηεηηθώλ ΜΫζσλ 

 

 ημ δεφηενμ ιένμξ ημο πμκήιαηυξ ημο, μ Αεακαζμφθζαξ ακαθένεηαζ 

ζηδκ ηεθεζμπμίδζδ ηςκ πηδηζηχκ ιέζςκ, υπμο επζηνίκεζ ηζξ επζζηδιμκζηέξ 

απυρεζξ πενί ημο ακέθζηημο ηδξ πηήζεςξ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ημο θαμφ, πμο 

πθεφαγε μπμζμκδήπμηε πνμζπαεμφζε κα επζηφπεζ αοηυκ ημκ άεθμ. Έηζζ 

εηεεζάγεζ ημκ Lilienthal, μ μπμίμξ απέδεζλε υηζ ιπμνεί κα οπενκζηδεεί δ 

ακηίζηαζδ ημο αένα, ηαζ υηζ πνέπεζ δζά ημο πεζναιαηζζιμφ ηαζ ημο 

ειπεζνζζιμφ κα ζοκεπζζεεί αοηή δ πνμζπάεεζα απυ ημοξ πνςημπυνμοξ, 

υπςξ μ Santos Dumont πμο είπε ήδδ ηαηαθένεζ ζδιακηζηέξ επζηοπίεξ. 

Ακαθένεηαζ ζημκ Pilcher ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ άθδζε ζδιακηζηή επζζηδιμκζηή 

παναηαηαεήηδ, ηαεχξ ηαζ ζημκ Chanute, μ μπμίμξ ήδδ απυ ημ 1896 

δδιμζίεοε ζοκεπχξ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο ηαζ ζπεηζηέξ θςημβναθζηέξ 

απεζημκίζεζξ ηςκ πεζναιαηζηχκ πηδηζηχκ ηαηαζηεοχκ ημο. Δπίζδξ, μ 

Αεακαζμφθζαξ ακαθένεηαζ ζηνπο αδειθνύο Wright, επηζεκαέλνληαο όηη 

δεκνζέεπαλ πνιύ αμηόινγεο κειΫηεο, όκσο ν ζπγγξαθΫαο δελ 

θαηαγξΪθεη ην παξακηθξό γηα ηελ πξώηε παγθνζκέσο επηηπρά πηάζε 

ηνπο ην 1903! Απθά επζζδιαίκεζ υηζ μζ εζδζημί εθπίγμοκ κα ημοξ δμοκ κα 

ζοιιεηέπμοκ ζημοξ δζεεκείξ αβχκεξ πμο πνμηδνφπεδηακ ζηδκ Βνεηακία, 

χζηε κα επζδείλμοκ ηζξ ηεθεζμπμζδιέκεξ πηδηζηέξ ιδπακέξ ημοξ. Μάθζζηα, 

οπμζηήνζγε ηδκ άπμρδ -υπςξ ηαζ ηςκ πενζζζμηένςκ Δονςπαίςκ- υηζ ήηακ 

ακαηνζαείξ μζ δζαδυζεζξ «όηη δήζελ δύν Ακεξηθαλνί αλεθάιπςαλ ηέιενλ ην 

κπζηηθόλ ηεο αεξνπηεηηθήο». ιςξ, ακαθένεζ υηζ ζε έηεεζδ πμο έβζκε ζημ 

ζηάβμ απυ ηδκ αενμζηαηζηή θέζπδ, έκα κεανυξ 15 εηχκ, μ Λαονέκηζμξ Λεξ 

πανμοζζάζεδηε ςξ μ ηαηαζηεοαζηήξ ηαζ μ εθεονέηδξ 6 αενμπθάκςκ, υηζ 

εηηέθεζε επζηοπή ακφρςζδ ηαζ υηζ δδιμζίεοζε ζπεηζηά άνενα ζε 
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επζζηδιμκζηέξ επζεεςνήζεζξ! Δπμιέκςξ, ζπεδυκ ηέζζενα πνυκζα ιεηά ηζξ 

επζηοπείξ πηήζεζξ ηςκ Wright, αθθά ηαζ ηςκ άθθςκ δμηζιαζηζηχκ πηήζεςκ 

πμο εηηέθεζακ, οπήνπε αηυια αιθζζαήηδζδ ηδξ επζηοπίαξ ημοξ, υπζ ιυκμ 

ζηδκ Δθθάδα αθθά ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Αιενζηή, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 

Πνςηεζίθαμ Θαζνάηδ, πμο –δφμ πνυκζα πνζκ απυ ημκ Αεακαζμφθζα- ημ 

εεςνμφζε αδζαιθζζαήηδημ! ηδ ζοκέπεζα μ Αεακαζμφθζαξ ακαθένεηαζ ζημκ 

Γάθθμ Ferber, μ μπμίμξ πνμζάνιμζε ηνμπμφξ ηαζ επζιήηδ μονά ζημ πηδηζηυ 

ημο ιδπάκδια, βεβμκυξ πμο αφλδζε ηδκ εοζηάεεζά ημο, υιςξ ημ αενμπθάκμ 

ημο δεκ δζέεεηε ηζκδηήνα ανηεηά ζζπονυ βζα ηδκ επίηεολδ αοηυκμιδξ πηήζδξ 

ηαζ έηζζ μ Ferber πνδζζιμπμζμφζε εηζθεκδμκζζηζηυ ιδπάκδια βζα ηζξ 

απμβεζχζεζξ ημο. Ακαθενυιεκμξ ζημκ Santos Dumont, μ Αεαζμφθζαξ 

εεςνμφζε υηζ δζαηδνεί ηα ζηήπηνα ηδξ «αενμπηδηζηήξ», ηαεχξ δζέρεοζε ημκ 

εαοηυ ημο ηαζ υζμοξ πίζηεοακ υηζ ημ αενμπθάκμ δε εα ιπμνμφζε πμηέ κα 

απμβεζςεεί ιε δζηή ημο ζζπφ, αθμφ ηαηάθενε ιέπνζ ηυηε κα δζακφζεζ 270 ιέηνα 

πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ, εκχ ζημζπδιάηζζε ιε ημκ Γάθθμ αενμκαφηδ 

Archdeacon υηζ εκηυξ 8 ιδκχκ εα δζέκοε 500 ιέηνα.  

 

 Έπεζηα μ Αεακαζμφθζαξ πνδζζιμπμζεί ζημ πυκδιά ημο ημκ υνμ 

«αενυπθακμ» βζα ηα αενυζηαηα πμο έπμοκ επίιδηεξ ηοθζκδνζηυ ζπήια βζα 

οπενκίηδζδ ηδξ ακηίζηαζδξ ημο αένα, ιε ηδ πνήζδ ηζκδηήνα, ηα μπμία ήηακ 

ηαζ δζεοεφκζζια, υπςξ αοηυ πμο ηαηαζηεφαζε μ Νμναδβυξ αενμκαοπδβυξ 

Φναβηίζημξ. Ο Αεακαζμφθζαξ παναεέηεζ πμθθέξ θεπημιένεζεξ βζα ημ 

ζοβηεηνζιέκμ αενυζηαημ ηαζ ακαθένεζ υηζ επνυηεζημ κα πνδζζιμπμζδεεί απυ 

ημκ Αιενζηακυ αενμπυνμ Βέθιακ βζα ηδκ ελενεφκδζδ ημο Β. Πυθμο. Δπίζδξ, 

ημκίγεζ ηδ βαθθζηή ηναηζηή ζοιπανάζηαζδ ηαζ οπμζηήνζλδ ζηζξ πνμζπάεεζεξ 

ακάπηολδξ ηδξ «αεξνπηεηηθήο, σο θαη ηεο αεξνζηαηηθήο» ηαζ θένκεζ ςξ 

πανάδεζβια ηζξ πηήζεζξ ημο Πνςεοπμονβμφ ηδξ Κθειακζχ ηαζ ημο Τπμονβμφ 

ηςκ ηναηζςηζηχκ Πζηάν, ηαεχξ ηαζ ημο οπμονβμφ ηςκ Γδιμζίςκ Ένβςκ 

Μπανημφ. Σέθμξ, μ Αεακαζμφθζαξ ελαίνεζ ηαζ ζδζςηζηή ζοιιεημπή ζηα 

αενμπμνζηά εβπεζνήιαηα, υπςξ δ ελενεοκδηζηή απμζημθή ημο Βέθιακ ζημκ Β. 

Πυθμ53. 
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 Πνιεκηθά Υξάζε ηνπ ΑεξνζηΪηνπ 

 

 ημ ηνίημ ιένμξ μ Αεακαζμφθζαξ ακαθένεηαζ ζηδ δζεφεοκζδ ηςκ 

αενμζηάηςκ ηαζ ζηδκ πμθειζηή πνήζδ ημοξ. Δπζζδιαίκεζ υηζ δ ανπζηή ημοξ 

πνήζδ ήηακ μοζζαζηζηά αιοκηζηή, ηαεχξ ιεηέθενακ πθδνμθμνίεξ απυ ημ 

ιέηςπμ ηαζ άθθα ζδιεία εκδζαθένμκημξ, υιςξ ιε ηδκ επίηεολδ ηδξ 

πδδαθζμφπδζδξ έκα αενυζηαημ ιπμνμφζε κα ιεηαθένεζ πθδνμθμνίεξ ζηδ 

δζμίηδζδ ηαζ ζημ επζηεθείμ, υπςξ απμδείπεδηε ζημκ νςζμσαπςκζηυ πυθειμ. Ο 

Αεακαζμφθζαξ εεςνμφζε ημ αενυζηαημ ςξ ιέζμ ελενεοκήζεςξ, 

ηαηαζημπείαξ ηαζ ιεηαθμνάξ πθδνμθμνζχκ ηαζ υηζ ηάεε ζμαανά ζηναηζςηζηά 

μνβακςιέκδ πχνα, υθεζθε κα απμηηήζεζ ακάθμβεξ ζηναηζςηζηέξ ζηακυηδηεξ. 

ηδ ζοκέπεζα δίκεζ ηάπμζεξ πθδνμθμνίεξ βζα ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ ηαζ 

επζβναιιαηζηά ακαθένεηαζ ζηα πεζνάιαηα πμο επζηέθεζακ μ Maxim ζηδκ 

ηαηαζηεοή πδδαθζμπμφιεκμο αενυζηαημο, μ Lebaudy ιε ημ αενυζηαημ 

«Παηνίξ», ημο μπμίμο αεθηίςζε ελαζνεηζηά ηδκ εοζηάεεζά ημο, μ ηυιδξ Henri 

de la Vaux πμο εηηέθεζε επζηοπή πεζνάιαηα εθέβπμκηαξ απυθοηα ηδκ πμνεία 

ημο αενμζηάημο ημο ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ αίζεδζδ οπενμπήξ ηςκ βαθθζηχκ 

αενυπθμζςκ. Δπίζδξ, βζα ηδκ ηεθεζμπμίδζδ ημο αενμζηάημο ημο Εέππεθζκ, ημο 

ηαβιαηάνπδ ημο βενιακζημφ αενμκαοηζημφ ηάβιαημξ Γηνμξ ιε αενυζηαημ πμο 

δζέεεηε εθαθνά πονμαμθανπία εθαθνχκ ηαποαυθςκ, ημ μπμίμ εθεφνε μ 

ηαβιαηάνπδξ Πάνζεααθ.  

 

 Έπεζηα, ηάκμκηαξ ζπεηζημφξ οπμθμβζζιμφξ, εεςνμφζε υηζ ημ 

αενυζηαημ εα ιπμνμφζε κα ιεηαθένεζ 600 kgr αθήιαηα ηαζ πονμιαπζηά, ιε ηα 

εα πνμηαθμφζακ θμκζηυηαηα απμηεθέζιαηα ηαηά ηςκ επενζηχκ εέζεςκ ζε 

πμθφ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ακαθένεηαζ ζε πεζνάιαηα πμο 

πναβιαημπμίδζε μ Lebaudy ζε εέιαηα ζημπεοηζηήξ αηνίαεζαξ, υπμο θάκδηε 

υηζ απυ ηα 500 ιέηνα ήηακ ζπεδυκ απυθοηδ δ εοζημπία ηςκ αθδιάηςκ πμο 

ένζπκακ αενμπυνμζ επζααίκμκηαξ ζε αενυζηαημ. Ο Αεακαζμφθζαξ εεςνμφζε 

υηζ ιζα ιμίνα πδδαθζμπμφιεκςκ αενμζηάηςκ εα ιπμνμφζε κα ηαηαζηνέρεζ ηα 

μπονςιαηζηά ένβα, ηα επζεεηζηά ηαζ αιοκηζηά ιέζα ηδξ εκ θυβς ζηναηδβζηήξ 

εέζδξ, πενζμνίγμκηαξ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ επενμπναλζχκ ηαζ 
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απμηνέπμκηαξ ηδ εοζία πζθζάδςκ ακδνχκ πμο εα απαζημφκηακ βζα κα 

επζθένμοκ ημ ίδζμ απμηέθεζια54. 

 

 Δπίζδξ, μ Αεακαζμφθζαξ εεςνμφζε υηζ μζ πενζμνζζιμί πμο οθίζηακημ 

ηα δέζιζα αενυζηαηα, υζμκ αθμνά ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ, 

ελαθείθμκηακ απυ ηδ πνήζδ ηςκ πδδαθζμπμφιεκςκ, αθθά ηαζ απυ ηδ πνήζδ 

ηςκ θςημιδπακζηχκ ιέζςκ. Οζ θςημβναθίεξ ιπμνμφζακ πθέμκ κα 

ακαπαναπεμφκ ζε πμθοάνζεια ακηίηοπα, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδ πανημβνάθδζδ 

ημο εδάθμοξ ηαζ ημκ αηνζαή εκημπζζιυ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ, ηδξ θφζδξ 

ημοξ, ημο ιεβέεμοξ ημοξ ηηθ. Γεκ παναθείπεζ κα ακαθένεζ ηδκ ακηζαενμπμνζηή 

δνάζδ ημο πονμαμθζημφ ηαηά ηςκ αενμζηάηςκ, δ μπμία επζηοβπάκμκηακ ιε 

ζημπμαμθή ελ οπμθμβζζιμφ, δδθαδή απυ δφμ παναηδνδηέξ πμο ανίζημκηαζ 

εηαηένςεεκ ημο ζηυπμο ηαζ παναημθμοεμφζακ ηδκ ηαιπφθδ, ηδκ ηαηεφεοκζδ 

ηαζ απυηθζζδ ημο αθήιαημξ. ηδ ζοκέπεζα δζυνεςκακ ηδ αμθή ηαζ ιε ηδ 

ζημπμαμθή πνμσμφζα (δζυνεςκε αάζεζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ αμθήξ, αθθά 

ιε οπμδεέζηενα απμηεθέζιαηα). ε υθα ηα εβπεζνίδζα ημο Πονμαμθζημφ 

ακαβνάθμκηακ εζδζηέξ μδδβίεξ ηαηά ηζκδημφ ζηυπμο ηαζ ζδζαίηενα ηαηά 

αενμζηάηςκ ηαζ εηηεθμφκηακ ζηα βοικάζζα πναηηζηέξ αζηήζεζξ εκακηίμκ ημοξ. 

Βεααίςξ, θυβς ηςκ πενζμνζζιχκ ημο πονμαμθζημφ, ηα απμηεθέζιαηα ηαηά 

ηζκμφιεκμο αενυζηαημο ήηακ πεκζπνά, ηαεχξ ιπμνμφζακ κα ίπηακηαζ πάκς 

απυ ηδκ επζηίκδοκδ γχκδ ηδξ ηνμπζάξ ηςκ αθδιάηςκ. Δπίζδξ, ηα δέζιζα 

αενυζηαηα ήηακ πζμ εοάθςηα ζε αμθή πονμαμθζημφ. Ο ιυκμξ ηαζ πζμ 

επίθμαμξ επενυξ ημοξ ηαηά ημκ Αεακαζμφθζα ήηακ ηα «μαμφγζα», δδθαδή ηα 

ιοδναθζμαυθα, ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ ιε επζηοπία ζημκ Ρςζμσαπςκζηυ 

πυθειμ. Θεςνμφζε υηζ ιπμνμφζακ κα ειπμδίζμοκ ηδκ πνμζέββζζδ ιμίναξ 

αενμζηάηςκ ζε μπονςιαηζηά ένβα, υπςξ θνμφνζα ηηθ. Δπίζδξ, εεςνμφζε 

ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή ηδ πνήζδ μαίδςκ shrapnels 55 , μζ μπμίεξ ήηακ 

πθδνςιέκεξ ιε 300 ζθαζνίδζα πμζηίθμο δζαιεηνήιαημξ, ηα μπμία εηνήβκοκηαζ 

ζε νοειζγυιεκδ απυζηαζδ ηαζ δδιζμονβμφζακ έκα ζηνχια ζζδήνμο, ημ μπμίμ 

πνμηαθμφζε ζηακά νήβιαηα ζημ φθαζια ημο αενμζηάημο χζηε κα ημ 

ηαηαννίρεζ. Μάθζζηα, ακαθένεζ υηζ μζ αενμπυνμζ ακηζιεηχπζγακ πμθθμφξ ηαζ 

                                                
54

 ημ ίδζμ, ζ. 37 - 45. 
55

 Ήηακ πονμιαπζηά πονμαμθζημφ ηαηά πνμζςπζημφ πμο απμηεθμφκηακ απυ έκα ιεβάθμ 
ανζειυ αημιζηχκ ζθαζνχκ πμο εηημλεφμκηακ ημκηά ζημκ ζηυπμ χζηε κα ηάεε ιζα κα πηοπήζεζ 
ημ ζηυπμ λεπςνζζηά. 
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πμζηίθμοξ ηζκδφκμοξ ηαζ εα έπνεπε κα είκαζ ζδζαίηενα εανναθέμζ, χζηε κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ημκ εκδεπυιεκμ εακάζζιμ ηίκδοκμ56.  

 

 Ο Αεακαζμφθζαξ εεςνεί αέααζδ ηδκ πνήζδ ηςκ αενυζηαηςκ υπζ ιυκμ 

ςξ επζεεηζηά ιέζα, αθθά ηαζ ςξ ιέζα άιοκαξ ηαζ απυηνμοζδξ ηςκ επζεεηζηχκ 

αενμζηάηςκ. ιςξ, ελαζηίαξ ηδξ Πνχηδξ φιααζδξ ηδξ Υάβδξ, οπήνπακ 

εέιαηα κμιζηήξ αδοκαιίαξ ζημ κα ακηζηάλμοκ άιοκα ηα πθδνχιαηά ημοξ. 

Δπμιέκςξ, πίζηεοε υηζ εα έπνεπε κα ηνμπμπμζδεεί δ ζφιααζδ αοηή, αθθά ηα 

ηνάηδ γδημφζακ ηδκ μιυθςκδ απμδμπή ηςκ πνμηάζεςκ. Ζ Ηηαθία πνυηεζκε 

ιζα ζοιαζααζηζηή θφζδ, δδθαδή ηδκ απαβυνεοζδ πνήζδξ υπθςκ απυ 

αενυζηαηα ηαηά ιδ μπονςιέκςκ πυθεςκ ηαζ πςνζχκ, εκχ ηα αενυζηαηα πμο 

εα πνδζζιμπμζμφκηακ βζα πμθειζημφξ ζημπμφξ, εα έπνεπε κα ήηακ 

επακδνςιέκα απυ ζηναηζςηζηυ πνμζςπζηυ, ηαζ κα ήηακ δζεοεφκζζια. Ζ 

Βνεηακία επέιεκε ζηδκ απαβυνεοζδ πνήζδξ δδθδηδνζςδχκ αενίςκ ηαζ 

ζθαζνχκ πμο εηνήβκοκηαζ εκηυξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ57.  

 

 Ακαηεθαθαζχκμκηαξ, μ Αεακαζμφθζαξ επζζδιαίκεζ υηζ πενζμνίζεδηε 

ζηδκ πανάεεζδ ιυκμ ηςκ ηεθεοηαίςκ εεηζηχκ πμνζζιάηςκ ηαζ πναβιαηζηχκ 

δεδμιέκςκ βζα ηδκ αενμπθμΐα ηαζ υπζ ηα εέιαηα πμο εα εκέζηδπηακ ζημ 

ιέθθμκ. Ο ιεθθμκηζηυξ αβχκαξ ιεηαλφ ηςκ αενμπυνςκ ηαηά ημκ Αεακαζμφθζα 

εα ήηακ ζδζαίηενα θνζηηυξ ηαζ πίζηεοε υηζ εα πνμέηοπηακ ακαβηαίεξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ζηδκ μπφνςζδ, ηδκ άιοκα ηαζ ηδ βεκζηυηενδ ηαηηζηή βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ημο κέμο αοημφ ζηναηζςηζημφ υπθμο. οκεπχξ, δζαπζζηχκμοιε 

υηζ μ  Αεακαζμφθζαξ είπε ακηζθδθεεί ηζξ ιεθθμκηζηέξ ηάζεζξ ηαζ ελεθίλεζξ πμο εα 

πνμηαθμφζε δ έκηαλδ ημο αενμπμνζημφ πθμο ζηζξ ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. Δπίζδξ, εεςνμφζε υηζ δ αενμπμνία εα παίλεζ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ ζοβημζκςκία, ηδ ιεηαθμνά εζδήζεςκ, επζααηχκ ηαζ 

ειπμνεοιάηςκ, ιε ηδ πνήζδ υθςκ ηςκ εζδχκ ηςκ πηδηζηχκ ιέζςκ ηαζ 

ζδζαίηενα ηςκ αενμζηάηςκ. Πανάθθδθα, δζέαθεπε υηζ μζ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ 

πμο εα δδιζμονβμφκηακ εα ακηαβςκίγμκηακ ηζξ αηιμπθμσηέξ ηαζ 

ζζδδνμδνμιζηέξ ιεηαθμνέξ, ηονίςξ ζηδκ ηίκδζδ επζααηχκ. Δπίζδξ, εεςνμφζε 

δεδμιέκμ υηζ εα πνμέηοπηακ εέιαηα μνβάκςζδξ πθήνμοξ ζοζηήιαημξ 

                                                
56

 Αεακαζμφθζαξ, ζ. 45- 50. 
57

 ημ ίδζμ, ζ. 50 – 52. 
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αενμκαοηζηχκ ζηαειχκ ηεθςκμθοθαηήξ ή δζεεκμφξ αενμπμνζηήξ αζηοκμιίαξ 

βζα ηδκ ηαηαζημθή μνζζιέκςκ εβηθδιάηςκ, ηα μπμία εα πμθθαπθαζζάγμκηακ, 

υπςξ θδζηείεξ, πεζναηζηέξ επζδνμιέξ, ηθμπέξ, απαβςβέξ, απεθεοεενχζεζξ 

θοθαηζζιέκςκ, θαενειπυνζμ, ζηάζεζξ ηαηά ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ 

ηαεεζηχηςκ, ηζκήιαηα ακανπζηά ηαζ εζπάηδξ πνμδμζίαξ ηηθ. Σέθμξ, μ 

Αεακαζμφθζαξ ζζπονζγυηακ υηζ ηα αενυζηαηα εα έπνεπε κα θένμοκ ζδιαία, κα 

δζαεέημοκ αενμκαοηζθζαηά έββναθα, κα είκαζ  κδμθμβδιέκα ζε μνζζιέκμ 

αενμκαοηζηυ ζηαειυ ηαζ υηζ υθα αοηά εα ζοκηεθέζμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ 

ελέθζλδ ημο αενμπμνζημφ δζηαίμο58.  
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 ημ ίδζμ, ζ. 52 – 54. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄: ΑΔΡΟΠΛΑΝΑ: ΦΑΖ ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ - ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 

ΥΡΖΖ ΣΟΝ Α’ ΒΑΛΚΑΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

 

 Βαξώλνο de Caters, Λεσλέδαο Αξληώηεο, Sergey Isayevich 

Utochkin θαη Δκκαλνπάι Αξγπξόπνπινο 

 

 Οζ αενμπμνζηέξ επζδείλεζξ ημο πνχζιμο ζηαδίμο ακάπηολδξ ημο 

αενμπθάκμο, έπαζλακ ηαηαθοηζηυ νυθμ ηυζμ ζηδ δζάδμζδ ηδξ αενμπμνζηήξ 

ζδέαξ, ηαεχξ πνμζέθηοζακ ζημκ αενμπμνζηυ πχνμ πθήεμξ εαοιαζηχκ ηδξ, 

υζμ ηαζ ζηδκ ηεθεζμπμίδζδ ηδξ αενμπμνζηήξ ηεπκμθμβίαξ, ηαεχξ ηα πνδιαηζηά 

έπαεθα, ή μζ πνυζμδμζ απυ ηα ακηίηζια εζζζηδνίςκ, ήηακ μζ μοζζαζηζηυηενμζ 

πυνμζ πνδιαημδυηδζδξ ηςκ πνςημπυνςκ ηαζ ηςκ κέςκ πεζναιάηςκ ημοξ. 

Βεααίςξ, οπήνπακ ηαζ πμνδβίεξ ζδζςηχκ, εηαζνεζχκ αθθά ηαζ ημο Σφπμο. Σα 

ζδιακηζηυηενα air-show ηδξ επμπήξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε μνβακςιέκμοξ 

πχνμοξ ηονίςξ ζηδ Γαθθία, Μ. Βνεηακία, Γενιακία, Ηηαθία ηαζ ΖΠΑ. 

Μειμκςιέκεξ αημιζηέξ αενμπμνζηέξ επζδείλεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ζε 

δζάθμνεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ βζα εζζπναηηζημφξ ζημπμφξ, ιε ζδζαίηενδ 

ακηαπυηνζζδ ημο ημζκμφ. Αλίγεζ κα ακαθένμοιε υηζ ανπζηά μζ πνςημπυνμζ 

ηαηαηάζζμκηακ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ showmen ή ηςκ εεαηνίκςκ59.  

 

 ηδκ Δθθάδα, μ πνχημξ πμο απμπεζνάεδηε κα πεηάλεζ ιε αενμπθάκμ 

ήηακ μ βκςζηυξ Βέθβμξ αενμπυνμξ αανυκμξ Pierre de Caters60, μ μπμίμξ ημκ 

Γεηέιανζμ ημο 1909 ιαγί ιε ημκ πμθφ πζμ δζάζδιμ Γάθθμ ζοκάδεθθυ ημο, 

Louis Bleriot, λεηίκδζακ πενζμδεία ζηδκ Δονχπδ, Αζία ηαζ Αθνζηή, βζα ηδκ 

εηηέθεζδ αενμπμνζηχκ επζδείλεςκ. Ζ οπένπηδζδ ηδξ Μάβπδξ απυ ημκ 

δεφηενμ αενμπυνμ ζηζξ 25 Ημοθίμο 1909, ζδιαημδυηδζε μοζζαζηζηά ηδ ζηνμθή 

                                                
59

 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 98-100. 
60

 Ο Pierre ημο Caters (1875-1944) ήηακ Βέθβμξ ανζζημηνάηδξ, αεθδηήξ ηαζ έκαξ απυ ημοξ 
πνχημοξ μδδβμφξ αοημηζκήηςκ ζε αβχκεξ νάθζ, μπμίμξ ημ 1904 ηαηέηηδζε ημ νεηυν 
ηαπφηδηαξ. Ήηακ κζηδηήξ ζε θδιζζιέκμοξ αβχκεξ αοημηζκήηςκ, υπςξ ημο Μμκαηυ. Δπίζδξ 
έθααε ιένμξ ζε πμθθμφξ αβχκεξ ηαπφηδημξ ιε εαθάζζζα ζηάθδ (motorboats), ηαζ έδεζλε 
έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ αενμπθμΐα. Σμ 1907 αβυναζε ημ πνχημ ημο αενμπθάκμ, 
ηαηαζηεοήξ ηςκ αδεθθχκ Voisin ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ Voisin, άνπζζε κα 
ηαηαζηεοάγεζ ηαζ δζηά ημο αενμπθάκα, ηφπμο Voison de Caters, ιε ηα μπμία πεημφζε απυ ημ 
1908 ηαζ έηζζ έβζκε μ πνχημξ Βέθβμξ αενμπυνμξ. Σμκ Γεηέιανζμ ημο 1909 πήνε ημ πνχημ 
πηοπίμ αενμπυνμο ζηδ πχνα ημο. Λαβυξ Κςκ/κμξ, Βαηάηδξ Πακηεθήξ, Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζε, «Ο Pierre de Caters ηαζ ημ Πνχημ Αενμπθάκμ ζηδκ Δθθάδα Γεηέιανζμξ 1909», 
Σ. 98, Ημφθζμξ 2013, ζ.58. ημ ελήξ ΑΔ Σ.98. 
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ηςκ ζηναηζςηζηχκ ηφηθςκ ηαζ πνμξ ηζξ ιδπακέξ αανφηενεξ ημο αένα, 

απμδεζηκφμκηαξ υηζ ηα αενμπθάκα ιπμνμφζακ κα έπμοκ πναηηζηή 

πνδζζιυηδηα ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ, ηονίςξ βζα ακαβκχνζζδ ηαζ 

ζοκενβαζία ιε ημ πονμαμθζηυ. Βεααίςξ, ηδκ ίδζα πενίμδμ, ηα πδδαθζμπμφιεκα 

αενυζηαηα, είπακ πμθφ ορδθυηενεξ επζδυζεζξ απυ ηα αενμπθάκα, ηυζμ ζε 

εέιαηα ηαπφηδηαξ, φρμοξ πθεφζδξ, θμνηίμο πμο ιεηέθενακ ηαζ ηαθφηενεξ 

θεζημονβζηέξ ζοκεήηεξ. ιςξ, ηα αενμπθάκα ήηακ παιδθυηενμο ηυζημοξ ηαζ 

απαζημφζακ θζβυηενμοξ πυνμοξ βζα ηδκ οπμζηήνζλή ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

πδδαθζμπμφιεκα αενυζηαηα. πςξ ζζπονζγυηακ μ Bleriot, ιε ημοξ ίδζμοξ 

πνδιαηζημφξ πυνμοξ πμο δίκμκηακ βζα ηδκ πνμιήεεζα εκυξ ιυκμ αενμζηάημο 

εα ιπμνμφζε κα ηαηαζηεοαζηεί ιεβάθμξ ανζειυξ αενμπθάκςκ ηαζ επζπθέμκ 

εα οπήνπε αιεζυηδηα ζηδ ιεηααίααζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ απυ ημκ αενμπυνμ 

ζηδ ζηναηζςηζηή δζμίηδζδ61. 

 

 Ο Pierre de Caters, υιςξ, ήνεε ηεθζηά ιυκμξ ζηδκ Δθθάδα, ιεηά ηζξ 

πεηοπδιέκεξ πηήζεζξ ημο ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, βζαηί μ Bleriot οπέζηδ 

ζμαανυ αηφπδια ηαζ δεκ ιπυνεζε κα ζοκεπίζεζ ηδκ πενζμδεία ημο. Ζ 

μνβάκςζδ ηςκ επζδείλεςκ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ φκδεζιμ ηςκ 

οκηαηηχκ, αθθά εκεπθάηδ ηαζ ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ βζα ηδ θνμφνδζδ 

ημο αενμπθάκμο ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηάλδξ. ημ πενζζηφθζμ Εαππείμο 

πναβιαημπμζήεδηε δ πνχηδ αενμπμνζηή έηεεζδ ζηδκ Δθθάδα, ιε έηεεια ημ 

αενμπθάκμ ημο αανυκμο, εκχ ζε δδιμζίεοια εθδιενίδαξ ακαθένεηαζ υηζ 

εηηέεδηε ζημ ηηήνζμ ημο ηαίηζκβη (παβμδνυιζμ) ηαζ ημ αενμπθάκμ ημο Bleriot. 

ηζξ 18 Γεηειανίμο 1909, ημ ιέθμξ ηδξ επζηνμπήξ πήθζμξ Αβαπδηυξ 62 , 

ανπζιδπακζηυξ ηδξ Ζθεηηνζηήξ Δηαζνείαξ, έδςζε ζηδκ αίεμοζα ημο οκδέζιμο 

ηςκ οκηαηηχκ, ηαδίμο 16, δζάθελδ ιε εέια «Πενί ηζξ πνμυδμοξ ηδξ 

αενμπμνίαξ», μ μπμίμξ ζηδκ μιζθία ημο πνδζζιμπμίδζε θςηεζκέξ εζηυκεξ ηαζ 

ιζηνήξ ηθίιαηαξ αενμπθάκα, χζηε κα ηάκεζ ημ εέια πζμ ηαηακμδηυ ζημ ημζκυ. 

Σεθζηά μ de Caters δεκ πναβιαημπμίδζε ηάπμζα πηήζδ ζηδκ Δθθάδα ελαζηίαξ 

ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, αθθά ηαζ πνμαθδιάηςκ πμο ακέηορακ ηδκ ηεθεοηαία 

                                                
61

 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 104-7. 
62

 Ο πήθζμξ Αβαπδηυξ (1877 - 1943) οπήνλε ζδιακηζηή πνμζςπζηυηδηα ημο ηεπκζημφ 
ηυζιμο, έβναρε ζοββνάιιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ πμθεμδμιία, οπήνλε αμοθεοηήξ Απαΐαξ ηαζ 
οπδνέηδζε ζηδ Γεκζηή Γζμίηδζδ Μαηεδμκίαξ ςξ έθεδνμξ αλζςιαηζηυξ. 
http://www.sbbe100.gr/docs/100-xronia-sbbe.pdf ηαζ http://archive.is/7c6E#selection-
2261.288-2261.311  

http://www.sbbe100.gr/docs/100-xronia-sbbe.pdf
http://archive.is/7c6E#selection-2261.288-2261.311
http://archive.is/7c6E#selection-2261.288-2261.311
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ζηζβιή ελαζηίαξ ηδξ πμθζηζηήξ ηαηάζηαζδξ, πμο είπε δζαιμνθςεεί ζηδ πχνα 

ιεηά ηδκ Δπακάζηαζδ ζημ Γμοδή (15 Αοβμφζημο 1909). Τπήνλε υιςξ ημ 

πνχημ αενμπμνζηυ βεβμκυξ πμο έθενε ημοξ Έθθδκεξ ζε άιεζδ επαθή ιε ηδ 

κέα ηεπκμθμβία ηαζ ηαθθζένβδζε ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζ‟ αοηή63.  

 

 Υαναηηδνζζηζηυξ είκαζ μ πνμαθδιαηζζιυξ ημο Γνδβμνίμο Ξεκυπμοθμο64 

ζε δδιμζίεοιά ημο ιε αθμνιή ηδκ έθεοζδ ημο De Caters ζηδκ Δθθάδα, υπμο 

εηθνάγεζ ηζξ εθπίδεξ, ηζξ ακδζοπίεξ ηαζ ημοξ θυαμοξ ημο βζα ηδ πνήζδ ηδξ κέαξ 

αοηήξ ηεπκμθμβίαξ ημο αενμπθάκμο. οβηεηνζιέκα, ζε άνενμ ημο ζηδκ 

εθδιενίδα «Καζνμί», ζηζξ 9 Γεηειανίμο 1909, ακαθένεζ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ 

Δθθήκςκ εεςνμφζε ημ αενμπθάκμ ςξ υνβακμ ηαηαζηνμθήξ, ημ μπμίμ 

θακηάγμκηαζ ζπηάιεκμ άκςεεκ επενζημφ ζηναημπέδμο ηαζ θμνηςιέκμ 

«ιεθακίηζδα», πανά έκα εζνδκζηυ ιέζμ ζοβημζκςκίαξ. Ακ ηαζ μ Βανχκμξ 

εεςνμφζε υηζ ελαζηίαξ ημο αενμπθάκμο μ πυθειμξ εα ηαηανβδεεί, μ 

Ξεκυπμοθμξ ζζπονζγυηακ υηζ ημ ίδζμ πίζηεοακ υηακ καοπδβήεδηε ημ πνχημ 

οπμανφπζμ, υηακ ηαηαζηεοάζεδηε δ κέα ημνπίθδ ηαζ υηακ εθεονέεδηε δ 

δοκαιίηζδα. ιςξ, απυ ημ 1870 ηα ηνμιενυηενα ιέζα ηδξ ηαηαζηνμθήξ ήηακ 

εκ πνήζεζ ζε υθμοξ ημοξ εονςπασημφξ ζηναημφξ, ηαζ υιςξ μ πυθειμξ δεκ είπε 

ηαηανβδεεί. Ο Ξεκυπμοθμξ πίζηεοε υηζ μ ιεθθμκηζηυξ πυθειμξ εα ήηακ μ 

ηνμιαηηζηυηενμξ υθςκ ηςκ πνμδβμοιέκςκ πμο έγδζε δ ακενςπυηδηα. 

Βεααίςξ, δίκεζ ηαζ ιία κυηα αζζζμδμλίαξ, αθμφ ημ αενμπθάκμ εα ιπμνμφζε κα 

πνδζζιεφζεζ ςξ ιέζμ ζοβημζκςκίαξ, πνμυδμο, εοηοπίαξ ηαζ πνςημθακμφξ 

δζαζηεδάζεςξ ημο ακενχπμο. Αθθά υθα αοηά ηα ιέζα πνδζζιμπμζμφκηακ 

ηονίςξ ζημκ πυθειμ. Γίκμκηακ εςνδηηά ηαζ ιεηαβςβζηά, ηζκδημπμζμφζακ ηαζ 

ελυπθζγακ ζηναημφξ, ηαημπηεφακ, θυκεοακ ακενχπμοξ, αμιαάνδζγακ πυθεζξ, 

ζηυνπζγακ πακημφ ημ εάκαημ ηαζ ηδ ζοιθμνά. Ο Ξεκυπμοθμξ εεςνμφζε υηζ 

ήηακ πνυθαζδ ηαζ οπμηνζζία μζ ζζπονζζιμί υηζ ηα ηέθεζα ιέζα ηδξ ελυκηςζδξ 

εα ηαηανβμφζακ ημκ πυθειμ. Ακηζεέηςξ, μπμζμδήπμηε Κνάημξ εα απμηημφζε 

ηέθεζα πμθειζηά αενυπθμζα, εα ηήνοζζε ημκ πυθειμ ηαηά βεζημκζηήξ πχναξ. 

Μάθζζηα, ζζπονζγυηακ υηζ δ ακηζγδθία ιεηαλφ ηςκ εεκχκ είκαζ αοηή πμο 

                                                
63

 ΑΔ Σ.98. ζ. 58-74. 
64

 Ο Γνδβυνζμξ Ξεκυπμοθμξ (1867 − 1951) ήηακ Εαηοκεζκυξ ιοεζζημνζμβνάθμξ, 
δδιμζζμβνάθμξ ηαζ ζοββναθέαξ εεαηνζηχκ ένβςκ. Γζεηέθεζε ανπζζοκηάηηδξ ζημ ενοθζηυ 
πενζμδζηυ «Ζ Γζάπθαζζξ ηςκ Παίδςκ», ζδνοηήξ ηαζ εηδυηδξ ημο πενζμδζημφ «Νέα Δζηία» ηαζ 
ιαγί ιε ημοξ Παθαιά, ζηεθζακυ ηαζ Καγακηγάηδ ίδνοζε ηδκ Δηαζνεία Δθθήκςκ Λμβμηεπκχκ, 
ηδξ μπμίαξ ήηακ μ πνχημξ πνυεδνμξ. 
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πνμηαθεί ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, πανέπμκηαξ ζημοξ εθεονέηεξ, 

πνμζηαζία ηαζ εφκμζα. Μυκμκ δ Δθθάδα πενζθνμκμφζε ημοξ δζημφξ ηδξ 

εθεονέηεξ ηαζ ημοξ ακάβηαγε κα ηαηαθεφβμοκ ζηδκ Δονχπδ65.  

 

 Σα αενμπθάκα ημο De Caters ηαζ ημο Bleriot πνμηάθεζακ ημ 

εκδζαθένμκ ηαζ ημο Έθθδκα εεαηνζημφ επζπεζνδιαηία Λεςκίδα Ανκζχηδ 66 . 

Αοηυξ αβυναζε ημ ιμκμπθάκμ ημο Bleriot, ημ μπμίμ απυ ημ εέαηνμ Σζυπα67 

πμο ήηακ εηηεεεζιέκμ, ιεηαθένεδηε ζε ζηναηχκα ζημ Γμοδή βζα αζθάθεζα, 

απυ υπμο μ ιδπακζηυξ ημο αενμπθάκμο, Δννίημξ μοέη, εηηέθεζε επζηοπή 

δμηζιαζηζηή πηήζδ πανμοζία ημο οιαμοθίμο ημο οκδέζιμο ηςκ 

οκηαηηχκ, ζηζξ 29 Γεηειανίμο 190968. Δέλαη ε πξώηε πεηπρεκΫλε πηάζε 

κε αεξνπιΪλν ζηελ ΔιιΪδα, ε νπνέα άηαλ παληειώο Ϊγλσζηε θαη 

Ϋξρεηαη ζην θσο κε ηελ παξνύζα εξγαζέα! ιςξ, μ Ανκζχηδξ 

πνμζπάεδζε κα πεηάλεζ ιε ημ αενμπθάκμ αοηυ, αθθά δεκ ηα ηαηάθενε, παν‟ 

υθμ πμο μ ίδζμξ ζζπονζγυηακ υηζ είπε θάαεζ αενμπμνζηή εηπαίδεοζδ ζημ Πανίζζ, 

ηαζ υηζ έθααε ημ πμεδηυ πηοπίμ, πςνίξ υιςξ αοηυ κα έπεζ επζαεααζςεεί. 

Φαίκεηαζ απυ ηζξ απμηοπδιέκεξ πνμζπαεεζέξ ημο υηζ δεκ απυηηδζε ηζξ 

απαναίηδηεξ δελζυηδηεξ. Γζα πνχηδ θμνά εηθνάζηδηακ ζηέρεζξ βζα ηδκ ίδνοζδ 

αενμπμνζηήξ ζπμθήξ ζηδκ Δθθάδα 69 . Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ ελεηαγυιεκδξ 

πενζυδμο είκαζ υηζ ζημκ Σφπμ ηδξ επμπήξ μπμζμδήπμηε αενμπμνζηυ βεβμκυξ ή 

ζπεηζηυ ιε ηδ κέα ηεπκμθμβία, ήηακ ζδιείμ ακαθμνάξ ηαζ ζφβηνζζδξ. Έηζζ, 

δζααάγμοιε πμθφ εκδζαθένμοζεξ ακαθμνέξ βζα ημοξ πηοπζμφπμοξ 

                                                
65

 Γνδβυνζμξ Ξεκυπμοθμξ, «Αενμθμβήιαηα», Καηξνί, Αεήκα, 9 Γεηειανίμο 1909. 
66

 Γεκκήεδηε ημ 1862 ζηδ πάνηδ, υπμο ίδνοζε ημ πνχημ εέαηνμ ζηδκ πενζμπή. Μεηέαδ ζηδκ 
Αεήκα, υπμο εηπαζδεφηδηε ςξ ζππμδαιαζηήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ενβάζηδηε ζε πενζμδεφμκηεξ 
εζάζμοξ πμζηζθζχκ, απμηηχκηαξ θήιδ («πηενςηυξ ζππέαξ») ηαζ πενζμοζία, εκχ ηζιήεδηε απυ 
ααζζθείξ, εκχπζμκ ηςκ μπμίςκ  έδζκε παναζηάζεζξ. Τπήνλε εζαζάνπδξ πμθθχκ γχςκ, ηονίςξ 
ζηφθςκ, βαηχκ ηαζ παπαβάθςκ, απμηηχκηαξ ηδκ πνμζςκοιία «μ ααζζθεφξ ηδξ οπμιμκήξ». 
ηζξ ανπέξ ημο 20

μο
 αζχκα, δβήεδηε πμθοεεκζημφ εζάζμο πμζηζθζχκ ιε αλζμζδιείςηδ επζηοπία 

ζημ ελςηενζηυ. Σμ 1904 άνπζζε ηδκ ακμζημδυιδζδ εκυξ εονςπασημφ ηφπμο οπαίενζμο 
εεάηνμο ζηδκ μδυ Αηαδδιίαξ, πμο θεζημφνβδζε ημ 1906, ςξ «Κήπμξ Ανκζχημο» ή «Θέαηνμκ 
Ανκζχημο» (εηεί πμο ανίζηεηαζ ζήιενα δ «Δεκζηή Λονζηή ηδκή») πμο εεςνήεδηε ηυζιδια 
ηδξ πυθδξ. Μεηά ηδκ μζημκμιζηή γδιζά απυ ηδκ απμιείςζδ ημο εζάζμο ημο ηαζ ηζξ 
απμηοπδιέκεξ ιέπνζ ημ 1912 πνμζπάεεζεξ ημο κα πεηάλεζ, ιεηαηυιζζε ζηδκ Βνεηακία, υπμο 
ηαζ πέεακε θδζιμκδιέκμξ. Γεςνβζηζμβζάκκδ Δοαββεθία, «Λεςκίδαξ Ανκζχηδξ, Μζα ζδιακηζηή 
πμθζηζζιζηή πανμοζία ζηζξ ανπέξ ημο 20

μο
 αζχκα», Αλάηππν, Πξαθηηθά Α΄ Σνπηθνύ πλεδξίνπ 

Λαθσληθώλ πνπδώλ, 2002, ζ. 145-168.  
67

Ζ ακέβενζδ ημο εενζκμφ εεάηνμο ημο Ακαζηαζίμο Σζυπα, ημ 1884 ζηδκ Καζηέθα, έβζκε ιε 
ζπέδζα ημο Σζίθθεν. Ανηεηά πνυκζα ανβυηενα έβζκε ηζκδιαημβνάθμξ ηαζ ιεημκμιάζηδηε ζε 
«ΑΔΛΛΧ». http://www.koutouzis.gr/8eatra-sine-kafeneia.htm 
68

 Αεήκα, Αζήλαη, 30 ηαζ 31-12-1909. 
69

 Αεήκα, Δζηία, 3-06-1910 ηαζ Δκπξόο, 21-9-1910. 
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«αενμκαφηεξ»70, ηζξ πηήζεζξ ημο ααζζθζά ηδξ Βμοθβανίαξ71 ηαζ δδιμζζεφμκηαζ 

θςημβναθίεξ απυ αενμπυνμοξ ηςκ Λεζζέθ72 , Μπθενζχ73 , άνενμ βζα ηδκ 

πνχηδ παβημζιίςξ εηπυκδζδ αενμπμνζηχκ πανηχκ απυ ημοξ Βνεηακμφξ, 

οπυ ημ πνίζια ηδξ ακάβηδξ πνμζακαημθζζιμφ ηςκ πεζνζζηχκ ηάεε 

αενμπμνζημφ ιέζμο η.ά. 

 

 Ο Ρχζμξ αενμπυνμξ Sergey Isayevich Utochkin74, ήηακ μ δεφηενμξ 

Ρχζμξ πμο πναβιαημπμίδζε πεηοπδιέκεξ πηήζεζξ ιε αενμπθάκμ ζηδκ 

παηνίδα ημο ηαζ ζε άθθεξ πχνεξ. Ρςζζηά δδιμζζεφιαηα ημκ ακαθένμοκ ςξ 

αοημδίδαηημ αενμπυνμ, ηάηζ υπζ αζοκήεζζημ βζα ημοξ πνςημπυνμοξ ηδξ 

αενμπθμΐαξ. Χζηυζμ, δδιμζζεφιαηα εθθδκζηχκ εθδιενίδςκ ηαηέβναρακ ηδκ 

πθδνμθμνία υηζ είπε εηπαζδεοεεί ζηδκ αενμπθμΐα ζηδ Γαθθία ιε έλμδα ημο 

Ηςάκκδ Ξοδζά, Έθθδκα ηναπεγίηδ ηαζ εηδυηδ νςζζηήξ εθδιενίδαξ ζηδκ 

Οδδζζυ. Ο Ξοδζάξ ήηακ ηαζ μ πνχημξ ζδζχηδξ ζηδ Ρςζία πμο είπε ζδζυηηδημ 

αενμπθάκμ –έκα δζπθάκμ ηφπμο Farman IV– ημ μπμίμ ηαζ πμφθδζε ζημκ 

Utochkin βζα 10.000 νμφαθζα75. Ο Utochkin οπήνλε μ πνχημξ αενμπυνμξ πμο 

εηηέθεζε πεηοπδιέκεξ πηήζεζξ εκχπζμκ ημο εθθδκζημφ ημζκμφ ζηδκ Αεήκα, ημκ 

Μάνηζμ ημο 1911. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ δήθςζδ ημο Sergey Utochkin 

ζηδκ «Δζηία», υηζ ήεεθε κα πμοθήζεζ ημ αενμπθάκμ ημο ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ 

ηαζ ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ πχθδζδξ ακαθάιαακε ηδ δέζιεοζδ κα εηπαζδεφζεζ 

Έθθδκεξ αλζςιαηζημφξ ημο ζηναημφ ςξ αενμπυνμοξ76. Ζ δήθςζδ αοηή δεκ 

οπάνπεζ ζε ηαιία άθθδ εθδιενίδα ηδξ επμπήξ ηαζ δεκ βκςνίγμοιε ακ 

πνάβιαηζ μ Ρχζμξ οπέααθε επίζδιδ πνυηαζδ ζηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ. 

ιςξ, δφμ ιήκεξ ανβυηενα, ημκ Μάζμ ημο 1911, μ Βεκζγέθμξ ςξ οπμονβυξ 

ζηναηζςηζηχκ έηακε ηδκ πνχηδ πνμηήνολδ βζα απμζημθή Δθθήκςκ 

ζηναηζςηζηχκ ζηδ Γαθθία, βζα κα εηπαζδεοεμφκ ςξ αενμπυνμζ. Δπζπθέμκ, μζ 

πεηοπδιέκεξ πηήζεζξ ημο Ρχζμο αενμπυνμο εκίζποζακ ηδκ πίζηδ ηςκ 
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 Αεήκα, Δκπξόο, 4-6-1910. 
71

 Αεήκα, Δκπξόο, 11-7-1910. 
72

 Αεήκα, Δκπξόο, 10-7-1910. 
73

 Αεήκα, Δκπξόο, 11-7-1910. 
74

 Ο Sergey Utochkin (1876-1915), ήηακ αεθδηήξ, πμδδθάηδξ, πζθυημξ αενυζηαημο ηαζ 
αενμπθάκμο. Ξεηίκδζε κα πεηά ιε αενμπθάκμ ημ 1910 ηαζ ιέζα ζε έκα πνυκμ εηηέθεζε 150 
πηήζεζξ ζε 70 πυθεζξ ηδξ Ρςζίαξ ηαζ ημο ελςηενζημφ. 
75

 Αεήκα, Αζήλαη, 26-3-1911. Γζα ημκ Ξοδζά ςξ ημκ πνχημ ζδζμηηήηδ αενμπθάκμο ζηδ Ρςζία, 
αθ. http://www1.rizospastis.gr/ storyPlain.do? id=2524411&action=print 
76

 Αεήκα, Δζηία, 29-3-1911. 
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Δθθήκςκ ζηδκ αλζμπζζηία ημο αενμπθάκμο ηαζ χεδζακ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ 

Αενμπμνζηήξ Ηδέαξ, ακ ηαζ ιεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ δεκ ήηακ εφημθμ κα 

δεπηεί ηζξ αθθαβέξ πμο εα επέθενε ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ημ κέμ πθμ77. 

 

 Ηδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ πνήζδξ ηαζ ηαηηζηήξ ημο 

αενμπθάκμο ζηδκ Δθθάδα μ πνχημξ Έθθδκαξ αενμπυνμξ πμο πέηαλε ζηδκ 

πχνα ιαξ, μ Διιακμοήθ Ανβονυπμοθμξ78. Μεηά ηδκ απμθμίηδζή ημο απυ ηδ 

βαθθζηή αενμπμνζηή ζπμθή Nieuport, επέζηνερε ζηδκ Δθθάδα ηαζ έθενε ημ 

ζδζυηηδημ αενμπθάκμ ημο, ηφπμο Nieuport IV G, αλίαξ 22.000 θνάβηςκ. Μαγί 

ημο, ζηζξ 8 Φεανμοανίμο ημο 1912, εηηέθεζε πηήζδ μ πνςεοπμονβυξ ηδξ 

Δθθάδαξ, Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ 79 . Γίδμκηαξ ζοβπανδηήνζα ζημκ 

Ανβονυπμοθμ, μ Βεκζγέθμξ δζαηφπςκε ηδ αεααζυηδηά ημο υηζ εα έζπεοδε κα 

αμδεήζεζ ηδ πχνα, ιυθζξ αοηή ημκ πνεζαγυηακ. Ζ απυθαζδ βζα ηδ ζηνάηεοζδ 

ημο Ανβονυπμοθμο δδιμζζεφεδηε ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ ζηζξ 22 

Οηηςανίμο 1912 (Νυιμξ 4116). Έθααε ιένμξ ζημκ Α΄ Βαθηακζηυ Πυθειμ ιαγί 

ιε ημ επζηαβιέκμ αενμπθάκμ ημο, ημ μπμίμ ηαζ ηαηαζηνάθδηε ζε πηήζδ, δίπςξ 

κα ηναοιαηζζηεί. ηδ Θεζζαθμκίηδ μ Ανβονυπμοθμξ πανέθααε κέμ 

αενμπθάκμ (θάθονμ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ απυ ημοξ Σμφνημοξ), ιε ημ μπμίμ 

ζηζξ 4 Απνζθίμο 1913 εκεπθάηδ ζε αενμπμνζηυ δοζηφπδια ζημ Λαβηαδά, ιαγί 

ιε ημκ μπθανπδβυ Κςκζηακηίκμ Μάκμ.  

 

Πμθφ εκδζαθένμοζεξ είκαζ μζ ακηζθήρεζξ ημο κεανμφ αενμπυνμο 

Διιακμοήθ Ανβονυπμοθμο βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ αενμπθμΐαξ ζηδκ Δθθάδα 

ηαζ ηδ πνήζδ ημο αενμπθάκμο ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ, υπςξ 

δζαηοπχεδηακ ζε εθδιενίδα ηδξ επμπήξ, πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ πμθειζηχκ 
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 Λαβυξ Κςκ/κμξ, Βαηάηδξ Πακηεθήξ, «Ο Sergey Isayevich Utochkin, πναβιαημπμζεί ηδκ 
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ζημ Σ. 97, Απνίθζμξ 2013, ζ. 1-93. 



60 
 

επζπεζνήζεςκ 80 . οβηεηνζιέκα, εεςνμφζε υηζ ζζπονυ ηίκδηνμ βζα ηδκ 

ηαθθζένβεζα ηδξ αενμπθμΐαξ εα ήηακ δ πνμηήνολδ ανααείςκ απυ ηζξ 

εθδιενίδεξ, ηδκ ηοαένκδζδ ηαζ ημοξ δήιμοξ, δ δζμνβάκςζδ αενμπμνζηχκ 

εμνηχκ ζηζξ ιεβαθμοπυθεζξ ηαζ δ ακηίζημζπδ πνμηήνολδ δζαβςκζζιχκ βζα ηδκ 

εβπχνζα ηαηαζηεοή αενμπθάκςκ, δ μπμία δε εα ήηακ πμθοδάπακδ ηαζ 

επμιέκςξ εα ήηακ εθζηηή. ζμκ αθμνά ηδ πνήζδ ημο αενμπθάκμο βζα 

πμθειζημφξ ζημπμφξ, εεςνμφζε υηζ ελαζηίαξ ηδξ οπένηενδξ ηαπφηδηαξ πμο 

αοηυ ακέπηοζζε ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα ιέζα ζοβημζκςκίαξ, ιπμνμφζε κα 

εηηεθέζεζ ημ ζφκδεζιμ ιεηαλφ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ πςνίξ ηίκδοκμ, αηυια 

ηαζ ακ δζενπυηακ πάκς απυ αιθζαυθμο αζθαθείαξ πενζμπέξ ή αηυια ηαζ ακ 

απαζημφκηακ κα δζαζπάζεζ ηζξ βναιιέξ πμθζμνηίαξ εκυξ θνμονίμο. Μπμνμφζε 

κα πθδζζάζεζ ηδκ επενζηή πονμαμθανπία χζηε κα ακαβκςνίζεζ ηδκ αηνζαή ηδξ 

εέζδ ηαζ κα παναηδνήζεζ ηα απμηεθέζιαηα ημο διέηενμο πονμαμθζημφ. 

Δπίζδξ, πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ επενμπναλζχκ, μ αενμπυνμξ ιπμνμφζε κα 

πανέπεζ ζπμοδαίεξ οπδνεζίεξ ηαηυπηεοζδξ ηςκ επενζηχκ εέζεςκ 

ζοβηέκηνςζδξ, ηα αζεεκέζηενα ζδιεία ημο επενμφ ηηθ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ εα παναημθμοεμφζε ηζξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ ακαβκςνίγμκηαξ 

ηζξ πνμεέζεζξ ημο ηαζ έηζζ εα ηαηεφεοκε ηζξ διέηενεξ δοκάιεζξ ζημ 

απμθαζζζηζηυ πηφπδια. Πανάθθδθα, μ αενμπυνμξ ιπμνμφζε κα εηηεθέζεζ 

πμθφ ζφκημια απμζημθέξ ιεηαθμνάξ πνμζςπζημφ απυ ημ έκα ζδιείμ ημο 

εεάηνμο επζπεζνήζεςκ ζε ηάπμζμ άθθμ, ιε επζαάηεξ ηονίςξ ημκ ανπζζηνάηδβμ 

ή άθθμοξ ορδθυααειμοξ ζηναηζςηζημφξ, αθθά ηαζ απμζημθέξ ιεηαθμνάξ 

πονμιαπζηχκ, εκχ ηέθμξ εα ιπμνμφζε κα θάαεζ ιένμξ ζε επζπεζνήζεζξ 

αμιαανδζζιμφ ιε μαίδεξ ή άθθεξ εηνδηηζηέξ φθεξ, πνμηαθχκηαξ ζφβποζδ 

ζημκ επενυ, ζδζαίηενα υηακ αοηέξ ηαηεοεφκμκηαζ ηαηά ημο επενζημφ ανπδβείμο.  

 

Σμ 1912 έθεαζε ζηδκ Δθθάδα απυ ηδ Γαθθία, υπμο είπε ζπμοδάζεζ 

ζηδκ αενμπμνζηή ζπμθή ημο Bleriot ηαζ δεφηενμξ Έθθδκαξ πεζνζζηήξ 

αενμπθάκμο, μ Αθέλακδνμξ Καναιακθάηδξ. Αθμφ εηηέθεζε ζηδκ Αεήκα 

ιενζηέξ ζφκημιεξ πηήζεζξ ιε ημ ζδζυηηδημ αενμπθάκμ ημο, ηφπμο Bleriot XI, 

πνμζπάεδζε ζηζξ 29 Αοβμφζημο 1912 κα πεηάλεζ απυ ηδκ Αεήκα ζηδκ 
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παηνίδα ημο, ημ Ρίμ ηδξ Πάηναξ. ιςξ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ πηήζδξ ηνάηδζε81 μ 

ηζκδηήναξ πάκς απυ ημκ Κμνζκεζαηυ ηυθπμ ιε απμηέθεζια κα πέζεζ ζηδ 

εάθαζζα έλς απυ ημ Αίβζμ ηαζ κα πκζβεί. Ήηακ μ πνχημξ κεηνυξ Έθθδκαξ 

αενμπυνμξ, ηαζ ζηδκ ηδδεία ημο ζηδκ Αεήκα, εηθχκδζε ημκ επζηήδεζμ μ 

πνςεοπμονβυξ Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ, μ μπμίμξ, πανά ημ ηναβζηυ βεβμκυξ 

δζαηφπςζε ηαζ πάθζ ηδκ απυθαζή ημο κα εκζζπφζεζ δ ηοαένκδζή ημο ηδκ 

αενμπμνία ζηδκ Δθθάδα.  
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 Γζαημπή θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα (ζαήζζιμ ηδξ ιδπακήξ). 
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 ΚακπΫξνο Γεκάηξηνο 

 

 Οκηιέα ζην Φηινινγηθό ύιινγν «Παξλαζζό»  

 

 Ο πνςημπυνμξ ζηναηζςηζηυξ αενμπυνμξ οπμθμπαβυξ ημο 

πονμαμθζημφ Γδιήηνζμξ Καιπένμξ, οπήνλε ιέθμξ ηδξ πνχηδξ ζηναηζςηζηήξ 

απμζημθήξ πμο ζηάθεδηε βζα εηπαίδεοζδ ζηδ Γαθθία, ημκ Γεηέιανζμ ημο 

1911. Δπέζηνερε ζηδκ Δθθάδα βζα κα θάαεζ ιένμξ ιε ημ αενμπθάκμ ημο ζηα 

ιεβάθα βοικάζζα ημο ηναημφ πμο δζελήπεδζακ ημκ Μάζμ ημο 1912 ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα έδςζε μιζθία ηδκ 2-6-1912 ζημ θζθμθμβζηυ ζφθθμβμ «Πανκαζζυ», 

ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμζπάεεζαξ ζοβηέκηνςζδξ πνδιάηςκ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

κεμζφζηαηδξ Αενμπμνζηήξ ηναηζςηζηήξ Τπδνεζίαξ82. ηδκ μιζθία ημο αοηή, μ 

Καιπένμξ ακάιεζα ζηα άθθα ακαθένεδηε ηαζ ζηδ ζηναηδβζηή πνήζδ ημο 

αενμπθάκμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ, ε νπνέα θαηΪ 

βΪζε εζηηαδόηαλ ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ παξνρά πιεξνθνξηώλ πξνο 

ηε δηνέθεζε, ώζηε λα εθηειΫζεη ζην πεδέν ηεο κΪρεο θαηΪιιεινπο 

ειηγκνύο θαη θηλάζεηο.  

 

 Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μ Καιπένμξ ακαθένεζ ηδ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ βζα 

ηδκ ημπμεεζία υπμο μ επενυξ δζαθοθάζζεζ ηζξ εθεδνείεξ ημο, πμο ανίζηεηαζ δ 

ιάγα ημο πονμαμθζημφ ημο, ζε πμζμ ηέναξ ανίζηεηαζ ημ ζππζηυ ημο, ιέπνζ πμζυ 

ζδιείμ εηηείκεηαζ ημ έκα ή ημ άθθμ ηέναξ, εάκ εηηεθεί ηνοθή ηοηθςηζηή ηίκδζδ 

ηηθ. φιθςκα ιε ηζξ εέζεζξ ηςκ Γάθθςκ αενμπυνςκ, δ ακαβκχνζζδ ζε ηαζνυ 

πμθέιμο εα έπνεπε κα βίκεηαζ ζε φρμξ 800 – 1000 ιέηνςκ, πνμθακχξ βζα 

θυβμοξ αζθαθείαξ, υιςξ εηεί μ αενμπυνμξ, ηαεχξ είκαζ εηηεεεζιέκμξ ζημ 

νεφια ημο αένα, ανίζηεηαζ ζηα πνυεονα ηδξ οπμεενιίαξ ηαζ επμιέκςξ δεκ 

ιπμνεί κα δζαηδνδεεί ιε αζθάθεζα ζημκ αένα βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

ζμκ αθμνά ηδ πνήζδ ημο αενμπθάκμο ςξ αμιαανδζζηζηυ, ν ΚακπΫξνο 

αλΫθεξε όηη ε ρξάζε ηνπο ζηνλ ηηαινηνπξθηθό πόιεκν (1911), δελ Ϋδσζε 

θΪπνην ζεηηθό απνηΫιεζκα πξνο απηά ηελ θαηεύζπλζε, ελώ ε ρξάζε ηνπ 

ζε αζθάζεηο θαη γπκλΪζηα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εηξάλεο, δελ 
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 Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Συιμξ 1
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 , Έηδμζδ Γζεοεφκζεςξ Ηζημνίαξ 
Αενμπμνίαξ, Αεήκαζ 1980, ΓΔΑ, ζ. 26-32. 
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επαξθνύζαλ γηα λα δώζνπλ αληηθεηκεληθΪ ζπκπεξΪζκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηΪ ηνπο ζε απηό ην ξόιν83. 

 

 πςξ ακαθφμοιε ζηδ ζοκέπεζα, μ Καιπένμξ, εηηυξ απυ μιζθίεξ βζα ημ 

αενμπμνζηυ πθμ, εηηέθεζε ηαζ νζρμηίκδοκεξ πηήζεζξ ζηδκ Δθθάδα πνζκ απυ 

ηδκ έηνδλδ ημο Α΄ Βαθηακζημφ Πμθέιμο. ηδ δζάνηεζα ημο πμθέιμο, 

ζοιιεηείπε ζε απμζημθέξ ζηα ιέηςπα ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ ηδξ Ζπείνμο, αθθά 

ζφκημια άθδζε ηδκ αενμπμνία ηαζ επακήθεε ζημ πονμαμθζηυ. Ο Καιπένμξ, 

επέζηνερε ζημ Αενμπμνζηυ χια πνμξ ημ ηέθμξ ημο 1913, υπμο ακέθααε ηδ 

δζμίηδζδ ηδξ πνχηδξ εθθδκζηήξ αενμπμνζηήξ πμθήξ πμο άνπζζε κα 

θεζημονβεί ιε ηα απμιεζκάνζα ηςκ αενμπθάκςκ ηςκ Βαθηακζηχκ Πμθέιςκ. 

ιςξ ημ 1917, ιεηά ηδκ ακάθδρδ ηδξ δζαηοαένκδζδξ ηδξ πχναξ απυ ημκ 

Δθεοεένζμ Βεκζγέθμ ηαζ ηδκ εηενυκζζδ ημο ααζζθζά Κςκζηακηίκμο, ελαζηίαξ ηςκ 

πμθζηζηχκ ημο πεπμζεήζεςκ παναζηήεδηε απυ ηζξ ΔΓ. Δπακήθεε ζημ 

ζηνάηεοια ημ 1932, χζηε κα δζαζθαθίζεζ δζηαίςια ζοκηαλζμδυηδζδξ. Σδκ 

πενίμδμ αοηή, οπήνπε έκημκδ ακηζπανάεεζδ υπζ ιυκμ ζηδκ Δθθάδα αθθά ηαζ 

ζημ δζεεκέξ πενζαάθθμκ, βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο κέμο ζηναηζςηζημφ πθμο ηαζ 

εζδζηυηενα βζα ημ ακ δ Πμθειζηή Αενμπμνία είκαζ αμδεδηζηυ υπθμ ημο ηναημφ 

ηαζ ημο Ναοηζημφ ή ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ ακελάνηδημ πθμ, ζηακυ κα 

πθήλεζ ηδκ ηανδζά ηδξ ακηίπαθμο πχναξ ηαζ κα επζθένεζ ηδκ κίηδ! Ήδδ απυ 

ηδκ επμπή ημο Trenchard (Α΄ Παβηυζιζμξ Πυθειμξ), μζ εεςνδηζημί ηδξ 

αενμπμνζηήξ ζζπφμξ, πίζηεοακ υηζ δ αέθηζζηδ πνήζδ ημο αενμπμνζημφ υπθμο 

εα πνμζέδζδε πθεμκεηηήιαηα ζηναηζςηζηήξ ζζπφμξ ζηδ πχνα πμο εα ημ 

αλζμπμζμφζε ηαηάθθδθα, εκχ ηάπμζμζ άθθμζ είπακ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ μ 

ζφβπνμκμξ πυθειμξ (πενίμδμξ Μεζμπμθέιμο) εα ηνζκυηακ απυ ηδ πνήζδ ηδξ 

αενμπμνζηήξ ζζπφμξ. πςξ εα δμφιε μ Καιπένμξ ζοιιεηείπε εκενβά ζημ 

δζάθμβμ αοηυ ιε ηδ ζοββναθή ζπεηζηχκ άνενςκ . 

 

 Βαιθαληθνέ Πόιεκνη (1912-1913) 

 

 πςξ ακαθένεδηε ζηα ηείιεκα ηςκ Θαζνάηδ ηαζ Αεακαζμφθζα, ζηζξ 

ζοζηέρεζξ ηδξ Υάβδξ ημο 1899 ηαζ 1907, πνμηάεδηε δ απαβυνεοζδ ηςκ 
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εκαένζςκ αμιαανδζζιχκ, ηδκ μπμία μζ εθθδκζηή ακηζπνμζςπεία απμδέπηδηε, 

αθθά δεκ επζηφνςζε δ εθθδκζηή Βμοθή84. Πνχηδ παβημζιίςξ ζηναηζςηζηή 

πνήζδ ημο αενμπθάκμο πναβιαημπμζήεδηε ηαηά ημκ ζηαθμημονηζηυ πυθειμ 

ημο 1911, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε ζε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, δζεφεοκζδξ 

πονχκ πονμαυθςκ πθμίςκ ημο καοηζημφ, ζε απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηαζ ζε 

αενμθςημβναθίζεζξ. Οιμίςξ, ημ ίδζμ έημξ, ηαηά ημκ ιελζηακζηυ ειθφθζμ 

πυθειμ, ζοκακηήεδηακ βζα πνχηδ θμνά επενζηά αενμπθάκα ζημκ αένα. 

ιςξ, ζοζηδιαηζηυηενδ πνήζδ ηςκ αενμπθάκςκ βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ 

ζδιεζχεδηε ηαηά ημοξ Βαθηακζημφξ Πμθέιμοξ (1912-1913). Σμκ Φεανμοάνζμ 

ημο 1912, δ πχναξ ιαξ ανπίγεζ κα πνμιδεεφεηαζ αενμπθάκα ηαζ ηυηε αβυναζε 

ζοκμθζηά δέηα αενμζηάθδ. Δπίζδξ, επζηάπεδηε ημ αενμπθάκμ ημο Διιακμοήθ 

Ανβονυπμοθμο βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ, εκχ έπεζε 

ζηα εθθδκζηά πένζα, ςξ θάθονμ πμθέιμο έκα δζεέζζμ αενμπθάκμ ημο 

μεςιακζημφ ζηναημφ ηφπμο Bleriot XI-2 ηαζ έκα ηφπμο Robert Esnault-Pelterie 

(REP) Type K. Δίκαζ αλζμζδιείςημ υηζ μζ ααθηακζηέξ πχνεξ δζέεεηακ ανζειμφξ 

αενμπθάκςκ ακηίζημζπςκ ή οπένηενςκ απυ αοηέξ ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ 

ηαζ δ Δθθάδα ήηακ δ ιυκδ πχνα ηςκ Βαθηακίςκ πμο δζέεεηε οδνμπθάκα 

εκηαβιέκα ζημ ηυθμ ηδξ. Απυ ηα ζημζπεία πμο δζαεέημοιε ιπμνμφιε κα 

ζζπονζζημφιε υηζ μζ αενμπμνίεξ ηςκ ααθηακζηχκ πςνχκ πνςημζηάηδζακ ζηδ 

πνήζδ ημοξ ςξ πμθειζηά ενβαθεία ηαζ ζηδκ εθανιμβή αενμπμνζηήξ ηαηηζηήξ 

ζε πνχζιμ αέααζα ζηάδζμ85. 

 

 Ηδζαίηενα ζδιακηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ίδζμξ μ πνςεοπμονβυξ ηδξ 

Δθθάδαξ Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ, ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ αλία ηαζ ημ ζηναηζςηζηυ 

πθεμκέηηδια πμο ιπμνεί κα πνμζδχζεζ ζηδκ Δθθάδα δ δδιζμονβία 

αενμπμνζημφ ζχιαημξ, ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημθιδνή θφζδ ημο 

Έθθδκα εα πνμζθένεζ ιεβάθεξ οπδνεζίεξ ζημ Έεκμξ 86 . Μάθζζηα, είκαζ μ 

πνχημξ πνςεοπμονβυξ ηδξ Δθθάδαξ πμο ίπηαηαζ ιε ημκ πνχημ Έθθδκα 

αενμπυνμ, ημκ Διιακμοήθ Ανβονυπμοθμ, δεζηκφμκηαξ ζοιαμθζηά αθθά ηαζ 

έιπναηηα ηδκ ειπζζημζφκδ πμο απμδίδεζ ζηδ κέα ηεπκμθμβία. πςξ 

                                                
84

 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 126-7. 
85

 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 264-6. 
86

 «To αεξνπιάλν ελδείθλπηαη σο όπιν ησλ αδπλάησλ. Ζ ξηςνθίλδπλνο κάιηζηα θαη ηνικεξά 
θύζηο ηνπ Έιιελνο ζα θαηαζηήζεη ηνύην ιακπξόλ ελ πνιέκσ όπινλ κέιινλ λα πξνζθέξεη 
κεγάιαο ππεξεζίαο», 8-2-1912. 
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πνμηφπηεζ απυ ημ ανπεζαηυ οθζηυ ηδξ Γζεφεοκζδξ Ηζημνίαξ, δ 

πμθζηζημζηναηζςηζηή δβεζία αζπμθήεδηε ζοζηδιαηζηά ιε ημ Λυπμ Αενμπμνίαξ, 

αηυια ηαζ βζα εέιαηα νμοηίκαξ. Πανάθθδθεξ εκένβεζεξ εκίζποζδξ ημο κέμο 

πθμο είπακ λεηζκήζεζ απυ δζαθμνεηζηέξ δοκάιεζξ ημο Έεκμοξ, υπςξ μ 

ένακμξ πμο δζελήβαβε ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημ ελςηενζηυ μ βκςζηυξ πμζδηήξ 

πφνμξ Μαηζμφηαξ. ημπυξ ημο ήηακ δ πνδιαημδυηδζδ ηδξ πνμιήεεζαξ 

αενμπθάκςκ ηαζ βεκζηυηενα πμθειζημφ οθζημφ απυ ηδκ Δθθάδα. Πνάβιαηζ, 

ζοβηέκηνςζε πμζά ζηακά βζα ηδκ αβμνά εκυξ βενιακζημφ ζηνμαζθμηίκδημο 

ακηζημνπζθζημφ ηαζ ηνζχκ αενμπθάκςκ87. Δπίζδξ, μ Σφπμξ αθθά ηαζ ημ ίδζμ ημ 

επίζδιμ ηνάημξ ζοκέααθε ζηδκ πνμαμθή ηδξ Αενμπμνίαξ ηαζ υηακ γδηήεδηε δ 

ζοκδνμιή ηςκ πμθζηχκ, αοηή εηδδθχεδηε έιπναηηα88. Δπμιέκςξ, αθέπμοιε 

ιζα ζπζηεκαηηθά πξνζπΪζεηα ελεξγνπνέεζεο ησλ ζπληειεζηώλ ηζρύνο 

ηεο ρώξαο, αθόκε θαη γηα ηε δεκηνπξγέα-αλΪπηπμε ηνπ Αεξνπνξηθνύ 

όπινπ, ζην πιαέζην ηεο λνκηκνπνέεζεο ηνπ αγώλα γηα ηελ 

απειεπζΫξσζε ησλ αιύηξσησλ παηξέδσλ.  

 

 ημ πθαίζζμ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ιαξ, ημκ Μάζμ ημο 

1912 (14 – 19 Μαΐμο) πναβιαημπμζήεδηακ ιεβάθα ζηναηζςηζηά βοικάζζα, ζηα 

μπμία πήνε βζα πνχηδ θμνά ιένμξ έκα απυ ηα πνχηα ηέζζενα αενμπθάκα, 

ηφπμο H.Farman, πμο είπε αβμνάζεζ δ Δθθάδα, ιε πεζνζζηή ημκ οπμθμπαβυ 

ημο Πονμαμθζημφ Γδιήηνζμ Καιπένμ. Σα απμηεθέζιαηα ήηακ ζδζαίηενα 

ζηακμπμζδηζηά, ακαδεζηκφμκηαξ ημ ζδιαίκμκηα νυθμ ημο αενμπθάκμ ζε νυθμ 

ακαβκχνζζδξ ημο επενμφ89. Πανάθθδθα, μζ ανιυδζμζ άνπζζακ κα ελεηάγμοκ ηδ 

πνήζδ ημο αενμπθάκμο ηαζ ζημ Πμθειζηυ Ναοηζηυ, ηαεχξ ηα Δπζηεθεία ημο 

Ναοηζημφ άθθςκ εονςπασηχκ πςνχκ ελέηαγακ ηδκ πνμμπηζηή αοηή, ιεηά ηζξ 

επζηοπείξ δμηζιέξ ηςκ οδνμπθάκςκ. Ο Καιπένμξ, ηνμπμπμίδζε έκα Farman 

ζε οδνμπθάκμ, ιε ηδκ επίαθερδ ημο Γάθθμο αενμιδπακζημφ μαχ ηαζ 

εηηέθεζε επζηοπδιέκεξ πηήζεζξ (Ημφκζμξ 1912). Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια, δ 

Δθθδκζηή Κοαένκδζδ κα πνμβναιιαηίζεζ ηδκ αβμνά οδνμπθάκςκ ηαζ κα 

ελεηάζεζ ηδκ απμζημθή αλζςιαηζηχκ ημο Ναοηζημφ, βζα εηπαίδεοζδ ζημ 

                                                
87

 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 279-82. 
88

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 32-33. 
89

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

 , ζ. 29-31. 
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ελςηενζηυ. ιςξ, δ έκανλδ ηςκ πμθειζηχκ επζπεζνήζεςκ ακέζηεζθακ ημ 

δεφηενμ.90  

 

 Πανάθθδθα, βίκεηαζ ιζα πνχηδ ζοβηνμηδιέκδ πνμζπάεεζα ακάπηολδξ 

ηδξ αενμπμνίαξ ζηδκ Δθθάδα, ηαεχξ θαίκεηαζ υηζ είπακ ανπζηά εβηνζεεί 

500.000 δναπιέξ βζα ηδκ ίδνοζδ πμθήξ Αενμπμνίαξ ιε πνυηοπμ ηδ ζπμθή 

Farman, ηαεχξ ηαζ ενβμζηάζζμ επζζηεοήξ αενμπθάκςκ91. Δπίζδξ, εβηνίεδηε 

απυ ηδκ Δπζηνμπή Δεκζηήξ Αιφκδξ, πίζηςζδ 400.000 δναπιχκ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο πνχημο πμθειζημφ αενμδνμιίμο ζηα Κάης Λζυζζα ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ζημ Θνζάζζμ Πεδίμ (Δθεοζίκα)92. 

 

 Μαθεδνληθό ΜΫησπν (Οθηώβξηνο - ΝνΫκβξηνο 1912) 

 

 ημοξ Βαθηακζημφξ Πμθέιμοξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ αενμπθάκμ ζε νυθμ 

ηονίςξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ζημζπεζχδμοξ αμιαανδζζιμφ. Ζ δνάζδ ηςκ Δθθήκςκ 

αενμπυνςκ ηονίςξ ζημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, ήηακ δ αθμνιή βζα κα 

ιεθεηδεμφκ εέιαηα υπςξ δ νίρδ εθμδίςκ, δ ακηζαενμπμνζηή άιοκα, μ 

αμιαανδζζιυξ η.ά., ηαζ ακέηνερε ηζξ ζηενευηοπεξ ακηζθήρεζξ βζα ηδκ οπενμπή 

ηςκ πδδαθζμπμφιεκςκ αενμζηάηςκ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο πμθέιμο. 

ηναηζςηζημί παναηδνδηέξ είπακ ζηαθεί ζημ ιέηςπμ, χζηε κα ελάβμοκ 

ζοιπενάζιαηα, ηα μπμία πνχημζ μζ Γάθθμζ αλζμπμίδζακ ζηδκ μνβάκςζή ηδξ 

αενμπμνζηήξ ημοξ δφκαιδξ. Σαοηυπνμκα, ηαηαννίθεδηε δ εεςνία υηζ ηα 

αενμπθάκα ήηακ απνυζαθδηα απυ ηδκ επενζηή ακηζαενμπμνζηή άιοκα, ηαεχξ 

ηα πενζζζυηενα εθθδκζηά αενμπθάκα επέζηνεθακ ζηδ αάζδ ημοξ ιε πμθθέξ 

γδιζέξ απυ ηα επενζηά πονά93.  

                                                
90

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 33-35. 
91

 Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 309-310. 
92

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

 , ζ. 33. 
93

 Ακαθένεηαζ απυ ημκ Καιπένμ, πμο ήηακ αοηυπηδξ ιάνηοναξ ςξ δζμζηδηήξ ηδξ αανζάξ 
πονμαμθανπίαξ ηςκ 15, ζηδκ πενίπηςζδ ημο νςζζηήξ ηαηαβςβήξ, Έθθδκα απυ ηδ ιδηένα 
ημο, αηχθ. Ο Nζημθάζ ηάανμαζηξ άηςθ, εεεθμκηήξ Ρχζμξ πεζνζζηήξ αενμπθάκμο, 
οπδνεημφζε ζημ Λυπμ Αενμπμνίαξ ςξ εεεθμκηήξ πεζνζζηήξ ηαζ ςξ ζηναηζχηδξ ζημ χια 
Μδπακζημφ. Curlin, ζ. 288. Ο Δθθδκμνχζμξ εηηέθεζε παιδθή πηήζδ πάκς απυ ηα 
παναηχιαηα ημο Μπζγακίμο, υπμο πηοπήεδηε απυ ηα πονά ηςκ επενζηχκ ηοθεηζχκ, ιε 
απμηέθεζια αοηυ κα επζζηνέρεζ δζάηνδημ ζημ πεδίμ πνμζβείςζδξ. Καιπένμξ, 1934, ζ. 73-4. 
φιθςκα υιςξ ιε ημκ Baker,ήηακ μ πνχημξ αενμπυνμξ πμο ηαηαννίθεδηε ζε πμθειζηή 
απμζημθή ηαζ μ μπμίμξ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ημκηά ζηδκ Πνέαεγα. Δηεί 
επζδζυνεςζε ημ αενμπθάκμ ημο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηέαδ ζηδ Βάζδ ημο. Baker, David, "Flight 
and Flying: A Chronology", New York, 1994, page 61. Ο Αοδήξ ακαθένεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα 
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 Γζα ηδ δζάηνζζδ ηςκ θίθζςκ απυ ηα επενζηά, αάθηδηακ μζ πηένοβεξ ηςκ 

εθθδκζηχκ αενμπθάκςκ ιε ηοακέξ ηαζ θεοηέξ γχκεξ, εκχ ημκίζηδηε υηζ ηα 

διέηενα αενμπθάκα ήηακ δζπθάκα, εηηυξ απυ ημ ιμκμπθάκμ ημο Διιακμοήθ 

Ανβονυπμοθμο, πμο είπε υιςξ ηα ίδζα πνχιαηα94. ηα Ηςάκκζκα, πνμξ ημ 

ηέθμξ ηδξ πμθζμνηίαξ ηδξ πυθδξ απυ ημοξ Έθθδκεξ, μζ Σμφνημζ μνβάκςζακ 

πνυπεζνδ ακηζαενμπμνζηή άιοκα βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηζξ εθθδκζηέξ 

δζεθεφζεζξ. ζμκ αθμνά ηδκ πηήζδ αθθά ηαζ ημ αμιαανδζζιυ ηςκ επενζηχκ 

εέζεςκ, είπακ άιεζδ επίδναζδ ζημ δεζηυ ηςκ ζηναηεοιάηςκ, ακορχκμκηαξ 

ημ διέηενμ ηαζ ηαηανναηχκμκηαξ αοηυ ημο ακηζπάθμο. Δπεζδή ηα 

ακηζιαπυιεκα ζηναηεφιαηα ηαηαθάιαακακ ηαζ οπενάζπζγακ ζοβηεηνζιέκμ 

ιέηςπμ, δ ακαβκχνζζδ ηςκ μπονχζεςκ ηαζ ηςκ παναηςιάηςκ, ηαεχξ ηαζ μζ 

ηζκήζεζξ ημο επενμφ ήηακ γςηζηήξ ζδιαζίαξ. Σζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ ηζξ 

πνμζέθενε ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ημ κέμ ηεπκμθμβζηυ επίηεοβια, ημ μπμίμ 

απμδείπηδηε ηαπφηενμ ηαζ πζμ εοέθζηημ απυ ηα πδδαθζμοπμφιεκα αενυζηαηα95. 

 

 ηδ Λάνζζα, ζοβηνμηήεδηε δ πνχηδ εθθδκζηή αενμπμνζηή δφκαιδ, ιε 

ζημπυ κα ανίζηεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ 

(«Λυπμξ Αενμπυνςκ»). ηακ μνβακχεδηε ζημζπεζςδχξ εηηέθεζε ηονίςξ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, ιε πνχηδ ζηζξ 5 Οηηςανίμο 1912. Καηά ηδκ ηαπεία 

πνμέθαζδ ημο εθθδκζημφ ηναημφ, μ Λυπμξ Αενμπμνίαξ ιεηαθένεδηε 

αμνεζυηενα ζηδκ Δθαζζυκα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ Κμγάκδ.96 

 

                                                                                                                                       
απμζημθή ημο αηχθ ζημ Μπζγάκζ ηδκ 20 Φεανμοανίμο 1913, υπμο επζζηνέθμκηαξ 
ακηζθήθεδηε πένα απυ ηζξ ηνφπεξ ζηζξ πηένοβεξ ηαζ δζαννμή ηαοζίιμο, δ μπμία μδήβδζε 
ζηδκ ηνάηδζδ ημο ηζκδηήνα θυβς έθθεζρδξ ηαοζίιμο ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ακαβηαζηζηήξ 
πνμζβείςζδξ ζηδκ υπεδ ημο Λμφνμο πμηαιμφ. Αοδήξ, Αθέλακδνμξ, Οη Πξσηνπόξνη, Σν 
ρξνληθό ησλ αεηώλ καο, Αοηυ-έηδμζδ, Αεήκα, 1972, ζ. 142-145. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ δ 
ηαηάννζρδ ημο Γάθθμο Barres, απυ πονά ημο ημονηζημφ πονμαμθζημφ ηαζ πεγζημφ, ζηζξ 19 
Γεηειανίμο 1912, Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 311.  
94

 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνχηδ δζαηαβή πμο εηδυεδηε απυ ημκ Ανπζζηνάηδβμ ηαζ Γζάδμπμ 
Κςκζηακηίκμ, ιε ανζειυ 217 ή 223, ηδξ 4 Οηηςανίμο 1912 ζηδ Λάνζζα. ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
 , ζ. 

41 ηαζ Διιακμοήθ Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ, Μένμξ ΗΗΗ», Αενμπμνζηή 
Δπζεεχνδζζξ, Ημφθζμξ 1934, Σ. 11, ζ. 167. ακηίζημζπα. Δπίζδξ, Αοδήξ, ζ. 102. 
95

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

 , ζ. 41-54. 
96

 Curlin James, «Ηπηάιεκμζ ζηδ Νζηυπμθδ: Ζ δνάζδ ημο Λυπμο Αενμπμνίαξ ζηδκ Ήπεζνμ 
ηαηά ημκ Α΄ Βαθηακζηυ πυθειμ (1912-1913), Πξεβεδάληθα Υξνληθά, Πενίμδμξ Β΄, Έημξ 30

μ
, η. 

49-50, ζ. 285, Πνέαεγα 2013. 
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 Σμ πενζμδζηυ «Flight» 97 , δδιμζίεοζε έκα ζοκμπηζηυ άνενμ πμο 

αθμνμφζε ηδ πνήζδ ηςκ αενμπθάκςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ζημκ Α΄ Βαθηακζηυ Πυθειμ. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ ζηάθεδηακ απυ έκακ 

αενμπυνμ πμο οπδνεημφζε ζημκ Λυπμ Αενμπμνίαξ ηςκ Δθθδκζηχκ Δκυπθςκ 

Γοκάιεςκ πνμξ ημοξ αδεθθμφξ Farman ηαζ ακαθενυηακ ζε ιζα πενίμδμ 20 

διενχκ, απυ 10 Γεηειανίμο 1912 έςξ 1 Ηακμοανίμο 191398. Πανά ημ βεβμκυξ 

υηζ ηα ααθηακζηά ηνάηδ δεκ είπακ ηδκ απαναίηδηδ πνμεημζιαζία, ηαεχξ είπακ 

έθθεζρδ ζε ακηαθθαηηζηά, έιπεζνμοξ πεζνζζηέξ ηαζ μνβάκςζδ, ιπυνεζακ κα 

αλζμπμζήζμοκ ημ αενμπμνζηυ οθζηυ, πνμζθένμκηαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζδιακηζηέξ οπδνεζίεξ. Αηυια ηαζ ανηεηά άπεζνμζ πζθυημζ ήηακ 

ζε εέζδ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ, ηαζ κα οπμαάθμοκ αλζυθμβεξ εηεέζεζξ ζημ 

Ανπδβείμ ημοξ. Δπίζδξ, ζδιεζχκεηαζ υηζ δ ηαηαζηεοή ηςκ αενμπθάκςκ ήηακ 

ηέημζα χζηε, πανά ημ ελαζνεηζηά ακχιαθμ έδαθμξ ζημ μπμίμ επζπεζνμφζακ, μζ 

πηήζεζξ ηαζ μζ πνμζβεζχζεζξ πναβιαημπμζμφκηακ ιυκμ ιε ιζηνμαηοπήιαηα. 

 

 φιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ, ζημ ιέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ, μζ 

Έθθδκεξ δζέεεηακ επηά δζπθάκα ηφπμο Henry Farman, έλζ εη ηςκ μπμίςκ ήηακ 

εθμδζαζιέκα ιε ηζκδηήνεξ Gnome 50 hp ηαζ έκα ιε 80 hp. Σνία απυ αοηά 

πανέιεζκακ μοζζαζηζηά απνδζζιμπμίδηα, ηαεχξ δεκ οπήνπε ζηακμπμζδηζηυξ 

ανζειυξ πζθυηςκ βζα κα ηα πεηάλμοκ. Οζ ηονζυηενεξ πηήζεζξ πμο εηηεθέζηδηακ 

ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ ηδκ εκ θυβς πενίμδμ, ήηακ μζ ελήξ:  

 

 α. Ζ πηήζδ ακαβκχνζζδξ απυ ηδ Λάνζζα ζηδκ Κμγάκδ, πμο 

εηηεθέζηδηε απυ ημκ οπμθμπαβυ Γδιήηνζμ Καιπένμ, ιε ημ 80 hp Gnome-

Henry Farman, δζακφμκηαξ απυζηαζδ πενίπμο 85 πθι., ζε φρμξ 1.600 

ιέηνςκ, ζηδκ μπμία ακέθενε πθδνμθμνίεξ ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ ζημ 

Ανπδβείμ. 

 

 α. Ζ πηήζδ ηαηυπηεοζδξ πμο εηηέθεζακ μζ οπμθμπαβμί Μμοημφζδξ 

ηαζ Νμηανάξ ιε έκα δζπθάκμ 50 hp Gnome-Henry Farman, δζακφμκηαξ 

απυζηαζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 140 πθι. ζε ορυιεηνμ ιεηαλφ 1.100 ηαζ 1.200 

                                                
97

 “Aviation in war”, Flight, 25-1-1913, ζ. 89 
98

 Οζ ζοβηεηνζιέκεξ διενμιδκίεξ είκαζ ιε ημ Γνδβμνζακυ διενμθυβζμ ηαεχξ δ ακαθμνά έβζκε 
ζηδ Γαθθία. Με ημ Ημοθζακυ πνυηεζηαζ βζα ηδκ πενίμδμ 27 Νμειανίμο έςξ 19 Γεηειανίμο 1912. 
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ιέηνςκ, άκςεεκ ηςκ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ, ηςκ μπμίςκ ηδ εέζδ 

ιπμνμφζακ κα απμηαθφρμοκ. Δηηεθχκηαξ ζφκημιεξ πηήζεζξ ηαηυπηεοζδξ ιε 

δφμ δζπθάκα ηςκ 50 hp Gnome, αοηά οπέζηδζακ ιενζηή ηαηαζηνμθή ζηδ 

θάζδ ηδξ πνμζβείςζδξ, ελαζηίαξ ημο πμθφ ηαημφ εδάθμοξ ζημ πεδίμ 

πνμζβείςζδξ, ηα μπμία υιςξ επζζηεοάζηδηακ ζπεηζηά εφημθα. 

 

 β. Ο οπμθμπαβυξ Μμοημφζδξ ιε ημ 70 hp δζπθάκμ Maurice 

Farman, πέηαλε πάκς απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ, ζε φρμξ ιεηαλφ 1.200 ηαζ 1.500 

ιέηνςκ. ηδ ζοκέπεζα δυεδηε δζαηαβή ημ ζοβηεηνζιέκμ αενμπθάκμ κα 

απμζοκανιμθμβδεεί ηαζ κα ιεηαθενεεί ζημ ιέηςπμ ηδξ Ζπείνμο. 

 

 Καηά ηδκ ελέθζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, δ Δθθάδα πνμιδεεφηδηε ηα 

Maurice Farman, πμο δζέεεηακ ζζπονυηενμ ηζκδηήνα (80 ίππςκ), ηα μπμία 

ιπμνμφζακ κα ιεηαθένμοκ ηαζ παναηδνδηή. Δπίζδξ, δ Κοαένκδζδ βζα κα 

εκζζπφζεζ ιε ηαηάθθδθμ πνμζςπζηυ ημ κέμ πθμ, ρήθζζε κμιμζπέδζμ πμο 

επέηνεπε ηδκ ηαηάηαλδ διεδαπχκ δζπθςιαημφπςκ ιδπακζηχκ ηαζ 

αενμπυνςκ ζηδ κεμζφζηαηδ Αενμπμνία99.  

 

 φιθςκα ιε ημκ Διιακμοήθ Βνμκηάηδ100, ημ Δθθδκζηυ ηναηδβείμ είπε 

ακάβηδ πθδνμθμνζχκ βζα ηδ εέζδ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ, πμο ήηακ 

μπονςιέκμζ ζηδ Μεθμφκα, ιεηαλφ Σονκάαμο ηαζ Δθθαζχκαξ ηαζ δζέηαλακ ημκ 

οπμθμπαβυ Καιπένμ κα εηηεθέζεζ απμζημθή ακαβκχνζζδξ.101  Δλαζηίαξ ημο 

παιδθμφ ζπεηζηά φρμοξ πμο εηηέθεζε ηδκ απμζημθή ημο, ημ αενμπθάκμ 

αθήεδηε απυ ηα επενζηά πονά, υιςξ ηαηάθενε κα επζζηνέρεζ ζημκ Σφνκααμ 

ηαζ απυ εηεί ζηδ αάζδ ημο. Πνάβιαηζ, αάζεζ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο ιεηέθενε 

μ Καιπένμξ, ημ Γεκζηυ ηναηδβείμ δζέηαλε επίεεζδ, ζοκέπεζα ηδξ μπμίαξ ήηακ 

δ δδιζμονβία νήβιαημξ ζημ επενζηυ ιέηςπμ ηαζ δ άηαηηδ οπμπχνδζδ ημο 

επενμφ102. Ο Αοδήξ103 ακαθένεζ υηζ ζηδ ιάπδ αοηή, μ Καιπένμξ έθααε ιένμξ 

                                                
99

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

 , ζ. 37-38 ηαζ ζηα Πανανηήιαηα, ζ. 43. Πνυηεζηαζ βζα ημκ Ν. 4116/22-10-
1912 (Αν. Φφθθμο 331). 
100

 Διιακμοήθ Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ, Μένμξ ΗΗΗ», Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζε, Ημφθζμξ 1934, Σ. 11, ζ. 166-211. 
101

 Τπ‟ ανζε. 253, ηδξ 5-10-1912, δζαηαβή πνμξ ημκ Καιπένμ απυ ημκ Γμφζιακδ βζα εηηέθεζδ 
πηήζδξ ακαβκχνζζδξ ιεηαλφ ηυιεζαξ ηαζ Σζανίηζακδξ, Αοδήξ, ζ.102. 
102

 Βνμκηάηδξ, ζ. 168 ηαζ Αοδήξ 102-106. Ακαθένεηαζ επίζδξ, υηζ μ Καιπένμξ πνυηεζκε ζημκ 
Ανπζζηνάηδβμ ημκ αμιαανδζζιυ ημο επενμφ ιε δμπεία αεκγίκδξ, ηα μπμία ιε ηδκ ηνμφζδ επί 
ημο εδάθμοξ εα ακαθθέβμκηακ, δδθαδή, ιζαξ πνςηυβμκδξ αυιααξ «Ναπάθι».  
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ηαζ ιάθζζηα υηζ αμιαάνδζζε ιε δμπεία αεκγίκδξ επενζηυ ηακυκζ, εκχ πήνακ 

θςηζά δφμ Σμφνημζ ζηναηζχηεξ, ιία ζηδκή, ηαζ έκα αθδημθυνμ υπδια, ημο 

υπμζμο ημ θμνηίμ πονμδμηήεδηε πνμηαθχκηαξ ηαζ άθθα εφιαηα. Σμ βεβμκυξ 

αοηυ πνμηάθεζε πακζηυ ζημοξ Σμφνημοξ ζηναηζχηεξ, ημοξ μπμίμοξ μ 

Καιπένμξ άνπζζε κα ημοξ ηαηαδζχηεζ νίπκμκηάξ ημοξ πεζνμαμιαίδεξ, μζ μπμίεξ 

πέηοπακ ημ ζηυπμ ημοξ. Σέθμξ, ακαηαθφπηεζ δφμ επενζηά ιοδνάθζα, ηα μπμία 

ηαζ ελμοδεηενχκεζ ιε ηζξ πεζνμαμιαίδεξ ημο. Δπζζηνέθμκηαξ ζηδ αάζδ ημο, 

ακεθμδζάγεηαζ ιε ηαφζζια ηαζ πονμιαπζηά ηαζ λακά-απμβεζχκεηαζ βζα κα 

ζοκδνάιεζ ζηδκ ηαηαδίςλδ ημο επενμφ104. 

 

 ηζξ 9 Οηηςανίμο 1912 δίδεηαζ δζαηαβή ζημοξ Καιπένμ ηαζ Μμοημφζδ 

υπςξ εηηεθέζμοκ πηήζεζξ ηαηυπηεοζδξ ηςκ ηζκήζεςκ ηαζ ηςκ ιέηνςκ πμο 

εθάιαακε μ οπμπςνχκ επενζηυξ ζηναηυξ, ζηα έναζα ηαζ ημ ανακηάπμνμ. Οζ 

δφμ αενμπυνμζ εηηεθμφκ ζοκεπείξ ακαβκςνίζεζξ, ηαεχξ μ επενυξ 

οπμπςνμφζε αηάηηςξ ηαζ μ Δθθδκζηυξ ηναηυξ ημοξ ηαηαδζχηε. Δλαζηίαξ ηδξ 

ηαπείαξ εθθδκζηήξ πνμέθαζδξ, πνμέηορε δ άιεζδ ακάβηδ ιεηαζηάειεοζδξ 

ηδξ Μμίναξ ελαζηίαξ ηδξ ιζηνήξ αηηίκαξ εκενβείαξ ηςκ αενμπθάκςκ. ηζξ 15 

Οηηςανίμο, δ αενμπμνζηή δφκαιδ πνμζβεζχκεηαζ ζε πνυπεζνμ πεδίμ ζηδκ 

Κμγάκδ. ημ ιεηαλφ είπε εββναθεί ζηδ Μμίνα, μ έθεδνμξ πθέμκ 

ακεοπμθμπαβυξ Διιακμοήθ Ανβονυπμοθμξ, πμο έπεζ δζαεέζεζ ημ ζδζςηζηυ ημο 

αενμπθάκμ, ηδκ «Αθηοχκ», ηφπμο Νζμφπμνη, ζηδκ επίηεολδ ημο ηναηζςηζημφ 

ΑΝΚ, αολάκμκηαξ ηδ δφκαιδ ηςκ αενμπθάκςκ ζηα ηέζζενα.  

 

 Σδκ επμιέκδ διένα 16 Οηηςανίμο 1912, απμβεζχεδηακ δφμ 

αενμπθάκα, ιε ημοξ Μμοημφζδ ηαζ Καιπένμ, ιε ζημπυ κα ελαηνζαχζμοκ ηζξ 

εέζεζξ ημο επενμφ. Ο Μμοημφζδξ είπε ςξ ζοκεπζαάηδ αλζςιαηζηυ ημο 

Δπζηεθείμο, βζα κα ηζξ απμηοπχζεζ ζε ζπεδζάβναιια. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, 

ακαβηάζηδηακ κα πεηάλμοκ παιδθά, δεπυιεκμζ έηζζ ηα επενζηά πονά, πμο 

πνμηάθεζακ πηοπήιαηα ζηα δφμ αενμπθάκα. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 

                                                                                                                                       
103

 Ο Αθέλακδνμξ Αοδήξ πνμπμθειζηά ήηακ πνυζημπμξ ηαζ ιέθμξ ηδξ ακειμπμνζηήξ μιάδαξ 
Παθαζμφ Φαθήνμο ηαζ εηπαζδεφηδηε ζηδκ ακειμπμνία απυ ημκ Γδιήηνζμ Καιπένμ. 
Δνβαγυηακ ςξ ηεπκίηδξ ζημ Κναηζηυ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ (ΚΔΑ Παθαζμφ Φαθήνμο). Ζ 
άιεζδ επαθή ημο ιε ημκ πνςημπυνμ αενμπυνμ, δίκεζ αλζμπζζηία ζηα βναθυιεκά ημο, ηαεχξ 
είπε αημφζεζ ημκ ίδζμ ημκ Καιπένμ κα ακαθένεηαζ ζε ζζημνζηά βεβμκυηα ηδξ πενζυδμο. Βθ. ηαζ 
http://www.aerodata.gr/biographies.php?id=5.  
104

 Αοδήξ, ζ. 107-111. 

http://www.aerodata.gr/biographies.php?id=5
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ζηίηζμο, μ Μμοημφζδξ επέζηνερε βζα κα ιεηαθένεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζημ 

Γεκζηυ ηναηδβείμ, εκχ μ Καιπένμξ ζοκέπζζε βζα κα ελαηνζαχζεζ ηζξ επενζηέξ 

ηζκήζεζξ ζε άθθμ ζδιείμ ημο Μεηχπμο. Ο επενυξ οπμπςνμφζε αηάηηςξ. Ο 

Έθθδκαξ αενμπυνμξ ακαβηάζηδηε κα επζζηνέρεζ θυβς ηαηήξ θεζημονβίαξ ημο 

ηζκδηήνα, μ μπμίμξ ζηδ θάζδ ηδξ πνμζβείςζδξ ζηδκ Κμγάκδ ηυθδζζε, 

πνμηαθχκηαξ ηδκ απυημιδ πηχζδ ηδξ ηεθαθήξ ημο αενμπθάκμο, ιε 

απμηέθεζια ηδ ζφβηνμοζδ ιε ημ έδαθμξ ηαζ ημκ ηναοιαηζζιυ ημο105.  

 

 Δπίζδξ, μ Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ βζα πνχηδ θμνά πανμοζζάζηδηε 

ζηδ ιάπδ ηςκ Γζακκζηζχκ (19-20 Οηηςανίμο 1912) ημονηζηυ αενμπθάκμ, ημ 

μπμίμ μδδβμφζε Γάθθμξ αενμπυνμξ, (27 Οηηςανίμο 1912) πμο έπεζε ςξ 

θάθονμ ζηα πένζα ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ιεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ. Δηεί δζαπζζηχεδηε δ πνμέθεοζδ ημο πεζνζζηή, μ μπμίμξ 

αθέεδηε εθεφεενμξ, ακ ηαζ εα ιπμνμφζε κα δζηαζεεί ςξ ακηάνηδξ. Παν‟ υθα 

αοηά, μ Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ απυ ζηναηζςηζηήξ απυρεςξ, μζ απμζημθέξ 

πμο εηηέθεζακ μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ δεκ πνμζέθενακ ζδιακηζηέξ οπδνεζίεξ 

ηαζ αοηυ ημ απμδίδεζ ζηα πηδηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αενμπθάκςκ, ηαζ υπζ 

ζημοξ πεζνζζηέξ ημοξ106. 

 

 Ο πνςημπυνμξ Γδιήηνζμξ Καιπένμξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαηαβναθήξ 

ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ΠΑ απυ ημκ Διιακμοήθ Βνμκηάηδ107, ημ 1934, ζε άνενμ ημο 

ζημ πενζμδζηυ «Αενμπμνζηή Δπζεεχνδζδ» 108 , επζζδιαίκεζ βεβμκυηα ηαζ 

δζμνεχκεζ θάεδ ηα μπμία ιέπνζ ηαζ ζήιενα δεκ έπμοκ αηυιδ εκζςιαηςεεί 

ζηδκ επίζδιδ ζζημνία ηδξ Πμθειζηήξ ιαξ Αενμπμνίαξ. οβηεηνζιέκα, 

ακαθένεζ υηζ δεκ οπήνλε επανηήξ πνυκμξ πνμεημζιαζίαξ βζα ακάθδρδ 

                                                
105

 Βνμκηάηδξ, ζ. 169 ηαζ Αοδήξ 112-116. Δπίζδξ, Εάκκαξ Αθέλακδνμξ, «Οζ αεημί ημο 
Αζβαίμο», Ζιενήζζμξ Σφπμξ, 24-9-1929, υπμο ακαθένεηαζ υηζ μ Καιπένμξ ζηδ θάζδ ηδξ 
ηαημθίζεδζδξ ημο αενμπθάκμο ημο, ακηζιεηχπζγε ζζπονά νεφιαηα αένα, ηα μπμία δεκ 
ιπμνμφζε κα απμθφβεζ. Καηά ηδκ πνυζηνμοζδ πνμζπάεδζε ακεπζηοπχξ κα πδδήζεζ απυ ημ 
αενμπθάκμ ημο. Μεηαθένεδηε ζημ κμζμημιείμ ιε ζπαζιέκμ ημ δελί ημο πυδζ ηαζ ιενζηά 
πθεονά, εκχ έκα ζίδενμ είπε πςεεί ζημ ανζζηενυ ημο ιάβμοθμ πμο ηαηέθδβε ζηδκ άηνδ ημο 
ανζζηενμφ ημο πείθμοξ, ηαζ πνμηάθεζε ηδκ απχθεζα ηςκ δμκηζχκ ημο. 
106

 Βνμκηάηδξ, ζ. 169-171. 
107

 Διι. Α. Βνμκηάηδ, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αεξνπνξίαο (1908-1935), «Ηζημνζηή ιεθέηδ, 
εβηνζεείζα δζά ηδξ οπ'ανζε.1710/1512, 28/2/34, εβηνζηζηήξ δζαηαβήξ ημο Τπμονβείμο 
Αενμπμνίαξ». Αεήκαζ 1935. Σοπμβναθζηά ηαζ Δηδμηζηά ηαηαζηήιαηα Νζημθάμο Σζθπένμβθμο. 
Μζθηζάδμο 7 
108

 Καιπένμξ Γδιήηνζμξ, «οιαμθή εζξ ηδκ Ηζημνίακ ηδξ Δθθ. Αενμπμνίαξ», Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζε, Οηηχανζμξ 1934, Σ. 12, ζ. 66-86. 
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επζπεζνδζζαηχκ απμζημθχκ ζημ Μέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ, ηαεχξ μζ Έθθδκεξ 

αενμπυνμζ ανζζηυκημοζακ ζηδ Γαθθία βζα εηπαίδεοζδ ηαζ ακεηθήεδζακ ζηζξ 

26 επηειανίμο 1912. οκεπχξ, ζε δζάζηδια εκκέα διενχκ ήηακ αδφκαημ κα 

έθεεζ ημ αενμπμνζηυ οθζηυ απυ ηδ Γαθθία, κα ζοζηαεεί δ Μμίνα Αενμπθάκςκ, 

κα δζαιμνθςεεί ημ αενμδνυιζμ ηδξ Λάνζζαξ, κα ζηδεμφκ οπυζηεβα ηαζ 

ζηδκέξ, κα μνβακςεεί ζοκενβείμ ηηθ. Δπζπθέμκ, ακαθένεζ υηζ ηα ζοιιαπζηά 

ζηναηδβεία δεκ είπακ ακάβηδ πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο 

επενμφ, βζαηί ζηα επζηεθεία βκχνζγακ ηδκ αηνζαή δφκαιδ ημο ημονηζημφ 

ζηναημφ. Οιμίςξ, επζζδιαίκεζ υηζ ήηακ απίεακδ δ εκίζποζδ ηςκ ημονηζηχκ 

δοκάιεςκ θυβς ηςκ πμθθαπθχκ ιεηχπςκ ζηα μπμία ιάπμκηακ ηαζ ηδξ 

αδοκαιίαξ ιεηαθμνάξ ζηναηεοιάηςκ δζα εαθάζζδξ ελαζηίαξ ημο εθθδκζημφ 

ζηυθμο. Δπίζδξ, ημ εθθδκζηυ Γεκζηυ Δπζηεθείμ βκχνζγε ημ επενζηυ ζηναηδβζηυ 

ζπέδζμ ηαζ ημ Γναθείμ ΗΗ βκχνζγε υηζ δ πνχηδ ιάπδ εα δζκυηακ ζημ 

ανακηάπμνμ. Σμκίγεζ υηζ ημ Γναθείμ ΗΗ ζοβηέκηνςκε πθδνμθμνίεξ απυ ημοξ 

μιμβεκείξ ηαζ ημοξ αζπιαθχημοξ ηαζ επμιέκςξ δεκ οπήνπε έθθεζρδ 

πθδνμθμνζχκ. Καηά ζοκέπεζα, δεκ οπήνπε ακάβηδ πθδνμθυνδζδξ βζα ηζξ 

εέζεζξ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ απυ ηδκ Αενμπμνία ηαζ δεκ οπήνλε ζπεηζηή 

δζαηαβή αενμπμνζηήξ ακαβκχνζζδξ ηαζ μοδέπμηε δυεδηε ακάθμβδ δζαηαβή 

ηαηά ηδ δζελαβςβή ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ. Ο Καιπένμξ 

επίζδξ ημκίγεζ υηζ δεκ οπήνλε εζδζηή ακάβηδ πνδζζιμπμίδζδξ ηςκ 

αενμπθάκςκ ζηδ δζάνηεζα ηςκ ιαπχκ ζηδ Μαηεδμκία ημ 1912. Δπζπθέμκ, 

θυβς ηδξ δζανημφξ ιεηαηυπζζδξ ημο Μεηχπμο, δ Μμίνα αενμπθάκςκ ήηακ 

αδφκαημ κα αημθμοεήζεζ ημ ζηναηδβείμ.  

 

 φιθςκα ιε ημκ Καιπένμ, δ πνχηδ πηήζδ ακαβκχνζζδξ 

πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ ίδζμ ζηδ ιάπδ ηδξ Δθαζζυκαξ, ιε πνςημαμοθία 

ηδξ Μμίναξ –ηαζ υπζ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο- ηαζ ιε ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ημο 

δεζημφ ημο ζηναηεφιαημξ. Ο Καιπένμξ πνμζβεζχεδηε ζημκ Σφνκααμ υπμο 

έδνεοε ημ εθθδκζηυ ζηναηδβείμ, δίκμκηαξ ζπεηζηή ακαθμνά βζα ηδκ ηίκδζδ ζηδκ 

ανηδνία ανακηαπυνμο – Δθαζζυκαξ. Δπζπνυζεεηα, θυβς ηδξ ιζηνήξ 

ειαέθεζαξ ηςκ αενμπθάκςκ, έβζκε πνμζπάεεζα ιεηαζηάειεοζήξ ημοξ ζηδκ 

Δθαζζυκα, υιςξ θυβς έθθεζρδξ ηαηάθθδθςκ ιέζςκ βζα ηδκ έβηαζνδ 

ιεηαθμνά ηςκ αενμπθάκςκ ηαζ ελαζηίαξ ηδξ ζοκεπμφξ πνμέθαζδξ ημο 

Δθθδκζημφ ηναημφ, ήηακ αδφκαημ κα πνμπαναζηεοαζεεί ηαηάθθδθμ 



73 
 

πνμηεπςνδιέκμ αενμδνυιζμ, ιε απμηέθεζια κα ακααθδεεί δ ιεηαθμνά ημοξ. 

Μεηαβεκέζηενδ πνμζπάεεζα πνμχεδζήξ ημοξ ζημ πνμηεπςνδιέκμ 

αενμδνυιζμ ηδξ Κμγάκδξ, ζηζξ 15 Οηηςανίμο, ζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημο 

Μεηχπμο ηαζ εκδιένςζδξ ημο εθθδκζημφ ζηναηδβείμο, ηαηέθδλε ζε 

αενμπμνζηυ αηφπδια –πμο πνμακαθέναιε-, ελαζηίαξ αθάαδξ ημο ηζκδηήνα ημο 

αενμπθάκμο ημο Καιπένμο.  

 

 Μεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, μ Δθθδκζηυξ ηναηυξ 

δζαζνείηαζ ζε δφμ ηναηζέξ. Ζ πνχηδ εα πανέιεκε ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ δ 

δεφηενδ εα πήβαζκε ζημ ιέηςπμ ηδξ Ζπείνμο. Ζ δνάζδ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Αενμπμνίαξ πνμηάθεζε ημ δζεεκέξ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ παναββεθία 

αενμπθάκςκ απυ ηζξ ειπυθειεξ πχνεξ απυ ζδζςηζηά ενβμζηάζζα ζηδ Γαθθία 

ηαζ ηδκ Αοζηνία. Πανάθθδθα, δ Γαθθζηή ηοαένκδζδ έζηεζθε ακηζπνυζςπυ ηδξ 

βζα κα παναημθμοεήζεζ ηδ πνήζδ ημο αενμπθάκμο ζε ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. Δπζπθέμκ, ημ Δθθδκζηυ Πμθειζηυ Ναοηζηυ, αζηείηαζ ηδκ ζοκδνμιή 

ημο κέμο πθμο, ζε ζημπμφξ ακαβκχνζζδξ. Έηζζ, δ κεμζφζηαηδ Αενμπμνία, 

δζαζνείηαζ ζε ηνία ηθζιάηζα, εη ηςκ μπμίςκ δ ηφνζα δφκαιδ, υπςξ είδαιε, 

ιεηαθένεηαζ ζηδκ Ήπεζνμ. ηδ Θεζζαθμκίηδ παναιέκεζ μ έθεδνμξ 

ακεοπμθμπαβυξ Διιακμοήθ Ανβονυπμοθμξ, ιέπνζ ηαζ ημκ εακάζζιμ 

ηναοιαηζζιυ ημο –ιαγί ιε ημκ Κςκζηακηίκμ Μάκμ- ζε αενμπμνζηυ δοζηφπδια, 

ηδκ 4δ Απνζθίμο 1913 ζημ Λαβηαδά Θεζζαθμκίηδξ109 . ημ δζάζηδια αοηυ 

εηηεθμφζε πηήζεζξ ιε ημ ιμκμπθάκμ ηφπμο Bleriot XI (θάθονμ απυ ημοξ 

Σμφνημοξ). Γεκ οπάνπμοκ ζημζπεία πμο κα πζζημπμζμφκ ακ μ Ανβονυπμοθμξ 

εηηεθμφζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημο οπυ δζαιυνθςζδ ιε ημοξ Βμοθβάνμοξ 

                                                
109

 Βθ. Λαβυξ – Βαηάηδξ, Αενμπμνζηή Δπζεεχνδζδ, Έκεεημ, η. 94, Απνίθζμξ 2012, ζ. 57-71 
ηαζ Αοδήξ, ζ. 150-158. Σα αίηζα ημο αηοπήιαημξ δεκ ελαηνζαχεδηακ, ηαεχξ ηα ζοκηνίιιζα ημο 
αενμπθάκμο ιεηαθένεδηακ πνζκ ιεηααεί δ επζηνμπή ειπεζνμβκςιυκςκ. Χξ πζεακυηενα αίηζα 
ακαθένμκηαζ μζ ηαηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, μζ μπμίεξ ακάβηαζακ ημκ Ανβονυπμοθμ κα επζδζχλεζ 
πνμζβείςζδ ζημ Λαβηαδά, αθθά έπεζε ζε αενμδίκεξ ηαζ ημ αενμπθάκμ έπεζε ζε πενζδίκδζδ. 
Γεκ απμηθείεηαζ υιςξ ηαζ ηάπμζα αθάαδ ζημκ ηζκδηήνα πμο ημοξ μδήβδζε ζηδκ εηηέθεζδ 
ακαβηαζηζηήξ πνμζβείςζδξ. Σμ αέααζμ είκαζ υηζ πάεδηε μ έθεβπμξ ημο αενμπθάκμο, ιε 
απμηέθεζια αοηυ κα αοείζεζ απυημια ηαζ ακελέθεβηηα. Δπζπθέμκ, είκαζ ιζηνή δ πζεακυηδηα ημ 
αενμπθάκμ κα αθήεδηε απυ ημοξ Βμφθβανμοξ πμο έδνεοακ ζηδ βφνς πενζμπή, ακ ηαζ δ 
απμζημθή πμο εηηεθμφζακ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ πηήζδ ακαβκχνζζδξ. Τπάνπεζ 
ηαζ ιζηνή πζεακυηδηα δμθζμθεμνάξ, βζαηί υπςξ ακαθένεζ μ Αοδήξ, πνζκ ηδκ πηήζδ, μ 
ιδπακζηυξ ζηδ θάζδ ηδξ εηηίκδζδξ ακηζθήθεδηε ηάπμζμ ηαθχδζμ, ιε ακενχπζκδ πανέιααζδ 
κα έπεζ θφβεζ απυ ηδ εέζδ ημο. Πνμζςπζηή ιανηονία ζοββεκχκ ημο μπθανπδβμφ Μάκμο, 
πνμξ ημκ βνάθμκηα, ακαθένεηαζ ζε έκα ηέημζμ εκδεπυιεκμ. 
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ιεηχπμο ή πηήζδξ αημιζηήξ ημο ελάζηδζδξ ηαζ ακαροπήξ ή ηαζ ηα δφμ. Ο 

Αθέλακδνμξ Εάκκαξ ακαθένεζ υηζ εηηεθμφζε «ζηναηδβζηήκ απμζημθήκ»110.  

  

                                                
110

 Εάκκαξ Αθέλακδνμξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 24-9-1929. 
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 ΜΫησπν Ζπεέξνπ (ΝνΫκβξηνο 1912-ΜΪξηηνο 1913) 

 

 Μεηά ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ απυ ημκ Δθθδκζηυ ηναηυ, 

δ αενμπμνζηή δφκαιδ ιεηαηζκήεδηε αηημπθμσηχξ ζημ ιέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, 

ηαεχξ ηα αενμπθάκα δεκ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα ακέθεμοκ ζε ζηακυ φρμξ βζα 

κα απμθφβμοκ ηδκ μνμζεζνά ηδξ Πίκδμο. Χξ ηαηαθθδθυηενδ πενζμπή βζα πεδίμ 

πνμζβείςζδξ ημο Λυπμο Αενμπμνίαξ, επζθέπεδηε δ πεδζάδα ηδξ Νζηυπμθδξ, 

δ μπμία απέπεζ 6 πθι. απυ ηδκ Πνέαεγα111.  

 

 Ζ ανπζηή δφκαιδ ήηακ 57 ζηναηεφζζιμζ, δφμ πεζνζζηέξ, μζ Γδιήηνζμξ 

Καιπένμξ ηαζ Πακμφηζμξ Νμηανάξ 112 , έκαξ οπαλζςιαηζηυξ, έκαξ Γάθθμξ 

ιδπακζηυξ ηαζ ηνία αενμπθάκα απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ, ακάιεζά ημοξ ηαζ ημ 

ημονηζηυ θάθονμ REP. ιςξ, δ ζφκεεζδ ηδξ Μμκάδαξ άθθαγε ιε ηδκ πάνμδμ 

ημο πνυκμο. Ανπζηά, δ δζμίηδζδ ακαηέεδηε ζημκ Γάθθμ θμπαβυ ηαζ πεζνζζηή 

αενμπθάκμο Joseph Edouard Barès 113 , μ μπμίμξ οπδνεηχκηαξ ςξ 

ζηναηζςηζηυξ αηυθμοεμξ είπε ςξ απμζημθή κα ιεθεηήζεζ ηδ πνήζδ ημο κέμο 

υπθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ. ηδ ζοκέπεζα, ιεηά ηδκ 

απμπχνδζή Barès, δ δζμίηδζδ ακαηέεδηε ζημοξ Μμοημφζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ζημκ Νμηανά114. Δπίζδξ, μ Λυπμξ πανέθααε κέα αενμπθάκα Maurice Farman 

(MF-7) εθμδζαζιέκα ιε ηζκδηήνεξ 80 hp. Ζ ζοκμθζηή δφκαιδ ηςκ πηδηζηχκ 

ιέζςκ έθηαζε ηα επηά115.  

 

 Σμ πεδίμ πνμζβείςζδξ ηαηέζηδ επζπεζνδζζαηυ116 ζηζξ 27 Νμειανίμο 

1912, πενίπμο ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ άθζλδ ηδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ ζηδκ 

                                                
111

 φιθςκα ιε ιανηονίεξ ηαζ ζπεηζηυ θςημβναθζηυ οθζηυ, ανζζηυηακ ζηδκ ακαημθζηυηενδ 
πθεονά ηδξ πενζμκήζμο ηδξ Νζηυπμθδξ, ημκηά ζηδ θζικμεάθαζζα Μάγςια ηαζ ηδκ εηηθδζία 
ημο Αβίμο Ηςάκκδ Ρζβακά ηαζ δίπθα ζημκ ηφνζμ μδζηυ άλμκα πνμξ ηα Ηςάκκζκα, Curlin James, 
ζ. 294-297. 
112

 Ο Σφπμξ ημκ απμηάθεζε «Αεηυ ημο Μπζγακίμο», Αοδήξ, ζ. 142. 
113

 Τπήνλε μνβακςηήξ ηδξ Γαθθζηήξ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ. ημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ 
δζεηέθεζε Γζεοεοκηήξ ηδξ Αενoκαοηζηήξ Τπδνεζίαξ, ηαζ ανβυηενα οπδνέηδζε ςξ Ανπδβυξ ημο 
Δπζηεθείμο ηδξ Γαθθζηήξ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ. ηζξ 15 Φεανμοανίμο 1917 ακέθααε ηδ εέζδ 
ημο δζμζηδηή ηςκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ημο Γοηζημφ Μεηχπμο, ιε ζδζαίηενδ εοεφκδ βζα ημκ 
ημιέα ημο Βενκηέκ. 
114

 Curlin James, ζ. 291. 
115

 Σμκ Γεηέιανζμ ημο 1912, ζφιθςκα ιε ημ πενζμδζηυ Flight, 1913, δ δφκαιδ ηςκ 
αενμπθάκςκ ήηακ ηέζζενα, εκχ οπάνπεζ ακαθμνά βζα αηημπθμσηή απμζημθή απυ ημ θζιάκζ 
ημο Πεζναζά ηεζζάνςκ MF-7, Curlin, ζ. 292-293. 
116

 Ζ Μμκάδα δζέεεηε δφμ πάκζκα οπυζηεβα αενμπθάκςκ, δφμ ζηδκέξ βζα ζοκενβεία, πχνμ 
ζηάειεοζδξ αενμπθάκςκ, ζηδκέξ βζα ημοξ ζηναηεφζζιμοξ, έκα θμνηδβυ η.ά. Υαναηηδνζζηζηά 
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πενζμπή. Δπίζδξ, επζθέπεδηακ ηαζ εθεδνζηά πεδία πνμζβεζχζεςκ χζηε κα 

είκαζ εββφηενα ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ. Απυ ηα δζαεέζζια ζημζπεία, έκα 

θεζημφνβδζε ζηδ Φζθζππζάδα, ζηα ΝΑ ηδξ πυθδξ117  ηαζ έκα ζημ Υάκζ Διίκ 

Αβά118 ηαζ ημ μονμοηθή119. Σμ πεδίμ πνμζβείςζδξ ζημ Υάκζ, εκενβμπμζήεδηε 

ζηζξ 5 Γεηειανίμο 1912 πανά ηζξ ιμνθμθμβζηέξ δοζημθίεξ πμο πανμοζίαγε. 

Γζα ηδκ ηαηά ημ δοκαηυ αζθαθή απυ-πνμζβείςζδ ηςκ αενμπθάκςκ, 

ηζκδημπμζμφκηακ ζδιακηζηέξ δοκάιεζξ ιέζςκ ηαζ πνμζςπζημφ. 

 

 Ζ απυζηαζδ απυ ημ αενμδνυιζμ Νζηυπμθδξ πνμξ ηα Μπζγάκζ ήηακ 74 

πθι. ηαζ πνμξ ηα Ηςάκκζκα 86 πθι, εθ‟ υζμκ αημθμοεμφζακ ημκ ηφνζμ μδζηυ 

άλμκα, ιέζα απυ ηζξ αμοκμημνθέξ. Ζ δζάνηεζα ηςκ πηήζεςκ οπενέααζκε ηζξ 

δφμ χνεξ, ηαεχξ ηα εκ θυβς πηδηζηά ιέζα πεημφζακ ιε ηαπφηδηα πενίπμο 80 

πθι/χνα ηαζ πανέιεκακ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ζημ εέαηνμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Αλίγεζ κα ημκζζηεί ημ ζδζαίηενα επζηίκδοκμ ζηέθμξ ηδξ καοηζθίαξ 

πμο εηηεθμφζακ ακάιεζα απυ αμοκμημνθέξ ηαζ ζηεκέξ ημζθάδεξ, ημ μπμίμ 

επζδεζκςκυηακ ελαζηίαξ ηςκ ζζπονχκ ακέιςκ ηαζ ηςκ ακαηανάλεςκ. 

διεζχκεηαζ υηζ ηα αενμπθάκα δεκ πνμζηάηεοακ ημοξ πεζνζζηέξ απυ ηα ηαζνζηά 

θαζκυιεκα, εηεέημκηάξ ημο ζημ ηζμοπηενυ ηνφμ ηδξ επμπήξ (πζμκμεφεθθεξ, 

ηαηαζβίδεξ, μιίπθδ ηηθ.), εκχ ακδζοπία πνμηαθμφζε ζημοξ πεζνζζηέξ ηοπυκ 

εηηέθεζδ ακαβηαζηζηήξ πνμζβείςζδξ, πμο πζεακυηαηα εα μδδβμφζε ζε 

εακάζζιμ ηναοιαηζζιυ ημοξ, θυβς έθθεζρδξ ηαηάθθδθςκ πεδίςκ 

πνμζβείςζδξ ζηδ δζαδνμιή πμο δζέκοακ. Γζ‟ αοηυ ηαζ μζ απμζημθέξ ζημ 

Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, εεςνήεδηακ «ππέξνρεο πξάμεηο ηόικεο»120. Δπζπθέμκ, 

ηα αενμπθάκα ηδξ επμπήξ δε δζέεεηακ υνβακα πθμήβδζδξ ηαζ βζ‟ αοηυ 

πνδζζιμπμζμφζακ πολίδεξ πεζνυξ ηαζ πάνηεξ, πμο ήηακ πζαζιέκμζ ζημ 

πακηεθυκζ ημοξ. Δπζπνυζεεηα, ζημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ είπακ κα 

                                                                                                                                       
ακαθένεηαζ υηζ ζε ιία βεζημκζηή ηαθφαα θεζημφνβδζε ηαθεκείμ ιε μκμιαζία «Μέβακ Καθεκείμκ, 
Ζ Αενμπθμΐα», Curlin James, ζ. 296. 
117

 Ζ πνμθμνζηή πανάδμζδ ημ ημπμεεηεί ημκηά ζηα πςνζά Υακυπμοθμ ηαζ Ρυηηα. Curlin 
James, ζ. 298. 
118

 Σμ υκμια εκημπίγεηαζ ιε δζάθμνεξ παναθθαβέξ, υπςξ Αιίκ Αβά Υακ, Διίν Αβά, Υάκζ Ηιίκ 
Αβά η.ά. ηαζ ανίζηεηαζ ημκηά ζημ πςνζυ Μονμδάθκδ ηαζ ζήιενα ζηεβάγεζ ημ Μμοζείμ 
Πμθέιμο. Σμ πθάηςια εκημπίγεηαζ αμνεζακαημθζηά απυ ημ Υάκζ. Curlin ζ. 298-299. 
119

 Δίκαζ πζεακυ κα ηαοηίγεηαζ ιε ημ πεδίμ  πνμζβείςζδξ Καηζζηά, ημ μπμίμ ηαηέζηδ 
επζπεζνδζζαηυ ηαηά ημκ Β΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ. Curlin, ζ. 298. 
120

 Ακαθένεδηε ζε βαθθζηή αλζμθυβδζδ ημο χιαημξ ημο Μδπακζημφ, ιεηά ημ πέναξ ηςκ 
επζπεζνήζεςκ. Curlin, ζ. 301. 
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ακηζιεηςπίζμοκ ηα πονά απυ ηα ηοθέηζα, πμο είπακ αεθδκεηέξ 1200-1300 

ιέηνςκ ηαζ ηα πονά ημο πονμαμθζημφ. 

 

 ημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, μ Λυπμξ Αενμπμνίαξ εηηέθεζε ηονίςξ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, παναηήνδζδξ αμθήξ πονμαμθζημφ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ημο παιδθμφ μνεζκμφ υβημο ημο Μπζγακίμο, θίβα πθι έλς απυ 

ηα Ηςάκκζκα, υπμο μζ Σμφνημζ είπακ ακαβείνεζ μπονςιαηζηά ένβα ηαζ ηα είπακ 

επακδνχζεζ ιε ζζπονή δφκαιδ. Πνχηδ απμζημθή ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ημο Μπζγακίμο πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 5 Γεηειανίμο 1912. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ απμζημθχκ ημοξ, μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ μνζζιέκεξ 

θμνέξ ένζπκακ ηνυθζια ηαζ εθδιενίδεξ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πμθζμνηδιέκδξ 

πυθδξ, εθανιυγμκηαξ ιζα πνχζιδ ιμνθή ακεθμδζαζιμφ απυ ημκ αένα 121. 

Πανά ηαφηα, μ Καιπένμξ, ακαθένεζ υηζ μ ΑΝΚ ηςκ αενμπυνςκ εα έπνεπε 

κα ήηακ απμηθεζζηζηά δ ζοκενβαζία ιε ημ αανφ πονμαμθζηυ, ζφιθςκα ιε ημκ 

ηακμκζζιυ αμθήξ, ηαζ υπζ δ ακαβκχνζζδ ή μ αμιαανδζζιυξ ηςκ επενζηχκ 

εέζεςκ, ηαεχξ ήδδ μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ δζέεεηακ θεπημιενέξ ζπεδζάβναιια 

ηαζ οπυικδια ηςκ εέζεςκ ηςκ επενζηχκ πονμαμθείςκ ηαζ παναηςιάηςκ ημο 

ημονηζημφ πεγζημφ, ηαεχξ ηαζ ημ δζαιέηνδια ηςκ πονμαυθςκ έηαζημο 

πονμαμθείμο. Δπεζδή επνυηεζημ βζα πμθζμνηία θνμονίμο ηαζ πυθειμ 

παναηςιάηςκ, δ Μμίνα Αενμπθάκςκ έπνεπε κα ανίζηεηαζ υζμ πζμ ημκηά 

βζκυηακ ζημ ιέηςπμ, χζηε κα ιπμνεί κα παναιείκεζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 

δζάζηδια πάκς απυ ημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ. Ζ δζαθςκία ημο Καιπένμο ιε 

ημκ Γάθθμ δζμζηδηή ημο εθθδκζημφ αενμπμνζημφ ηθζιαηίμο Barès, βζα ηδκ 

ηάθθζζηδ εέζδ ημο πεδίμο πνμζβείςζδξ, μδήβδζε ηδκ 1δ Γεηειανίμο 1912 

ζηδκ παναίηδζδ ημο Έθθδκα αενμπυνμο απυ ημ πθμ ηαζ ηδ ιεηάηαλή ημο 

ζημ Πονμαμθζηυ, ςξ δζμζηδηή αανζάξ πονμαμθανπίαξ122. Ο Αοδήξ, ακαθένεζ 

υηζ οπήνλε ακηζπαθυηδηα ιεηαλφ ημοξ, θυβς ηδξ ακάθδρδξ ηδξ δζμίηδζδξ απυ 

ημκ Γάθθμ θμπαβυ ηαζ ηδκ οπενμρία ηδκ μπμία επζδείηκοε. Μάθζζηα, ακαθένεζ 

υηζ ηδκ 30δ Νμειανίμο 1912, μ Καιπένμξ δζαηάπεδηε απυ ημκ Barès κα 

εηηεθέζεζ πηήζδ ακαβκχνζζδξ πάκς απυ ημ Μπζγάκζ, ιε άζπδιεξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ, βεβμκυξ ιε ημ μπμίμ δζαθςκμφζε μ Έθθδκαξ αενμπυνμξ. 

                                                
121

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

 , ζ. 41-54. 
122

 Ο Γάθθμξ θμπαβυξ επέιεκε κα εβηαηαζηαεμφκ ημκηά ζηδκ Πνέαεγα, βεβμκυξ πμο εα 
δοζπέναζκε ηδκ επίηεολδ ημο ΑΝΚ. Καιπένμξ, 1934, ζ. 83-86 ηαζ Βνμκηάηδξ ζ. 172. 
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Πνάβιαηζ, ιαγί ιε ημκ θμπαβυ Πάζζανδ ζε νυθμ παναηδνδηή απμβεζχεδηε 

βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ, υιςξ δ ηαηαζβίδα ημοξ οπμπνέςκε κα 

πεηάκε παιδθά. Ξαθκζηά, εηδδθχεδηε αημφζζα ηνάηδζδ ημο ηζκδηήνα, ιε 

απμηέθεζια ημ αενμπθάκμ κα εηηεθέζεζ απυημιδ αφεζζδ ηαζ κα ζοβηνμοζηεί 

αίαζα ιε ημ έδαθμξ. Οζ επζααίκμκηεξ ηναοιαηίζηδηακ εθαθνά, εκχ ημ 

αενμπθάκμ ηαηαζηνάθδηε. Ζ ηαηή ζοκενβαζία ιε ημκ Barès ηαζ ημ βεβμκυξ 

υηζ δυεδηε δ δζμίηδζδ ηδξ Μμίναξ ζε λέκμ αλζςιαηζηυ, μδήβδζε ημκ Καιπένμ 

κα γδηήζεζ ηδ ιεηάηαλή ημο ζημ Πονμαμθζηυ123. 

 

 Ζ Μμίνα Αενμπθάκςκ εηηέθεζε επζπεζνήζεζξ βζα ηνεζξ πενίπμο ιήκεξ (3 

Γεηειανίμο 1912 έςξ 7 Μανηίμο 1913). Απμηεθμφκηακ απυ ιζα πμθοεεκζηή 

μιάδα πεζνζζηχκ, ιδπακζηχκ ηαζ πνμζςπζημφ εδάθμοξ, έλζ δζπθάκα Ζenry ηαζ 

Μaurice Farman (HF, MF) ηαζ έκα ιμκμπθάκμ Robert Esnault-Pelterie (REP). 

Ζ ιμκάδα επζπεζνμφζε απυ ιζα πνυπεζνδ αάζδ ζηδ Νζηυπμθδ, ηαεχξ ηαζ απυ 

ημοθάπζζημκ δφμ αμδεδηζηά πεδία πνμζβείςζδξ ημκηά ζημ ιέηςπμ. Ο Λυπμξ 

Αενμπμνίαξ πναβιαημπμίδζε ιζα ζεζνά απυ ημθιδνέξ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ οπυ επενζηά πονά, μζ μπμίεξ ζοκέααθακ 

ζηδκ επζηοπία ημο Δθθδκζημφ ηναημφ ηαηά ηδκ εηζηναηεία ηδξ Ζπείνμο. 

 

 Σμ δδιμζίεοια ημο πενζμδζημφ «Flight» 124 , ακαθένεζ υηζ ζηζξ 27 

Νμειανίμο 1912, μ θμπαβυξ Barès ηαζ μ οπμθμπαβυξ Καιπένμξ 

ζοκανιμθυβδζακ ηα πνχηα αενμπθάκα ηαζ εηηέθεζακ πηήζεζξ δμηζιήξ πάκς 

απυ ηδκ Πνέαεγα. Σδκ επυιεκδ ιένα, μ Νμηανάξ πέηαλε πάκς απυ ηδκ 

Πνέαεγα, ηαζ ημ απυβεοια μ Καιπένμξ ακαπχνδζε ιε επζαάηδ βζα ηδ 

Φζθζππζάδα, ηαζ ακέθενε εκδζαθένμοζεξ παναηδνήζεζξ. πςξ είδαιε, ηδκ 1δ 

Γεηειανίμο 1912, μ Καιπένμξ επέζηνερε ζημ Πονμαμθζηυ, αθθά ηδκ επυιεκδ 

ιένα μ οπμθμπαβυξ Μμοημφζδξ αθίπεδ ζηδκ Πνέαεγα. Γφμ διένεξ ανβυηενα 

εηηέθεζε πηήζδ δμηζιήξ ιε ημ δζπθάκμ Maurice Farman, πμο είπε ζημ ιεηαλφ 

ζοκανιμθμβδεεί ηαζ πέηαλε πάκς απυ ηδκ Πνέαεγα. Σδκ επυιεκδ ιένα μ 

Μμοημφζδξ εηηέθεζε πηήζδ καοηζθίαξ βζα ηα Ηςάκκζκα ηαζ πνμζβεζχεδηε ζημ 

Υάκζ Αζιίκ Αβά. Σμ φρμξ ηδξ πηήζδξ ήηακ ηα 1.600 ιέηνα, ηαζ 

πναβιαημπμίδζε άθεζδ αμιαχκ, πνμηαθχκηαξ πναβιαηζηυ πακζηυ ιεηαλφ 

                                                
123

 Αοδήξ, ζ. 121-126. 
124

 «Aviation in war», Flight, 25-1-1913, ζ. 89. 
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ηςκ ημονηζηχκ ζηναηεοιάηςκ. ιςξ, ημ αενμπθάκμ δέπηδηε πονά, ηα μπμία 

έζηζζακ ημ φθαζιά ημο, αθθά δ ιδπακή ζοκέπζζε κα θεζημονβεί. 

 

 Ο θμπαβυξ Barès, ιε ημ ίδζμ αενμπθάκμ πέηαλε πάκς απυ ηα Ηςάκκζκα, 

ζηα 2.300 ιέηνα, δεπυιεκμξ ηα πονά ηςκ Σμφνηςκ, πςνίξ υιςξ κα ημο 

πνμηαθέζμοκ ηάπμζα αθάαδ. Καηά ηδκ πνμζέββζζδ ζημ Υάκζ, εηηέθεζε 

ακχιαθδ πνμζβείςζδ πνμηαθχκηαξ γδιζά ζημ πηδηζηυ ιέζμ.125 Σδκ ίδζα ιένα 

αθίπεδ έκα κέα δζπθάκμ Maurice Farman ημ μπμίμ ηαζ ζοκανιμθμβήεδηε. ηζξ 

7 Γεηειανίμο, μ Μμοημφζδξ πέηαλε πάκς απυ ηδκ Πνέαεγα ιε ημ Maurice 

Farman, ηαζ ακέθενε εκδζαθένμκηα ζημζπεία. οκέπζζε ηζξ πηήζεζξ ημο ηδκ 

επυιεκδ ιένα ηαζ εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ πάκς απυ ηα Ηςάκκζκα ιε ημ 

Maurice Farman ζηζξ 9 Γεηειανίμο, ζε φρμξ 2.100 ιέηνα, νίπκμκηαξ αυιαεξ, 

πμο είπακ ελίζμο ζδιακηζηή επίδναζδ ζημ δεζηυ ημο επενμφ. Ανηεηέξ ζθαίνεξ 

πηφπδζακ ημ αενμπθάκμ ημο, πνμηαθχκηαξ ημ ζπάζζιμ ιίαξ δμημφ ηδξ 

αηνάηημο, πςνίξ υιςξ κα επδνεάζεζ ηα πηδηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

αενμπθάκμο ηαζ πνμζβεζχεδηε ζημ Φζθζππζάδα. Σδκ επυιεκδ ιένα 

απμβεζχεδηε βζα ηδ Νζηυπμθδ ηαζ ζηζξ 11 Γεηειανίμο 1912, εηηέθεζε πηήζεζξ 

ιε επζαάηδ πάκς απυ ηδκ Πνέαεγα. ηζξ 14 ημο ίδζμο ιήκα αθίπεδ έκα κέμ 

αενμπθάκμ, ημ μπμίμ ζοκανιμθμβήεδηε ηαζ μζ Μμοημφζδξ ηαζ Νμηανάξ 

ζοκέπζζακ ηζξ πηήζεζξ ηαηυπηεοζδξ. ηζξ 15 Γεηειανίμο αθίπεδ ζημ Λυπμ 

Αενμπυνςκ μ οπμθμπαβυξ Υνήζημξ Αδαιίδδξ, εκχ μ Νμηανάξ ζηζξ 19 

Γεηειανίμο 1912 απμβεζχεδηε απυ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Νζηυπμθδξ ηαζ 

πναβιαημπμίδζε ιζα ελαζνεηζηή ακαβκςνζζηζηή πηήζδ, ζε φρμξ 2300 ιέηνςκ 

πάκς απυ ημ Μπζγάκζ ηαζ ηα Ηςάκκζκα δζάνηεζαξ δφμ ςνχκ (10.20 πι., έςξ 

12:18) οπμαάθθμκηαξ ακαθμνά ζπεηζηά ιε ηδ θνμονά ηαζ ηδκ μπφνςζή ημοξ, 

μζ μπμίεξ εεςνήεδηακ απυ ημκ Έθθδκα δζμζηδηή ορίζηδξ ζδιαζίαξ.  

 

 φιθςκα ιε ηδκ επίζδιδ έηεεζδ ημο θμπαβμφ Μζπαήθ Μμοημφζδ, βζα 

ηα πεπναβιέκα ζημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο126, ιεηέαδ ζηδκ Πνέαεγα ζηζξ ανπέξ 

                                                
125

 Ο Αοδήξ ακαθένεζ υηζ μ  Barès ηαηέζηνερε ημ αενμπθάκμ ηαζ έηζζ επέζηνερε ζηδ Γαθθία. 
Σμ Γεκζηυ ηναηδβείμ γήηδζε ηυηε απυ ημκ Καιπένμ κα επζζηνέρεζ ζημ χια, υιςξ εηείκμξ 
ανκήεδηε. Αοδήξ, ζ. 126. 
126

 Καηυπζκ δζαηαβήξ ημο ακηζζηνάηδβμο απμοκηγάηδ, μ μπμίμξ αζπμθήεδηε ιε ηδ ζφκηαλδ 
ηδξ Πμθειζηήξ Έηεεζδξ ημο ηναημφ ηδξ Ζπείνμο, γδηήεδηε απυ ηδκ Δπζηεθζηή Τπδνεζία ημο 
ηναημφ πνμξ ημκ θμπαβυ Μζπαήθ Μμοημφζδ, κα οπμαάθθεζ έηεεζδ πεπναβιέκςκ ηδξ 
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Γεηειανίμο ηαζ ηέεδηε οπυ ηζξ δζαηαβέξ ημο Γάθθμο αενμπυνμο Barès. 

Ακαθένεζ υηζ ηαζ μ έηενμξ Έθθδκαξ αενμπυνμξ –δδθαδή, μ Καιπένμξ- είπε 

ιεηαηαπεεί ζημ χια απυ ημ μπμίμ πνμενπυηακ. ηδκ πνμηοιαία ηδξ 

Πνέαεγαξ ανήηε ημ οθζηυ ηδξ αενμπθμΐαξ ζοζηεοαζιέκμ ηαζ έημζιμ κα 

απμζηαθεί ζηδκ Αεήκα, αθθά μ ίδζμξ ημ ιεηέθενε ζηδκ Νζηυπμθδ, υπμο ήηακ 

ημ αενμδνυιζμ. Με ζημπυ μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ κα ανεεμφκ εββφηενα ζημ 

Μέηςπμ, μ Barès επέθελε ςξ πεδίμ πνμζβείςζδξ ιζα θμονίδα βδξ ζημ Υάκζ 

Αζιίκ Αβά ιήημοξ 80-100 ιέηνςκ ηαζ πθάημοξ 25. Δηεί εηδδθχεδηε δζαθςκία 

ιε ημκ Μμοημφζδ, αθθά μ Γάθθμξ αενμπυνμξ ήηακ ακέκδμημξ. Σμ απμηέθεζια 

ήηακ μ Barès κα ηαηαζηνέρεζ ζηδκ πνμζβείςζδ δφμ αενμπθάκα. ηζξ 5 

Γεηειανίμο, απμβεζχεδηε απυ ηδ Νζηυπμθδ ιε ζημπυ κα εηηεθέζεζ 

ακαβκςνζζηζηή πηήζδ πάκς απυ ημ Μέηςπμ, ηαεχξ οπήνπε δ θήιδ υηζ ημ 

εθθδκζηυ ζηνάηεοια αάδζγε πνμξ ηαηάθδρδ ηςκ Ηςακκίκςκ ηαζ πανάθθδθα βζα 

κα ακορχζεζ ημ δεζηυ ηςκ Δθθήκςκ ιαπδηχκ. Λυβς ηδξ δοζημθίαξ 

ακφρςζδξ ημο Maurice Farman, ημο δοκαημφ πθεονζημφ ακέιμο ηαζ ηονίςξ 

ηδξ αζοκεπμφξ νμήξ ηαοζίιμο πνμξ ημκ ηζκδηήνα, δεκ ηαηυνεςζε κα θηάζεζ 

ζημ επζεοιδηυ φρμξ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ (1200 ιέηνα απυ ηδκ επζθάκεζα ημο 

εδάθμοξ). Έηζζ, δζήθεε ζηα 600 ιέηνα πναβιαηζηυ φρμξ απυ ημ Μπζγάκζ, ηαζ 

ιπυνεζε κα δζαηνίκεζ ηζξ ημονηζηέξ εθεδνείεξ ζηδ δοηζηή πανάδνα πμο πχνζγε 

ημ Μπζγάκζ ζε ιζηνυ ηαζ ιεβάθμ. Ακ ηαζ είπε εθμδζαζηεί ιε ηέζζενεζξ αυιαεξ 

δεκ ηζξ πνδζζιμπμίδζε εκακηίμκ ημοξ, βζαηί θυβς ηδξ θήιδξ πμο 

ηοηθμθμνμφζε, εα ιπμνμφζε κα ήηακ εθθδκζηέξ μζ δοκάιεζξ αοηέξ. Βεααίςξ, 

είπε πνςηφηενα ακαβκςνίζεζ ηζξ διέηενεξ δοκάιεζξ ηαζ ηδκ εθεδνεία ημοξ. ηδ 

ζοκέπεζα, δζενπυιεκμξ απυ ημ Μπζγάκζ, αημθμφεδζε ηδκ μδυ πνμξ ηα 

Ηςάκκζκα ηαζ είδε δφμ ηιήιαηα πμο ζηάειεοακ πθδζίμκ ηδξ. ηακ άνπζζακ κα 

ημκ πονμαμθμφκ, ημοξ ένζλε ηζξ αυιαεξ πμο είπε δζαεέζζιεξ. ηδ επζζηνμθή 

ημο πνμζβεζχεδηε ζημ Υάκζ Αζιίκ Αβά, υπμο ανέεδηακ 8 – 10 ηνφπεξ ζηζξ 

πηένοβεξ. Έπεζηα ιεηέθενε ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ ζημκ 

Ανπδβυ, ζημκ μπμίμ επζζήιακε ηδ δοζημθία ηδξ ζςζηήξ παναηήνδζδξ ημο 

Μεηχπμο απυ ημκ πεζνζζηή ημο αενμπθάκμο ηαζ υηζ οθίζηαηαζ δ ακάβηδ κα 

ίπηαηαζ ςξ επζαάηδξ εζδζηυξ παναηδνδηήξ. ηδκ έηεεζή ημο επζζδιαίκεζ ηδ 

ζδιακηζηή επίδναζδ πμο είπε δ πηήζδ αοηή, υπςξ πθδνμθμνήεδηε απυ 

                                                                                                                                       
Αενμπθμΐαξ ηαηά ηδκ εηεί εηζηναηεία. ΓΔ/ ΓΗ, Φαη. 1622/Α/6, Γναθείμ Πμθειζηήξ 
Δηεέζεςξ. 
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άθθμοξ αλζςιαηζημφξ, ζημ δεζηυ ημο εθθδκζημφ ζηναηεφιαημξ. Ο Barès 

εηηέθεζε ακάθμβδ απμζημθή ζημ Μπζγάκζ εκδεδοιέκμξ ιε ζημθή Έθθδκα 

αλζςιαηζημφ. Πεηχκηαξ ζηα 1500 ιέηνα μζ Σμφνημζ δεκ ιπυνεζακ κα ημ 

πεηφπμοκ ιε πονά, αθθά ζηδκ πνμζβείςζδ, θυβς ηδξ ιεβάθδξ ηαπφηδηαξ πμο 

είπε ακαπηφλεζ, πνμηάθεζε αηφπδια ιε απμηέθεζια κα ηαηαζηνέρεζ ημ 

αενμπθάκμ. Δηεί μ θμπαβυξ Barès ακέθενε ζημκ Μμοημφζδ υηζ ήθεε ζηδκ 

Δθθάδα βζα κα εηηεθέζεζ ηάπμζεξ πηήζεζξ, χζηε κα δζαπζζηχζεζ ηδκ ηνςηυηδηα 

ηςκ αενμπθάκςκ άκςεεκ επενζηχκ ηιδιάηςκ. Αοηυ απμηεθεί ζημζπείμ, πμο 

επζαεααζχκεζ ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ Γάθθςκ κα ελάβμοκ πνήζζια 

ζοιπενάζιαηα βζα ημ κέμ μπθζηυ ζφζηδια. ηδ δεφηενδ απμζημθή ημο 

Μμοημφζδ, αοηυξ αθήεδηε ηαζ απυ εναφζια μαίδαξ πονμαμθζημφ, ζημζπείμ 

πμο δείπκεζ ιζα πνχζιδ, αθθά ζοζηδιαηζηή πνμζπάεεζα ακηζαενμπμνζηήξ 

άιοκαξ απυ ημοξ Σμφνημοξ. Ο Μμοημφζδξ ακέθενε ζημκ ηναηδβυ, υηζ 

άκςεεκ ημο Μπζγακίμο δζέηνζκε παναηχιαηα, απμεήηεξ ηαζ ηζξ εθεδνζηέξ 

δοκάιεζξ ημο επενμφ. ηζξ 18 Γεηειανίμο 1912 έθααε εκημθή κα επζζηνέρεζ 

ζηδκ Αεήκα ηαζ κα παναδχζεζ ημ οθζηυ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο αενμπμνζημφ 

οθζημφ ζημκ οπίθανπμ Νμηανά. ημ ιέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, πανέιεζκακ μ 

ακεοπίθανπμξ Υνήζημξ Αδαιίδδξ ηαζ μ μιμβεκήξ αηχθ, εκχ μ Barès 

δζαβνάθδηε απυ ηδ δφκαιδ ηδξ Μμίναξ ηαζ απεπχνδζε, θυβς ηςκ 

αθθεπάθθδθςκ αενμπμνζηχκ αηοπδιάηςκ ζηα μπμία εκεπθάηδ127.  

 

 Δπίζδξ, ακαθένεηαζ υηζ έκαξ ηνμιενυξ ηοηθχκαξ ηαηέζηνερε ηα 

οπυζηεβα ζηδ Νζηυπμθδ ηαζ απυ ημ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια δεκ απέιεζκε 

πανά ιυκμ ημ πνμζςπζηυ ηαζ ημ πεδίμ πνμζβείςζδξ. Ο Νμηανάξ ηαζ ημ 

πνμζςπζηυ ηδξ Αενμπμνίαξ ηαηάθενακ κα ακαδζμνβακχζμοκ ηδ Μμίνα ηαζ 

ζοκέπζζακ ηζξ πηήζεζξ, ιε δφμ αενμπθάκα Maurice Farman πμο δζέεεηακ έκα 

οπμηοπχδδ εάθαιμ πεζνζζηή. Σδκ πενίμδμ αοηή ηα ακαημζκςεέκηα πμο 

δίκμκηακ ζηδ δδιμζζυηδηα ήηακ θίβα. Έηζζ, ηαηαβνάθεηαζ απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ ημο Νμηανά πένα απυ ημ Μπζγάκζ, ζηζξ 21 Γεηειανίμο 1912128. 

Δπίζδξ, ζηζξ 23 Ηακμοανίμο 1913 απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ 

ηςκ Νμηανά ηαζ Αδαιίδδ, μζ μπμίμζ ηαηυπηεοζακ ημ Μπζγάκζ ηαζ πηφπδζακ ημκ 

ηαηαοθζζιυ ηδξ θνμονάξ ηαζ ηα μπονςιαηζηά ένβα ιε πεζνμαμιαίδεξ. 

                                                
127

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 47-49. 
128

 Σδκ μπμία δζέημρε θυβς αθάαδξ ζημ ζονιαηυζπμζκμ ημο πδδαθίμο φρμοξ – αάεμοξ. 
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Βεααίςξ, μζ Σμφνημζ πνδζζιμπμίδζακ πονά ηοθεηίςκ ηαζ πονμαμθζημφ 

εκακηίμκ ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ, πςνίξ ζδζαίηενα απμηεθέζιαηα. Δπζπθέμκ, 

μζ Νμηανάξ ηαζ Αδαιίδδξ πέηαλακ άκςεεκ ηςκ Ηςακκίκςκ πνμηαθχκηαξ 

ηνυιμ ζημοξ Σμφνημοξ ηαζ ακείπςηδ πανά ζημοξ Έθθδκεξ ηαημίημοξ ηδξ 

πυθδξ. ηζξ επακεζθδιιέκεξ πηήζεζξ ημοξ, ηαηυνεςζακ κα ζπεδζάζμοκ ηα 

μπονςιαηζηά ένβα ηαζ ημοξ ηαηαοθζζιμφξ ημο επενμφ. Σα εκ θυβς ζπέδζα 

ζοκέααθθακ ζδιακηζηά ζηζξ επζηοπείξ αμθέξ πμο εηηεθμφζε ημ εθθδκζηυ 

πονμαμθζηυ129. 

 

 Γζα ηδκ απμηφπςζδ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ, αθθά ηαζ ηςκ 

μπονςιαηζηχκ ένβςκ ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ, υπςξ είδαιε είπακ βίκεζ 

πνμζπάεεζεξ θήρδξ θςημβναθίαξ απυ αενυζηαηα, εκχ απυ αενμπθάκμ έβζκε 

βζα πνχηδ θμνά θςημβναθζηή –αθθά ηαζ ηζκδιαημβναθζηή- θήρδ απυ ημκ 

θςημβνάθμ ηδξ Pathé, Louis Paul Bonvillain, ιε πεζνζζηή ημκ Wilbur Wright, 

ημκ Οηηχανζμ ημο 1908 130 . ηδκ Δθθάδα, δ πνχηδ θςημβναθζηή θήρδ 

πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ δδιμζζμβνάθμ ηδξ εθδιενίδαξ «Παηνίξ», Γ. 

Κυηηζκμ, ιε πεζνζζηή ημκ Διιακμοήθ Ανβονυπμοθμ, ηδκ 31 Μαΐμο 1912131. Έλζ 

πενίπμο ιήκεξ ανβυηενα, μ Barès ηαηά ηδ δζάνηεζα πηήζδξ ημο πάκς απυ ημ 

Μπζγάκζ ζηζξ 6 Γεηειανίμο 1912 ζοκεζδδημπμίδζε ηδκ ακαβηαζυηδηα θήρδξ 

θςημβναθίαξ ή ζπεδίαζδξ ζηίηζμο ηςκ επενζηχκ εέζεςκ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ 

ηςκ αμθχκ πονμαμθζημφ. ηζξ 7 Γεηειανίμο 1912 μ Νμηανάξ θςημβνάθδζε 

ημ θζιάκζ ηδξ Πνέαεγαξ132.  

 

 Μεηά ηζξ 15 Γεηειανίμο 1912, μζ άηςθ ηαζ Αδαιίδδξ εηηέθεζακ 

ιενζηέξ απυ ηζξ πνχηεξ παβημζιίςξ απμζημθέξ νίρδξ εθμδίςκ αθθά ηαζ 

πνμπαβακδζζηζημφ οθζημφ ζηζξ εθθδκζηέξ ζοκμζηίεξ ηςκ Ηςακκίκςκ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ένζλακ εθδιενίδεξ, θέζβ αμθάκ (feuille volant, ζπηάιεκμ θφθθμ) 

ηαζ ιενζηά παηέηα ιε ηνυθζια ηαζ θάνιαηα. ηζξ 5 Φεανμοανίμο 1913 μ 

Αδαιίδδξ ένζλε εθδιενίδεξ ζηα Ηςάκκζκα. 

                                                
129

 Αοδήξ ζ. 129-130 ηαζ Βνμκηάηδξ ζ. 173-174. 
130

 Curlin, ζ. 307. 
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 Λαβυξ Κςκ/κμξ, Βαηάηδξ Πακηεθήξ, «100 Υνυκζα απυ ημ Θάκαημ ημο Πνχημο Έθθδκα 
ηναηζςηζημφ Αενμπυνμο Διιακμοήθ Ανβονυπμοθμο», Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζε, Έκεεημ 
ζημ Σ. 97, Απνίθζμξ 2013, ζ. 51-53. 
132

 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνχηδ βκςζηή θςημβναθία πμο ηνααήπηδηε απυ εθθδκζηυ ζηναηζςηζηυ 
αενμπθάκμ. 
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 Άλζα ικείαξ, είκαζ δ πηήζδ ημο Νμηανά, υπμο ιεηά ηα Ηςάκκζκα, 

ηαηεοεφκεδηε ζηδ Βυνεζα Ήπεζνμ ηαζ πέηαλε πάκς απυ ημ Ανβονυηαζηνμ βζα 

πέκηε θεπηά, πνμηαθχκηαξ ηδ πανά ζημοξ μιμβεκείξ ηαζ ηα πονά ηςκ 

Σμονηαθαακχκ. Ζ απμζημθή αοηή δζήνηδζε 4,5 χνεξ ηαζ δζέκοζε 300 πθι. 

ημ ιεηαλφ, μζ αηχθ, Αδαιίδδξ αθθά ηαζ Μμοημφζδξ πμο είπε επζζηνέρεζ βζα 

ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ζηδκ Ήπεζνμ, εηηεθμφζακ ζοκεπείξ πηήζεζξ πάκς 

απυ ημ Μέηςπμ133. Σδκ 20 Φεανμοανίμο 1913, μ Λυπμξ Αενμπμνίαξ εηηεθεί 

ζοκεπείξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ζημ Μπζγάκζ. ε ιία απυ 

αοηέξ ηζξ απμζημθέξ ακαθένεηαζ υηζ μ Αδαιίδδξ, επςθεθμφιεκμξ ηδξ ιαγζηήξ 

εθθδκζηήξ επίεεζδξ πμο πναβιαημπμζήεδηε εηείκδ ηδκ διένα, πέηαλε ζε 

παιδθυ φρμξ ηαζ έπθδλε ιε ηζξ έλζ αυιαεξ πμο έθενε, Σμφνημοξ ζηναηζχηεξ 

ηαζ έκα ηακυκζ. Οζ αηχθ, Αδαιίδδξ ηαζ Νμηανάξ εηηεθμφζακ απμζημθέξ 

ζοκεπχξ οπμζηδνίγμκηαξ ηδ βεκζηή επίεεζδ ημο εθθδκζημφ ζηναηεφιαημξ. 

Οιμίςξ ηαζ ηδκ επμιέκδ διένα, πναβιαημπμζήεδηακ ακηίζημζπεξ αενμπμνζηέξ 

απμζημθέξ, έςξ ηαζ ηδκ πηχζδ ημο Μπζγακίμο ηαζ ηςκ Ηςακκίκςκ 

ζοιαάθθμκηαξ ηα ιέβζζηα ζηδκ επίηεολδ ημο ΑΝΚ134. 

 

 Οζ εθθδκζηέξ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ ζημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο ζηδ 

δζάνηεζα ημο Α΄ Βαθηακζημφ Πμθέιμο έθενακ βζα πνχηδ θμνά ζημ θςξ 

πνήζζια ζημζπεία βζα ηδκ αενμπμνζηή δνάζδ ζημκ πυθειμ. ε ηαηηζηυ 

επίπεδμ, ζοκίζηαημ μζ πηήζεζξ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ζε φρμξ ιεβαθφηενμ 

απυ αοηυ ηδξ ειαέθεζαξ ηςκ επενζηχκ πονχκ. Ακ ηαζ δ δζαπίζηςζδ αοηή 

θακηάγεζ αοημκυδηδ, υπςξ είδαιε, πνζκ απυ ημκ Α΄ Βαθηακζηυ Πυθειμ 

οπήνπακ εεςνδηζημί πμο ζζπονίγμκηακ υηζ θυβς ημο ιζηνμφ υβημο ηαζ ηδξ 

ηαπφηδηάξ ημοξ, ήηακ ζπεδυκ αδφκαημ ηα αενμπθάκα κα πηοπδεμφκ ιε 

πονμαμθζηυ ηαζ ηοθέηζα απυ ημ έδαθμξ. ε ζηναηδβζηυ επίπεδμ, πθδνμθμνίεξ 

απυ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηνίεδηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηέξ, ηυζμ βζα ηδκ 

ηαηακμιή ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ, ηδκ ημπμβναθία ζηναημπέδςκ, 

μπονχζεςκ η.ά. Πανάθθδθα, εηηεθέζηδηακ αμιαανδζζιμί, ιε ελεζδζηεοιέκεξ 

βζα ηδκ επμπή αυιαεξ, ηφπμο Aasen, δακζηήξ ηαηαζηεοήξ ηαζ εθθδκζηήξ απυ 

ημ ενβμζηάζζμ Μαθηζζκζχηδ. Αοηέξ δζέεεηακ εζδζημφξ πονμηνμηδηέξ βζα ηδκ 
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 Αοδήξ, ζ.130-132. 
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άθεζή ημοξ απυ ημ αενμπθάκμ. Εφβζγακ πενίπμο ηνία ηζθά, ηαζ έπεζ ακαθενεεί 

ιεηαθμνά έλζ αμιαχκ απυ έκα αενμπθάκμ ηαζ δ άθεζή ημοξ βζκυηακ απυ ημ 

πθήνςια (πεζνζζηή ή παναηδνδηή). Χξ ζηυπμζ επζθέβμκηακ είηε επενζηέξ 

δοκάιεζξ είηε εβηαηαζηάζεζξ, μπονςιαηζηά ένβα ηηθ. Ζ ηαηαζηνμθζηυηδηά ημοξ 

ήηακ αιθζζαδηήζζιδ, ακ ηαζ ακαθένεδηακ απχθεζεξ δφμ Σμφνηςκ 

ζηναηζςηχκ ζε ιία απμζημθή ηςκ Νμηανά ηαζ Αδαιίδδ. Μεηά απυ αοηέξ ηζξ 

θήιεξ, δ ειθάκζζδ ηςκ αενμπθάκςκ πνμηαθμφζε πακζηυ ζημ πθήεμξ. 

 

 Δπηρεηξάζεηο Ναπηηθάο πλεξγαζέαο 

 

 πςξ ακαθένεδηε παναπάκς, ζηζξ 18 Γεηειανίμο 1912, μ 

Μμοημφζδξ δζαηάπεδηε κα απμπςνήζεζ απυ ηδκ Ήπεζνμ ηαζ κα πανμοζζαζηεί 

ζηδκ Αεήκα. Απυ εηεί πήβε ζημκ Μμφδνμ ηδξ Λήικμο, ηαζ ακέθααε πεζνζζηήξ 

οδνμπθάκμο πνμηεζιέκμο κα θάαεζ ιένμξ ζηζξ αενμπμνζηέξ απμζημθέξ επ‟ 

ςθεθεία ημο ηυθμο. Σμ πνχημ οδνμπθάκμ ημ μπμίμ πνμιδεεφηδηε δ 

Δθθάδα, ήηακ ηφπμο Astra Type C135, ημ μπμίμ δζέεεηε ημ πνςημπμνζαηυ 

ζημπεοηζηυ ημο Αιενζηακμφ Τπμθμπαβμφ Riley E.Scott, πμο ικδιμκεφεδηε 

ζημ διενμθυβζμ ημο ηοαενκήηδ ημο εςνδηημφ Ααένςθ. ηδ ζοκέπεζα 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημ ελεθζβιέκμ οδνμπθάκμ, ηφπμο Maurice Farman 7136, 

ημ μπμίμ υπςξ ακαθένεδηε, πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ 

ηςκ επενζηχκ καοηζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ημκ αμιαανδζζιυ ημοξ, 

ζδιαημδμηχκηαξ ηδ πνήζδ ηςκ αενμπθάκςκ ηαζ απυ ημκ ζηυθμ. Μάθζζηα, 

Έθθδκεξ ιδπακζημί ημπμεέηδζακ ζε αοηυ ηέζζενεζξ λφθζκμοξ ιδπακζζιμφξ 

άθεζδξ βζα αυιαεξ ιζζμφ ηζθμφ.  

 

Δλαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ εεςνείηαζ δ πηήζδ ημο Μμοημφζδ, ιε 

παναηδνδηή ημκ ζδιαζμθυνμ Ανζζηείδδ Μςνασηίκδ, ιε οδνμπθάκμ Astra (ημ 

μπμίμ ααθηίζηδηε «Ναοηίθμξ»), ζε ιζα ζοκδοαζιέκδ απμζημθή ακαβκχνζζδξ 

ηαζ αμιαανδζζιμφ, πάκς απυ ημκ μεςιακζηυ καφζηαειμ ημο Ναβανά ζηα 

Γανδακέθζα, ζηζξ 24 Ηακμοανίμο 1913. Πνυηεζηαζ βζα ιία απυ ηζξ πνχηεξ 
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 Καηαζηνάθδηε απυ ημκ Γάθθμ ιδπακζηυ – πεζνζζηή Guignard. Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 320-321. 
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αενμπμνζημφ υπθμο ζηδκ Δθθάδα ηαζ δ Ναοηζηή Αενμπμνία ιέπνζ ημ ηέθμξ ημ Α΄ Παβημζιίμο 
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παβημζιίςξ πμθειζηέξ απμζημθέξ καοηζηήξ ζοκενβαζίαξ. Ζ πηήζδ καοηζθίαξ 

πμο εηηέθεζακ εηείκδ ηδκ διένα μ Μμοημφζδξ ιε ημκ Μςνασηίκδ, αζθκζδίαζε 

ημοξ Σμφνημοξ, ηαεχξ μ Ναοηίθμξ ειθακίζηδηε πάκς απυ ηα Γανδακέθζα ιε 

πνμέθεοζδ απυ ηδ πενζυκδζμ ηδξ Καθθίπμθδξ ηαζ ανπζηά εεςνήεδηε 

ημφνηζημ αενμπθάκμ. Αοηυ έδςζε επανηή πνυκμ ζημ Μςνασηίκδ, ιε ημ 

ηδθεζηυπζμ ιε ημ μπμίμ ήηακ εθμδζαζιέκμξ, κα ηαηαβνάρεζ ιε θεπημιένεζα ζε 

ζπέδζμ ηζξ εέζεζξ ηςκ ημφνηζηςκ πμθειζηχκ πθμίςκ ιέζα ζημ καφζηαειμ. 

ιςξ, υηακ έβζκε ακηζθδπηυ υηζ επνυηεζημ βζα επενζηυ αενμπθάκμ, μζ Σμφνημζ 

άνπζζακ κα αάθθμοκ εκακηίμκ ημοξ ιε πονμαυθα, Mauser ηαζ ιοδνάθζα, ηυζμ 

απυ ηδ ζηενζά υζμ ηαζ απυ ηδ εάθαζζα, πνμηαθχκηαξ έκα ηενάζηζμ θνάβια 

πονυξ, ημ μπμίμ υιςξ δεκ πηυδζε ημοξ Έθθδκεξ αενμπυνμοξ. ηδ ζοκέπεζα, 

μζ Μμοημφζδξ ηαζ Μςνασηίκδξ αμιαάνδζζακ ημ ζηυθμ ηαζ ηα παναηείιεκα 

μπονά, πςνίξ ηάπμζμ μοζζαζηζηυ απμηέθεζια -πθδκ ηδξ ηνμιμηνάηδζδξ ημο 

επενζημφ ζηναημφ- ιε ηζξ ηέζζενεζξ αυιαεξ πμο είπακ εθμδζαζηεί ηαζ 

ηαηεοεφκεδηακ πνμξ ημ Μμφδνμ. ιςξ, ζηδ δζαδνμιή ηνάηδζε μ ηζκδηήναξ 

ημοξ ηαζ ακαβηάζηδηακ κα πνμζεαθαζζςεμφκ. Σμ ακηζημνπζθζηυ «Βέθμξ», 

ημοξ εκηυπζζε ηαζ ημοξ νοιμφθηδζε ιέπνζ ημ Μμφδνμ. Σμ πνςημπμνζαηυ αοηυ 

επίηεοβια, έβζκε άιεζα εονέςξ βκςζηυ ζηδκ Δονχπδ απυ ηα πνςημζέθζδα 

ηςκ εθδιενίδςκ, ακαδεζηκφμκηαξ ηζξ οπδνεζίεξ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ ημ 

κέμ υπθμ ζημ ηυθμ137. 

  

 πκπεξΪζκαηα 

 

 Οζ Βαθηακζηέξ πχνεξ εζζήβαβακ ηδκ κέα ηεπκμθμβία ημο αενμπθάκμο, 

ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηςκ λέκςκ ζηναηζςηζηχκ ζοιαμφθςκ ημοξ, 

ηαεχξ ήηακ πμθθά οπμζπυιεκδ ηαζ ιε ζπεηζηά παιδθυ ηυζημξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

άθθα ζφβπνμκα πθα (εςνδηηά, οπμανφπζα, πδδαθζμφπα αενυζηαηα ηηθ). 

Σαοηυπνμκα, πνμζέθααακ λέκμοξ πεζνζζηέξ 138 , βζαηί δεκ επανημφζακ ζε 

ανζειυ μζ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμζ διεδαπμί πεζνζζηέξ βζα ηδκ επίηεολδ ημο 

ένβμο πμο εα ακαθάιαακακ. Δπίζδξ, πνμζέθααακ ηαζ λέκμοξ ιδπακζημφξ βζα 

ηδκ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ ηςκ αενμζηαθχκ ηαζ ηονίςξ ηςκ ηζκδηήνςκ ημοξ139. 
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Οζ ζηναημί πμο πήνακ ιένμξ ζημοξ ααθηακζημφξ πμθέιμοξ δζέεεηακ ζπεδυκ 

υθμ ημ θάζια ηδξ ηυηε αενμπμνζηήξ ηεπκμθμβίαξ, απυ ηα ζθαζνζηά αενυζηαηα 

πμο εεςνμφκηακ ηα πζμ απανπαζςιέκα ιέπνζ ηα πζμ ζφβπνμκα μεςιακζηά 

δζπθάκα ηφπμο DFW Mars. ιςξ ηα πενζζζυηενα αενμζηάθδ ήηακ ηφπμο 

Henry Farman ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ. Απυ ηα ιαεήιαηα ηςκ εκαένζςκ 

επζπεζνήζεςκ (ηα πνχηα lessons learned) έβζκε ακηζθδπηυ ζηζξ ζηναηζςηζηέξ 

δβεζίεξ ηςκ πνμδβιέκςκ ηναηχκ δ ακάβηδ πνμιήεεζαξ δζεέζζςκ 

αενμπθάκςκ, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ παναηήνδζδ απυ εζδζηεοιέκμ 

πνμζςπζηυ140.  

 

 ημ Μέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ, μζ απμζημθέξ πμο εηηέθεζακ μζ πνχημζ 

αενμπυνμζ ήηακ εθάπζζηεξ, ηαεχξ δ έθεοζδ ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ απυ ηδ 

Γαθθία, υπμο εηπαζδεφμκηακ ηαζ ημο αενμπμνζημφ οθζημφ ηαζ ιέζςκ 

πναβιαημπμζήεδηε θίβμ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο Α΄ Βαθηακζημφ Πμθέιμο. 

Αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια κα ιδκ οπάνλεζ επανηήξ πνυκμξ πνμπαναζηεοήξ 

ηςκ αενμπυνςκ. Δπίζδξ, δ ηαπεία πνμέθαζδ ημο Δθθδκζημφ ηναημφ ζημ 

ιέηςπμ, ακάβηαγε ηδ κεμζφζηαηδ αενμπμνία ζε ζοκεπείξ ιεηαζηαειεφζεζξ, 

δεδμιέκμο ηδξ ιζηνήξ αηηίκαξ δνάζδξ ηςκ πνχηςκ εθθδκζηχκ αενμπθάκςκ. 

Οζ απμζημθέξ πμο εηηεθέζηδηακ είπακ ΑΝΚ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ εέζεςκ ηαζ 

ηςκ ηζκήζεςκ ημο επενμφ, υιςξ μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ δεκ ανηέζηδηακ ζε 

αοηυ, αθθά πνδζζιμπμίδζακ ηαζ αοημζπέδζεξ αυιαεξ ηαηά ημο επενμφ. πςξ 

είδαιε, μ Αοδήξ, εηηζιά υηζ μζ αυιαεξ αοηέξ ήηακ ανηεηά απμηεθεζιαηζηέξ. Σμ 

αέααζμ είκαζ υηζ μζ υπμζεξ πθδνμθμνίεξ ιεηαθένεδηακ ζημ Δθθδκζηυ Γεκζηυ 

ηναηδβείμ ήηακ άιεζα αλζμπμζήζζιεξ βζα ηδ θήρδ απμθάζεςκ ζηναηδβζημφ 

παναηηήνα. Δπζπθέμκ, μζ οπμηοπχδεζξ αμιαανδζζιμί επενζηχκ εέζεςκ ηαζ 

ζηναηεοιάηςκ πνμηαθμφζακ πηχζδ ημο δεζημφ ημο επενμφ ηαζ ηυκςζδ ημο 

διέηενμο.  

  

 φιθςκα ιε ημκ Curlin J.S., ζημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, μ Λυπμξ 

Αενμπμνίαξ εηηέθεζε ημοθάπζζημκ 38 πηήζεζξ πενζθαιαάκμκηαξ ζε αοηέξ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ή ηαζ αμιαανδζζιμφ, νίρδξ εθμδίςκ ή θέζβ αμθάκ, 

αθθά ηαζ δμηζιαζηζηέξ πηήζεζξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ηαθήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ 
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πηδηζηχκ ιέζςκ. Ο Γάθθμξ ζοκηαβιαηάνπδξ ημο Μδπακζημφ, Crosson-

Duplessis, έβναρε ζηδκ ακαθμνά ημο βζα πμθζμνηία ημο Μπζγακίμο, υηζ μ 

Λυπμξ Αενμπμνίαξ εηηέθεζε 16 ακαβκςνζζηζηέξ πηήζεζξ. ιςξ ζημ δζάζηδια 

Ηακμοανίμο ηαζ Φεανμοανίμο 1913 δεκ ακαθένεηαζ ηάπμζα πηδηζηή 

δναζηδνζυηδηα, ακ ηαζ είκαζ πμθφ πζεακυ κα εηηεθέζηδηακ ηαζ ηυηε μνζζιέκεξ 

πηήζεζξ. Οζ Σμφνημζ ακέπηολακ ζημ Μπζγάκζ ιζα πνχηδ ιμνθή 

ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ, δ μπμία δεκ ήηακ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηή, θυβς 

ηδξ ιζηνήξ ζπεηζηήξ ειαέθεζαξ ηςκ υπθςκ. Πανά ηαφηα, ηαηάθενακ κα 

πνμηαθέζμοκ γδιζέξ ζηα εθθδκζηά αενμπθάκα ηαζ έηζζ κα ειπμδίζμοκ ηδκ 

απνυζημπηδ εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ ημοξ, εκχ ακαθένεηαζ ηαζ ηναοιαηζζιυξ 

πεζνζζημφ 141 . ημ πθαίζζμ αοηυ εα πνέπεζ κα ημκζζηεί δ ηυθιδ ηαζ μ 

εκεμοζζαζιυξ πμο επέδεζλακ μζ Έθθδκεξ πνςημπυνμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ 

Βαθηακζημφ Πμθέιμο, ζηδ Μαηεδμκία, ημ Αζβαίμ, ηαζ ηδκ Ήπεζνμ. 

 

 Ζ δνάζδ ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ έδςζε ημ έκαοζια ζε δζεεκέξ 

επίπεδμ, βζα ηδκ μοζζαζηζηυηενδ αλζμθυβδζδ ημο αενμπθάκμο ζημ εέαηνμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Ηδζαίηενα, δ δνάζδ ημοξ ζημ ιέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, έδεζλε υηζ 

αενμπθάκμ ιπμνμφζε κα ακηαπμηνζεεί ελίζμο ιε ηα πδδαθζμπμφιεκα 

αενυζηαηα ζηζξ απαζηήζεζξ ημο πμθέιμο. Δπίζδξ, έβζκε ηαηακμδηυ υηζ δ δνάζδ 

ηδξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ ήηακ απμηεθεζιαηζηή, ηαεχξ ηα αενμπθάκα 

βφνζγακ ζηδ αάζδ ημοξ δζάηνδηα απυ ηα πονά ηαζ ηα εναφζιαηα ηςκ 

επενζηχκ ηοθεηίςκ ηαζ πονμαυθςκ. Μάθζζηα, ακαθένεηαζ υηζ μζ Σμφνημζ βζα ημ 

ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμίδζακ αηυιδ ηαζ «εβηαζνμθθεβείξ» μαίδεξ, αολάκμκηαξ 

έηζζ  ηδκ ηνςηυηδηα ηςκ αενμπθάκςκ.  

 

Ζ ζηναηδβζηή επίδναζδ ηδξ κεμζφζηαηδξ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ, ήηακ 

αλζυθμβδ, υζμκ αθμνά ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνμφζε κα ιεηαθένεζ ζημ 

εθθδκζηυ ζηναηδβείμ βζα ημκ επενυ, ζε πμθφ ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ αμιαανδζζιχκ ηαηά ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ ηαζ 

ηςκ μπονχζεχκ ημο ήηακ ιζηνή, υιςξ είπε αλζμζδιείςηδ επίδναζδ ζημ δεζηυ 

ηςκ ακηίπαθςκ ζηναηεοιάηςκ, αθθά ηαζ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ. Οιμίςξ, δ 

νίρδ εθμδίςκ ή πνμπαβακδζζηζημφ οθζημφ είπε ακηίζημζπδ εεηζηή επίδναζδ 

                                                
141

 Curlin ζ. 307-308. 
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ζημοξ Έθθδκεξ έβηθεζζημοξ ηαημίημοξ ηςκ Ηςακκίκςκ. Οζ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηυπηεοζδξ ημο επενμφ ηαζ δζεφεοκζδξ πονμαμθζημφ ήηακ 

ζαθχξ απμηεθεζιαηζηέξ142.  

 

Ο Μμοημφζδξ επεζήιακε ηδκ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ παναηδνδηή ζημ 

αενμπθάκμ πμο πναβιαημπμζμφζε πμθειζηή επζπείνδζδ, ηαεχξ μ μδδβυξ 

αενμπυνμξ δεκ ιπμνμφζε κα εηηεθέζεζ ηαοηυπνμκα ηαζ παναηήνδζδ. ημ 

πθαίζζμ αοηυ, μ Έθθδκαξ αενμπυνμξ ηαηέβναρε υηζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

απμζημθήξ ακαβκχνζζδξ ιε ημκ Μςνασηίκδ, ζημκ «Ναοηίθμ», ήηακ πένακ ηςκ 

πνμζδμηχιεκςκ, ηαεχξ μ δεφηενμξ, ςξ παναηδνδηήξ, ηαηυνεςζε κα 

ζπεδζάζεζ ιε αηνίαεζα ηδ εέζδ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ πθμίςκ ημο ημονηζημφ 

ζηυθμο υπςξ ήηακ εθθζιεκζζιέκα ζημ Ναβανά. ιςξ, ηα ζηναηζςηζηά 

επζηεθεία ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ ηαζ ζδζαίηενα ηδξ Δθθάδαξ, δεκ είπακ αηυια 

πεζζεεί βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα επζπεζνδζζαηήξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο κέμο 

πθμο143. πςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Μμοημφζδξ, δ αενμπθμΐα ςξ 

οπδνεζία, ηδκ πενίμδμ αοηή, ήηακ ηεθείςξ ακμνβάκςηδ ηαζ δεκ ιπμνμφζε 

ηάπμζμξ κα πνμζδμηά ζδζαίηενα απμηεθέζιαηα144. 

 

  

                                                
142

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 53-54. 
143

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

 , ζ. 41-54, Βνμκηάηδξ, ζ. 174-6 ηαζ Βμβζαηγήξ, 2009, ζ. 284-6. 
144

 ΓΔ/ΓΗ, Φαη. 1622/Α/6, Γναθείμ Πμθειζηήξ Δηεέζεςξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΔΡΟΠΛΑΝΧΝ ΣΟΝ Α’ 

ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ (1914-1918) 

 

 Ζ Διιεληθά Πνιεκηθά Αεξνπνξέα κΫρξη ηελ εέζνδν ηεο ΔιιΪδαο 

ζηνλ Πόιεκν (1914-1917) 

 

 Μεηά ημ πέναξ ηςκ Βαθηακζηχκ Πμθέιςκ, δ εθθδκζηή ηναηζςηζηή 

Αενμπμνία, θυβς έθθεζρδξ πυνςκ πενζέπεζε ζε αδνάκεζα ηαζ ζηαζζιυηδηα. 

Θεζιζηά, έβζκακ ηάπμζεξ κμιμεεηζηέξ πνμζπάεεζεξ, μζ μπμίεξ υιςξ δεκ 

εομδχεδηακ. Αοηυ μδήβδζε ηδκ πθεζμρδθία ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ κα 

ιεηαηαπεμφκ ζηα χιαηα πνμέθεοζήξ ημοξ, ηαεχξ ακηζιεηχπζγακ ηδκ 

ανκδηζηή ζηάζδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ παναβυκηςκ ζε ηάεε πνμζπάεεζα 

εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ145 . ηδκ ηνίζζιδ αοηή πενίμδμ, μ θμπαβυξ Γδιήηνζμξ 

Καιπένμξ, ακέθααε ηδ δζμίηδζδ ημο Λυπμο Αενμπμνίαξ, ζημ Λειπέη ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ, υπμο οπήνπε δζαιμνθςιέκμ ηαηάθθδθμ πεδίμ 

πνμζβεζχζεςκ. Υάνδ ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημο, ζδνφεδηε εηπαζδεοηζηυ ηέκηνμ 

αενμπυνςκ, ιε ημκ ίδζμ δζμζηδηή ηαζ εηπαζδεοηή, πνδζζιμπμζχκηαξ ςξ ιέζα 

εηπαίδεοζδξ ηα οπμθείιιαηα αενμπμνζημφ οθζημφ ηςκ Βαθηακζηχκ Πμθέιςκ. 

Έηζζ, ηαηυνεςζε κα δζαηδνήζεζ έκα ιζηνυ πονήκα αενμπυνςκ. Απυ ημ 1915, 

δ Δθθδκζηή Κοαένκδζδ, αθέπμκηαξ ηδκ ελέθζλδ ημο πθμο ζηζξ πμθειζηέξ 

επζπεζνήζεζξ πμο δζελαβυηακ, πνμζπάεδζε κα ηδκ ακαζοβηνμηήζεζ. Έηζζ, ιε 

δζαηαβή ημο Τπμονβείμο ηναηζςηζηχκ, δ ηναηζςηζηή Αενμπμνία απέηηδζε 

ζφβπνμκμ μνβακςηζηυ πθαίζζμ ςξ «Αενμπμνζηή Τπδνεζία ηναημφ» ηαζ ηαθά 

ελμπθζζιέκμ ζοκενβείμ επζζηεοχκ. Πανάθθδθα, εβηνίεδηε ημκδφθζμ βζα ηδκ 

αεθηίςζδ ηαζ επζζηεοή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο αενμδνμιίμο. Κφνζα 

απμζημθή ηδξ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ ηναημφ ήηακ δ εηπαίδεοζδ 

ζπηάιεκμο ηαζ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ146. 

 

                                                
145

 Πνυηεζηαζ βζα ημ ΒΓ ηδξ 16
δξ

 Αοβμφζημο 1913, πμο απμηέθεζε ηδ αάζδ ίδνοζδξ 
πνμζςνζκμφ θυπμο αενμπυνςκ, πμο οπαβυηακ ζημ Μδπακζηυ ηαζ ακήηε ζημ Γ‟ χια 
ηναημφ Θεζζαθμκίηδξ. Με ημ Νυιμ 85/29-11-1913 (ΦΔΚ 4/12/13, Σ.247) μ θυπμξ οπήπεδ 
άιεζα ζημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ, μ μπμίμξ υιςξ μοδέπμηε ζοβηνμηήεδηε ςξ αενμπμνζηή 
ιμκάδα. Δπίζδξ, ιε ημ Νυιμ 178/13-4-1914 πνμαθέθεδηε δ απμζημθή αλζςιαηζηχκ 
ζπηαιέκςκ ηαζ ανπζηεπκζηχκ βζα εηπαίδεοζδ ζημ ελςηενζηυ, πςνίξ ηάπμζμ απμηέθεζια. ΓΔΑ, 
Συιμξ 1

μξ
, ζ. 62-63. 

146
 Πνυηεζηαζ βζα ηδ δζαηαβή 6435/19-10-1915, ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, ζ. 64. 



90 
 

 Ακηίεεηα, δ Ναοηζηή Αενμπμνία, είπε ελανπήξ ηδ ζηήνζλδ ημο Γεκζημφ 

Δπζηεθείμο Ναοηζημφ, πνμςεχκηαξ πνυβναιια εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ. Έηζζ, 

ζηα ιέζα ημο 1914, δ Ναοηζηή Αενμπμνία είπε άνηζα ηαηανηζζιέκα ζηεθέπδ ηαζ 

εφνοειδ μνβακςηζηή δμιή, πάνδ ζηζξ αηαηάαθδηεξ πνμζπάεεζεξ ημο 

ζδιαζμθυνμο Ανζζηείδδ Μςνασηίκδ ηαζ ηδκ αιένζζηδ ζοιπανάζηαζδ ημο 

ανπδβμφ ηδξ Βνεηακζηήξ ηναηζςηζηήξ απμζημθήξ ζηδκ Δθθάδα, καοάνπμο 

Mark Kerr 147 . Ο λέκμξ καφανπμξ ζοβηαηαθέβεηαζ ζε εηείκμοξ πμο 

ζοκεζδδημπμίδζακ κςνίξ ηδκ επζπεζνδζζαηή αλία ημο αενμπθάκμο βζα ημ 

Πμθειζηυ Ναοηζηυ ηαζ εαφιαγε ημκ Μςνασηίκδ, πανά ηδ ιεβάθδ δζαθμνά πμο 

είπακ ηυζμ ζε δθζηία υζμ ηαζ ζε ααειυ. Υάνδ ζηζξ εζζδβήζεζξ ημο Kerr, 

εβηνίεδηακ ημκδφθζα βζα ηδκ ηαηαζηεοή απαναίηδηςκ οπμδμιχκ ηαζ 

ανβυηενα βζα ηδ ζφζηαζδ χιαημξ Αενμπυνςκ ημο ΠΝ148. Ο Νυιμξ 257/2-5-

1914 ηαευνζγε γδηήιαηα ηαηάηαλδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ηςκ ζπηαιέκςκ ηαζ 

παναηδνδηχκ, ηδκ ίδνοζδ ζπμθείςκ βζα ημοξ αλζςιαηζημφξ ηαζ ζδζχηεξ 

αενμπυνμοξ, βζα ημοξ ιδπακζημφξ, αθθά ηαζ ηνία πεζναιαηζηά ενβαζηήνζα 

ηδθεθςημβναθίαξ, αενμδοκαιζηήξ ηαζ αζονιάημο – ηδθεβνάθμο. Δπζπθέμκ, 

δζεοεεηήεδηακ εέιαηα μκμιαζίαξ, υπςξ «Μμίνα» ηαζ «ιήκμξ», δ ζημθή ημο 

πνμζςπζημφ ηαζ άθθα δζμζηδηζηά εέιαηα. Ηδζαίηενα ζδιακηζηυ ζημζπείμ ήηακ δ 

πνμιήεεζα ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ιε κέα οδνμπθάκα149, ηνία εηπαζδεοηζηά 

ηαζ ηέζζενα ιαπδηζηά, πανά ηζξ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ ηδξ πχναξ. Σδκ 

εηπαίδεοζδ ηςκ πνχηςκ αενμπυνςκ ημο ΠΝ, ακέθααε μ Βνεηακυξ 

αενμπυνμξ, ακηζπθμίανπμξ Pizey150, ιε ηδ ζοκδνμιή ιζαξ μθζβμιεθήξ ηεπκζηήξ 

δφκαιδξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο αενμπμνζημφ ένβμο. ηδ ζοκέπεζα, ζδζχηεξ 

ηαηαηάπεδηακ ζηδ δφκαιδ ημο Ναοηζημφ Αενμπμνζημφ χιαημξ (ΝΑ), 

εκζζπφμκηαξ ημ ιζηνυ πονήκα αενμπυνςκ ημο ΠΝ. Σμ 1915, ζδνφεδηε ζημ 

Τπμονβείμ Ναοηζηχκ δ Δπζεεχνδζδ ημο Αενμπμνζημφ χιαημξ, πμο 

                                                
147

 Ο ίδζμξ μ καφανπμξ εηπαζδεφηδηε ιαγί ιε ημοξ πνχημοξ Έθθδκεξ αενμπυνμοξ, ζε δθζηία 
52 εηχκ. Μεηά απυ θίβμ ηαζνυ, απμιαηνφκεδηε απυ ηδκ Δθθάδα. Εάκκαξ Αθ., «Οζ Αεημί ημο 
Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 10-10-1929.  
148

 Πνυηεζηαζ βζα πέδζμ Νυιμο πμο ηαηαηέεδηε ζηδ Βμοθή ημκ Ηακμοάνζμ ημο 1914, «πενί 
εβηνίζεςξ πνμτπμθμβζζιμφ δζ‟ εηηεθέζεςξ ένβςκ εζξ Ναοηζηάξ Βάζεζξ» ηαζ ημ Νυιμ 257/2-5-
1914, «πενί ζοζηάζεςξ χιαημξ Αενμπυνςκ ημο Πμθειζημφ Ναοηζημφ», ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, ζ. 

72-73. 
149

 Σμ πνχημ εθθδκζηυ οδνμπθάκμ, ήηακ δχνμ ηςκ Δθθήκςκ ηδξ Αζβφπημο ηαζ ήηακ απυ ηα 
ηεθεζυηενα ηδξ επμπήξ. Ζ πνχηδ ζμαανή πνμζπάεεζα πνμιήεεζαξ οδνμπθάκςκ έβζκε πνμξ 
ημ ηέθμξ ημο 1914. Εάκκαξ Αθ., «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 25-9-1929. 
150

 Πέεακε ιεηά απυ θίβμ πνμκζηυ δζάζηδια. Εάκκαξ Αθ., «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο 
Σύπνο, 10-10-1929. 
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οπαβυηακ άιεζα ζημ Τπμονβείμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ Αενμπμνζηυ Σιήια, πμο 

απμηέθεζε ημ έηημ Σιήια ημο ΠΝ, ηαεχξ ιέπνζ ηυηε οπαβυηακ ζημ Σιήια 

Σμνπζθχκ. Δπίζδξ, ημκ Απνίθζμ ημο 1915, δ αενμπμνζηή δφκαιδ εκηάπεδηε 

επίζδια ζηδ ζφκεεζδ ημο ηυθμο, απμηεθχκηαξ ζδζαίηενδ δφκαιδ, 

εδναζχκμκηαξ ημ ΝΑ ζηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ζηεθεπχκ ημο ΠΝ151.  

 

 Τπυ ηδκ πίεζδ ηςκ πμθζηζηυ - ζηναηζςηζηχκ βεβμκυηςκ ημ Φεζκυπςνμ 

ημο 1915, ηδκ πανάδμζδ αιαπδηί ημο μπονμφ Ρμφπεθ ζηζξ Κεκηνζηέξ Γοκάιεζξ 

ηαζ ηδκ πανααίαζδ ηδξ εθθδκζηήξ μοδεηενυηδηαξ απυ ημοξ Άββθμ – Γάθθμοξ, 

πμο πναβιαημπμίδζακ απυααζδ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, μ Δθθδκζηυξ ηναηυξ 

οπμπνεχεδηε κα απμιαηνοκεεί απυ ηδκ Κεκηνζηή Μαηεδμκία. Έηζζ, δ ΑΤ 

ιεηαζηάειεοζε ζημ Ν. Αιφκηαζμ152 (υνμαζηξ) βζα ηνεζξ πενίπμο ιήκεξ153, ζηδ 

ζοκέπεζα ζηδ Λάνζζα154, υπμο άιεζα λεηίκδζε δ εηπαίδεοζδ ηςκ ζπηαιέκςκ 

ηαζ ηεπκζηχκ ηδξ ΑΤ ηαζ δζαηέεδηακ μζ απαναίηδημζ πυνμζ βζα ηδ δζαιυνθςζδ 

ημο αενμδνμιίμο ηαζ ηδκ αβμνά οθζημφ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ αενμπθάκςκ. 

Απυ ηδκ 1δ Δηπαζδεοηζηή εζνά (Δ) απμθμίηδζε ιυκμ μ θμπαβυξ 

Υαηγδγαθεζνίμο. Με ΒΓ λεηίκδζε δ θεζημονβία ηδξ 2δξ Δ, υιςξ μ απμηθεζζιυξ 

ηδξ πχναξ απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ Ακηάκη, ελάκηθδζακ ηα απμεέιαηα ηαοζίιμο 

ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ πηήζεζξ.  

 

 Οιμίςξ, μζ Βνεηακμί μνβακςηέξ απμπχνδζακ απυ ημ ΝΑ πνμξ ημ 

ηέθμξ ημο 1915, ελαζηίαξ ημο Δεκζημφ Γζπαζιμφ ηαζ ηδ δζαθςκία ημο Βεκζγέθμο 

ιε ημκ ααζζθζά Κςκζηακηίκμ, αθμφ μ πνςεοπμονβυξ οπμζηήνζγε ηδκ έλμδμ 

ηδξ Δθθάδαξ ζημκ πυθειμ ιε ημοξ οιιάπμοξ ηαζ μ ααζζθζάξ ήεεθε κα 

παναιείκεζ μοδέηενδ. Έηζζ πενζμνίζηδηε ηαζ ζπεδυκ αηυκδζε ημ αλζυθμβμ ένβμ 

πμο είπε ανπίζεζ κα επζηεθεί ημ ΝΑ, πανά ημ πενζμνζζιέκμ πνυκμ γςήξ ημο. 

Ο ηυηε Ανπδβυξ ηυθμο, καφανπμξ Π. Κμοκημονζχηδξ δζέηαλε υζμοξ 

                                                
151

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 75-77. 
152

 Γζαηαβή 1024/14-12-1915, ημο Τπμονβείμο ηναηζςηζηχκ. 
153

 Ο Οζημκμιάημξ ακαθένεζ υηζ ιεηαθένεδηε ζηδ Πημθειαΐδα, πμο είκαζ ανηεηά ημκηά ζημ 
Αιφκηαζμ. Λυβς ημο ιεβάθμο ορμιέηνμο, μ ηζκδηήναξ ημο αενμπθάκμο δεκ είπε ηδκ ίδζα 
απυδμζδ ηαζ έηζζ δεκ ιπμνμφζακ κα εηηεθεζημφκ εηπαζδεοηζηέξ πηήζεζξ, βεβμκυξ πμο 
μδήβδζε ημοξ εηπαζδεουιεκμοξ αλζςιαηζημφξ κα ζοκηάλμοκ πνςηυημθθμ ηζιήξ, ζημ μπμίμ 
γδημφζακ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο Καιπένμο απυ ηδ δζμίηδζδ, θυβς αηαηαθθδθυηδηαξ ηαζ 
δεζθίαξ. ηδ ζοκέπεζα οπέααθθακ αημιζηέξ παναζηήζεζξ απυ ηδκ Αενμπμνία. Οζημκμιάημξ 
Πέηνμξ, Ζ Διιεληθή Αεξνπνξία, Αοημέηδμζδ, Αεήκα, 1970, ζ. 25. 
154

 Γζαηαβή 2586/16-2-1916 ημο Τπμονβείμο ηναηζςηζηχκ. 
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εηπαζδεουιεκμοξ δεκ είπακ αηυιδ απμηηήζεζ δίπθςια αενμπυνμο κα 

επζζηνέρμοκ ζηζξ πνμδβμφιεκεξ επζζηαζίεξ ημοξ ιε απμηέθεζια κα 

παναιείκεζ ζημ ΝΑ ιυκμ έκαξ ιζηνυξ πονήκαξ ηεζζάνςκ αενμπυνςκ. Παν‟ 

υθα αοηά, θίβμ ανβυηενα, ιεηαηέεδηε πνμζςνζκά ζηδ Μμίνα Π. Φαθήνμο ιζα 

ζδιακηζηή δφκαιδ δμηίιςκ αενμπυνςκ πνμενπυιεκμζ απυ ημοξ ζδζχηεξ ηαζ 

έκαξ ζηακμπμζδηζηυξ ανζειυξ ηεπκζηχκ. Ζ πηδηζηή εηπαίδεοζδ μθμηθδνχεδηε 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ κοπηενζκέξ πηήζεζξ, απμζημθέξ θςημβνάθζζδξ ηαζ 

ζοκενβαζίαξ ηςκ οδνμπθάκςκ ιε ημκ ηυθμ, επζεέζεζξ ηαηά οπμανοπίςκ ηηθ. 

Σμ δε ηεπκζηυ πνμζςπζηυ είπε ηαηαθένεζ, πανά ηα πεκζπνά ιέζα, κα 

ελαζθαθίγεζ ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ ιέζςκ, ηαηαζηεοάγμκηαξ έθζηεξ, πθςηήνεξ, 

πηένοβεξ ηηθ, εκχ επζζηεφαγε ηαζ ηζξ υπμζεξ αθάαεξ πανμοζζάγμκηακ. ημ 

πθαίζζμ αοηυ, επίζδξ αλζυθμβεξ ήηακ ηαζ μζ εναζζηεπκζηέξ αζπμθίεξ ημο 

ακηζπθμζάνπμο Πακμονβζά ηαζ ημο ηαεδβδηή ημο Πακεπζζηδιίμο η. 

Υυκδνμο155. 

 

 Μεηά ηδκ εηδήθςζδ ημο Κζκήιαημξ ηδξ Δεκζηήξ Αιφκδξ ηαζ ηςκ 

Νμειανζακχκ156 (18 Νμειανίμο 1916), μζ δοκάιεζξ ηδξ Ακηάκη επέααθακ ημκ 

πενζμνζζιυ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ ηςκ εθθδκζηχκ ιμκάδςκ πμο πανέιεκακ 

πζζηέξ ζημκ ααζζθζά Κςκζηακηίκμ. Αοηυ είπε ςξ επαηυθμοεμ ηδκ εη κέμο 

ιεηαζηάειεοζδ ηδξ ΑΤ ζε εέζδ έλς απυ ημ Ναφπθζμ, ζημ παθζυ 

ζππμηνμθείμ, (ζδιενζκή Νέα Κίμξ)157. Πανάθθδθα, ιε ΒΓ158 ηαεμνίζηδηακ βζα 

πνχηδ θμνά μζ Πίκαηεξ Ονβάκςζδξ ηαζ Τθζημφ ηδξ ΑΤ ηαζ επέηνερε ηδκ 

εηπαίδεοζδ οπαλζςιαηζηχκ βζα ηδκ απυηηδζδ πηοπίμο πεζνζζηή. ημ ιεηαλφ, 

ημκ Οηηχανζμ ημο 1916, δ πθεζμρδθία ηςκ ζηεθεπχκ ημο ΝΑ ηάπεδηε ζημ 

πθεονυ ηδξ πνμζςνζκήξ Κοαένκδζδξ Δεκζηήξ Αιφκδξ πμο είπε ζοβηνμηήζεζ 

ζηδ Θεζζαθμκίηδ δ Σνζακδνία, Βεκζγέθμξ, Κμοκημονζχηδξ ηαζ Γαβηθήξ ηαζ 

                                                
155

 Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ εκχ ηδκ πενίμδμ εηείκδ είπακ αβμναζεεί εκκέα αενμζηάθδ, 
ηα επίζδια αζαθία ηδξ ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ είπακ ηαηαβνάρεζ ηδκ ηαηαζηνμθή 30, ςξ 
απμηέθεζια ηδξ επζζηεοήξ αοηχκ πμο είπακ ακαζονεεί απυ ηδ εάθαζζα. Εάκκαξ Αθ., «Οζ 
Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 10-10-1929. 
156

 ηζξ 16 Νμειανίμο 1916, μ Γάθθμξ ακηζκαφανπμξ Νηανηίγ κηο Φμονκέ, γήηδζε απυ ηδ 
ααζζθζηή ηοαένκδζδ ηςκ Αεδκχκ ηδκ πανάδμζδ πμθειζηχκ ζηαθχκ ηαζ άθθμο αιοκηζημφ 
οθζημφ, δ μπμία υιςξ ανκήεδηε κα οπαημφζεζ.  ηζξ 18 ημο ιδκυξ, μ Φμονκέ απμαίααζε 
3.000 Γάθθμοξ καφηεξ ζημ Φάθδνμ ηαζ ημκ Πεζναζά, μζ μπμίμζ ζοβηνμφζηδηακ ιε ημοξ 
θζθμααζζθζημφξ οκδέζιμοξ Δπζζηνάηςκ. ημηχεδηακ ή ηναοιαηίζεδηακ 194 λέκμζ ηαζ 82 
Έθθδκεξ, εκχ ζημηχεδηακ ηαζ 35 αεκζγεθζημί πμθίηεξ απυ ηδ δνάζδ ηςκ θζθμααζζθζηχκ 
επζζηνάηςκ. 
157

 Δβηφηθζμξ δζαηαβή 5381/6-12-1917, ημο Τπμονβείμο ηναηζςηζηχκ. 
158

 ΦΔΚ 49/ 23-3-1917, «Πενί ζπδιαηζζιμφ ηδξ εκ εζνήκδ Αενμπμνζηήξ οπδνεζίαξ ζηναημφ». 
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ηήνολε ημκ πυθειμ ζηζξ Κεκηνζηέξ Αοημηναημνίεξ 159. Μέζς Θάζμο, υπμο ήδδ 

είπε δδιζμονβδεεί αάζδ ηςκ Ναοηζηχκ Αενμπμνζχκ ηςκ οιιάπςκ, 

ζηάθεδηακ ζημ πςνζυ Ρςιακυ ηδξ Λήικμο, υπμο εβηαηαζηάεδηακ ιέζα ζημ 

ζπμθείμ. ηδ ζοκέπεζα ηαηαζηήκςζακ ζημ πχνμ ημο αενμδνμιίμο ηςκ 

οιιάπςκ, Marsh 160  (Μανξ) ζημ Μμφδνμ βζα εηπαίδεοζδ. Ζ πνμζςνζκή 

Κοαένκδζδ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ιε δζάηαβιά ηδξ απμθάζζζε ηδκ επακίδνοζδ 

ημο ΝΑ ηαζ ηδκ ηαηάηαλδ ζε αοηυ αλζςιαηζηχκ δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ βζα ηδκ 

ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ζε πεζνζζηέξ ηαζ παναηδνδηέξ161. 

 

 Ζ ηαηάθδρδ ηδξ Βμνείμο Ζπείνμο απυ ημοξ Ηηαθμφξ, ηδξ Θεζζαθίαξ ηαζ 

ανβυηενα ημο Ηζειμφ απυ ηζξ οιιαπζηέξ δοκάιεζξ, είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ 

εηενυκζζδ ημο Βαζζθζά Κςκζηακηίκμο, αθήκμκηαξ ζημ ενυκμ ημκ δεφηενμ βζμ 

ημο Αθέλακδνμ (Ημφκζμξ 1917), ηαζ ηδκ ακάθδρδ ηδξ δζαηοαένκδζδξ ηδξ 

πχναξ απυ ημκ Δθεοεένζμ Βεκζγέθμ. Σα βεβμκυηα αοηά είπακ ακηίηηοπμ ηαζ 

ζηδκ ΑΤ, υπμο ιένμξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ πνμζπχνδζακ ζημ ηναηυ ηδξ 

Δεκζηήξ Αιφκδξ ηαζ ζηάθεδηακ βζα εηπαίδεοζδ ζημ Μμφδνμ. Σα ζηεθέπδ αοηά 

ζοιιεηείπακ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ, ζημ πθαίζζμ ηδξ 

δνάζδξ ηδξ ζοιιαπζηήξ αενμπμνίαξ, έςξ υημο δ Δθθάδα εζζήθεε επίζδια (28 

Ημοκίμο 1917) ζημκ Πυθειμ ζημ πθεονυ ηςκ οιιάπςκ (Ακηάκη, Entente162).  

 

Ζ πνιεκηθά αμηνπνέεζε ηεο Αεξνπνξέαο  ζηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν 

 

 ηδκ ανπή ημο πμθέιμο, μζ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ ηςκ ακηίπαθςκ 

ζοκαζπζζιχκ, είπακ αζήιακηδ ζοιιεημπή ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ. Ζ 

Γαθθία, ημ 1914, ήηακ ζε εέζδ κα παναηάλεζ 216 αενμπθάκα ζηδκ πνχηδ 

βναιιή ηαζ 50 ζηα ιεηυπζζεεκ, ιε 220 άνηζα εηπαζδεοιέκμοξ πεζνζζηέξ. Ζ 

Βνεηακία, ακηίζημζπα είπε 84 αενμπθάκα ηαζ 120 πεζνζζηέξ. Ζ Γενιακία, ακ ηαζ 

ανπζηά επζηεκηνχεδηε ζηα πδδαθζμπμφιεκα αενυζηαηα ηφπμο Εέππεθζκ, 

                                                
159

 Ακ ηαζ ημ Τπμονβείμ ηςκ Ναοηζηχκ παναημθμοεμφζε ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηζξ ζογδηήζεζξ ηςκ 
ζηεθεπχκ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ιέζς ηαηαζηυπςκ, μ Μςνασηίκδξ ηαζ ιζα ιεβάθδ μιάδα 
ζηεθεπχκ επζαζαάζεδηακ ηδκ 13

δ
 επηειανίμο ζε θέιαμ απυ ημ Παθαζυ Φάθδνμ βζα κα 

πανμοζζαζεμφκ ζημκ ανπδβυ ηδξ ζοιιαπζηήξ αενμπμνίαξ ζημ Κεναηζίκζ ιε ζημπυ κα 
οπδνεηήζμοκ ηδκ Δθθάδα. Εάκκαξ, «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 11-10-1929. 
160

 Σμ υκμια δυεδηε απυ ηα έθδ πμο πθδιιφνζγακ ζηδ βφνς πενζμπή. Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, 
Διιεληθά Φηεξά, ζ. 83. 
161

 Πνυηεζηαζ βζα ηα δζαηάβιαηα ηδξ 12-10-1916 ηαζ 3-11-1916.  
162

«Δβηάνδζα οκεκκυδζδ» (Entente Cordiale) 
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πανάθθδθα δζέεεηε ηέζζενα Σάβιαηα Αενμπμνίαξ ηαζ είπε ανπίζεζ ηδκ 

ηαηαζηεοή αενμπθάκςκ ηαζ αενμπμνζημφ οθζημφ ζε βενιακζηά ενβμζηάζζα. Ζ 

Αοζηνμμοββανία, δζέεεηε ανπζηά 70 ιαπδηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά αενμπθάκα, 

βενιακζηήξ ηαζ εβπχνζαξ παναβςβήξ. Ζ Ρςζία δζέεεηε πάκς απυ 200 

αενμπθάκα, ζοιπαναβςβήξ ιε ηδ βαθθζηή εηαζνεία Gnome. Ζ Ηηαθία είπε ζε 

ελέθζλδ ηδ ζοβηνυηδζδ 12 ζημθίζηςκ αενμπθάκςκ, ιε επηά αενμπθάκα 

έηαζημξ, ζηαθζηήξ ηαηαζηεοήξ, εκχ ημ Βέθβζμ 40 αενμπθάκα βαθθζηήξ 

πνμέθεοζδξ ηαζ 60 άνηζα εηπαζδεοιέκμοξ πεζνζζηέξ ηαζ παναηδνδηέξ. ιςξ, 

μζ ακάβηεξ ημο πμθέιμο ήηακ ηενάζηζεξ, ιε απμηέθεζια ημκ Γεηέιανζμ ημο 

1915 δ Γαθθία κα δζαεέηεζ 1.300 αενμπθάκα ηαζ ημκ Οηηχανζμ ημο 1917 

4.000. οκμθζηά, ζηδ Γαθθία ηαηαζηεοάζηδηακ 51.000 αενμπθάκα ηαζ 92.000 

ηζκδηήνεξ αενμζηαθχκ. Ακηίζημζπα, δ Βνεηακία ηαηαζηεφαγε ζημ ηέθμξ ημο 

πμθέιμο, 4.000 αενμπθάκα ιδκζαίςξ163! 

 

 Οζ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ ηςκ πςνχκ πμο ζοιιεηείπακ ζημκ Α΄ 

Παβηυζιζμ Πυθειμ ήηακ εκζςιαηςιέκεξ ζημ ηναηυ Ξδνάξ ηαζ ημ Πμθειζηυ 

Ναοηζηυ. Λυβς ηςκ αηεθχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ αενμπθάκςκ εηείκδξ ηδξ 

επμπήξ, δεκ εεςνμφκηακ αλζυθμβα πμθειζηά ιέζα. ιςξ, ημ «ζπλερέο 

κέησπν» (continuous front), ιε ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδ ζηαηζηυηδηα ηςκ 

ακηίπαθςκ δοκάιεςκ, μδήβδζε ζηδκ εονφηενδ πνδζζιμπμίδζή ημοξ, ιε 

ζημπυ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ παιέκδξ εοεθζλίαξ ημο ζηναηεφιαημξ 164 . Ζ 

ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ πμο ζδιεζχεδηε, εκχ δζανημφζε μ πυθειμξ, επέηνερε 

ζημ αενμπθάκμ κα ακαθάαεζ απμζημθέξ δίςλδξ, αμιαανδζζιμφ ηαζ 

ακαβκχνζζδξ. Νέμζ ηφπμζ αενμπθάκςκ ιε ζζπονυηενμ ηζκδηήνα ηαζ 

ιεβαθφηενδ άηναηημ πανείπακ ηδ δοκαηυηδηα, κα ιεηαθένμοκ υθμ ηαζ 

ιεβαθφηενμ θμνηίμ αμιαχκ. Σμ 1914, ζηδκ ανπή ημο πμθέιμο, μ πεζνζζηήξ 

ένζπκε ηζξ αυιαεξ ιε ηα πένζα, υπςξ αοηυ βζκυηακ ζημοξ Βαθηακζημφξ 

Πμθέιμοξ. Χξ εη ημφημο, ηα απμηεθέζιαηα ήηακ πενζζζυηενμο ροπμθμβζημφ 

παναηηήνα. ηδ ζοκέπεζα, ημπμεεημφζακ αυιαεξ ηάης απυ ηδκ πηένοβα ηαζ δ 

άθεζή ημοξ βζκυηακ πεζνμηίκδηα. Πνμξ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο, έπμοιε ηα 

                                                
163

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

 , ζ. 55-58 ηαζ Κμκημβζάκκδξ Π., Γεκζηή Δπζζηυπδζζξ ημο Δονςπασημφ 
Πμθέιμο, εηδυζεζξ Παπαπαφθμο & ία, Αεήκα, 1919, ζ. 142.  
164

 Παθααμφγδξ Παζπάθδξ, «Σαηηζηή ηαζ ηναηδβζηή Υνήζδ ημο Αενμπθάκμο ηαηά ημκ Α‟ 
Παβηυζιζμ Πυθειμ ιε παναδείβιαηα ακαθμνάξ απυ ημ εθθδκζηυ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ», 
Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, Ηακ. – Μαν. 2016, ζ. 66. 
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πνχηα «ζηναηδβζηά» αμιαανδζζηζηά ιε ηνεζξ ηζκδηήνεξ, ηα μπμία ιεηέθενακ 

πμθφ ιεβαθφηενμ θμνηίμ αμιαχκ, ηςκ μπμίςκ δ άθεζδ βζκυηακ δθεηηνζηά. 

διακηζηέξ οπήνλακ μζ ελεθίλεζξ ηαζ ζημκ ζοβπνμκζζιυ ημο πμθοαυθμο ιε ηδκ 

έθζηα, βεβμκυξ πμο μδήβδζε ζηδ «βέκκδζδ» ημο ηαηαδζςηηζημφ, ημ 1915. To 

πνχημ ηαηαδζςηηζηυ αενμπθάκμ μθείθεηαζ ζημοξ Γενιακμφξ ιδπακζημφξ, μζ 

μπμίμζ ηαηαζηεφαζακ ημ αενμπθάκμ δίςλδξ «Fokker», ζε ζοκενβαζία ιε ημκ 

μιχκοιμ Οθθακδυ ζπεδζαζηή αενμπθάκςκ. Ήηακ ελμπθζζιέκμ ιε 

ιοδναθζμαυθμ Maxim, πμο έααθε δζά ιέζμο ηδξ έθζηαξ, εκχ είπακ αολήζεζ ηδκ 

ηαπφηδηα πθεφζδξ ημο. Οζ Γάθθμζ άνπζζακ κα πνδζζιμπμζμφκ ακηίζημζπμο 

νυθμο αενμπθάκα απυ ηζξ 10 Νμειανίμο ημο 1915165. 

 

ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, ημ αενυζηαημ έπαζε ηδκ 

πνςημηαεεδνία απυ ημ αενμπθάκμ ςξ ημ ηφνζμ εκαένζμ υπθμ. Λυβς ηδξ 

εοηζκδζίαξ ημο, απμηεθμφζε ημ ιέζμ πνμζαμθήξ ηςκ αενυζηαηςκ. Σα 

ηεθεοηαία πνδζζιμπμζήεδηακ απυ ημο Γενιακμφξ ηονίςξ ζηδ Βυνεζα 

Θάθαζζα, απυ ημ Γενιακζηυ Ναοηζηυ, υπμο ήηακ πζμ αζθαθή θυβς ηδξ 

απμοζίαξ επενζηήξ αενμπμνίαξ ηαζ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ.  

 

 Ο ανπζηυξ νυθμξ ημο αενμπθάκμο ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ ήηακ μζ 

πηήζεζξ Παναηήνδζδξ/ Ακαβκχνζζδξ, μζ μπμίεξ ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ημο 

πμθέιμο ααζίγμκηακ απμηθεζζηζηά ζηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ παναηδνήζεζξ ημο 

πεζνζζηή ή ημο αλζςιαηζημφ ημο Δπζηεθείμο ηαζ ζε υζεξ άθθεξ πθδνμθμνίεξ 

ζοβηναημφζε ημ πθήνςια ημο αενμπθάκμο δζα ικήιδξ. Ακηζηεζιεκζηυξ 

ζημπυξ ηςκ απμζημθχκ ήηακ δ θήρδ πθδνμθμνζχκ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ημο 

εδάθμοξ, ημ αιοκηζηυ ζπέδζμ ημο επενμφ, ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο, ηζξ 

βναιιέξ ακεθμδζαζιμφ ημο ηαζ ηδκ εκενβδηζηυηδηα ημο επενζημφ 

πονμαμθζημφ 166 . Απυ ηα ηέθδ ημο 1914 ηαζ ιεηά, δ πνυμδμξ πμο 

ζοκηεθέζηδηε ζηδκ αενμθςημβνάθζζδ ηαζ ηδκ αζφνιαηδ ηδθεβναθία επέηνερε 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ πνήζδ ημοξ. Γζα ημκ ίδζμ ζημπυ πνδζζιμπμζμφκηακ 

ηαζ ηα «αζπιάθςηα» (drachen) αενυζηαηα, ηα μπμία είπακ ημ πθεμκέηηδια ηδξ 

δζανημφξ παναηήνδζδξ –εθ‟ υζμκ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ημ επέηνεπακ- ηαζ ηδξ 

                                                
165

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ.179. 
166

 Σμ αενμπθάκμ ήδδ απυ ηδκ ανπή ημο πμθέιμο απμηθήεδηε «Οθεαθιυξ ημο ηναηδβμφ», 
Βνμκηάηδξ Διι., «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ, Μένμξ ΗΗΗ», Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, 
η. 11 , Ημφθζμξ 1934, ζ.178. 
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άιεζδξ επζημζκςκίαξ ιε εκζφνιαηδ ηδθεθςκζηή βναιιή. Λυβς ηδξ 

ηνςηυηδηάξ ημοξ, πνμζηαηεφμκηακ απυ επίβεζα ακηζαενμπμνζηή άιοκα ηαζ 

απυ αενμπθάκα δίςλδξ167. 

 

 Πανάθθδθα, ηα αενμπθάκα εηηεθμφζακ απμζημθέξ ζοκδέζιμο ιε ημ 

πεγζηυ, ιεηαθένμκηαξ αλζςιαηζημφξ ημο Δπζηεθείμο ηαζ απμζημθέξ 

παναηήνδζδξ αμθήξ πονμαμθζημφ, υπμο ιε θςημβναθζηέξ θήρεζξ ηςκ 

επενζηχκ ζηυπςκ ηαζ ηδ πνήζδ αζφνιαηδξ ηδθεβναθίαξ, ηαηεφεοκακ ηδ αμθή 

ημο θίθζμο πονμαμθζημφ, ηυζμ ηδξ Ξδνάξ υζμ ηαζ ημο ηυθμο. Δκδεζηηζηά, δ 

εηζηναηεία ηδξ Καθθίπμθδξ (Απνίθζμξ 1915 - Ηακμοάνζμξ 1916) εκακηίμκ ηςκ 

Σμφνηςκ, μζ μπμίμζ είπακ ζοιιαπήζεζ ιε ηζξ Κεκηνζηέξ Αοημηναημνίεξ 168 , 

ζδιαημδμηεί ηδκ έκανλδ απυ ημοξ Βνεηακμφξ ηςκ αενμπμνζηχκ επζπεζνήζεςκ 

ζημκ εονφηενμ εθθαδζηυ πχνμ, ζηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο. 

ιςξ, δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ηυηε ανεηακζηχκ αενμπθάκςκ ήηακ 

πενζμνζζιέκδ, θυβς ηδξ ιζηνήξ αλζμπζζηίαξ ηςκ ηζκδηήνςκ ημοξ, ηδξ 

πνμαθδιαηζηήξ αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ απεζνίαξ ζοκενβαζίαξ 

αενμζηαθχκ παναηήνδζδξ ηαζ πμθειζηχκ ζηαθχκ επζθακείαξ. Ηδζαίηενα, μ 

ιδ έβηαζνμξ εκημπζζιυξ ηςκ κανηχκ πμο είπακ πμκηίζεζ μζ Σμφνημζ πνζκ ηδκ 

ηεθζηή πνμζπάεεζα δζάπθμο ηςκ ηεκχκ απυ ημκ άββθμ-βαθθζηυ ζηυθμ, 

εεςνήεδηε ημ απμημνφθςια ηδξ απμηοπίαξ ηςκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ηδκ 

πενίμδμ εηείκδ. ιςξ, δ πνυμδμξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ ειπεζνίαξ 

ημο ζηναηεφιαημξ, μδήβδζε ζηδκ άιαθοκζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ. Υάνδ ζηδκ 

εθεφνεζδ ημο «θώδηθα ξνινγηνύ»169 αεθηζχεδηε δ ηαηεφεοκζδ ηςκ πονχκ 

ημο πονμαμθζημφ, ηαζ δ ακαβκχνζζδ ααζίζηδηε ζηδ θςημβνάθζζδ, 

δζμνεχκμκηαξ ηζξ υπμζεξ ακαηνίαεζεξ ζημοξ πάνηεξ ηδξ επμπήξ. 

 

 Ζ εββφξ αενμπμνζηή οπμζηήνζλδ ηςκ δοκάιεςκ ημο ηναημφ Ξδνάξ, 

εηδδθχεδηε άιεζα, ςξ πανάθθδθδ δνάζδ ηςκ ακαβκςνζζηζηχκ αενμζηαθχκ 

                                                
167

Κμκημβζάκκδξ Π., ζ.143-147. 
168

ηναηδβζηυξ ΑΝΚ ήηακ δ ελμοδεηένςζδ ηδξ Σμονηίαξ ιε ζημπυ ηδκ απμδέζιεοζδ 
νςζζηχκ ζηναηεοιάηςκ απυ ημκ Καφηαζμ ηαζ δ πνμχεδζή ημοξ ζε άθθα ιέηςπα, δ 
απμηαηάζηαζδ ηδξ (αιθίδνμιδξ) βναιιήξ εθμδζαζιμφ Βνεηακίαξ, Γαθθίαξ ηαζ ηζανζηήξ 
Ρςζίαξ ηαζ μ πεζεακαβηαζιυξ ηδξ Βμοθβανίαξ, χζηε ζηδ πεζνυηενδ πενίπηςζδ κα ηναηήζεζ 
μοδέηενδ ζηάζδ ηαζ ζηδκ ηαθφηενδ κα ηαπεεί ζημ πθεονυ ηδξ Ακηάκη. Παθααμφγδξ, Δζληθέο 
Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 67. 
169

 Πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ D.S. Lewis, αλζςιαηζηυ ημο Βαζζθζημφ Ηπηάιεκμο χιαημξ 
(RFC). Παθααμφγδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 68. 
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ηαζ είπε ιεβάθδ επίδναζδ ζημ δεζηυ ηςκ ακηζιαπυιεκςκ δοκάιεςκ. Ήηακ δε 

απμηεθεζιαηζηυηενδ υηακ ηα αενμπθάκα επζπεζνμφζακ ζε φρδ ηάης ηςκ 1200 

ιέηνςκ, ηαεχξ είπακ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα αμθήξ, ηαζ ζοκδοάγμκηακ ιε αμθέξ 

ημο πμθοαυθμο ημο αενμπθάκμο ηαηά ημο ακηίπαθμο ζηναηεφιαημξ, ηςκ 

εθμδζμπμιπχκ ηαζ ηςκ θαθάββςκ ημο ηηθ 170 . Απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ 

ζδιεζχεδηακ ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ημο Αζβαίμο, ζηδκ εηζηναηεία ηδξ 

Καθθίπμθδξ. Αενμπθάκα ηδξ 3δξ Μμίναξ ηδξ Βαζζθζηήξ Ναοηζηήξ 

Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ (RNAS) επζπεζνμφζακ δζανηχξ, απυ ηδκ Σέκεδμ ηαζ 

έπεζηα απυ ηδκ Ίιανμ, εηηεθχκηαξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, δζεφεοκζδξ 

πονχκ πονμαμθζημφ ηαζ αμιαανδζζιμφ. Ζ ανεηακζηή αενμπμνζηή δφκαιδ 

ένζλε ζοκμθζηά 1.155 αυιαεξ, αάνμοξ 27 ηυκςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αζήιακηδ 

επενζηή αενμπμνζηή δνάζδ171.  

 

 ηακ ημκ Οηηχανζμ ημο 1915 δ Βμοθβανία επζηέεδηε αζθκζδζαζηζηά ζηδ 

εναία, ημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ιεηαημπίζηδηε ζηαδζαηά ζηδ Μαηεδμκία ηαζ 

ηδ Θνάηδ. Συηε ζημπμπμζήεδηακ απυ ηζξ οιιαπζηέξ αενμπμνίεξ 

ζοβηεκηνχζεζξ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ, ηέκηνα δζμίηδζδξ ηαζ εθμδζαζιμφ, 

πονμαυθα ηαζ μπονςιαηζηέξ εέζεζξ, θζιάκζα, πθμία, αενμδνυιζα, βέθονεξ ημο 

μδζημφ ηαζ ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο, αηυιδ ηαζ δ βεςνβζηή παναβςβή. 

Ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ ήηακ δ ηαηαζηνμθή ημο δζηηφμο ακεθμδζαζιμφ ηςκ 

Βμοθβάνςκ, μζ μπμίμζ ιε ηδ ζοκδνμιή ηαζ βενιακζηχκ δοκάιεςκ είπακ 

εζζαάθεζ ηαζ ηαηαθάαεζ ηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία.  

 

 ηζξ 21 Ημοκίμο 1915 έβζκε δ πνχηδ απυπεζνα αμιαανδζζιμφ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημοξ οιιάπμοξ, δ μπμία υιςξ απέηοπε ελαζηίαξ 

αθάαδξ πμο πανμοζζάζηδηε ζημ αενμπθάκμ πμο επζπεζνμφζε. Σδκ Άκμζλδ ημο 

1916 βαθθζηά αενμπθάκα αμιαάνδζζακ ζηυπμοξ ζηδκ πενζμπή ηδξ υθζαξ, 

εκχ απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ ιζηηυξ ζπδιαηζζιυξ αενμπθάκςκ172 αμιαάνδζζε ηδκ 

πυθδ ηδξ Ξάκεδξ. ηυπμξ ηςκ ηεθεοηαίςκ αενμπθάκςκ ήηακ μ Γενιακυξ 

δζμζηδηήξ ηςκ δοκάιεςκ ηδξ Μαηεδμκίαξ, ζηναηδβυξ Mackensen, ηαεχξ μζ 

φιιαπμζ εηηζιμφζακ υηζ ηοπυκ εάκαηυξ ημο εα άθθαγε ηα δεδμιέκα ηδξ 

                                                
170

 Κμκημβζάκκδξ Π., ζ.163-164. 
171

 Παθααμφγδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 68-69. 
172

 Ο ζπδιαηζζιυξ απμηεθμφκηακ απυ 17 αμιαανδζζηζηά Voisin ζοκμδεουιεκα απυ ηέζζενα 
ηαηαδζςηηζηά Nieuport 10, Παθααμφγδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 70. 
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ακηζπανάεεζδξ. Απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ 

άθθςκ ημονηζηχκ πυθεςκ, πναβιαημπμζήεδηακ ημκ Ημφκζμ ημο 1917, εκακηίμκ 

ζηυπςκ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ, υπςξ ημ βενιακζηυ ηαηαδνμιζηυ Goeben, ημ 

Τπμονβείμ Πμθέιμο η.ά.173 

 

 Σα αμιαανδζζηζηά ηδξ επμπήξ ήηακ αανφηενα απυ ηα αενμπθάκα 

δζχλεςξ, βζαηί έπνεπε κα ιεηαθένμοκ ηαφζζιμ ηαζ αυιαεξ, χζηε κα αολήζμοκ 

ηδκ αηηίκα δνάζδξ ημοξ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ απμζημθχκ πμο 

εηηεθμφζακ. Μάθζζηα, είπακ δζαπςνίζεζ ηζξ Μμίνεξ αενμζηαθχκ ζε αοηέξ πμο 

εηηεθμφζακ αμιαανδζζιμφξ διενήζζμοξ ηαζ κοπηενζκμφξ, πάκηα αέααζα ιε 

ημοξ πενζμνζζιμφξ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, θυβς έθθεζρδξ ηαηάθθδθςκ 

ιδπακζζιχκ πθμήβδζδξ. Ζ αηηίκα δνάζδξ ημοξ, δεκ λεπενκμφζε ηα 700-800 

πθι. Αοηυξ ήηακ μ θυβμξ πμο δεκ αμιαανδίζηδηε ημ Βενμθίκμ απυ ηδ 

ζοιιαπζηή αενμπμνία. Ακηίεεηα, ημ Πανίζζ, ηαεχξ ανζζηυηακ ημκηά ζηδκ 

βναιιή ημο Γοηζημφ Μεηχπμο, αμιαανδίζηδηε απυ ημοξ Γενιακμφξ βζα 70 

διένεξ, ιε απμηέθεζια κα πάζμοκ ηδ γςή ημοξ 266 πμθίηεξ ηαζ κα 

ηναοιαηζζημφκ άθθμζ 603. Ο ιζηνυξ ανζειυξ εοιάηςκ, μθείθμκηακ ζηδκ πμθφ 

ηαθή παεδηζηή αενάιοκα πμο είπακ ακαπηφλεζ μζ Γάθθμζ, υπςξ δ έβηαζνδ 

πνμεζδμπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ ιε ζεζνήκεξ, δ φπανλδ ηαηαθοβίςκ, αθθά ηαζ δ 

εκενβή ακηζαενμπμνζηή άιοκα, πμο απμηεθμφκηακ απυ 200 πονμαυθα πμο 

έααθακ ηαηά ηςκ εκαένζςκ επενχκ. Μάθζζηα, ακαθένεηαζ υηζ ήηακ ηυζμ 

ζζπονή δ επίδναζδ ηδξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ ημο Πανζζζμφ ζημ δεζηυ ηςκ 

επζηζεέιεκςκ Γενιακχκ πεζνζζηχκ αμιαανδζζηζηχκ, πμο ιυκμ έκα ιζηνυ 

πμζμζηυ, ηδξ ηάλεςξ ημο 10% πνμζέββζγε ημ ζηυπμ. Δπζπθέμκ, θυβς ηαζ ηδξ 

εββφηδηαξ ηςκ βενιακζηχκ ζηναηεοιάηςκ, πναβιαημπμζήεδηε ιενζηή 

εηηέκςζδ ηςκ Πανζζίςκ. Οζ ακηίζημζπμζ διενήζζμζ αμιαανδζζιμί, είπακ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ ακηίπαθδ αενμπμνία δζχλεςξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ 

αμιαανδζζιχκ ηδξ ζοιιαπζηήξ αενμπμνίαξ εκακηίμκ ιεβάθςκ αζμιδπακζηχκ 

βενιακζηχκ ηέκηνςκ, υπςξ ηςκ Manheim ηαζ Ludwigshaffen πμο 

ηαηαζηεφαγακ πδιζηά αένζα, ήηακ πεκζπνά. Χζηυζμ, είπακ επίδναζδ ζημ δεζηυ 
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 Παθααμφγδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 71. 
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ημο πνμζςπζημφ πμο ενβαγυηακ ζηα ενβμζηάζζα, παναηςθφμκηαξ ημ ένβμ 

ημοξ174.  

 

 Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 1917, ηαηέθεαζε ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ, ιία 

ιμκάδα «ζηναηδβζημφ» αμιαανδζζιμφ ηδξ βενιακζηήξ αενμπμνίαξ, δ 

Kampfgeschwader I ιε δφκαιδ 25 πενίπμο δζηζκδηήνζςκ αμιαανδζζηζηχκ ηαζ 

10 ηαηαδζςηηζηχκ ζοκμδείαξ 175 . ηζξ 26 Φεανμοανίμο 1917, δ ιμκάδα 

λεηίκδζε ηδκ επζπεζνδζζαηή ηδξ δνάζδ ζηδ Μαηεδμκία, αμιαανδίγμκηαξ ημ 

αενμδνυιζμ ηδξ Γμνβυπδξ. Ο αμιαανδζζιυξ είπε απυθοηδ επζηοπία αθμφ 

ηαηέζηνερε υθα ζπεδυκ ηα αενμπθάκα ηδξ 385δξ Γαθθζηήξ Μμίναξ 

ελμοδεηενχκηαξ έηζζ μθμηθδνςηζηά ηδκ επενζηή αοηή δφκαιδ. Σμ ίδζμ 

απυβεοια ηα αενμπθάκα ηδξ Kampfgeschwader I αμιαάνδζζακ ημ 

αενμδνυιζμ ηδξ Βνεηακζηήξ 47δξ Μμίναξ ζημκ Αδ-Γζάκκδ, θμκεφμκηαξ επηά 

άκδνεξ. Σδκ επμιέκδ επέδναιακ ηαηά ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, πνμζαάθθμκηαξ 

ζηναηζςηζημφξ ηαηαοθζζιμφξ, ηέκηνα εθμδζαζιμφ, απμεήηεξ πονμιαπζηχκ ηαζ 

ηαοζίιςκ αθθά ηαζ ημ ζηναηζςηζηυ κμζμημιείμ. Οζ κεηνμί ηαζ μζ ηναοιαηίεξ 

απυ αοηυκ ημ αμιαανδζζιυ λεπέναζακ ημοξ 330. ηζξ 12 Μανηίμο, ηα 

βενιακζηά αμιαανδζζηζηά πηφπδζακ ηδκ πενζμπή ηδξ ηφδναξ (Vertekop), ιε 

απμηέθεζια δ 2δ εναζηή ηναηζά κα πάζεζ ηα ιζζά απμεέιαηα πονμιαπζηχκ 

ηδξ. Οζ άρμβμζ ζπδιαηζζιμί ηςκ βενιακζηχκ αενμζηαθχκ πνμηαθμφζακ δέμξ 

ηαζ ηνυιμ ζηζξ ζοιιαπζηέξ δοκάιεζξ. Γζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ απεζθή ηςκ 

αμιαανδζζηζηχκ ηδξ Kampfgeschwader I, ζηδ Μαηεδμκία, μζ Βνεηακμί 

ζοβηνυηδζακ ζηα ιέζα Μανηίμο 1917 ιζα ζφκεεηδ Μμκάδα ιε ηαηαδζςηηζηά 

αενμζηάθδ ηςκ Μμζνχκ 17 ηαζ 47 ηαζ ηδξ κεμζφζηαηδξ Μμίναξ Δ ηδξ 

Βαζζθζηήξ Ναοηζηήξ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ. Δπνυηεζημ βζα ιζα απυ ηζξ 

πνχηεξ αενμπμνζηέξ ιμκάδεξ ζημκ ηυζιμ πμο απμηεθμφκηακ απυ 

αενμπυνμοξ ηαζ αενμπθάκα ηδξ ηναηζςηζηήξ ηαζ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ. 

Ακάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ ζημ Γοηζηυ Μέηςπμ χεδζακ ζηε ζπλΫλσζε ησλ δύν 

Αεξνπνξηώλ θαη ηε δεκηνπξγέα ηεο RAF, ηνλ Απξέιην ηνπ 1918.  

 

                                                
174

 Κμκημβζάκκδξ, ζ. 153-165. 
175

 Ήηακ AEG.III/.IV, Rumpler G.II, Friedrichshafen G.III, Gotha ηαζ Halberstadt D.II ηαζ 
Albatross C.VII ακηίζημζπα. 
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Ζ εκαένζα ιάπδ ιεηαλφ ηςκ πεζνζζηχκ ηαηαδζςηηζηχκ αενμπθάκςκ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδκ ακχκοιδ ιαγζηή ζθαβή ηςκ πενζαίςκ δοκάιεςκ, δζαηνίκεηαζ 

απυ ιζα ζζπονή πνμζά ζππμηζζιμφ176 ακ ηαζ μζ ιάπεξ πμο δζελάβμκηακ ήηακ 

ακεθέδηεξ. ε αοηέξ ειπθέημκηακ δεηάδεξ έςξ ηαζ εηαημκηάδεξ αενμζηαθχκ 

ηαζ θυβς ηδξ ζθμδνυηδηαξ ηαζ ηδξ θφζζαξ ιε ηδκ μπμία πμθειμφζακ μζ 

πζθυημζ, μκμιάζηδηακ «ηοκμιαπίεξ» («dog fighting‟s»)177. 

 

 Ανπζηά μζ εκαένζεξ ειπθμηέξ ήηακ ιεηαλφ ιειμκςιέκςκ αενμζηαθχκ, 

υιςξ πνμξ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο επζπεζνμφζακ ιαγζηά, ζε ζπδιαηζζιμφξ 

αενμζηαθχκ οπυ εκζαία δζμίηδζδ, ιε εθεδνζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ημζκή ακηίθδρδ 

ημο ΑΝΚ, εεςνχκηαξ επζαεαθδιέκδ ηδ πνήζδ ημο εκαένζμο υπθμο ηαηά 

ιάγα. Πναβιαηζηυ ειπυδζμ πανέιεκε δ αζφνιαηδ επζημζκςκία, δ μπμία 

πενζυνζγε ημκ ανζειυ ηςκ αενμπθάκςκ ημο ζπδιαηζζιμφ, ηαεχξ ήηακ 

αιθζζαδηήζζιδ δ δοκαηυηδηα ιεηααίααζδξ ηνίζζιςκ μδδβζχκ ηαηά ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ. Έηζζ, δ δζάηαλδ ιάπδξ ηςκ ζπδιαηζζιχκ 

αενμζηαθχκ ήηακ πνμζοιθςκδιέκδ απυ ημ έδαθμξ. Έκαξ απυ ημοξ 

πνχημοξ Γενιακμφξ δζχηηεξ, μ Oswald Boelcke, είκαζ μ αενμπυνμξ πμο 

εεζιμεέηδζε ημοξ ηακυκεξ ηδξ εκαένζαξ ιάπδξ (Dicta Boelcke). ημ πθαίζζμ 

αοηυ, έπμοιε βζα πνχηδ θμνά ηδκ ζοβηνυηδζδ ελεζδζηεοιέκςκ ιμζνχκ, 

δίςλδξ, ακαβκχνζζδξ, αμιαανδζζιμφ ηηθ. Ο ίδζμξ ήηακ δζμζηδηήξ ηδξ πζμ 

επίθεηηδξ Μμίναξ δίςλδξ, πμο απανηζγυηακ απμηθεζζηζηά απυ Άζζμοξ178. Σμ 

1916, μ Boelcke ζημηχεδηε ζε αενμιαπία ηαζ ημκ δζαδέπηδηε ζηδ δζμίηδζδ μ 

Manfred von Richthofen, βκςζηυξ ςξ μ «Κυηηζκμξ Βανχκμξ». Πνυηεζηαζ βζα 

ημκ πζμ δζάζδιμ δζχηηδ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο ιε ηζξ πενζζζυηενεξ 

ηαηαννίρεζξ (80) μ μπμίμξ είπε εηπαζδεοηεί απυ ημκ Boelcke . Ζ Μμίνα ζηδκ 

μπμίμ ήηακ δζμζηδηήξ ήηακ δ 11δ Μμίνα Γίςλδξ (Jasta 11), δ μπμία έιεζκε ζηδκ 

ζζημνία ςξ «Flying Circus» ή «Circus of Richthofen»179. 

                                                
176

 Οζ πεζνζζηέξ ηςκ ηαηαδζςηηζηχκ αενμπθάκςκ απμηημφζακ ρεοδχκοια ηαζ πνμζςπζηά 
ειαθήιαηα ημζιμφζακ ηα αενμζηάθδ ημοξ, πμο πανέπειπακ ζηδκ επμπή ηδξ ζππμζφκδξ. 
Παθααμφγδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 71. 
177

 Κμκημβζάκκδξ, ζ. 165. Ο υνμξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα αζχκεξ βζα κα πενζβνάρεζ ιζα ιάπδ 
ζχια ιε ζχια, ιζα άβνζα, βνήβμνδ ιάπδ ακάιεζα ζε δφμ ή πενζζζυηενμοξ ακηζπάθμοξ. Βθ. 
ηαζ War Slang: American Fighting Words and Phrases Since the Civil War. 
178

 Άζζμξ: Γζχηηδξ μ μπμίμξ έπεζ επζαεααζςιέκεξ ημοθάπζζημκ ηέζζενεζξ ηαηαννίρεζξ. 
179

 Σμ υκμια «ζππμδνυιζμκ» ή «circus» δυεδηε απυ ημοξ Βνεηακμφξ, θυβς ηδξ πμθφπνςιδξ 
ααθήξ ηςκ αενμπθάκςκ ημο Richtofen, υπςξ δδθαδή μζ ηθυμοκ ή θυβς ηςκ εκηοπςζζαηχκ 
αηνμααηζηχκ εθζβιχκ πμο εηηεθμφζακ ηα αενμπθάκα ζηδ δζάνηεζα ηςκ αενμιαπζχκ πμο 
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Ζ ναβδαία ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηα ιαεήιαηα ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ πνυκςκ ημο πμθέιμο, είπακ μδδβήζεζ ηζξ ακηίπαθεξ 

Αενμπμνίεξ, κα εηηεθμφκ απμζημθέξ απυ ιζηημφξ ζπδιαηζζιμφξ 

αμιαανδζζηζηχκ ηαζ ηαηαδζςηηζηχκ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ 

ζζπονή ακηίπαθδ αενμπμνζηή δφκαιδ δζχλεςξ ηαζ ηδκ ζζπονή ακηζαενμπμνζηή 

άιοκα180. Έλζ ιήκεξ πνζκ ηδ ηαηάπαοζδ ηςκ επενμπναλζχκ (Μάζμξ 1918), μζ 

Γενιακμί ακέπηολακ ιζα εκαένζα Μμκάδα, δ μπμία απμηεθμφκηακ απυ δφμ ή 

πενζζζυηενεξ Μμίνεξ, δδθαδή απυ 40 έςξ 50 αενμπθάκα, ηα μπμία 

ιεηέααζκακ ζημοξ ημιείξ ημο ιεηχπμο πμο εα οπήνπε εκενβή βενιακζηή 

δνάζδ. Πμθοάνζειεξ ειπθμηέξ αοηχκ ηςκ δοκάιεςκ ιε ακηίζημζπεξ 

ανεηακζηέξ, δζελήπεδζακ απυ ημκ Ημφκζμ ημο 1918 ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο, 

ιε ζδιακηζηυηενεξ ηδκ 1, 2, 12 Ημοκίμο ηαζ ηδκ 6δ επηειανίμο. Ζ δζάηαλδ ηςκ 

ανεηακζηχκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ήηακ ζε ζπδιαηζζιυ ιάπδξ, υπμο 

πνμδβμφκηακ αενμπθάκα ηφπμο Camel ςξ ηα πθέμκ εοέθζηηα ζε φρμξ 3700 

ιέηνα, αημθμοεμφζε δ άθθδ Μμίνα ζηα 4300 ηαζ ηέθμξ ζηα 4900 δ ηεθεοηαία 

ιε αενμπθάκα ζοκήεςξ Bristol ή Scout Experimental 5 (S.E.5), πμο ημ 1918 

ήηακ ηα πζμ απανπαζςιέκα πμο δζέεεηακ μζ Βνεηακμί. Ζ ηαηαηυνοθδ δζάηαλδ 

ιάπδξ ηςκ εκαενίςκ δοκάιεςκ επέηνεπε ημκ αζθκζδζαζιυ ιζαξ επενζηήξ 

Μμίναξ, δ μπμία ζοκήεςξ εζηίαγε ζηζξ δοκάιεζξ πμο ανίζημκηακ ζε 

παιδθυηενμ επίπεδμ. Σμ απμηέθεζια ήηακ κα δέπεηαζ ηδκ επενζηή επίεεζδ 

απυ ρδθά ηαζ απνμεζδμπμίδηα, ιε ζδζαίηενα ιεβάθεξ απχθεζεξ αενμπθάκςκ 

ηαζ πεζνζζηχκ. Οοζζαζηζηά, ζηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο δεκ 

εθανιυζηδηε πμηέ δ ανπή ηδξ ιάγαξ ηαζ μζ Μμίνεξ πμο 

αθθδθμτπμζηδνίγμκηακ, είπακ ςξ ηφνζμ ΑΝΚ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ πενζαίςκ 

επζπεζνήζεςκ181.  

 

 ημ Δθθδκζηυ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ (Μαηεδμκία, Θνάηδ, Αζβαίμ), μζ 

επζηοπίεξ ηςκ Γενιακχκ δζςηηχκ ήηακ ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ ηςκ 

οιιάπςκ ζοκαδέθθςκ ημοξ, βζαηί μζ ηεθεοηαίμζ ήηακ ζοκήεςξ κέμζ 

                                                                                                                                       
πνμζμιμίαγακ ζηζξ ηζκήζεζξ ηςκ αηνμααηχκ ημο ηζίνημο. Μεηά ημ εάκαημ ημο Richthofen, ημκ 
Απνίθζμ ημο 1918, ημκ δζαδέπηδηε ςξ δζμζηδηήξ ηδξ Μμίναξ ημο, μ Hermann Göring. 
180

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 98. 
181

 Καιπένμξ Γδιήηνζμξ, Ο Μειινληηθόο Πόιεκνο από ηνπ Αέξνο, Σφπμζξ Η. Κανακάζμο, 
Αενμηαηυζμκ, 1932, ζ. 7-16. 
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αενμπυνμζ εκχ μζ Γενιακμί έζηεθκακ ζηδκ Δθθάδα ηονίςξ αεηενάκμοξ ημοξ 

απυ ημ Γοηζηυ Μέηςπμ πμο δζέεεηακ ιεβάθδ ειπεζνία ζηζξ αενμιαπίεξ. 

Δπζπθέμκ, μζ Γενιακμί δζχηηεξ είπακ ελεζδζηεοεεί ζημ νυθμ ημοξ ηαζ αοηυ ημοξ 

επέηνεπε κα αεθηζχκμοκ ηζξ ηαηηζηέξ ημοξ ηαζ ηα αενμπθάκα ημοξ είπακ 

ηαθφηενα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά απυ εηείκα ηςκ ακηζπάθςκ ημοξ. Ακ ηαζ δεκ 

πναβιαημπμζήεδηακ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ εκαένζεξ ακηζπαναεέζεζξ ζημ Μέηςπμ 

ηδξ Μαηεδμκίαξ, μ αβχκαξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ αενμπμνζηήξ οπενμπήξ ήηακ 

ζοκεπήξ ηαζ επίιμκμξ, ημοθάπζζημκ απυ ημ 1916 ηαζ ελήξ 182. 

 

 Βεααίςξ, εα πνέπεζ κα βίκεζ ακαθμνά ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ, δ μπμία ααζζγυηακ ηονίςξ ζημ πονμαμθζηυ. 

Μάθζζηα, δ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ183 επέηνεπε ημκ βνήβμνμ ηαζ αηνζαή 

εκημπζζιυ ηςκ επζδνμιέςκ, ηαζ επμιέκςξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζεφεοκζδ 

ηςκ πονχκ ημο πονμαμθζημφ, ζδζαίηενα ηαηά ημοξ κοπηενζκμφξ 

αμιαανδζζιμφξ. Δπζπθέμκ, ζηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο 

οπήνλακ ηαζ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ ζηδκ παναβςβή πονμαυθςκ ιεβάθμο 

αεθδκεημφξ ζε νυθμ ηαεανά ακηζαενμπμνζηυ. ημ ίδζμ πθαίζζμ έπμοιε ηαζ ηδ 

πνήζδ αοημηζκμφιεκςκ πονμαυθςκ (auto – canons), ηα μπμία ιπμνμφζακ κα 

αάθμοκ ηαηαηυνοθα, εκχ ηαηάθθδθμ ζημπεοηζηυ ιδπάκδια επέηνεπε κα 

παναημθμοεείηαζ ημ αενμπθάκμ ηαζ κα πνμζδζμνίγεηαζ δ ηαπφηδηα ηαζ ημ φρμξ 

ημο. Μάθζζηα, είπε εκδοκαιςεεί δ εηνδηηζηή δφκαιδ ηςκ αθδιάηςκ, ιε 

απμηέθεζια έκα ηαζ ιυκμ εναφζια κα ιπμνεί κα ηαηαννίρεζ έκα αενμπθάκμ. 

Δπίζδξ, ζηζξ κοπηενζκέξ επζδνμιέξ πνδζζιμπμζμφκηακ ηα ακηζαένζα πμθοαυθα, 

ηα μπμία έααθακ ηαηά ηςκ αενμπθάκςκ ιε θςηεζκέξ αμθίδεξ, χζηε κα είκαζ 

δοκαηή δ ζηυπεοζδ ηςκ επενζηχκ αενμπθάκςκ184. 

 

 ηδκ ανπή ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο δ αλζμπμίδζδ ηδξ αενμπμνίαξ 

ήηακ αηυια αιθζζαδηήζζιδ. ιςξ, ηέζζενα πνυκζα ανβυηενα, είπε ηαηαηηήζεζ 

ζδιακηζηυ νυθμ ηαηά ηδ δζελαβςβή ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ζ ναβδαία ελέθζλή ημο 

πθμο μθείθεηαζ ζηα άθεμκα οθζηά ηαζ ιέζα πμο δζαηέεδηακ απυ ηα 

ακηζιαπυιεκμ ηνάηδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πμθέιμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ 

                                                
182

 Παθααμφγδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 72. 
183

 Αθμνμφζε, ιδπάκδια ηαεμνζζιμφ ηδξ εέζεςξ ηςκ αενμπθάκςκ, πμο εκηυπζγε ιε αηνίαεζα 
ημ αενμπθάκμ, απυ ημκ ήπμ ημο ηζκδηήνα ημο. Κμκημβζάκκδξ, ζ. 166-167. 
184

 Κμκημβζάκκδξ, ζ. 167-168. 
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αενμπυνμζ ακέθααακ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, δίςλδξ ηαζ ηαηηζημφ ηαζ 

ζηναηδβζημφ αμιαανδζζιμφ. Δπίζδξ, απμζημθέξ ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο, 

ακεθμδζαζιμφ ηςκ ιαπυιεκςκ ηιδιάηςκ, ιεηαθμνάξ ηαποδνμιείμο, 

δζαζπμνάξ οθζημφ πνμπαβάκδαξ, επζημζκςκίαξ ηαζ εζδζηέξ επζπεζνήζεζξ (π.π. 

«ειθφηεοζδ» πναηηυνςκ ζε επενζηυ έδαθμξ). Οζ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ 

βζβακηχεδηακ, μνβακχεδηακ ιε ηζξ δμιέξ πμο θίβμ-πμθφ ζζπφμοκ αηυιδ ηαζ 

ζήιενα, ζοζηδιαημπμζήεδηε δ πανεπυιεκδ εηπαίδεοζδ, ελεθίπεδηακ μζ 

αενμπμνζηέξ ηαηηζηέξ, εκχ πανάθθδθα, αλζμζδιείςηδ ήηακ δ ηεπκμθμβζηή 

πνυμδμξ ζημοξ ημιείξ ηδξ αενμκαοπδβζηήξ, ηςκ ηζκδηήνςκ, ηςκ μπθζηχκ 

ζοζηδιάηςκ, ηςκ ζοζηεοχκ επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ αενμθςημβνάθζζδξ185.  

 

 Οη ζπκκαρηθΫο αεξνπνξηθΫο δπλΪκεηο ζην Μαθεδνληθό ΜΫησπν 

θαη ε ζπγθξόηεζε ησλ Διιεληθώλ Μνηξώλ (1916-1918). 

 

 ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, μζ επζπεζνήζεζξ ηαηά ηδξ 

Σμονηίαξ ανπζηά ηαζ ηδξ Βμοθβανίαξ ζηδ ζοκέπεζα, λεηίκδζακ απυ ηδκ 

Καθθίπμθδ ημ 1915 ηαζ ηδκ επυιεκδ πνμκζά επεηηάεδηακ ζηδκ Ακαημθζηή 

Μαηεδμκία, πμο είπε ηαηαθδθεεί απυ βενιακυ-αμοθβανζηέξ δοκάιεζξ. Σμκ 

Οηηχανζμ ημο 1915 μζ Άββθμ-Γάθθμζ απμαζαάζηδηακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ186. ηζξ 

9 Οηηςανίμο μζ Γενιακυ-Αοζηνζαημί ηαηέθααακ ημ Βεθζβνάδζ ηαζ ζηζξ 22 ημο 

ίδζμο ιήκα, μζ Βμφθβανμζ ηα ηυπζα, απμηαεζζηχκηαξ ηζξ επζημζκςκίεξ ιε ηδκ 

Οεςιακζηή Αοημηναημνία. Ακηίεεηα, δζαηυπδηε δ ζοβημζκςκία ηδξ εναίαξ ιε 

ηζξ ζοιιαπζηέξ δοκάιεζξ ηαζ απμθαζίζηδηε δ ζφιπηολδ ημο ζοιιαπζημφ 

ιεηχπμο ζηδ Μαηεδμκία, ζηδ βναιιή ηςκ εθθδκμζεναζηχκ ζοκυνςκ ηαζ μζ 

φιιαπμζ μπονχεδηακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ.  

 

Ζ πνχηδ επζδνμιή βενιακζηχκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ηαηά ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 30 Γεηειανίμο ημο 1915 

αμιαανδίγμκηαξ ημ ζοιιαπζηυ αενμδνυιζμ Σμπζίκ. Ο Γάθθμξ ζηναηδβυξ 

Sarrail, ανπζζηνάηδβμξ υθςκ ηςκ ζοιιαπζηχκ δοκάιεςκ ζημ Μέηςπμ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ, πνμέαδ ζηδ ζφθθδρδ ηαζ ηδκ απέθαζδ ηςκ πνμλέκςκ ηαζ ηςκ 

                                                
185

 Παθααμφγδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 115, ζ. 73. 
186

 Μεηαλφ 5 Οηηςανίμο-28 Νμειανίμο 1915 απμαζαάζεδηακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ 65.000 Γάθθμζ 
ηαζ 85.000 Βνεηακμί.  
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οπαθθήθςκ ηςκ Κεκηνζηχκ Αοημηναημνζχκ. Σδκ 1δ Φεανμοανίμο 1916, 

πδδαθζμπμφιεκμ αενυζηαημ ηφπμο Εέππεθζκ, αμιαάνδζζε ηδ Θεζζαθμκίηδ ιε 

ζημπυ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο Γεκζημφ ηναηδβείμο ηςκ οιιάπςκ, πςνίξ 

επζηοπία 187 . Οζ ζοιιαπζηέξ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ ηδκ πενίμδμ αοηή ήηακ 

αδφκαημ κα ακηζπαναηεεμφκ ηαηά ηδξ Γενιακζηήξ Αενμπμνίαξ, πμο είπε 

πεηφπεζ αενμπμνζηή ηονζανπία. Σα Fokker ηαζ Zeppelin έζπενκακ ημκ πακζηυ 

ηυζμ ζημκ άιαπμ πθδεοζιυ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ υζμ ηαζ ζηζξ ζοιιαπζηέξ 

δοκάιεζξ188. 

 

 Ανπζηά, μζ ζοιιαπζηέξ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ επζπεζνμφζακ ηαηά ηδξ 

Καθθίπμθδξ απυ ηζξ αενμπμνζηέξ αάζεζξ ζηδκ Ίιανμ, ηδκ Σέκεδμ ηαζ ηδκ 

Λήικμ. Κφνζμζ ζηυπμζ ημοξ ήηακ ημ θζιάκζ ηδξ Αθελακδνμφπμθδξ (Γεδέαβαηξ), 

ημ ζζδδνμδνμιζηυ δίηηομ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ ιε ημοξ ηυιαμοξ Πμηαιμφ 

(Μπυκημια) ηαζ Φενχκ (Φένεηγζη) ηαζ ηδξ βέθοναξ ημο πμηαιμφ Έανμο ζημ 

Πφεζμ (Κζμοθεθί Μπμονβηάξ). Οζ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ ζημκ Έανμ 

πναβιαημπμζμφκηακ ηονίςξ απυ αενμπθάκα ηδξ 2δξ ηαζ 3δξ Πηένοβαξ ηδξ 

Βαζζθζηήξ Ναοηζηήξ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ απυ ηδ κήζμ Ίιανμ 189 . ηζξ 

ανπέξ ημο 1916 πνδζζιμπμζήεδηε μ ηαονυξ ηδξ Υαθηζδζηήξ ςξ αάζδ 

οδνμπθάκςκ ηαζ θίβμ ανβυηενα δ Θάζμξ190, βζα αενμπμνζηέξ απμζημθέξ ηαηά 

επενζηχκ ζηυπςκ ζηδ δοηζηή Θνάηδ ηαζ ηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία. Σμκ 

Οηηχανζμ ημο 1916 ηαηέθεαζακ εηεί ηαζ μζ πνχημζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ ηδξ 

Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ.  

 

 O ανεηακζηυξ ημιέαξ πενζεθάιαακε ηδ βναιιή απυ ηδκ ημζθάδα ημο 

Βανδάνδ βφνς απυ ηδ θίικδ Γμσνάκδ, ηάης ζηδκ ημζθάδα ημο ηνοιχκα ζηδ 

θίικδ Απζκμφ ή Σαπζκμφ191 ηαζ ηδκ αηηή ημο Κυθπμο ημο Ονθακμφ. Κφνζμζ 

                                                
187

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ. 180-182. Σμ Εέππεθζκ ζηδ ζοκέπεζα 
ηαηεννίθεδ ζηδκ πενζμπή ημο Λαβηαδά ηαζ ημ πθήνςιά ημο ζοκεθήθεδ αζπιάθςημ. Σα 
ζοκηνίιιαηα ημο αενυζηαημο εηηέεδηακ ζε δδιυζζα εέα ιπνμζηά ζημκ Λεοηυ Πφνβμ.  
188

 Εάκκαξ Αθ., «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 26-9-1929. 
189

 Παθααμφγδξ Παζπάθδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, Ξονάθζ, Κααάθα, 2016, ζ.29. 
190

 Οζ Βνεηακμί πνδζζιμπμίδζακ επζπεζνδζζαηά ημ αενμδνυιζμ ημο Καγααδηίμο ζηζξ 30 Μαΐμο 
1916, ακ ηαζ δ Θάζμξ ηαηεθήθεδ επίζδια απυ ημοξ Γάθθμοξ ζηζξ 8 Ημοκίμο 1916. 
191

 Κάθοπηε μθυηθδνδ ηδκ κμηζμακαημθζηή πεδζάδα ηςκ εννχκ (πενίπμο 250.000 ζην.), απυ 
ηδκ Αιθίπμθδ έςξ ημ πςνζυ Κάης Καιήθα, υπμο μζ εηαμθέξ ημο πμηαιμφ ηνοιυκα. ε 
πάνηδ ημο 1910, δ ηονίςξ θίικδ πενζμνίγεηαζ ιέπνζ ημκ ζδιενζκυ μζηζζιυ Πεπμκζάξ, υπμο 
ήηακ μζ εηαμθέξ ημο ηνοιυκα. Απυ ηδκ Πεπμκζά ιέπνζ ηδκ Κμοιανζά μ ηνοιυκαξ 
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ακηίπαθμζ ηςκ ανεηακζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία ήηακ ημ 

ημονηζηυ 20μ ηαζ ημ αμοθβανζηυ 2μ χια ηναημφ. ηδκ παναθία Βναζκχκ, 

δδιζμονβήεδηε ημ επηέιανζμ ημο 1916 πεδίμ πνμζβείςζδξ πμο θζθμλέκδζε 

ηδκ Μμίνα D ηδξ Βαζζθζηήξ Ναοηζηήξ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ. Ζ εκαένζα 

οπμζηήνζλδ βζα ηζξ ανεηακζηέξ δοκάιεζξ ζηδ Μαηεδμκία πανέπμκηακ ηονίςξ 

απυ ηδκ 17δ Μμίνα, δ μπμία έθεαζε ζηδκ πενζμπή ημκ Ημφθζμ ημο 1916, ηαζ 

ηδκ 47δ Μμίνα πμο λεηίκδζε κα επζπεζνεί ημκ επηέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ. Απυ 

ηδκ Θάζμ επζπεζνμφζε δ Α΄ Μμίνα ηδξ 2δξ Πηένοβαξ ηδξ Βαζζθζηήξ Ναοηζηήξ 

Αενμπμνίαξ Τπδνεζίαξ (Royal Naval Air Service, RNAS), δ μπμία ηαηά ηδ 

δζελαβςβή ζδιακηζηχκ απμζημθχκ εκζζπουηακ ηαζ απυ άθθδ ανεηακζηή 

Μμίνα. 

 

 ημ Μμκαζηήνζ ήηακ εβηαηεζηδιέκεξ έλζ βαθθμζεναζηέξ ιμίνεξ, ιε 

ΑΝΚ ηδκ οπμζηήνζλδ έλζ ζοιιαπζηχκ ιενανπζχκ. Μία βαθθμζεναζηή ιμίνα 

απέκακηζ απυ ημ ιπυνζημ βζα ηδκ ηάθορδ ιζαξ ζηναηζάξ ηαζ δφμ ιενανπζχκ. 

Ο Σμιέαξ Γμνβυπδξ ήηακ μ πζμ ηνίζζιμξ ημο Μέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ ζε 

αοηυκ ανίζημκηακ δφμ βαθθζηέξ ηαζ δφμ εθθδκζηέξ ιμίνεξ (531 ηαζ 532) πμο 

οπμζηήνζγακ δφμ εθθδκζηέξ ηαζ ιία βαθθζηή ιενανπία. Ζ 533 Μμίνα 

ημπμεεηήεδηε ζημ ιέηςπμ ημο ηνοιυκα, ημκηά ζημ Γδιδηνίηζζ εννχκ, ζημ 

αενμδνυιζμ δζαιζάξ ηαζ οπαβυηακ ζημκ Βνεηακζηυ Σμιέα ιαγί ιε δφμ 

ανεηακζηέξ ιμίνεξ ημκηά ζηδ Γμσνάκδ ηαζ ιία άθθδ ζηδκ Κμοιάνζακδ. Δπίζδξ, 

ιία ζηαθζηή ιμίνα ανζζηυηακ ιεηαλφ Μμκαζηδνίμο ηαζ ηδξ θίικδξ Πνέζπαξ, 

εκχ δ βαθθζηή 510 Μμίνα, πμο παναηηδνζγυηακ ςξ «ιμίνα ζηναηδβζηχκ 

απμζημθχκ», είπε εβηαηαζηαεεί ζημ Λειπέη ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ζηδκ 

Δπακςιή ανζζηυηακ ιία επάηηζα βαθθζηή ιμίνα192.  

 

 Ζ Γενιακζηή Αενμπμνία απυ ηα ιέζα ημο Ηακμοανίμο 1916, 

ιεηαζηάειεοζε ημ Αενμπμνζηυ Σιήια ηναηζςηζηήξ οκενβαζίαξ (Feld Flieger 

Abteilung I – FFA1) ζηδκ πενζμπή Βεθεζά (Veles) ζηδκ πενζμπή ηδξ Ξάκεδξ. 

Γζέεεηε αενμπθάκα παναηήνδζδξ – θςημακαβκχνζζδξ ηαζ δζηζκδηήνζα 

αμιαανδζζηζηά. Σμ αενμδνυιζμ ηδξ Ξάκεδξ ανίζημκηακ ζηζξ πανοθέξ ηδξ 

                                                                                                                                       
αημθμοεμφζε πενίπμο ηδ ζδιενζκή ημο ημίηδ, δζαιέζμο εηηεηαιέκςκ εθςδχκ εηηάζεςκ. 
http://amfipolinews.blogspot.gr/2015/04/blog-post_537.html 
192

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 112-113. 
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πυθδξ193. Δηεί έδνεοε ηαζ έκα αμοθβάνζημ ζιήκμξ. Δπίζδξ, ιζηνή δφκαιδ 

οδνμπθάκςκ επζπεζνμφζε απυ ηδ θίικδ Βζζηςκίδα (Μπμνμφ Γηζμθμφ) ζημ 

Πυνημ Λάβμξ, ημκηά ζημ πςνζυ έθζκμ, βκςζηυ ςξ Εένεαζηξ194. Ακηζηεζιεκζηυξ 

ζημπυξ ηςκ Γενιακυ-Βμοθβάνςκ ήηακ δ δζαηήνδζδ αενμπμνζηήξ οπενμπήξ 

ζημ Μέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ ημκ έθεβπμ ημο Βμνείμο Αζβαίμο. Ζ αδοκαιία 

ηςκ οιιάπςκ μθεζθυηακ ζηδκ πνμηεναζυηδηα ηάθορδξ ημο Γοηζημφ 

Μεηχπμο, ζηδκ ηεθεζμπμίδζδ ηςκ βενιακζηχκ αενμπθάκςκ ηαζ ηδ ιαγζηή 

παναβςβή ημο βενιακζημφ ηαηαδζςηηζημφ ηφπμο Fokker, πμο απμδείπεδηε 

ηνμιενή απεζθή βζα ηζξ ζοιιαπζηέξ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ 

ημο 1916. 

 

Οζ φιιαπμζ ανπζηά ιεηαζηάειεοζακ έκα ζιήκμξ απυ οδνμπθάκα ζημ 

ηαονυ Υαθηζδζηήξ, ιε ζημπυ κα ακαθάαμοκ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

θςημβνάθζζδξ, χζηε ζηδ ζοκέπεζα κα πανημβναθδεεί δ πενζμπή βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ημο ηναημφ Ξδνάξ. Έπεζηα, ηα ζοιιαπζηά οδνμπθάκα 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζε απμζημθέξ δζεφεοκζδξ πονχκ καοηζημφ πονμαμθζημφ 

ηαζ εθαθνμφ αμιαανδζζιμφ ηαηά ηδξ αάζδξ ηςκ βενιακζηχκ οδνμπθάκςκ ημο 

Εένεαζηξ ηαζ ζημ Φακάνζ Ρμδυπδξ, υπμο μζ φιιαπμζ οπμπηεφμκηακ υηζ είπε 

δδιζμονβδεεί αάζδ επενζηχκ οπμανοπίςκ. Γζα ηδ δζελαβςβή αενμκαοηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ημκηά ζημ ιέηςπμ, ημ Μάζμ ημο 1916 επζθέπεδηε απυ ημοξ 

Βνεηακμφξ ςξ ηαηαθθδθυηενμ ημ κδζί ηδξ Θάζμο, υπμο ηαζ ζηδκ πενζμπή ημο 

Πνίκμο δδιζμονβήεδηε δ Αενμπμνζηή Βάζδ Καγααδηίμο 195 . Έκα πνυκμ 

ανβυηενα, μζ φιιαπμζ ηαηάθενακ κα ελζζμννυπδζακ ηδ βενιακζηή 

αενμπμνζηή δφκαιδ ιε ηα κέα αενμζηάθδ, ηφπμο Nieuport, Spad ηαζ 

Bristol196. Σδκ πενίμδμ αοηή μζ Γενιακμί ζοκέπζγακ κα εηηεθμφκ απμζημθέξ 

αμιαανδζζιμφ εκακηίμκ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, πμο απμηεθμφζε ηέκηνμ 

ακεθμδζαζιμφ ηςκ οιιάπςκ ζηδ Μαηεδμκία ηαζ ημ Βυνεζμ Αζβαίμ197.  

 

                                                
193

 Γίπθα ζηδκ ηαπκαπμεήηδ ημο μεςιακζημφ ιμκμπςθίμο «Ρεγή», Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην 
άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 29-30. 
194

 Παναθεμνά ημο ανπαίμο μκυιαημξ Κενεαμφξ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην 
αεξνδξόκην, ζ. 31. 
195

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 32-49. 
196

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 112-113. 
197

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ. 184. 
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 ημ ιεηαλφ, ζηζξ 17 Αοβμφζημο 1916 ηδνφπεδηε επακάζηαζδ Δθθήκςκ 

αλζςιαηζηχκ ηαζ πμθζηχκ εκακηίμκ ημο ααζζθζά Κςκζηακηίκμο ηαζ ηδξ 

ηοαένκδζήξ ημο ζηδκ Αεήκα. Οζ επακαζηάηεξ είπακ ςξ ηέκηνμ ημοξ ηδ 

Θεζζαθμκίηδ ηαζ ζοκηάπεδηακ ιε ημοξ οιιάπμοξ. ε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ 

ζηναηδβυ Sarrail, ζπδιαηίζεδηε δ πνμζςνζκή Κοαένκδζδ ηδξ «Δεκζηήξ 

Αιφκδξ», οπυ ημκ Δθεοεένζμ Βεκζγέθμ, ημκ καφανπμ Κμοκημονζχηδ ηαζ ημκ 

ζηναηδβυ Γαβηθή. Έηζζ ημ 1916 δ Δθθάδα πςνίζηδηε ζηα δφμ: δ Ήπεζνμξ, 

Μαηεδμκία, ηα κδζζά ημο Βμνείμο ηαζ Ακαημθζημφ Αζβαίμο, ηαεχξ ηαζ δ Κνήηδ 

πνμζπχνδζακ ζηδκ Κοαένκδζδ ηδξ Δεκζηήξ Αιφκδξ εκχ δ οπυθμζπδ Δθθάδα 

πανέιεζκε πζζηή ζηδκ ηοαένκδζδ ημο ααζζθζά Κςκζηακηίκμο. Ο εθθδκζηυξ 

ζηυθμξ ακαπχνδζε βζα ηδ Θεζζαθμκίηδ εκχ ηα πενζζζυηενα ζηεθέπδ ημο 

ηναημφ πανέιεζκακ πζζηά ζημκ Κςκζηακηίκμ. 

 

Οζ φιιαπμζ απαίηδζακ απυ ηδκ ηοαένκδζδ ζηδκ Αεήκα κα 

πανμπθζζεεί ηαζ κα παναδχζεζ εθαθνέξ Μμκάδεξ ηαζ ηα υπθα ημο Δθθδκζημφ 

ηναημφ. Με αθμνιή ηδκ οπμβναθή πνςημηυθθμο πανάδμζδξ ημο μπονμφ 

Ρμφπεθ ζημοξ Γενιακμαμφθβανμοξ ζηζξ 27 Μαΐμο 1916 απυ ηδκ Δθθδκζηή 

Κοαένκδζδ, μζ φιιαπμζ εθάνιμζακ εζνδκζηυ απμηθεζζιυ ηδξ κυηζαξ 

Δθθάδαξ, ςξ ιέζμ ελακαβηαζιμφ ηαζ πίεζδξ. Λίβμ ανβυηενα, ζηζξ 9 Ημοκίμο μ 

ζοιιαπζηυξ ζηυθμξ ηαηέθααε ηδ Θάζμ, απμαζαάγμκηαξ άβδια πεγμκαοηχκ, 

ζηζξ 11 Αοβμφζημο μ ζοιιαπζηυξ ζηναηυξ παναηάζζεηαζ ζε υθμ ημ 

Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ, μζ Γενιακμαμφθβανμζ πνμήθαζακ ιέπνζ ηδ Φθχνζκα ηαζ 

ηδκ 7δ επηειανίμο, ημ Γ‟ χια ηναημφ πμο είπε αζπιαθςηζζεεί απυ ηζξ 

Κεκηνζηέξ Γοκάιεζξ ιεηαθένεδηε ζζδδνμδνμιζηχξ ζημ Γηαίνθζηξ. ημ ιεηαλφ, 

απυ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1917, δ Δθθδκζηή Μενανπία εννχκ, εημζιμπυθειδ, 

παίνκεζ ιένμξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαηάθδρδξ ηδξ Λζμφικζηζαξ ηαζ Ρααζκφ, ιαγί 

ιε ηδκ 122α Γαθθζηή Μενανπία198.  

 

 ηζξ 30 Μαΐμο 1917, μ ααζζθζάξ Κςκζηακηίκμξ παναζηήεδηε οπέν ημο 

βζμο ημο Αθέλακδνμο, ηαζ ακαπχνδζε μζημβεκεζαηχξ βζα ημ ελςηενζηυ. ηζξ 12 

Ημοκίμο 1917 ηαηεθήθεδ δ Αεήκα απυ ημ Γαθθζηυ ηναηυ ηαζ ζηζξ 14 ημο ιήκα 

μ Βεκζγέθμξ ηαηέθααε ηδκ πμθζηζηή ελμοζία. Έηζζ μθυηθδνδ δ Δθθάδα ελήθεε 

                                                
198

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ. 183-192. 
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ζημκ πυθειμ ζημ πθεονυ ηςκ οιιάπςκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ οπήνλε ηαηαθοηζηυ 

βζα ημοξ Γάθθμοξ χζηε κα αμδεήζμοκ ημοξ Έθθδκεξ –ηάηζ πμο ανκζυκηακ κα 

ηάκμοκ ιέπνζ ηυηε, πανά ηζξ εηηθήζεζξ ημο Βεκζγέθμο- βζα κα 

ακαζοβηνμηήζμοκ ηδ ηναηζςηζηή ημοξ Αενμπμνία (Αενμπμνζηή Τπδνεζία 

ηναημφ) πμο ζημ ιεηαλφ είπε ζπεδυκ δζαθοεεί ελαζηίαξ ημο Δεκζημφ Γζπαζιμφ 

ηαζ ηα βεβμκυηα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο. Σμ ένβμ αοηυ ακαηέεδηε ζημκ 

Γάθθμ Σαβιαηάνπδ Denain, ιε αμδευ ημκ Ακεοπίθανπμ Αθέλακδνμ Εάκκα, 

πνςηενβάηδ ημο Κζκήιαημξ ηδξ Δεκζηήξ Αιφκδξ, αενμπυνμ ηαζ δζμζηδηή 

βαθθζηήξ ιμίναξ ζηδ Μαηεδμκία. ε ζπλεξγαζέα θαη Ϋγθξηζε ηνπ 

Διεπζεξένπ ΒεληδΫινπ, ππΫβαιαλ ιεπηνκεξΫο ζρΫδην199 νξγαλώζεσο ηεο 

ηξαηησηηθάο θαη ηεο Ναπηηθάο ππό εληαέα αξρά, πξόηαζε ηδηαέηεξα 

θαηλνηνκηθά γηα ηελ επνρά, θαζώο θακέα Ϊιιε δύλακε δελ εέρε 

επηρεηξάζεη θΪηη αλΪινγν. ιςξ, οπήνλε ακηίδναζδ απυ ημοξ Βνεηακμφξ 

ηαζ απυ ηα Τπμονβεία ηςκ ηναηζςηζηχκ ηαζ Ναοηζηχκ, βεβμκυξ πμο 

ακάβηαζε ημκ Βεκζγέθμ κα γδηήζεζ απυ ημκ Denain κα ακαθάαεζ απμηθεζζηζηά 

ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ ΑΤ200. Κνίκεηαζ ζηυπζιμ κα ακαθενεεί, υηζ πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ ακ ηαζ ημκ Ημφκζμ ημο 1917, δ Δθθάδα ηήνολε επίζδια ημκ πυθειμ 

εκακηίμκ ηςκ Κεκηνζηχκ Αοημηναημνζχκ, μζ Γάθθμζ ζοκέπζζακ κα εεςνμφκ 

ημοξ Έθθδκεξ αλζςιαηζημφξ πμο ήηακ θζθμααζζθζημί, ςξ «ακηζζοιιαπζημφξ» -

υπςξ ηαζ ηδκ πενίμδμ ημο Δεκζημφ Γζπαζιμφ- ηαζ ημοξ ζοιπενζθένμκηακ 

ακάθμβα. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ θμπαβυξ αενμπυνμξ 

Υαηγδγαθεζνίμο 201  ηαηδβμνήεδηε ηαζ ιδκφεδηε υηζ ςξ Γζμζηδηήξ ηδξ 

Αενμπμνζηήξ Βάζδξ Λάνζζαξ, ημκ Γεηέιανζμ ημο 1916 οπμδέπεδηε ημκ 

Γενιακυ ηναηζςηζηυ Αηυθμοεμ, Φαθηεκπάμογεκ, πμο πνμζβεζχεδηε ιε 

βενιακζηυ αενμπθάκμ ηαζ ημο πμνήβδζε ηαφζζιμ βζα ημ ηαλίδζ ημο, εκχ 

ακηίεεηα, υηζ απμπεζνάεδηε κα δμθμθμκήζεζ Γάθθμοξ αλζςιαηζημφξ πμο 

πνμζβεζχεδηακ ζημ ίδζμ αενμδνυιζμ, νίπκμκηαξ γάπανδ ζημ ηαφζζιμ ημο 

αενμπθάκμο ημοξ202. 

                                                
199

 Γζαζχεδηακ ακηίβναθα δφμ ζπεδίςκ πμο οπμαθήεδηακ ζηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ, ημκ 
Αφβμοζημ ημο 1917, ζημ ανπείμ ηδξ Ηζημνζηήξ Τπδνεζίαξ Ναοηζημφ. Παθμφιπδξ Ηςάκκδξ, «Ζ 
Ναοηζηή Αενμπμνία ηαηά ημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ», Δζληθέο Δπάιμεηο, Απν. – Ημοκ. 2014, η. 
108, ζ. 29.  
200

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 80-81. 
201

 Πνυηεζηαζ βζα ημκ πνχημ Έθθδκα αενμπυνμ πμο πήνε πηοπίμο πεζνζζηή απυ ημκ Γδιήηνζμ 
Καιπένμ, ζε αιζβχξ εθθδκζηή ζπμθή αενμπμνζηήξ εηπαίδεοζδξ. 
202

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ. 186-187. Σμ δεφηενμ πενζζηαηζηυ αθμνά 
ηδκ πηήζδ ημο Κςκζηακηίκμο ζηδ Λάνζζα. Ο Έθθδκαξ αενμπυνμξ οπδνεημφζε ηυηε ζηδ 
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 Με ηδκ ηαηεπείβμοζα ρήθζζδ ημο κυιμο 788/29-8-1917, επζηονχεδηακ 

ηα δζαηάβιαηα ηδξ πνμζςνζκήξ Κοαένκδζδξ ηαζ ηαημπονχεδηακ υζμζ 

αενμπυνμζ είπακ ηαηαηαβεί αάζεζ αοηχκ. Ζ ακαζοβηνυηδζδ ημο ΝΑ ακεηέεδ 

ηαζ πάθζ ζημοξ Βνεηακμφξ, ημ μπμίμ δζμζηδηζηά οπαβυηακ ζημ Τπμονβείμ 

Ναοηζηχκ ηαζ επζπεζνδζζαηά ζηδκ Αενμπμνζηή Γζμίηδζδ ηςκ ανεηακζηχκ 

καοηζηχκ δοκάιεςκ. Οζ Βνεηακμί, θυβς ηςκ αολδιέκςκ ακαβηχκ ζε ζπηάιεκμ 

πνμζςπζηυ203, πμο δε ιπμνμφζακ κα ηαθοθεμφκ απυ ηδκ Αενμπμνζηή πμθή 

ημοξ ζημ Μμφδνμ, θεζημφνβδζακ ακηίζημζπδ πμθή ζημ Παθαζυ Φάθδνμ ημ 

ηαθμηαίνζ ημο 1917. Δπεζδή μζ απαζηήζεζξ μθμέκα αολάκμκηακ, απμθαζίζηδηε 

δ εηπαίδεοζδ Δθθήκςκ πεζνζζηχκ ζηδ Βνεηακζηή Αενμπμνζηή πμθή ηδξ 

Ζθζμφπμθδ ζηδκ Αίβοπημ204. 

 

 Σδκ 4δ επηειανίμο 1917 λεηίκδζε δ εηπαίδεοζδ ηςκ πνχηςκ 

Δθθήκςκ αενμπυνςκ ηαζ ηεπκζηχκ απυ Γάθθμοξ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο 

αενμδνμιίμο έδεξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Με ημ ΒΓ ηδξ 22-9-1917 «πενί 

ζοζηάζεςξ ηιήιαημξ αενμπμνζηήξ οπδνεζίαξ εζξ ημ Τπμονβείμκ ηςκ 

ηναηζςηζηχκ, Γζεφεοκζζκ Μδπακζημφ», ζδνφεδηε ζδζαίηενμ ηιήια πμο ακέθααε 

ηδκ οπμζηδνζηηζηή θεζημονβία, εκχ ηδκ επζπεζνδζζαηή αλζμπμίδζή ηδξ ακέθααε 

δ Δπζηεθζηή Τπδνεζία ηναημφ/ Σιήια Δπζπεζνήζεςκ. Πνμξ ημ ηέθμξ 

Νμειανίμο ημο 1917, πμο δ ΑΤ επακήθεε ζηδ Θεζζαθμκίηδ, δ ιμκάδα 

απμηεθμφκηακ απυ ημ Δπζηεθείμ, ηδ Μμίνα Δθεοζίκαξ ηαζ ημ Απυζπαζια 

Μμφδνμο, πμο εκηάπεδηε ζε αοηήκ. Οζ Έθθδκεξ εηπαζδεουιεκμζ, απμηέθεζακ 

έηζζ, ζημ έδεξ, δζμζηδηζηά ακελάνηδηδ ιμκάδα, ιε ηιήια πεζνζζηχκ, 

παναηδνδηχκ ηαζ ιδπακζηχκ. ιςξ, θυβς ακεπάνηεζαξ ιέζςκ, έκαξ 

ζδιακηζηυξ ανζειυξ -30 δυηζιμζ πεζνζζηέξ- έθοβε βζα εηπαίδεοζδ ζηδ Γαθθία, 

                                                                                                                                       
βαθθζηή αενμπμνία –ανβυηενα ιεηαηάπεδηε ζηδκ εθθδκζηή Ναοηζηή Αενμπμνία- ηαζ πεημφζε 
ιε αενμπθάκμ Farman 80 hp, ημ μπμίμ εκηοπςζίαζε ημοξ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ηδξ ΑΤ ηαεχξ 
είπε ηαζ έκα πάκζκμ πενίαθδια πμο ζπδιάηζγε άηναηημ. Ο ιδπακζηυξ άννμξ, ζμθίζηδηε ιία 
αθάαδ ζημ αενμπθάκμ ημο Κςκζηακηίκμο ιε ζημπυ κα παναιείκεζ πενζζζυηενμ ζηδκ Δθθάδα, 
ιήπςξ ηαηαθένμοκ ηαζ πεηάλμοκ ιε ημ ηεπκμθμβζηυ επίηεοβια ηαζ πεζνζζηέξ ηδξ ΑΤ. Έηζζ, 
απμπεζνάεδηε κα νίλεζ γάπανδ ζημ ηανιποναηέν. Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 
99-100. 
203

 Πνμξ ημ ηέθμξ ημο 1917, δ Δθθδκζηή Κοαένκδζδ απμθάζζζε ηδκ εηπαίδεοζδ 100 πενίπμο 
κέςκ αενμπυνςκ. Εάκκαξ Αθ., «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 25-9-1929. 
204

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 85-87. 
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ζημ αενμδνυιζμ Chartes205. Πανάθθδθα, θυβς ηςκ ηενάζηζςκ απςθεζχκ ζε 

ζηναηζςηζηυ οθζηυ πμο είπακ μζ ζοιιαπζηέξ δοκάιεζξ ελαζηίαξ ημο έκημκμο 

οπμανοπζαημφ πμθέιμο, απμζπάζηδηακ βζα εηπαίδεοζδ ζημ Μεβάθμ νπμ 

Αενμπθμΐαξ ημο Γαθθζημφ ηναημφ (Grand Parc D‟ Aviation), 24 Έθθδκεξ 

αλζςιαηζημί ηαζ μπθίηεξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκακ ζζπονυ ηεπκζηυ πονήκα, 

πμο εα ακαθάιαακε ηδ ζοκανιμθυβδζδ αενμπθάκςκ206.  

 

 Μεηά ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ πνχηςκ ζπηαιέκςκ, πμο ημπμεεηήεδηακ ζε 

βαθθζηέξ ιμίνεξ, οπυ ημκ Γζμζηδηή Αενμπμνίαξ Ακαημθήξ, δ βαθθζηή Απμζημθή 

εζζδβήεδηε ηδκ ρήθζζδ κέμο κμιμζπεδίμο πμο εα νφειζγε ηζξ ζφβπνμκεξ 

απαζηήζεζξ ημο πθμο. Πνάβιαηζ, ιε κμιμεεηζηυ δζάηαβια πμο ρδθίζηδηε ηδκ 

άκμζλδ ημο 1918, ηαζ νοειίζηδηε ιε ημκ Νυιμ 1485/ 30-7-1918, δ ΑΤ 

ιεηαηνάπδηε ζε χια Αενμπμνίαξ, ζζυηζιμ ιε ηα οπυθμζπα ημο Δθθδκζημφ 

ηναημφ, πμο ζε αοηυ οπάβμκηακ μζ ιμίνεξ ηαζ μζ υνπμζ Αενμπμνίαξ 207 . 

Ακηίζημζπα, δ ΝΑ ήηακ οπυ αββθζηή δζμίηδζδ ηαζ βζα ηδκ ακαδζμνβάκςζή ηδξ 

ιε ζφβπνμκα βζα ηδκ επμπή πνυηοπα, μ καφανπμξ Κμοκημονζχηδξ ηαηέεεζε 

ζπεηζηυ κμιμζπέδζμ «πενί ζοβηνμηήζεςξ ηαζ ακαδζμνβακχζεςξ ηδξ Ναοηζηήξ 

Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ», πμο απμηέθεζε ημ Νυιμ 1315/17-4-1918. Αοηή 

αημθμφεδζε ημ ανεηακζηυ πνυηοπμ ηαζ απμηεθμφκηακ απυ ιία πηένοβα ιε 

ηνεζξ ακεοπμανοπζαηέξ ιμίνεξ, ιε ηνία ζιήκδ έηαζηδ, ιία ακηζαενμπμνζηή 

ιμίνα ηαζ έκα ζιήκμξ εηπαίδεοζδξ. Ο κυιμξ αοηυξ εθανιυζηδηε ημ Μάζμ ημο 

1918, μπυηε ηαζ ζοβηνμηήεδηακ μζ Hellenique (H) 1 έςξ 4 Μμίνεξ. Ζ Ζ1 είπε 

έδνα ηδ Θάζμ, δ Ζ2 ημ Μμφδνμ, δ Ζ3 ημ ηαονυ Υαθηζδζηήξ ηαζ δ Ζ4 ηα 

Λεβναζκά. Οζ Μμίνεξ Ζ1, Ζ2 ηαζ Ζ3 απμηεθμφζακ ιία Πηένοβα208. Ζ πνχηδ 

εθθδκζηή ιμίνα ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ, ανπζηά θεζημονβμφζε ςξ ζιήκμξ 

ηδξ Αββθζηήξ Μμίναξ Α‟ ηαζ ζηζξ 15-6-1917 πήνε ημ βνάιια «Ε», ςξ 

                                                
205

 Ζ εηπαίδεοζή ημοξ εηεί ήηακ ζφκημιδ ηαζ επακένπμκηακ ζηδκ αενμπμνζηή πμθή ημο 
έδεξ βζα κα ζοιπθδνχζμοκ ηδκ επζπεζνδζζαηή ημοξ πνμπαναζηεοή ζε πμθειζηά 
αενμπθάκα. Απμηεθμφκ ημκ πνχημ πονήκα ζηεθέπςζδξ ηςκ αενμπμνζηχκ Μμκάδςκ ηδξ 
ΑΤ. Εάκκαξ, «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 25-9-1929. 
206

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 82-84. φιθςκα ιε ημκ Εάκκα, πμο έθααε ιένμξ ζηζξ ζογδηήζεζξ ημο 
Denain ιε ημκ Βεκζγέθμ, δ ίδνοζδ εκυξ ιεβάθμο ενβμζηαζίμο ζηδ Θεζζαθμκίηδ βζα ηδ 
ζοκανιμθυβδζδ ηςκ αενμπθάκςκ ήηακ επζαεαθδιέκδ, ηαεχξ ήεεθακ κα ιεζχζμοκ ηζξ 
ηαηαζηνμθέξ πμο ημοξ είπε πνμηαθέζεζ μ ακεθέδημξ ακεοπμανοπζαηυξ πυθειμξ. Ζ ζφιααζδ 
πμο οπμβνάθηδηε αιέζςξ απυ ημκ Βεκζγέθμ ήηακ ζδζαίηενα επςθεθήξ βζα ημ Δθθδκζηυ 
Γδιυζζμ, βζαηί απμηημφζε ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ηαθά ηαηανηζζιέκμ. Εάκκαξ, Πσο έγηλα 
αεξνπόξνο, ζ. 23-24. 
207

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 84-85. 
208

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 87-90. 
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ακελάνηδηδ ιμίνα, οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο οπμπθμζάνπμο Ανζζηείδδ 

Μςνασηίκδ209.  

 

 Ζ πνχηδ εθθδκζηή ιμίνα ηδξ ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ πμο 

ζοβηνμηήεδηε ηδκ 10δ Γεηειανίμο 1917, ήηακ δ 532 Μμίνα Ακαβκχνζζδξ, 

πμο επζπεζνμφζε ζηδκ πενζμπή ηδξ Γμνβυπδξ (ημκηά ζηδκ Αλζμφπμθδ), ιαγί ιε 

ηζξ βαθθζηέξ ιμίνεξ 502 ηαζ 505. Σμ ένβμ ηδξ ζοβηνυηδζήξ ηδξ ακαηέεδηε ζημκ 

Έθθδκα ακεοπμθμπαβυ αενμπυνμ Κθέςκα Φαθίδα πμο είπε αθζπεεί ζηδκ 

Μαηεδμκία ημκ Νμέιανζμ ημο 1917, ςξ δζμζηδηήξ ηδξ 510 (βαθθζηήξ) 

Μμίναξ210. Ο Φαθίδαξ ήηακ ανπδβυξ ηςκ πεζνζζηχκ δίςλδξ ηδξ ιμίναξ, ιε 

Γάθθμ δζμζηδηή. Ζ ιμίνα ήηακ εθμδζαζιέκδ ιε 12 αενμζηάθδ Dorand A.R.1 

ηαζ θίβα Breguet 14A2/Β2. ηαδζαηά, ιέπνζ ημ επηέιανζμ ημο 1918, 

ζηεθεπχεδηε ιυκμ ιε Έθθδκεξ πεζνζζηέξ211. Ζ 532 ακέθααε αιέζςξ δνάζδ, 

ζημκ ημιέα Νυηζα – Γεοβεθή – Υμφκημαμ (Oudovo) – Γειίν Καπμφ, 

εηηεθχκηαξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ιαηνζκχκ εέζεςκ, θςημβναθήζεζξ, 

αμιαανδζζιμφξ, πμθοαμθζζιμφξ επενζηχκ παναηςιάηςκ ηαζ εζδζηή 

παναηήνδζδ ηδξ Υμφιαξ, ζηδκ μπμία ακήηε ηαζ ημ ηνα. Δλαζηίαξ ηδξ ζζπονήξ 

επενζηήξ ακηζαενμπμνζηήξ (ηα πονμαμθεία ζημ ηνίβςκμ Υμφια –Γεοβεθή – 

Μζθέηημαμ ηαζ ηα πμθοαυθα ηδξ βναιιήξ Υμφια – Γεοβεθή) ηαζ ηδξ επενζηήξ 

αενμπμνίαξ δίςλδξ, ημ νίζημ εηηέθεζδξ απμζημθχκ εκηυξ ημο επενζημφ 

εδάθμοξ ήηακ πμθφ ορδθυ212. 

 

                                                
209

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 210. 
210

 Ζ Μμίνα απμηεθμφκηακ απυ 15 πεζνζζηέξ ηαζ 15 αμιαανδζζηέξ, υιςξ αηυιδ δεκ είπε 
εθμδζαζεεί ιε αενμπθάκα. Ο Φαθίδαξ πανέδςζε ηδ δζμίηδζδ ζε Γάθθμ αλζςιαηζηυ, βζαηί είπε 
θδθεεί δ απυθαζδ ζοβηνυηδζδξ εθθδκζηχκ ιμζνχκ ηαζ πνεζαγυηακ αλζςιαηζημφξ πμο είπακ 
απμδείλεζ ηδ βεκκαζυηδηά ημοξ ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ (είπε οπδνεηήζεζ ζηδ Γαθθζηή  
Αενμπμνία, ζημ Avort) ηαζ ηδκ αθμζίςζή ημοξ ζηα ζοιιαπζηά ζοιθένμκηα. Βνμκηάηδξ, ζ. 
210. φιθςκα ιε ημκ Εάκκα, δζέπνερε ςξ πζθυημξ, έηακε ζπμοδαίεξ ακαβκςνίζεζξ ηαζ ημκ 
πνδζζιμπμζμφζακ πμθφ ζοπκά μζ Γάθθμζ ιε ηα ηαεήημκηα ηδξ βεκζηήξ επμπηείαξ ηςκ 
επζπεζνήζεςκ απυ αένμξ. Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 20. Δπίζδξ, μ Βνμκηάηδξ 
ακαθένεζ υηζ θυβς ηδξ ιεβάθδξ εηηζιήζεςξ πμο είπε απυ ημοξ Γάθθμοξ, πμο ημκ 
παναηηήνζγακ ςξ “Bon qu’ a cinq centimeters au dessus du sol”, ακαθάιαακε απμζημθέξ 
πονμαμθζημφ, θςημβνάθζζδξ, ιαηνζκήξ ακαβκχνζζδξ, εηηεθμφζε πηήζεζξ δμηζιήξ 
αενμζηάθμοξ, εηπαίδεοε κεανμφξ παναηδνδηέξ ζηδ θςημβνάθζζδ, ζημ ζφκδεζιμ πεγζημφ ηαζ 
ηδκ ελ υρεςξ ακαβκχνζζδ ημο ημιέα. Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», 
Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, Οηη. – Γεη. 1934, η. 12, ζ. 251. 
211

 ΓΔΑ, ηυιμξ 1
μξ

, ζ. 90-91. 
212

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 12, ζ. 240. 
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 ηδ ζοκέπεζα ζδνφεδηε, ζηζξ 13 Μανηίμο 1918213, δ 531 Μμίνα Γίςλδξ 

ιε έδνα ημ ίδζμ αενμδνυιζμ ηαζ δζμζηδηή ημκ Ακεοπίθανπμ Αθέλακδνμ 

Εάκκα214. Ανπζηά δ ιμίνα ζοβηνμημφκηακ ηονίςξ απυ Γάθθμοξ ζπηαιέκμοξ, 

αθθά δ πθεζμρδθία ηςκ ηεπκζηχκ ήηακ Έθθδκεξ, ήηακ δε εθμδζαζιέκδ ιε 

αενμζηάθδ ιε εθθδκζηά εεκυζδια, ηφπμο Nieuport 24bis (εθμδζαζιέκα ιε 

ηζκδηήνα Rotatf 120 hp πμο δζέεεηακ εθάπζζηα υνβακα πηήζεςξ). ιςξ, 

ανβυηενα ιέζα ζημ 1918 δυεδηακ ζηδ 531 Μμίνα ηα πζμ πνμδβιέκα 

αενμπθάκα ηφπμο Spad VII/XIII, ιε ηα μπμία πεημφζακ μζ ηαθφηενμζ Γάθθμζ 

πεζνζζηέξ ηδξ ιμίναξ 215 . Με ηδκ ειθάκζζδ αοηήξ ηδξ ιμίναξ δίςλδξ ζημ 

Μέηςπμ, δ πθάζηζββα ηδξ αενμπμνζηήξ οπενμπήξ ηθίκεζ πνμξ ημ ιένμξ ηςκ 

ζοιιάπςκ. πςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Εάκκαξ «…Ο Εάλλαο κε ηνπο 

ηνικεξνύο ηνπ δηώθηαο δελ επέηξεπε παξά ηελ ιαζξνβίσζηλ ησλ Γεξκαληθώλ 

Φόθεξ θαη ηα Εέππειηλ δελ ελεκθαλίζζεζαλ πιένλ εηο ηνλ Μαθεδνληθόλ 

νξίδνληα. Σα αεξνπιάλα αλαγλσξίζεσο εζζάλνλην θαηά ηαο πηεηηθάο ησλ 

απνζηνιάο όηη ήζαλ αξθεηά εζθαιηζκέλα. Ήμεξαλ όηη εθεί θνληά ελήδξεπε θαη 

αγξππλνύζελ ν Εάλλαο κε ηνπο εξσηθνύο ηνπ θπλεγνύο. Δλλνεί θαλείο πνιύ 

θαιά ηη εζζάλνλην νη ππό ησλ Γεξκαλνβνπιγαξηθώλ αεξνπιάλσλ κέρξη ηόηε 

βνκβαξδηδόκελνη ζηξαηηώηαη καο όηαλ έβιεπνλ λα θαηαδηώθεηαη ν ερζξόο πξηλ 

πξνιάβε θαλ λα μεκπηίζε εηο ηνλ αηζέξα…»216. Καζ μ Βνμκηάηδξ ζζπονίγεηαζ 

υηζ ελαζηίαξ ηςκ ακδνχκ ηδξ 531 Μμίναξ πενζμνίζεδηε δ δνάζδ ηςκ 

Γενιακχκ δζςηηχκ. Οζ Μμίνεξ 531, 532, 502 ηαζ 505 (μζ δφμ ηεθεοηαίεξ ήηακ 

βαθθζηέξ) οπήπεδζακ ζημκ αενμπμνζηυ ημιέα Γμνβυπδξ, οπυ ημκ Γάθθμ 

θμπαβυ Paquin. ημκ ημιέα αοηυ, οπήνπακ ανηεηέξ εβηαηαζηάζεζξ, πθήνεξ 

θςημβναθζηυ ενβαζηήνζμ πμο ζοκενβαγυηακ ιε ηδ Υανημβναθζηή οπδνεζία 

ημο Γαθθζημφ Δπζηεθείμο ηαζ ηιήια ημο νπμο Αενμπμνίαξ, ιε ένβμ ηδκ 

                                                
213

 Ο Εάκκαξ ακαθένεζ υηζ δ 531 Μμίνα εβηαηαζηάεδηε ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Γμνβυπδξ, πνμξ 
ημ ηέθμξ Νμειανίμο 1917 ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημκηά ζηδκ εηηθδζία ημο πςνζμφ ηαζ ζε ανηεηή 
απυζηαζδ απυ ηδκ Γαθθζηή Μμίνα 505 ηαζ ηδκ Δθθδκζηή Μμίνα 532, πμο ήηακ ήδδ 
εβηαηεζηδιέκδ εηεί. Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 24. 
214

 Καηά ηδ δζάνηεζα πμο ήηακ απμζπαζιέκμξ ζημ Δπζηεθείμ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ 
ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ, εηπαζδεουηακ πανάθθδθα ςξ πεζνζζηήξ απυ ημκ θμπία Saunier. 
Μεηά απυ πέκηε χνεξ πηήζεςκ ηαζ 35 πνμζβεζχζεζξ ηαζ αθμφ εηηέθεζε ιία πηήζδ δζάνηεζαξ 
ιίαξ χναξ, πμο ζοιπενζθάιαακε ηνζβςκζηή καοηζθία ζηα 3.000 ιέηνα ηαζ πνμζβείςζδ ζε 
απυζηαζδ ιζηνυηενδ ηςκ 200 ιέηνςκ, ζηζξ 17 επηειανίμο 1916 έθααε ημ πηοπίμ πεζνζζηή. 
Δπεζδή δ εηπαίδεοζδ πμο έθααε ςξ πεζνζζηήξ ήηακ οπμηοπχδδξ, μοζζαζηζηά εηπαζδεφηδηε 
ηαηά ηδκ εηηέθεζδ επζπεζνδζζαηχκ απμζημθχκ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ. Εάκκαξ, Πσο έγηλα 
αεξνπόξνο, ζ. 20-21. 
215

 Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 25-26. 
216

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 26-9-1929. 
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απμηαηάζηαζδ ηαηεζηναιιέκςκ αενμπθάκςκ, ηα μπμία ηαζ έζηεθκακ ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ, ζημ Grand Parc, ζημ Μέβα ηαζ Κεκηνζηυ νπμ πμο ήηακ δίπθα 

ζηδ Villa Alatini217.  

 

 ηζξ ανπέξ ημο 1918, ηαζ άθθεξ ιμκάδεξ ηδξ Αενμπμνίαξ Ακαημθήξ 

ήηακ επακδνςιέκεξ ιε εθθδκζηυ πνμζςπζηυ, υπςξ: δ Έιπεδμξ Μμίνα ΑΤ, 

ιε έδνα ημ Grand Parc, μ Μεβάθμξ νπμξ, ημ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια ηδξ 

502 Mμίναξ ηαζ ημο Αενμπμνζημφ νπμο ζημ αημφθεαμ ζηδ Φθχνζκα ηαζ ημ 

ακηίζημζπμ ηδξ 502 Μμίναξ ζηδ Γμνβυπδ. Δπίζδξ, Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ηαζ 

ιδπακζημί οπδνεημφζακ ζημ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια ζηδκ Δθεοζίκα, ζηδ 

Μμίνα Δηπαζδεφζεςξ ζημ έδεξ ηαζ ζημ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια Μμφδνμο.  

 

 Σδκ 1δ Ημοκίμο 1918, απμθαζίζηδηε απυ ηδ Γζαζοιιαπζηή Γζμίηδζδ, δ 

ζοβηνυηδζδ ηδξ 533 Μμίναξ Ακαβκχνζζδξ ηαζ Βμιαανδζζιμφ (ΜΑΒ), ιε 

δζμζηδηή ημκ Γάθθμ οπμθμπαβυ D‟ Anglejean, ηαζ απμηθεζζηζηά Έθθδκεξ 

πεζνζζηέξ218, ιε έδνα ημ Γδιδηνίηζζ219 εννχκ (αενμδνυιζμ δζαιζάξ). ΑΝΚ 

ηδξ ιμίναξ ήηακ δ οπμζηήνζλδ ημο χιαημξ ηναημφ πμο δζμζημφζε μ 

ζηναηδβυξ Παναζηεουπμοθμξ, ηαζ ηάθοπηε ημκ ημιέα απυ ηζξ εηαμθέξ ημο 

ηνοιυκα ζημκ ηυθπμ ημο Ονθακμφ ιέπνζ ηδ θίικδ Μπμφηημαα ηαζ ηδ βέθονα 

Γειίν Ηζάν. ηζξ 23 Ημοκίμο πεναηχεδηακ ηα ένβα ζημ αενμδνυιζμ, οπυ ηδκ 

επμπηεία ημο ακεοπμθμπαβμφ Νζηδθμνάηδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ Μμίνα 

εθμδζάζηδηε ιε αενμπθάκα ηφπμο AR ηαζ εκυξ Bregeut 14. Ζ 533 Μμίνα ζηζξ 

απμζημθέξ ηδξ ζημ ιέηςπμ ημο ηνοιυκα ζοκμδεουηακ απυ αενμπθάκα 

δίςλδξ ηδξ αββθζηήξ ιμίναξ πμο έδνεοε πθδζίμκ ημο Γδιδηνζηζίμο220.  

 

                                                
217

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 12, ζ. 242-243. 
218

 Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ημπμεεηήεδηακ ανπζηά μζ ακεοπμθμπαβυξ Νζηδθμνάηδξ, 
ακεοπαζπζζηήξ Ρζγζχηδξ, θμπίαξ Σζμοηάξ ηαζ παναηδνδηέξ μζ οπμθμπαβυξ Θεμδςνυπμοθμξ, 
οπμθμπαβυξ Σζαπανθήξ, ακεοπαζπζζηήξ Ηςάκκμο ηαζ ζηναηζχηδξ αμνχκμξ. Ανβυηενα, μζ 
Απμζημθυπμοθμξ, Κμηνχηζμξ, Νμφθαξ, Ρέππαξ, Γεηααάθθαξ, Απμζηυθμο, Παηαηζμφηδξ, 
Ηςάκκμο, Δθεοεενίμο, Παπαιάνημο, άπκζηαξ, Κμκημβζάκκδξ, Κανάιπεθαξ, Παπαδυπμοθμξ, 
Σήθζμξ (απμζπάζηδηε απυ ηδ 509 Γαθθζηή Μμίνα), Μεθεηυπμοθμξ, Φζθζππάηδξ, Καηζίηαξ, ηαζ 
ημοθάλεκμξ.  
219

 Σμ πςνζυ Γδιδηνίηζζ απείπε πενίπμο 15 πζθζυιεηνα απυ ηδκ πυθδ ηςκ εννχκ, ηαζ ημ 
αενμδνυιζμ απείπε 8 πθι. απυ ηα πνμηεπςνδιέκα εθθδκζηά θοθάηζα ηαζ 12 απυ ηα ακηίζημζπα 
επενζηά.  
220

 Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», Αενμπμνζηή Δπζεεχνδζζξ, Ηακ. – Μαν. 
1935, η. 13, ζ. 64-67. 
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 Σμκ επηέιανζμ ημο 1918, ζοβηνμηήεδηε δ 534 Μμίνα Ακαβκχνζζδξ, 

ζημ Λειπέη (ζδιενζκή Δοηανπία). Σδκ πενίμδμ αοηή οπήνπε ηαζ ημ 

Αενμπμνζηυ Απυζπαζια ζημ Γμοδί (ηδξ 534 Μμίναξ) ηαζ δ Δπάηηζμξ Μμίνα 

Δπακςιήξ ιε απμζημθή ηδκ ακεοπμανοπζαηή ηάθορδ ημο Θενιασημφ 

Κυθπμο 221 . Ζ ιμίνα εκζζπουηακ ηαζ ιε οδνμπθάκα ηδξ Γαθθζηήξ Βάζδξ 

Θεζζαθμκίηδξ222. 

 

 Ζ επενζηή βναιιή άιοκαξ ήηακ δ ελήξ: 

 

 α. Γναιιή Αθαακίαξ – Μμκαζηδνίμο – Νυκηε οπυ ηδκ ΥΗ Γενιακζηή 

(ιζηηή) ηναηζά ιε δζμζηδηή ημκ ζηναηδβυ Steuben, πμο έδνεοε ζημ Πεθνεπέκ. 

 

 α. Γναιιή Νυκηε – Γεοβεθή – Γμσνάκδ, οπυ ηδκ Η Βμοθβανζηή 

ηναηζά ιε δζμζηδηή ημκ ζηναηδβυ Γηέζζςθ ηαζ έδνα ημ Βαθάκημαμ. 

 

 β. Γναιιή Γμσνάκδ – έννεξ – Ονθακυ, οπυ ηδκ ΗΗ Βμοθβανζηή 

ηναηζά ιε δζμζηδηή ημκ ζηναηδβυ Θεμδςνχθ ηαζ έδνα ημ Λζαμφκμαμ. 

 

 δ. Σδκ άιοκα ηςκ πενζμπχκ Ξάκεδξ, Κααάθαξ ηαζ ηδξ Θνάηδξ, βζα 

ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ εκδεπυιεκδ απμααηζηή εκένβεζα ηςκ οιιάπςκ, 

είπακ ακαθάαεζ δ ΗΗ ηαζ δ IV Βμοθβανζηή ηναηζά. 

 

 ε. Ζ δζμίηδζή υθςκ ηςκ ακςηένς είπε ακαηεεεί ζημκ ζηναηδβυ von 

Scholtz, μ μπμίμξ είπε εβηαηαζηαεεί ζηα ηυπζα223. 

 

                                                
221

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 90-97.  
222

 φιθςκα ιε ημκ Βνμκηάηδ, ζοβηνμηήεδηε ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ημο 1917, οπυ ημκ 
Γάθθμ ακεοπμθμπαβυ Ugon, ιε αθμνιή ημκ ημνπζθζζιυ ζοιιαπζηχκ αηιυπθμζςκ εκηυξ ημο 
Θενιασημφ Κυθπμο απυ βενιακζηά οπμανφπζα.ηδ ιμίνα αοηή απμζπάζεδηακ ημκ Μάνηζμ 
ημο 1918 ηαζ μζ Οζημκμιάημξ ηαζ άννμξ. Δηηεθμφζακ ακεοπμανοπζαηέξ πενζπμθίεξ ζηδ 
δζαδνμιή Δπακςιή – Καηενίκδ (αηνςηήνζμ Κακηαααίμο – Σνίηενζ). Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζηο, η. 12, ζ. 239-240. Οζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ εηηεθμφζακ ηαεδιενζκά πηήζεζξ 
ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο, ζε παιδθυ φρμξ, ιε αενμπθάκα ηφπμο Farman. Ζ ιυκδ 
πνμζηαζία πμο είπακ ηα πθδνχιαηα ζε πενίπηςζδ ακαβηαζηζηήξ πνμζεαθάζζςζδξ ήηακ 
δφμ αενμεάθαιμζ ηαζ βζθέηα πμο πθδνμφκηακ ιε πεπζεζιέκμ αένα. ηα ιέζα Ημοκίμο 1918, 
απμζπάζηδηακ ζηδκ 534 bis ζημ Γμοδί, εηηεθχκηαξ εηπαζδεοηζηέξ πηήζεζξ. Ο άννμξ ιεηά 
απυ 15 διένεξ ημπμεεηήεδηε ζημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ηαζ ανβυηενα μ Οζημκμιάημξ 
ημπμεεηήεδηε ζηδκ 534 εθθδκζηή Μμίνα ζημ Λειπέη. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», 
Ζκεξήζηνο Σύπνο, 6-10-1929. 
223

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ. 209. 
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 Σμ ένβμ πμο είπακ κα επζηεθέζμοκ μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ ήηακ βζα ηα 

δεδμιέκα ηδξ επμπήξ ηενάζηζμ. ε αοηυ πενζθαιαάκμκηακ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηςκ επενζηχκ βναιιχκ ηαζ ηςκ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ζε 

ιεβάθμ αάεμξ εκηυξ ημο επενζημφ εδάθμοξ, ημ ζφκδεζιμ ημο πεγζημφ ιε ημ 

πονμαμθζηυ ηαζ ημκ ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ. Οζ πεζνζζηέξ πμο 

εηηεθμφζακ ηζξ ακςηένς απμζημθέξ, έπνεπε κα παναιέκμοκ βζα ιεβάθμ 

πνμκζηυ δζάζηδια πάκς απυ ημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ή ημ επενζηυ έδαθμξ, 

ηαζ αάθθμκηακ ζοπκά απυ ημ ακηζαενμπμνζηυ πον. Ηδζαίηενα ζζπονή ήηακ δ 

ακηζαενμπμνζηή άιοκα ηδξ Υμφιαξ, εκχ απυ ηα παναηδνδηήνζα ηδξ Σγέκαξ, 

θυβς ηδξ ελαζνεηζηήξ εέζδξ ημοξ, μζ αιοκυιεκμζ Βμφθβανμζ ιπμνμφζακ κα 

αάθθμοκ ιε ηα πμθοαυθα ημοξ ηαηεοεείακ εκακηίμκ ηςκ επενζηχκ 

αενμπθάκςκ υπςξ πνμζέββζγακ ηδκ πενζμπή. Δπζπνυζεεημξ ηίκδοκμξ ήηακ μζ 

ζδζαίηενα ζηακμί Γενιακμί δζχηηεξ πμο ηαζνμθοθαηημφζακ βζα κα πηοπήζμοκ 

αζθκζδζαζηζηά ηαζ ακεθέδηα ημοξ ζοιιαπζημφξ ζπδιαηζζιμφξ. Πνέπεζ κα 

επζζδιακεεί υηζ θυβς ημο επενζημφ οπμανοπζαημφ ηθμζμφ, οπήνπε ιεβάθδ 

δοζημθία ακεθμδζαζιμφ, εκχ πανάθθδθα ημ Γοηζηυ Μέηςπμ απμννμθμφζε ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ ηα παναβυιεκα αενμπθάκα ηαζ ηα ακηαθθαηηζηά 

ημοξ, ηαεχξ ηαζ άθθμ αενμπμνζηυ οθζηυ. Δπζπθέμκ, ηα ηαζκμφνβζα ζοιιαπζηά 

αενμπθάκα πμο έθηακακ ζημ Μέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ δίκμκηακ ηαηά αάζδ 

ζημοξ Γάθθμοξ ηαζ Βνεηακμφξ αενμπυνμοξ, ηαζ μζ Έθθδκεξ ζοκέπζγακ κα 

πεημφκ ιε ημοξ παθαζυηενμοξ ηφπμοξ αενμπθάκςκ. ε αοηά ηα ανκδηζηά 

ζημζπεία βζα ημοξ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ, εα πνέπεζ κα πνμζεέζμοιε ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβζηή οπενμπή ηςκ βενιακζηχκ αενμπθάκςκ, ιέπνζ ημοθάπζζημκ ημ 

1917, πμο ημοξ επέηνεπε κα δζαηδνμφκ ηδκ αενμπμνζηή οπενμπή224.  

 

  

                                                
224

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 26-9-1929. 
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 Ζ δξΪζε ηεο Διιεληθάο Αεξνπνξέαο ζηνλ Α’ Παγθόζκην Πόιεκν 

 

1916 

 

 Ζ ζοιιεημπή ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, 

άνπζζε πμθφ πνζκ ηδκ επίζδιδ είζμδμ ηδξ πχναξ ιαξ ζημκ πυθειμ ηαζ πνζκ 

αηυιδ ζοβηνμηδεμφκ μζ εθθδκζηέξ ιμίνεξ ηδξ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ. ηεθέπδ 

ηδξ ΑΤ ηαζ ημο ΝΑ ηαζ ζηναηεφζζιμζ, αιέζςξ ιεηά ηδκ εηδήθςζδ ημο 

Κζκήιαημξ ηδξ Δεκζηήξ Αιφκδξ, πνμζπχνδζακ ζηδ κέα ηοαένκδζδ ηαζ 

εκηάπεδηακ ζηδ ζοιιαπζηή ζηναηζςηζηή δφκαιδ. Μεηά απυ ζφκημιδ 

εηπαίδεοζδ, ημπμεεηήεδηακ ζηζξ πμθειζηέξ ιμίνεξ ηςκ Γάθθςκ ηαζ ηςκ 

Βνεηακχκ. Σδκ πενίμδμ αοηή, μζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ζοιιεηείπακ ζε ημζκέξ 

απμζημθέξ ιε ημοξ Άββθμ-Γάθθμοξ, ηυζμ ζε απμζημθέξ ακαβκςνίζεςξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ υζμ ηαζ ζε απμζημθέξ δίςλδξ. 

 

 Ζ ακαζοβηνυηδζδ ημο ΝΑ λεηίκδζε ζηζξ ανπέξ Οηηςανίμο ημο 1916, 

υηακ 12 αενμπυνμζ αοηήξ ηδξ ιμκάδαξ, ηαεχξ ηαζ 30 άημια πνμζςπζηυ 

εδάθμοξ, πνμζθένεδηακ εεεθμκηζηά κα οπδνεηήζμοκ ηδκ Κοαένκδζδ ηδξ 

Δεκζηήξ Αιφκδξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Ο καφανπμξ Παφθμξ Κμοκημονζχηδξ –

ιέθμξ ηδξ Κοαενκδηζηήξ Σνζακδνίαξ- γήηδζε απυ ημοξ Βνεηακμφξ κα 

μνβακχζμοκ ηαζ κα εηπαζδεφζμοκ ημοξ Έθθδκεξ αενμπυνμοξ ηαζ κα ημοξ 

πνμιδεεφζμοκ αενμπθάκα ηαζ άθθα οθζηά βζα κα ζοβηνμηήζμοκ ακελάνηδηδ 

αενμπμνζηή δφκαιδ. Σμ αίηδια ημο καοάνπμο δεκ έβζκε δεηηυ απυ ημοξ 

Βνεηακμφξ 225  ηαζ έηζζ δ εθθδκζηή δφκαιδ οπήπεδ  ανπζηά οπυ ηδκ 2δ 

Βνεηακζηή Πηένοβα ημο RNAS (Royal Naval Air Service), αθθά ηδ δζμίηδζδ 

ηςκ Δθθήκςκ ακέθααε μ οπμπθμίανπμξ Μςνασηίκδξ. Σμ πεδίμ δνάζδξ ημοξ 

ήηακ ηονίςξ δ Ακαημθζηή Μαηεδμκία ηαζ δ Θνάηδ, ιε αάζεζξ ηα αενμδνυιζα 

Ρςιακυ Μμφδνμο ηαζ Καγααδηίμο Θάζμο226 . Σμ ηεθεοηαίμ δζέεεηε ανπζηά 

ιυκμ επηά ιαπδηζηά αενμπθάκα227 παθαζά ηαζ ιε ιζηνέξ επζδυζεζξ228 ηαζ δ 

                                                
225

 Βθ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 133. Σα ζημζπεία ανίζημκηαζ ζηδκ 
ακαθμνά ημο Βνεηακμφ ακηζκαοάνπμο Cecil Thursby, ηδκ 6

δ
 ηαζ 21

δ
 Οηηςανίμο.  

226
 Ζ καοηζηή Βάζδ Παθαζμφ Φαθήνμο, δε δζέεεηε αλζυιαπδ δφκαιδ, ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, ζ. 112. 

227
 Γφμ Henri Farman, ηνία Sopwith Bomber ηαζ δφμ Sopwith Fighter. 

228
 Ζ ιέβζζηδ ηαπφηδηά ημοξ ήηακ ηα 80 ιίθζα ηαζ πνμηαθμφκηακ δμιζηέξ ηαηαζηνμθέξ ζηζξ 

πηένοβεξ ,ηάεε θμνά πμο λεπενκμφζακ ημ υνζμ αοηυ. 
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Λήικμξ 26 ιαπδηζηά 229  ηαζ ζοκμθζηά 43 αενμπθάκα ηαζ οδνμπθάκα 230 . Ζ 

ζοζηδιαηζηή δνάζδ ηδξ Δθθδκζηήξ ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ άνπζζε ζημ ηέθμξ 

ημο 1917 ηαζ ηονίςξ ηδκ άκμζλδ ημο 1918.  

 

 Ζ βενιακζηή αενμπμνζηή ηονζανπία ζηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία ηαζ 

Θνάηδ, ιέπνζ ηα ηέθδ ημο 1916, ιε ηζξ ζοκεπείξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ημο 

αενμδνμιίμο Καγααδηίμο πνμηαθμφζακ ζδιακηζηέξ ηαηαζηνμθέξ ζηδ 

ζοιιαπζηή Αενμπμνζηή Βάζδ. Ζ ζοκεπήξ επενζηή δναζηδνζυηδηα, ειπυδζγε 

ηαζ ηδκ εηηέθεζδ πηήζεςκ νμοηίκαξ, υπςξ εηπαζδεοηζηέξ πηήζεζξ. Οζ Έθθδκεξ 

αενμπυνμζ έπνεπε κα επζηαπφκμοκ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ βζα κα ζοιιεηάζπμοκ 

άιεζα ζηζξ πμθειζηέξ απμζημθέξ. Μάθζζηα, βζα κα οπενκζηήζμοκ ηδ δοζπζζηία 

ηςκ ζοιιάπςκ, μ Μςνασηίκδξ εηπαίδεοε ημοξ Έθθδκεξ ιαεδηέξ ζε 

πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ ιάπδξ. Κάεε εηπαζδεοηζηή πηήζδ ήηακ ηαζ ιζα 

επζπεζνδζζαηή απμζημθή, οπυ ηδκ ανπδβία ημο 231 , πνμηαθχκηαξ ηδκ 

επζδμηζιαζία αθθά ηαζ ημκ εαοιαζιυ ηςκ Βνεηακχκ. ηυπμζ ηςκ ζοιιαπζηχκ 

αενμπμνζηχκ επζεέζεςκ ήηακ δ Κααάθα, μζ ζζημαμθχκεξ ηδξ Κεναιςηήξ ηαζ δ 

Υνοζμφπμθδ (ανί-αιπάκ), δ Γνάια ηαζ ημ αενμδνυιζμ Εένεαζηξ232. 

 

 Δπζπεζνδζζαηή δνάζδ ακέθααακ ανπζηά μζ ακεοπμπθμίανπμζ 

Κςκζηακηίκμο233  ηαζ Υαθηζάξ, εκηαζζυιεκμζ ζηδκ Α‟ Μμίνα ηδξ Θάζμο, μζ 

μπμίμζ είπακ ήδδ εηπαζδεοηεί ζε αενμπθάκα ημο ηναημφ Ξδνάξ. Οζ 

                                                
229

 Πέκηε Sopwith Fighter, ηέζζενα Sopwith Bomber, πέκηε Sopwith Pup, έλζ εηπαζδεοηζηά 
Β.Δ.-2 ηαζ Β.Δ.-2Δ, πέκηε Henri Farman ηαζ έκα Sopwith Threeplane. 
230

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 112. 
231

 Οζ ιαεδηέξ ζοκμδεφμκηακ ζημ αενμπθάκμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμζημθήξ, απυ ημκ 
εηπαζδεοηή ημοξ ζηδ εέζδ ημο παναηδνδηή, παν‟ υθμ πμο ηα αενμπθάκα αοηά δεκ ήηακ 
δζπθμφ πεζνζζιμφ. ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, ζ. 114. 

232
 ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, ζ. 114-115. φιθςκα ιε ημκ ηαεδβδηή η. Υαηγυπμοθμ Γ., εκημπίγεηαζ ζηδκ 

πενζμπή ημο ζδιενζκμφ Ανηαδζημφ Γνάιαξ. Παθμφιπδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 108, ζ. 28 
233

 Ο Κςκζηακηίκμο ήηακ έκαξ εη ηςκ πνχηςκ Δθθήκςκ ιδπακζηχκ ηδξ Δθθδκζηήξ Ναοηζηήξ 
Αενμπμνίαξ. Σμ 1915 παναζηήεδηε ηαζ οπδνέηδζε εεεθμκηζηά ζημ Γοηζηυ Μέηςπμ, ςξ 
αενμπυνμξ ζημ βαθθζηυ ζηναηυ. Εάκκαξ Αθ., «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 11-
10-1929. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ήηακ μ πνχημξ Έθθδκαξ πεζνζζηήξ πμο είπε θάαεζ ιένμξ ζε 
επζπεζνήζεζξ ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, εκηαβιέκμξ ζηδκ βαθθζηή Πμθειζηή Μμίνα C-89S ηαζ 
είπε παναζδιμθμνδεεί ιε ημκ Γαθθζηυ Πμθειζηυ ηαονυ. Σμκ Οηηχανζμ ημο 1915 
ιεηαθένεδηε ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ, εκχ υηακ ζπδιαηίζηδηε δ Κοαένκδζδ Δεκζηήξ 
Αιφκδξ, παναζηήεδηε απυ ηζξ βαθθζηέξ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ βζα κα εκηαπεεί ιε ημοξ παθζμφξ 
ζοκαδέθθμοξ ημο ζημ ΝΑ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 136. Ο 
Κανηαθαιάηδξ, ακαθένεζ υηζ είπε βεκκδεεί ζηδκ Αίβοπημ, ήηακ πμθφβθςζζμξ, ζπμφδαζε ζηδκ 
Δθαεηία Μδπακμθυβμξ/ Ζθεηηνμθυβμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ Γαθθία αενμπμνζηή ηεπκμθμβία 
ζημ Ecole Nationale Superieure de l‟ Aeronautique. Γζμνίζηδηε πνμζςνζκυξ ιδπακζηυξ 
οδνμπθάκςκ ζημ Τπμονβείμ Ναοηζηχκ, ηδκ 23-6-1914. Γφμ ιήκεξ ιεηά, ηαηαηάπεδηε ζηδκ 
Γαθθζηή Αενμπθμΐα. Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Δθθδκζηά Φηενά, ζ. 97-101. 
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ζοβηεηνζιέκμζ πεζνζζηέξ, εηηέθεζακ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ζηδκ πενζμπή 

ηδξ Ξάκεδξ πεηχκηαξ ιε ημοξ Έθθδκεξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ ζηδ εέζδ ημο 

παναηδνδηή, έςξ υημο λεηζκήζεζ δ εηπαίδεοζήξ ημοξ ςξ πεζνζζηέξ ζηα 

αενμπθάκα ηςκ ζοιιάπςκ ζηδκ Λήικμ. Πνάβιαηζ, ιέζα ζε ζφκημιμ πνμκζηυ 

δζάζηδια, μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ πμο ανίζημκηακ ζηδκ Θάζμ ζηάθεδηακ ζημ 

αενμδνυιζμ Marsh (Υμνηανυθζικδ) ζηδ Λήικμ πνμηεζιέκμο κα εηπαζδεοημφκ 

ζηα ζφβπνμκα αενμπθάκα ιε ηα μπμία εα πεημφζακ. Ζ δζάνηεζα ηδξ 

εηπαίδεοζήξ ημοξ ήηακ αναπεία (πενίπμο εκάιζζδ ιήκα) 234 . Έηζζ, μ 

Κςκζηακηίκμο θαίκεηαζ κα είκαζ μ πνχημξ Έθθδκαξ αενμπυνμξ πμο πήνε 

ιένμξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ. οβηεηνζιέκα, ζηζξ 10 Νμειανίμο 1916, ήηακ 

παναηδνδηήξ – πμθοαμθδηήξ ζημ ηαηαδζςηηζηυ Nieuport 12, ιε πεζνζζηή ημκ 

Βνεηακυ G. A. Magor, ζοκμδμί δφμ αμιαανδζζηζηχκ. Απμζημθή ημοξ ήηακ δ 

πνμζηαζία ημο ζπδιαηζζιμφ, πμο εα αμιαάνδζγε ημ βενιακζηυ αενμδνυιζμ 

ηδξ Γνάιαξ. ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ απμζημθήξ, μ Κςκζηακηίκμο άκμζλε πον 

ηαηά επενζημφ δζπθάκμο πμο πνμζέββζγε ημ αενμδνυιζμ. Δπίζδξ, ζηζξ 20 ηαζ 

24 Νμειανίμο 1916, εηηέθεζε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ απυ ημ Πανακέζηζ έςξ 

ημ Άκς Πολάνζ Γνάιαξ ςξ παναηδνδηήξ - πμθοαμθδηήξ. Ο Υαθηζάξ 

ηαηαβνάθεηαζ ζε απμζημθή θςημβνάθζζδξ, ζηζξ 28 ημο ίδζμο ιήκα, πςνίξ κα 

απμηθείμκηαζ πνμδβμφιεκεξ πηήζεζξ ημο235. Ο Κςκζηακηίκμο εηπαίδεοζε ζημ 

Μμφδνμ Έθθδκεξ ζοκαδέθθμοξ ημο, υπςξ ημοξ Υάιπα, Γοθηάηδ236, Λμβζάδδ, 

Μαβζάημ, Γαμφθδ ηαζ Βενφηζμ. Ο ηεθεοηαίμξ υηακ ανζζηυηακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ 

επζααίκςκ ακεπζζήιςξ ζε βαθθζηυ αενμπθάκμ, εκεπθάηδ ζε αενμιαπία ηαζ 

ηαηέννζρε ημ βενιακζηυ αενμπθάκμ ζημηχκμκηαξ ιε ημ πζζηυθζ ημο ημκ 

Γενιακυ πεζνζζηή. Γζα ημ ηαηυνεςιά ημο αοηυ, παναζδιμθμνήεδηε απυ ημοξ 

Γάθθμοξ237. 

 

1917 

 

                                                
234

 Εάκκαξ Αθ., «Οζ Αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 12-10-1929. 
235

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 134-136. 
236

 ημηχεδηε ηαηά ηα δζάνηεζα ηδξ εηπαίδεοζήξ ημο. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, 
η. 11, ζ. 194.  
237

 Δέλαη ν πξώηνο Έιιελαο αεξνπόξνο πνπ θαηΫξξηςε ερζξηθό αεξνπιΪλν ζε 
αεξνκαρέα. Όκσο, ιέγν αξγόηεξα ν Βεξύθηνο, ιόγσ δηαθσλέαο ηνπ κε ηνλ Άγγιν 
Γηνηθεηά ηνπ, απνρώξεζε από ηελ αεξνπνξέα θαη επαλάιζε ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό. 
Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ. 194 ηαζ Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», 
Ζκεξήζηνο Σύπνο, 13-10-1929. 
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 ηζξ 12 Ηακμοανίμο 1917 πεναηχεδηε δ εηπαίδεοζδ ημο εθθδκζημφ 

ηθζιαηίμο ζηδκ Αενμπμνζηή Βάζδ Υμνηανυθζικδξ (Marsh) ηαζ μζ Έθθδκεξ (7 

αλζςιαηζημί ηαζ 20 ηεπκίηεξ ηαζ ιδπακζημί) ημπμεεηήεδηακ ζηδκ Αενμπμνζηή 

Βάζδ Καγααδηίμο βζα ηδκ ακάθδρδ δνάζδξ ηαηά ηςκ Γενιακμαμοθβάνςκ. Ζ 

δφκαιδ ηδξ Μμίναξ Α‟ ζηδ Θάζμ ζηα ηέθδ Ηακμοανίμο πενζεθάιαακε 19238 

αενμπθάκα ηαζ οδνμπθάκα ηαζ 16 πεζνζζηέξ ηαζ 7 παναηδνδηέξ, εη ηςκ 

μπμίςκ πέκηε ηαζ δφμ ακηίζημζπα ήηακ Έθθδκεξ239. Ο Αθέλακδνμξ Εάκκαξ 

ήηακ μ ιυκμξ Έθθδκαξ πμο είπε ηαηαηαβεί ςξ θμπίαξ ημο ζππζημφ -ημο Α΄ 

οκηάβιαημξ Πεγζημφ ηδξ Μενανπίαξ εννχκ- ηαζ μ μπμίμξ λεηίκδζε 

εηπαίδεοζδ ςξ παναηδνδηήξ-αενμπυνμξ. ηζξ ανπέξ Φεανμοανίμο 1917, ςξ 

ακεοπαζπζζηήξ, ημπμεεηήεδηε ζημ οπ‟ ανζε. 505 Γαθθζηυ ιήκμξ 

Αενμπθάκςκ ζηδ Γμνβυπδ (ημκηά ζηδκ Μπμέιζηζα/ Αλζμφπμθδ) βζα 

εηπαίδεοζδ, ηδκ μπμία πενάηςζε ημκ Απνίθζμ. Ζ πνχηδ πμθειζηή απμζημθή 

ζηδκ μπμία έθααε ιένμξ, ήηακ ιζα πηήζδ ακαβκχνζζδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εηπαίδεοζήξ ημο. Ακάιεζα ζηα ηαεήημκηά πμο είπε ακαθάαεζ ήηακ ηαζ δ 

επμπηεία ηςκ πηήζεςκ ημο αενμδνμιίμο. ηα ιέζα Φεανμοανίμο 1917 δ 

Αενμπμνζηή Βάζδ Γμνβυπδξ δέπηδηε ζθμδνή επίεεζδ απυ αενμπθάκα πμο 

πέηαλακ απυ ημ αμοθβανζηυ αενμδνυιζμ Oudovo, πμο ανίζημκηακ ημκηά ζημ 

ζδδνμδνμιζηυ ηαειυ ηδξ ηνάικζζηαξ. Ο επενζηυξ αενμπμνζηυξ 

ζπδιαηζζιυξ ανζειμφζε πενζζζυηενμ απυ 40 αενμπθάκα, πμο έπθδλακ 

απμηεθεζιαηζηά ημ Γαθθζηυ αενμδνυιζμ ηδξ Γμνβυπδξ, ηαηαζηνέθμκηαξ ηα 14 

απυ ηα 16 αενμπθάκα ηδξ 505 Μμίναξ, εκχ πηοπήεδηε ηαζ ημ μιχκοιμ πςνζυ 

υπμο ηναοιαηίζηδηακ δφμ πςνζημί. Ο αμιαανδζζιυξ επακαθήθεδηε ιεηά απυ 

δφμ αδμιάδεξ, υιςξ οπήνπε έβηαζνδ ακηίδναζδ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

ηαηάννζρδ ιε ακηζαενμπμνζηά εκυξ επενζημφ αμιαανδζζηζημφ ηαζ ηδ ζφθθδρδ 

ημο Γενιακμφ αενμπυνμο240. Απυ ημκ κεανυ αενμπυνμ, ζημκ μπμίμ μ Εάκκαξ 

ήηακ δζενιδκέαξ, πθδνμθμνήεδηακ υηζ δ ιμίνα αοηή είπε ιεηαζηαειεφζεζ απυ 

ημ Πμθςκζηυ Μέηςπμ. πςξ είδαιε, επνυηεζημ βζα ηδ ιμκάδα «ζηναηδβζημφ» 

αμιαανδζζιμφ Kampfgeschwader I, ιε δφκαιδ 25 πενίπμο δζηζκδηήνζςκ 

αμιαανδζζηζηχκ ηαζ 10 ηαηαδζςηηζηχκ ζοκμδείαξ. ηζξ απμζημθέξ πμο 

εηηέθεζακ μζ Γενιακμί πεζνζζηέξ ηδξ Kampfgeschwader I ζημ Μαηεδμκζηυ 

                                                
238

 Βθ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 177. 
239

 Βθ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 177. 
240

 Εάκκαξ Αθέλακδνμξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, Φάη. 542/365, Μμοζείμ Μπεκάηδ, ζ. 3-10. Ο 
Γενιακυξ αενμπυνμξ ήηακ βζμξ ημο Fon Linken, οπαζπζζηή ημο Κάζγεν. 
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Μέηςπμ, πνμλέκδζακ ιεβάθεξ γδιζέξ ζηα ζοιιαπζηά ζοβημζκςκζαηά ηέκηνα 

ζηα πνμάζηεζα ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ζημ Βένηεημπ (Vertekop) ζηα ηφδνα η.α. 

Σα ζοιιαπζηά ηαηαδζςηηζηά αενμπθάκα δεκ ιπμνμφζακ κα ακηαπελέθεμοκ 

απέκακηζ ζηα βενιακζηά Fokker. Μυθζξ, ημκ Ημφθζμ ημο 1917 μζ φιιαπμζ 

έζηεζθακ βζα εκίζποζδ ηςκ αενμπμνζηχκ ημοξ δοκάιεςκ ζηδ Μαηεδμκία ηα 

ηαηαδζςηηζηά ηφπμο Spad ηαζ ηα Breguet 14, πμο άνπζζακ κα ακηζζηαειίγμοκ 

ηδκ βενιακζηή αενμπμνζηή οπενμπή.  

 

 Πανάθθδθα, μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ ηδξ ΝΑ ακέθααακ δνάζδ ήδδ απυ 

ηζξ ανπέξ ημο 1917. ηδκ εαδμιαδζαία ακαθμνά ηδξ 16δξ Φεανμοανίμο, μ 

πθμίανπμξ Scarlett ακαθένεηαζ ζηδ ζοιιεημπή ηςκ Μςνασηίκδ ηαζ Φφπα ζε 

απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ζηδ Ξάκεδ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηαηά ηδξ βέθοναξ ηδξ 

ηαονμφπμθδξ ηαζ ημο ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο, υπμο ημ εθθδκζηυ 

πθήνςια241 πέηοπε ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα ηαηαζηνέθμκηαξ ζδιακηζηυ 

ηιήια ημο ακαπχιαημξ. ηζξ 12 Φεανμοανίμο, ζε απμζημθή αμιαανδζζιμφ 

ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ αυνεζα ηςκ Σμλμηχκ, ιε ηδ ζοκμδεία δφμ 

ηαηαδζςηηζηχκ, ζοιιεηείπακ μζ ακεοπμπθμίανπμζ Ανβονυπμοθμξ ηαζ 

Μεθεηυπμοθμξ, μζ μπμίμζ πνμηάθεζακ ηαημθίζεδζδ ανάπςκ ηαζ οθζηχκ ζημ 

δίηηομ. Σμ ζοκεπέξ ζθονμηυπδια ηςκ βναιιχκ επζημζκςκζχκ ημο επενμφ, 

απμδζμνβάκςζακ ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηζξ ιεηαθμνέξ πνμξ ημ ιέηςπμ ημο 

κμηζυηενμο ηνοιυκα242. 

 

 Οζ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ ηςκ ζοιιάπςκ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ 

πενζθάιαακακ επζεεηζηή ακαβκχνζζδ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ 243 , 

αμιαανδζζιμφξ ημο ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο ηαζ ηςκ ακηίπαθςκ 

αενμδνμιίςκ, αενμθςημβναθίζεζξ, αθθά ηαζ ειπθμηέξ ιε επενζηά αενμπθάκα. 

Θα πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ήηακ ζδζαίηενα ζζπονή δ ακηζαενμπμνζηή άιοκα 

ηςκ κεοναθβζηχκ αοηχκ ζηυπςκ. Οζ ζφιιαπμζ πεζνζζηέξ –ακάιεζά ημοξ ηαζ 

Έθθδκεξ- αμιαάνδζγακ επίζδξ απμεήηεξ εθμδζαζιμφ, αθθά ηαζ ζηναηζςηζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ζηδκ πενζμπή ημο Πνααίμο ηδξ Δθεοεενμφπμθδξ, ημο κμιμφ 

                                                
241

 Πεημφζακ ιε Henri Farman ιε ανζειυ «N3010». Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην 
αεξνδξόκην, ζ. 178-179. 
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 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 179-180. 
243

 Απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ εηηεθέζηδηακ ιέπνζ ηαζ 20 ιίθζα δοηζηά απυ ηδ Φζθζππμφπμθδ, 
ζημ Pazardzhik, ημ μπμίμ ζημπμπμζήεδηε ςξ ζδιακηζηυ αζμιδπακζηυ ηέκηνμ ιε δζηυ ημο μδζηυ 
ηαζ ζζδδνμδνμιζηυ δίηηομ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 147-148.  
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Κααάθαξ. Οζ ζπδιαηζζιμί ηςκ αενμζηαθχκ ήηακ ιζηημί, απυ αενμπθάκα 

αμιαανδζζιμφ ηαζ ηαηαδζςηηζηά. ηζξ απμζημθέξ, ιεηαλφ Ηακμοανίμο ημο 1917 

ηαζ Απνζθίμο ημο ίδζμο έημοξ, υπςξ ακαθένεδηε, θάιαακακ ιένμξ ηαζ Έθθδκεξ 

αενμπυνμζ244. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ ακαθμνά ημο Βνεηακμφ ακηζκαοάνπμο 

Cecil Thursby, δζμζηδηή ηςκ ανεηακζηχκ καοηζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ Ακαημθζηή 

Μεζυβεζμ, βζα ηζξ απμζημθέξ πμο ακέθααε δ Α‟ Μμίνα ηδξ Θάζμο, πμο 

απμηεθμφκηακ απυ έκα ανεηακζηυ ηαζ έκα εθθδκζηυ ζιήκμξ, ηαζ επζπεζνμφζακ 

ζηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία ηαζ ηδκ Θνάηδ. Ο Thursby ακαθένεζ υηζ μζ 

Βνεηακμί ηαζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ έπθδηηακ ηζξ βναιιέξ επζημζκςκζχκ ημο 

επενμφ, εηηεθχκηαξ ακαβκςνζζηζηέξ ηαζ επζεεηζηέξ επζπεζνήζεζξ εκακηίμκ 

ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο δζαημζίςκ ιζθίςκ ηαζ εηαημκηάδςκ ιζθίςκ μδζημφ 

δζηηφμο, αμιαανδζζιμφξ ζηζξ βέθονεξ ηαζ ζε άθθα εοάθςηα ζδιεία ημο 

δζηηφμο, ζε απμεήηεξ εθμδζαζιμφ ηαζ ζηναηυπεδα ηαζ ηέθμξ μζ πεζνζζηέξ 

πονπμθμφζακ ιεβάθεξ εηηάζεζξ ιε ζζημηαθθζένβεζεξ (ιε αοημζπέδζεξ 

ειπνδζηζηέξ αυιαεξ). Δπίζδξ, μζ πεζνζζηέξ ηδξ Α΄ Μμίναξ εηηεθμφζακ 

ακεθέδηεξ επζεέζεζξ ηαηά επενζηχκ αενμπθάκςκ ηαζ οδνμπθάκςκ. Οζ αάζεζξ 

ημο επενμφ απμηεθμφζακ ααζζημφξ ζηυπμοξ ημοξ, αθμφ ηα εθθδκζηά ηαζ 

ανεηακζηά ηαηαδζςηηζηά ζοκυδεοακ ηα αμιαανδζζηζηά ζηζξ απμζημθέξ ημοξ, ιε 

απμηέθεζια κα ειπθέημκηαζ ζε αενμιαπίεξ ιε Γενιακμφξ δζχηηεξ πάκς απυ 

ηα αενμδνυιζά ημοξ. Δπίζδξ, δ Α΄ Μμίνα είπε ζημ εκενβδηζηυ ηδξ πμθθέξ 

απμζημθέξ ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο ηαζ καοηζηήξ πνμζηαζίαξ ηςκ 

πενζπμθζηχκ ζηαθχκ απυ ηδκ επενζηή αενμπμνζηή δνάζδ. Ο ακηζκαφανπμξ 

Cecil Thursby ηαηαθήβεζ ελαζνχκηαξ ηδκ πμθφηζιδ ανςβή ηςκ ζηεθεπχκ ημο 

ΝΑ βζα ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ απμζημθήξ ηδξ Α΄ Μμίναξ 245. 

 

 Σδκ  13δ Μανηίμο 1917, μ οπμπθμίανπμξ Μςνασηίκδξ ιε αενμπθάκμ 

Henry Farman HF.22 ηαζ παναηδνδηή ημκ Ακεοπμθμπαβυ Φφπα, εηηέθεζε 

ακαβκςνζζηζηή πηήζδ ζηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία ηαζ έπεζηα κοηηενζκυ 

αμιαανδζζιυ ημο αενμδνμιίμο ηδξ Γνάιαξ απυ φρμξ 600 πμδχκ 

ηαηαζηνέθμκηαξ ηα οπυζηεβα αενμπθάκςκ. ηδ ζοκέπεζα αμιαάνδζζακ απυ 

φρμξ 500 πμδχκ ημκ ημπζηυ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ, ηαηαζηνέθμκηαξ ηνεζξ 

αιαλμζημζπίεξ έιθμνηεξ ιε αμοθβανζηά ζηναηεφιαηα ηαζ ηα πονμιαπζηά ιζαξ 

                                                
244

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 147-148.  
245

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 152-153. 
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ιενανπίαξ πμο πνμμνίγμκηακ βζα ημ ιέηςπμ. Πανά ηα αδζάημπα 

ακηζαενμπμνζηά πονά,  μ Μςνασηίκδξ ηαζ μ Φφπαξ επέζηνερακ ζχμζ ζημ 

Καγααήηζ. Σμ ίδζμ πθήνςια, ημ ανάδο ηδξ 8δξ πνμξ 9δ Απνζθίμο 1917, 

επζηέεδηακ ζηδ αάζδ οδνμπθάκςκ ζημ Εένεαζηξ ηαζ αδζαθμνχκηαξ βζα ηδκ 

ζζπονή ακηζαενμπμνζηή άιοκα, πηφπδζακ απυ φρμξ 1100 πμδχκ ημ 

οπυζηεβμ οδνμπθάκςκ, ημ μπμίμ πζεακχξ ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ. Σδκ 

επυιεκδ κφπηα, μ ακεοπμπθμίανπμξ Κςκζηακηίκμο ιε Βνεηακυ παναηδνδηή 

αμιαάνδζζε επζηοπχξ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Γνάιαξ, πνμηαθχκηαξ ηδκ μθζηή 

ηαηαζηνμθή ημο ηεκηνζημφ οπυζηεβμο ημο αενμδνμιίμο, ηδ ιενζηή ημο 

δοηζημφ οπυζηεβμο, πονηαβζά ζε δφμ απμεήηεξ ηαοζίιμο ηαζ ζημ εθεδνζηυ 

αενμπθάκμ ημο Γενιακμφ άζζμο von Eschwege. Οζ Γενιακμί, βζα κα 

παναπθακήζμοκ ημο οιιάπμοξ, ςξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

αμιαανδζζιχκ, έζηδζακ ιέζα ζηδ κφπηα έκα εθεδνζηυ οπυζηεβμ ζημ πχνμ 

εηείκμο πμο είπακ ηαηαζηνέρεζ 246. Σδ κφπηα ηδξ 30δξ Απνζθίμο, έκα γεοβάνζ 

αμιαανδζζηζηχκ αενμπθάκςκ, ιε έκα ανεηακζηυ πθήνςια ηαζ έκα εθθδκζηυ, 

ιε πεζνζζηή ημκ ακεοπμπθμίανπμ Ανβονυπμοθμ ηαζ παναηδνδηή ημκ 

Γεςνβμοθυπμοθμ247, επζηέεδηακ ζηδκ αάζδ οδνμπθάκςκ ζημ Εένεαζηξ, υπμο 

πηήζδ ακαβκχνζζδξ είπε απμηαθφρεζ δναζηδνζυηδηεξ εκίζποζήξ ηδξ ιε 

έιροπμ οθζηυ ηαζ ιέζα. Ηζπονυ θνάβια πονυξ οπμδέπηδηε ηα ζοιιαπζηά 

αενμπθάκα, ηα μπμία οπέζηδζακ ανηεηέξ γδιζέξ, υιςξ ηαηάθενακ κα 

επζζηνέρμοκ ζηδ αάζδ ημοξ.  

 

  Αλίγεζ κα ακαθενεεί, υηζ δίηηομ πναηηυνςκ ημο επενμφ ζηδ 

Θάζμ, εκδιένςκε ιε θςηεζκά ζήιαηα ηδκ απέκακηζ υπεδ, υηακ ζοιιαπζηά 

αενμζηάθδ απμβεζχκμκηακ απυ ηδκ αενμπμνζηή Βάζδ Καγααδηίμο. 

Μειμκςιέκεξ θςηζέξ είπακ παναηδνδεεί απυ ηζξ ανπέξ Απνζθίμο 1917, 

ηονίςξ ζηδκ πενζμπή ημο ςηήνμξ, πανά ηζξ απαβμνεοηζηέξ δζαηαβέξ ηδξ 

                                                
246

 Καζ μζ δφμ ακςηένς απμζημθέξ ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ πναβιαημπμζήεδηακ ιε ημ οπ‟ 
ανζει. «Ν3010» HF27. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 183. 
247

 Πνυηεζηαζ πζεακυκ βζα ημκ Γεςνβαηυπμοθμ, Οζημκυιμο Βαζίθεζμξ, Ζ πνξεία πξνο ηελ 
εληαία Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ΜΗΠΑ, Αεήκα 2010, ζ. 45. Ο Εάκκαξ πνδζζιμπμζεί ηαζ ηα δφμ 
μκυιαηα (Γεςνβαηυπμοθμξ ηαζ Γεςνβμοθυπμοθμξ) ακαθενυιεκμξ ζε Έθθδκα ζδιαζμθυνμ 
παναηδνδηή πμο οπδνεημφζε ζηδ Θάζμ. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 
12 ηαζ 16-10-1929 ακηίζημζπα. 
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δζμίηδζδξ ημο κδζζμφ ηαζ ηζξ πνμεζδμπμζήζεζξ βζα αμιαανδζζιυ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζδιείςκ, υηακ εα εκημπίγμηακ248.  

 

 Ο ακεοπίθανπμξ Εάκκαξ, πήνε ημ πηοπίμ παναηδνδηή ημκ Απνίθζμ ημο 

1917 ηαζ έθααε ιένμξ ζε πμθθέξ επζπεζνήζεζξ ακαβκχνζζδξ ζημκ ημιέα ηδξ 

Μενανπίαξ εννχκ. ηδκ πνχηδ ζμαανή ειπθμηή εθθδκζημφ ηάβιαημξ, βζα 

ηδκ ηαηάθδρδ ηςκ αμοθβανζηχκ μπονςιαηζηχκ εέζεςκ ηδξ πνχηδξ ηαζ 

δεφηενδξ βναιιήξ, απέκακηζ απυ ημ Ρααζκέ, ημκηά ζημ Μμβζακηάη, ακέθααε 

απμζημθή ζοκδέζιμο ιε ημ πεγζηυ. Δλαζηίαξ ηςκ ηαηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, 

εηηέθεζε ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ ιε αλζυθμβα απμηεθέζιαηα, βζα ηδκ 

μπμία έθααακ ηζιδηζηυ έπαζκμ απυ ηδκ 122α Γαθθζηή Μενανπία ηαζ πνμηάεδηε 

επ‟ ακδναβαεία βζα ημ ααειυ ημο ακεοπζθάνπμο. Σζξ επυιεκεξ διένεξ πήνε 

ιένμξ ζε ηνεζξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηαηά ημο αενμδνμιίμο Oudovo249. Ο 

Εάκκαξ ζοιιεηείπε ηαζ ζε άθθμοξ αμιαανδζζιμφξ ηαηά ημο αμοθβανζημφ 

αενμδνμιίμο, πςνίξ ζδζαίηενα απμηεθέζιαηα. Σδκ 5δ Μαΐμο 1917, λεηίκδζε δ 

πνχηδ ιάπδ ημο ηνα, πμο ακέθααε δ 122δ Γαθθζηή Μενανπία 

οπμαμδεμφιεκδ απυ δφμ εθθδκζηά ζοκηάβιαηα. Ο Εάκκαξ είπε ηαζ πάθζ 

απμζημθή ζοκδέζιμο ιε ημ πεγζηυ250. Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ υιςξ ήηακ πμθφ 

δφζημθεξ ηαζ πεημφζε ακαβηαζηζηά πμθφ παιδθά, ζηδκ ηνμπζά ηςκ αθδιάηςκ 

ημο επενζημφ πονμαμθζημφ. ιςξ, δ απμζημθή ημο εηηεθέζηδηε 

απμηεθεζιαηζηά ηαζ δέπηδηε ηα ζοβπανδηήνζα ηδξ δζμίηδζδξ. Ακ ηαζ ηα 

εθθδκζηά οκηάβιαηα δέπηδηακ ηα επίζδια ζοβπανδηήνζα ημο ζηναηδβμφ 

ανάζβ, βζα ημ επζεεηζηυ πκεφια ηαζ ηδ βεκκαζυηδηά ημοξ, δεκ επζηεφπεδηακ 

πθήνςξ μζ ακηζηεζιεκζημί ζημπμί ηδξ ζοιιαπζηήξ επίεεζδξ, εκχ ηαοηυπνμκα, δ 

αββθζηή επίεεζδ πνμξ ηδ θίικδ ηδξ Γμσνάκδξ ακαπαζηίζηδηε απυ ημ 

αμοθβάνζημ πονμαμθζηυ251.  

 

                                                
248

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 227-229. 
249

 ε ιία απυ αοηέξ ηζξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ, ιε πεζνζζηή ημκ Γάθθμ Pellerin, ηαηά ηδκ 
άθεζδ ηςκ αμιαχκ απυ ημκ αοημζπέδζμ ιδπακζζιυ πμο είπακ εθεφνεζ, έκα ζφνια ζηάθςζε 
ζηα πθάβζα ημο αενμζηάθμοξ ηαζ μζ αυιαεξ δεκ έπεθηακ. ε πενίπηςζδ πνμζβείςζδξ ιε 
αοηέξ ήηακ αέααζδ δ ηαηαζηνμθή ημοξ. Έηζζ, πςνίξ αθελίπηςημ –δεκ είπε λεηζκήζεζ αηυιδ δ 
πνήζδ ημοξ απυ ημοξ πεζνζζηέξ αενμπθάκςκ- μ Εάκκαξ αβήηε απυ ηδ εέζδ ημο ηαζ ιε ημ πυδζ 
ημο πνμζπάεδζε κα ηζξ νίλεζ. Πνάβιαηζ, ιε ηδ δεφηενδ απυπεζνα ηα ηαηάθενε! 
250

 Σμ αενμπθάκμ Farman ιε ημ μπμίμ πεημφζακ, ήηακ εθμδζαζιέκμ ιε αζφνιαημ, ηέζζενα 
ηαποδνμιζηά πενζζηένζα, δφμ ιεβάθα πζζηυθζα βζα Fuses (θςημαμθίδεξ) ηαζ 100 θςημαμθίδεξ, 
βεβμκυξ πμο δοζηυθεοε ηζξ ηζκήζεζξ ημο παναηδνδηή. 
251

 Εάκκαξ Αθ., Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 10-14. 
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 Με ζημπυ ηδ ζηένδζδ ηςκ απαναίηδηςκ εθμδίςκ απυ ηα επενζηά 

ζηναηεφιαηα, ημκ Μάζμ ημο 1917, μζ ζφιιαπμζ ζημπμπμίδζακ ηζξ απμεήηεξ 

ακεθμδζαζιμφ ζηδκ Γνάια ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ζοβημιζδή ηδξ 

Κεναιςηήξ. Σζξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ακέθααε δ εθθδκζηή Μμίνα Ε, δ 

μπμία επέδναιε βζα πμθθέξ διένεξ ζηδκ εκ θυβς πενζμπή, πνδζζιμπμζχκηαξ 

βζα ημ ζημπυ αοηυ, αοημζπέδζεξ ειπνδζηζηέξ αυιαεξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ ηαζ 

δ απμζημθή καοηζηήξ ζοκενβαζίαξ, ηδξ 7δξ Μαΐμο, υπμο ζοιιαπζηά 

αενμπθάκα δζεφεοκακ ηα πονά καοηζημφ πονμαμθζημφ εκακηίμκ ηδξ 

αμοθβανμηναημφιεκδξ Κααάθαξ, υπμο εηηέθεζακ απμζημθή 

ακεοπμανοπζαηήξ ένεοκαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ηςκ ζπδιαηζζιχκ, εκχ δ Μμίνα F 

πμο έδνεοε ζημ αενμδνυιζμ δζαιζάξ, ακέθααε ηδκ ηαηαζημθή ηδξ επενζηήξ 

αενάιοκαξ ηαζ άιοκαξ ηδξ πυθδξ. Ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ ηδξ επζπείνδζδξ 

ήηακ δ ηαηαζηνμθή ημο ηεθςκείμο ηαζ άθθςκ ζδιακηζηχκ ζηυπςκ ζημ θζιάκζ, 

βζαηί ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ Δθθήκςκ, ζ‟ αοηυ απμεδηεφμκηακ κάνηεξ 

εαθάζζδξ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ημκ επενυ βζα ηδκ παναηχθδζδ 

ηςκ εαθάζζζςκ ζοβημζκςκζχκ ζημ Βυνεζμ Αζβαίμ252. 

 

 Πένα απυ ηδκ παναηχθδζδ ηςκ επζημζκςκζχκ ημο επενμφ ηαζ ηςκ 

αμιαανδζζιχκ ηςκ επενζηχκ αενμδνμιίςκ, ημκ Ημφκζμ ημο 1917 

πναβιαημπμζήεδηακ επζπεζνήζεζξ πονπυθδζδξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, πμο ήηακ 

έημζιεξ πνμξ ζοβημιζδή. ηζξ 5 Ημοκίμο 1917, μ Ανβονυπμοθμξ ιε 

παναηδνδηή ημκ Φφπα, ιεηά ηδκ επζηοπή εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ ημοξ, 

δέπηδηακ επίεεζδ απυ ημκ Γενιακυ άζζμ von Eschwege, μ μπμίμξ 

ηαναδμημφζε ζε πνυπεζνμ πνμςεδιέκμ πεδίμ πνμζβείςζδξ ζημ Δναηεζκυ 

ημο κμιμφ Κααάθαξ. Μεηά απυ δζπθή επίεεζδ ηαζ ηδκ αδοκαιία ημο ζοκμδμφ 

ζοιιαπζημφ αενμπθάκμο 253  κα οπμζηδνίλεζ ημ εθθδκζηυ πθήνςια, αοηυ 

ηαηαννίθεδηε πανά ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο Έθθδκα πεζνζζηή, μ μπμίμξ ηαηέαδηε 

παιδθά βζα κα απμθφβεζ ημκ Γενιακυ δζχηηδ. Αοηυξ, υιςξ,  πέηοπε ηαζ 

απνήζηεοζε ημκ ηζκδηήνα ημο ακηζπάθμο ημο, ιε απμηέθεζια ημ εθθδκζηυ 

αενμπθάκμ κα αμοηήλεζ ζηδ εάθαζζα ηαζ κα ζοκηνζαεί. Ο Ανβονυπμοθμξ 

έπαζε ηδ γςή ημο ηαζ μ Φφπαξ ηναοιαηίζηδηε. Πανά ηα ηναφιαηά ημο ηαζ ηα 

πονά ημο αμοθβανζημφ πονμαμθζημφ, μ Φφπαξ ημθφιπδζε πνμξ ημκ κεηνυ 
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 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 155-166. 
253

 Μπθυηανε ημ πμθοαυθμ ημο ηαζ ηυπδηακ ηνία ζηοθίδζα απυ ηδ αάζδ ημο ηζκδηήνα ημο. 
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Ανβονυπμοθμ ηαζ ημκ έδεζε ζε έκα θηενυ ημο αενμζηάθμοξ πμο επέπθεε. 

Λίβδ χνα ανβυηενα, έκα ζοιιαπζηυ πθμζάνζμ πενζζοκέθελε γςκηακυ ημκ 

Φφπα254 ηαζ ηδ ζμνυ ημο Ανβονυπμοθμο ηαζ ημοξ ιεηέθενακ ζηδ Θάζμ.  

 

 Οζ επζπεζνήζεζξ πονπυθδζδξ ηςκ ζζηδνχκ ζοκεπίζηδηακ απυ ηδκ 

Μμίνα F, δ μπμία είπε ιεηαζηαειεφζεζ ζημ αενμδνυιζμ Καγααδηίμο, ιε 

αενμπθάκα Sopwith 1½ Strutter δίςλδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ. Δπίζδξ, εηηέθεζακ 

απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηαηά ηδξ αάζδξ οδνμπθάκςκ ζημ Εένεαζηξ, ηαεχξ 

ηαζ θςημβνάθζζδ ηαζ ακαβκχνζζδ ζηυπςκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή 

εκδζαθένμκημξ. ιςξ, αοηή ηδ θμνά ηα αενμπθάκα πεημφζακ ζε ηθεζζηυ 

ζπδιαηζζιυ ηαζ ήηακ δφζημθδ δ πνμζαμθή ημοξ απυ ημοξ Γενιακμφξ 

δζχηηεξ255. 

 

 Οζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ζοκέπζζακ ηζξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηαηά 

ηςκ βναιιχκ επζημζκςκζχκ ημο επενμφ. Μζα ηέημζα ηαηαβεβναιιέκδ 

απμζημθή, ήηακ μ κοπηενζκυξ αμιαανδζζιυξ ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ 

ηαονμφπμθδξ, ζηζξ 28 Ημοκίμο 1917 απυ ημκ Μςνασηίκδ ιε παναηδνδηή – 

πμθοαμθδηή ημκ οπαλζςιαηζηυ Γέζπμηα, υπμο πηφπδζακ επενζηυ ηναίκμ. 

Δπίζδξ, ηδκ άθθδ ιένα επζπείνδζε βζα πνχηδ θμνά έκα αιζβχξ εθθδκζηυ 

γεοβάνζ αενμπθάκςκ, ηφπμο Ζenri Farman, υπμο ημ έκα είπε ςξ ζηυπμ ημ 

αενμδνυιζμ ηδξ Γνάιαξ ηαζ ημ άθθμ ημκ ημπζηυ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ. Σα 

πθδνχιαηα ήηακ ζημ πνχημ αενμπθάκμ, μζ ακεοπμπθμίανπμζ Μεθεηυπμοθμξ 

ηαζ ημοθυπμοθμξ ηαζ ζημ δεφηενμ μ οπμπθμίανπμξ Μςνασηίκδξ ηαζ μ 

ακεοπμπθμίανπμξ Λάγανδξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ επζεέζεςκ αοηχκ ήηακ 

ζηακμπμζδηζηά. Πονηαβζέξ εηδδθχεδηακ ζε δφμ ιζηνά οπυζηεβα ζημ 

αενμδνυιζμ ηαζ πηοπήεδηε ηαζ ηοθίπεδηε ζηζξ θθυβεξ μ ζηαειυξ ηςκ ηναίκςκ. 

Ο Μςνασηίκδξ δέπεδηε ζθμδνυ πον απυ ιζηνά υπθα ηαεχξ ηαζ απυ 

πμθοαυθα ηαζ ακηζαενμπμνζηά βφνς απυ ηδκ πυθδ. Δπζζηνέθμκηαξ εηηέθεζε 

ηαζ πάθζ ακαβκχνζζδ ζημ βενιακζηυ αενμδνυιζμ Γνάιαξ 256 . Ζ 

                                                
254

 Ο Φφπαξ ηζιήεδηε ιε ημκ Αενμπμνζηυ ηαονυ δζαηεηνζιέκςκ οπδνεζζχκ, βζαηί δεκ 
εβηαηέθεζρε ημ ζφκηνμθυ ημο ηαζ πανά ηα ηναφιαηά ημο ηαηάθενε ηαζ ημθφιπδζε 2,5 ιίθζα 
ιέπνζ ηδ Θάζμ. Βνεηακζηυ αενμζηάθμξ πμο απμβεζχεδηε βζα κα ημοξ δζαζχζεζ, θυβς ηδξ 
εαθαζζμηαναπήξ, ηδ ζηζβιή ηδξ πνμζεαθάζζςζδξ ακαηνάπδηε ηαζ ηεθζηά ημοξ πενζζοκέθελε 
ιία αεκγζκάηαημξ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 195-196. 
255

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 188-199. 
256

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 186-188. 
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απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εθθδκζηχκ πθδνςιάηςκ ζηδκ εηπθήνςζδ ηδξ 

απμζημθήξ, μδήβδζε ζηδ ζοβηνυηδζδ ακελάνηδηδξ εθθδκζηήξ πμθειζηήξ 

ιμίναξ, ηδ «Μμίνα Ε» 257 , δ μπμία απέηηδζε ανβυηενα ζημ αενμδνυιζμ 

Καγααδηίμο οπυζηεβμ ηαζ αενμπθάκα δζχλεςξ ηαζ αμιαανδζζιμφ, ηφπμο 

Farman 155 ηαζ Bristol258.  

 

 Μεηά ηδκ επίζδιδ είζμδμ ηδξ Δθθάδαξ ζημκ πυθειμ ημκ Ημφκζμ ημο 

1917, μ Εάκκαξ ηθήεδηε απυ ημ δζμζηδηή ηδξ ζοιιαπζηήξ Αενμπμνίαξ, 

ηαβιαηάνπδ Denain 259  ζηδ Θεζζαθμκίηδ, βζα κα εηπαζδεοηεί ςξ πεζνζζηήξ 

ζημοξ πζμ ελεθζβιέκμοξ ηφπμοξ αενμπθάκςκ ηαζ κα πνμζθένεζ ηζξ οπδνεζίεξ 

ημο ζημ Δπζηεθείμ. Δπίζδξ, ημκ ζοκυδεοζε ζημκ Βεκζγέθμ, ιε ημκ μπμίμ είπε 

εηηεκείξ ζοκμιζθίεξ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ. Ο 

πνςεοπμονβυξ εκέηνζκε ηζξ εζζδβήζεζξ ημο Γάθθμο αλζςιαηζημφ, μ μπμίμξ 

εηπυκδζε ζπεηζηή ιεθέηδ ιε αμδεμφξ ημκ Εάκκα ηαζ ημκ οπμπθμίανπμ 

Πακαβζχημο260, πμο πνμέαθεπε ηδκ μνβάκςζδ εκζαίαξ Αενμπμνίαξ οπυ ημκ 

ίδζμ ημκ Πνςεοπμονβυ. Αημθμφεδζε ζπέδζμ κυιμο ηαζ θεπημιενήξ έηεεζδ, 

ηδκ μπμία μ Βεκζγέθμξ ζογήηδζε ιε ημοξ Τπμονβμφξ ηναηζςηζηχκ ηαζ 

Ναοηζηχκ. Άιεζδ ακηίδναζδ οπήνλε απυ ημ Τπμονβείμ ηςκ Ναοηζηχκ ηαζ ηδκ 

Βνεηακζηή Απμζημθή πμο απέννζρακ ημ ζπέδζμ, αθθά ζμαανέξ ακηζννήζεζξ 

δζαηφπςζακ επίζδξ ημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ ηαζ ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ261 . 

Σεθζηά, μ Denain ακέθααε ηδκ άιεζδ μνβάκςζδ ιυκμ ηδξ ηναηζςηζηήξ 

Αενμπμνίαξ262. Ακ δ εζζήβδζδ ηδξ επζηνμπήξ είπε εβηνζεεί απυ ηδ ζηναηζςηζηή 

δβεζία, ε ΔιιΪδα ζα άηαλ ε πξώηε ρώξα παγθνζκέσο πνπ ζα 

ζπγθξνηνύζε εληαέα αεξνπνξηθά δύλακε. Απηό ζα εέρε σο απνηΫιεζκα 

ηελ θαζηΫξσζά ηεο σο ζεκαληηθό παξΪγνληα ζηε δηακόξθσζε ηεο 

ζηξαηησηηθάο ζηξαηεγηθάο θαη όρη απιώο σο Ϋλα βνεζεηηθό κΫζν ηνπ 

ηξαηνύ ά ηνπ ηόινπ.  

                                                
257

 Οζ Μμίνεξ ηδξ Αενμπμνίαξ, έπαζνκακ έκα βνάιια ημο αββθζημφ αθθααήημο ανπίγμκηαξ 
απυ ημ άθθα, εκχ ζηζξ λέκεξ Μμίνεξ πμο είπακ οπυ ηδκ επζπεζνδζζαηή ημοξ δζμίηδζδ ημοξ 
έδζκακ έκα βνάιια απυ ημ ηέθμξ ημο αθθααήημο. Παθμφιπδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 108, ζ. 28. 
258

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 114-116. 
259

 Πνμένπμκηακ απυ ημ Ηππζηυ, είπε ηεθεζχζεζ ηδ πμθή Πμθέιμο πνχημξ ηαζ οπδνεημφζε 
ζημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ, υηακ γήηδζε κα ιεηαηαπεεί ζηδκ Αενμπμνία, ζε δθζηία 40 εηχκ. Εάκκαξ, 
Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ.17. 
260

 Παθμφιπδξ Ηςάκκδξ, Απ’ ηα Πειάγε ζηνπο αηζέξεο, Ναοηζηυκ Μμοζείμκ Δθθάδμξ, 
Πεζναζάξ, 2009, ζ. 60. 
261

 Κονίςξ, ςξ πνμξ ηδκ οπαβςβή ημο κέμο πθμο. Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 19. 
262

 Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 14- 20. 
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 Πανάθθδθα, ηδκ ίδζα πενίμδμ, δζεονφκεδηε ημ ιέηςπμ ηςκ 

αενμπμνζηχκ επζπεζνήζεςκ πνμξ Ακαημθάξ. ηζξ ανπέξ Ημοθίμο 1917, ηα 

εθθδκζηά πθδνχιαηα ακέθααακ κα εηηεθέζμοκ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ζηδ 

πενζυκδζμ ηδξ Καθθίπμθδξ, ιε ακηζηεζιεκζηυ ζημπυ ηδκ απαζπυθδζδ ηδξ 

επενζηήξ αενάιοκαξ, χζηε κα πναβιαημπμζδεμφκ εκαένζμζ αμιαανδζζιμί 

ζηναηδβζημφ παναηηήνα εκακηίμκ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ. Γζα ηδκ επίηεολδ 

ημο ένβμο αοημφ πνδζζιμπμζήεδηε έκα απυ ηα ιεβαθφηενα αμιαανδζζηζηά ηδξ 

επμπήξ, ηφπμο Hadley Page Ο/100, ημ μπμίμ έθενε θμνηίμ 16 αμιαχκ ηςκ 

112 θζανχκ. Έηζζ, ημ ΝΑ ιεηαζηάειεοζε ζημ αενμδνυιζμ Marsh ηδξ Λήικμο, 

απ‟ υπμο ακέθααε δνάζδ. Οζ απμζημθέξ εα πναβιαημπμζμφκηακ ηδ κφπηα. Ζ 

πνχηδ έλμδμξ ηςκ αενμζηαθχκ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 20 Ημοκίμο 1917, ηαζ 

ζε αοηή έθααακ ιένμξ δφμ εθθδκζηά πθδνχιαηα. ηδ δζάνηεζα ηδξ απμζημθήξ, 

ηαζ πανά ηδκ ποηκή μιίπθδ, μ Μςνασηίκδξ αμιαάνδζζε, ιία απμεήηδ ηαζ έκα 

οπυζηεβμ, εκχ ημ δεφηενμ αενμπθάκμ ιε ημκ ημοθυπμοθμ 45 θεπηά ιεηά 

ηδκ απμβείςζή ημο, θυβς αθάαδξ ηδξ πολίδαξ ημο αενμπθάκμο ημο 263 

ιαηαίςζε ηδκ απμζημθή ημο. Δπίζδξ, ημ HP O/100, επέζηνερε άπναβμ θυβς 

ιδπακζηήξ αθάαδξ. Ζ απμζημθή επακαθήθεδηε ζηζξ 22 Ημοκίμο, υπμο έκα 

εθθδκζηυ πθήνςια αμιαάνδζζε ζηυπμοξ εοηαζνίαξ ζηδκ Καθθίπμθδ. Σμ 

ανεηακζηυ αμιαανδζζηζηυ ιαηαίςζε ηαζ πάθζ ηδκ απμζημθή ημο θυβς εναφζδξ 

ηςκ εθαζηζηχκ ημο ζηδκ ηνμπμδνυιδζδ. ηζξ 25 Ημοκίμο απμβεζχεδηε ημ 

εθθδκζηυ ζιήκμξ, ημ μπμίμ αμιαάνδζζε ζηυπμοξ εοηαζνίαξ ημκηά ζηδ Γζάθμαα, 

ημ Μπυβηαθζ ηαζ ηδ Μάδοημ, απμεήηεξ ηαζ ημ ηάζηνμ ημο Σζακάη. ιςξ δεκ 

επέζηνερε ημ πθήνςια ιε ημοξ Υαθηζά ηαζ Λάγανδ 264 . Ακεπζαεααίςηεξ 

πθδνμθμνίεξ ακαθένμοκ υηζ έπεζακ ζε ημονηζηυ έδαθμξ ηαζ υηζ ζημηχεδηακ 

ή υηζ ζοκεθήθεδζακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ανήηακ ιανηονζηυ εάκαημ απυ ημ 

πθήεμξ. Ακηίεεηα, μζ Βνεηακμί εηηζιμφζακ υηζ θυβς ηςκ ζζπονχκ νεοιάηςκ 

απμπνμζακαημθίζηδηακ ηαζ πάεδηακ 265 . ιςξ, ημ ιεβάθμ ανεηακζηυ 

                                                
263

 Ο Βνμκηάηδξ ζδιεζχκεζ υηζ μ Βνεηακυξ δζμζηδηήξ ημο αενμδνμιίμο, εμνοαήεδηε βζαηί ημ 
αμιαανδζζηζηυ πανέιεζκε απνμζηάηεοημ, εκχ μ ημοθυπμοθμξ ακέθενε υηζ έπαζε ημκ 
πνμζακαημθζζιυ ημο θυβς ηδξ αθάαδξ ηδξ πολίδαξ, δ μπμία ιεηά απυ ζπεηζηυ έθεβπμ είπε 
πανέηηθζζδ 30°. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ. 200. 
264

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 199-204. 
265

 Δκδεπμιέκςξ, κα έπεζακ εφιαηα ηδξ ημονηζηήξ εηδίηδζδξ, ηαεχξ ημ Τπμονβείμ 
Δλςηενζηχκ ηδξ Σμονηίαξ, ιεηά ημκ επζηοπή αμιαανδζζιυ ηςκ ζοιιαπζηχκ αενμπθάκςκ, ζε 
ακαημίκςζή ημοξ απεζθμφζακ ηδ γςή ηςκ ανεηακχκ αενμπυνςκ πμο εα ζοθθαιαάκμκηακ. 
Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 202 -204. Ο Εάκκαξ ακαθένεζ υηζ πμθθμί 
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αμιαανδζζηζηυ θυβς ημο ζζπονμφ ακέιμο δεκ ιπυνεζε κα επζπεζνήζεζ πάκς 

απυ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ έηζζ ακαβηάζηδηε κα επζζηνέρεζ 

αμιαανδίγμκηαξ ζηυπμοξ εοηαζνίαξ. Σδκ επμιέκδ κφπηα 26 Ημοκίμο, ηα 

εθθδκζηά πθδνχιαηα ζοκέπζζακ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημοξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηαεμθζηά πνμζδθςιέκμζ ζημ ηαεήημκ ημοξ πανά ηδκ 

απχθεζα ηςκ ζοκαδέθθςκ ημοξ, ειπκευιεκμζ ηαζ απυ ημκ ζοιαμθζζιυ πμο 

ακηζπνμζχπεοε δ πενζμπή επζπεζνήζεςκ. Πναβιαημπμίδζακ ηνεζξ επζδνμιέξ 

ιέζα ζε ζθμδνυ ακηζαενμπμνζηυ πον, εκχ ημ HP O/100 πέηοπε πθήνδ 

αζθκζδζαζιυ, αμοθζάγμκηαξ ιε ηζξ αυιαεξ ημο ιέζα ζημκ Βυζπμνμ έκα 

ημφνηζημ ημνπζθμαυθμ ηαζ πνμηαθχκηαξ ημ εάκαημ 29 καοηχκ. ηδ δζάνηεζα 

ημο ίδζμο αμιαανδζζιμφ αοείζηδηε ηαζ έκα ειπμνζηυ ζηάθμξ 266  πμο 

οπμπηεφμκηακ υηζ ήηακ εβηαηεζηδιέκμ ημ βενιακζηυ ανπδβείμ ηαζ ημ ημονηζηυ 

Τπμονβείμ Πμθέιμο. Πανά ημ ζζπονυ ακηζαενμπμνζηυ πον, ημ αενμπθάκμ 

ηαηήθεε ζηα 1800 πυδζα 267  βζα κα πεηφπεζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα. Σμ 

πθήβια ήηακ ζζπονυηαημ ζημ δεζηυ ηαζ ηδ ροπμθμβία ημο πθδεοζιμφ, αθθά 

ηαζ ηδξ ημονηζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ζηναηζςηζηήξ δβεζίαξ. Οζ Έθθδκεξ ζοκέπζζακ 

ιε δνςζζιυ ηαζ αοηαπάνκδζδ ηζξ απμζημθέξ ημοξ ηαζ ζηζξ ανπέξ Ημοθίμο 

1917. ηδ δζάνηεζα αοηχκ ηςκ απμζημθχκ, μ Μςνασηίκδξ αμιαάνδζζε ημ 

θνμφνζμ ηαζ ηζξ βεζημκζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Σζακάη – Καθέ, εκχ θςηζγυηακ 

απυ ακηζαενμπμνζημφξ πνμαμθείξ εκ ιέζς πμθφ ζζπονχκ ακηζαενμπμνζηχκ 

πονχκ. Οζ Μεθεηυπμοθμξ ηαζ ημοθυπμοθμξ αζθκζδίαζακ ημκ ακηίπαθμ, 

ηαεχξ απυ φρμξ 4000 ιέηνςκ πέηαλακ πάκς απυ ηζξ αηηέξ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ 

ηαζ ειθακίζεδηακ ζημ Σζακάη Καθέ απυ ηα ακαημθζηά. 

 

 Ζ αοημεοζία ηαζ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ εθθδκζηχκ πθδνςιάηςκ 

εηηζιήεδηακ απυ ημκ Άββθμ αενμπμνζηυ δζμζηδηή ιε εβηχιζα, πανάζδια ηαζ 

πνμαμθέξ. Γζα ηδ δνάζδ ημοξ παναζδιμθμνήεδηακ μζ Μςνασηίκδξ, Φφπαξ, 

                                                                                                                                       
Έθθδκεξ πμο γμφζακ ζηα Γανδακέθθζα, δζδβήεδηακ ζε Έθθδκεξ αλζςιαηζημφξ ζηδκ 
Κςκζηακηζκμφπμθδ υηζ μ Λάγανδξ ηαζ μ Υαθηζάξ ζοκεθήθεδζακ απυ ημοξ Σμφνημοξ ηαζ 
ημοθεηίζηδηακ ζακ ακηάνηεξ, βζαηί δ Δθθάδα δεκ είπε ηδνφλεζ επζζήιςξ ημκ πυθειμ ηαηά ηδξ 
Σμονηίαξ. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 19-10-1929. 
266

 Πνυηεζηαζ βζα ημ General. 
267

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, 202. 
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Μεθεηυπμοθμξ ηαζ Κςκζηακηίκμο, εκχ μζ απμζημθέξ ημοξ ελοικήεδηακ απυ 

ημκ ανεηακζηυ ηαζ εθθδκζηυ Σφπμ268.  

 

 ημ ιεηαλφ, δ Γενιακμαμοθβανζηή αενμπμνία ζημ αενμδνυιζμ ηδξ 

Γνάιαξ ηαζ ημο Εένεαζηξ άνπζζακ κα εκζζπφμκηαζ, ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ 

ηδξ αενμπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ πενζμπή. ηυπμξ ημοξ ήηακ μζ αάζεζξ 

ζημκ ηαονυ ηαζ ζηδκ Θάζμ, αθθά ηαζ πενζπμθμφκηα ανεηακζηά πθμία. Σμκ 

Ημφθζμ μζ επζδνμιέξ ηαηά ηδξ Θάζμο αολήεδηακ ηαζ υηακ ηα ζοιιαπζηά 

αενμπθάκα απμβεζχκμκηακ πνμξ ακαπαίηζζή ημοξ, ηα βενιακζηά οδνμπθάκα 

πνμζεαθαζζχκμκηακ ζημκ ηυθπμ ηςκ Δθεοεενχκ οπυ ηδκ ηάθορδ ημο θίθζμο 

ακηζαενμπμνζημφ πον. ηακ ηα ζοιιαπζηά αενμπθάκα απμπςνμφζακ, ηα 

βενιακζηά οδνμπθάκα απμεαθαζζχκμκηακ ηαζ επέζηνεθακ ζηδ αάζδ ημοξ 

ζημ Εένεαζηξ. Μεηά ηδκ επζζηνμθή ηδξ εθθδκζηήξ Μμίναξ Ε΄ ζηδ Θάζμ απυ ηδ 

Λήικμ, λεηίκδζακ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηςκ βενιακζηχκ αενμπμνζηχκ 

αάζεςκ ηαζ ακαπαίηζζδξ ηςκ επενζηχκ αενμζηαθχκ. Έηζζ, έπεζ ηαηαβναθεί 

πηήζδ δίςλδξ επενζημφ ζπδιαηζζιμφ απυ εθθδκζηυ πθήνςια ζηζξ 16 Ημοθίμο 

1917 ηαζ αμιαανδζζιυξ ημο Εένεαζηξ ζηζξ 18 Ημοθίμο. ηζξ 19 Ημοθίμο 1917, 

έκα γεοβάνζ HF 27, ιε πθδνχιαηα ημοξ Μςνασηίκδ – Υνοζίδδ ηαζ 

Μεθεηυπμοθμ – ημοθυπμοθμ, πνμζέααθακ ημ αενμδνυιζμ ηδξ Γνάιαξ, 

ηαηαζηνέθμκηαξ έκα οπυζηεβμ, εκχ πηοπήεδηε ηαζ έκα ημκηζκυ ζηναηυπεδμ. 

Ζ δνάζδ αοηή πνμηάθεζε ηδκ ακηίδναζδ ηςκ Γενιακχκ, μζ μπμίμζ ιε ημοξ 

δζχηηεξ ημοξ von Escwege ηαζ Konig αμιαάνδζζακ ηζξ αενμπμνζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ημο Καγααδηίμο, ηαηαζηνέθμκηαξ ιενζηχξ ηα οπυζηεβα ηςκ 

αενμπθάκςκ269 ηαζ μθμζπενχξ ηζξ απμεήηεξ πονμιαπζηχκ. Ζ ακηζαενμπμνζηή 

δφκαιδ, ακ ηαζ έααθε ηαηά ηςκ επζδνμιέςκ, δεκ είπε απμηεθεζιαηζηυηδηα. 

Υαναηηδνζζηζηυξ ήηακ μ δνςζζιυξ ηαζ δ αοημεοζία ηςκ Δθθήκςκ 

αενμπυνςκ270, πμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο αμιαανδζζιμφ, πνμζπαεμφζακ ιε 

                                                
268

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 204, Παθμφιπδξ, Δζληθέο Δπάιμεηο, η. 
108, ζ. 29, ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, ζ. 118-119 ηαζ Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο. ζ.58. 

269
 Καηαζηνάθδηακ έλζ αενμπθάκα. 

270
 Μάθζζηα, μ ακεοπμπθμίανπμξ (Η) ημοθυπμοθμξ, ιπήηε ιέζα ζ‟ έκα θθεβυιεκμ οπυζηεβμ 

ηαζ έζονε έλς ιε ηα πένζα ημο έκα αενμπθάκμ Henri Farman ηαζ ημκ ηζκδηήνα ημο. φιθςκα 
ιε ημκ Βνεηακυ πθμίανπμ Staveley: «ινη ζην αεξνδξόκην κηινύλ γηα ηηο εμαηξεηηθά γελλαίεο 
πξνζπάζεηεο ηνπ ππνπινηάξρνπ (Η) Μσξατηίλε θαη ησλ αλδξώλ ηνπ λα πεξηζώζνπλ όζν 
πεξηζζόηεξα θαύζηκα θαη έιαηα ήηαλ δπλαηό, ελώ ε ππξθαγηά ζέξηεπε θαη νη βόκβεο έζθαδαλ 
θνληά ηνπο». Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 219-220. Ο Εάκκαξ ακαθένεζ 
ηδ δνάζδ ηςκ οπμηεθεοζηή Φχηζα ηαζ ημο ιδπακζημφ μφθζα, μζ μπμίμζ αρδθχκηαξ ημκ 
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ηα πένζα ημοξ κα πενζζχζμοκ αενμπθάκα, ηαφζζια ηαζ πμθφηζιμ ελμπθζζιυ. 

Υάνδ ζηδκ αοημεοζία ημοξ, ζοκεπίζηδηακ μζ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ απυ ηδ 

Θάζμ. Ακηίεεηα, μζ Βνεηακμί παναημθμοεμφζακ εη ημο ιαηνυεεκ απαεείξ. 

Αοημρία πμο δζεκενβήεδηε ηαηέδεζλε υηζ δ πονηαβζά ζηζξ απμεήηεξ ηςκ 

πονμιαπζηχκ δεκ πνμήθεε απυ επενζηή αυιαα, αθθά απυ ζαιπμηάγ 

ηαηαζηυπμο, πμο ιέζα ζηδκ ακαιπμοιπμφθα ηδξ ιάπδξ ανήηε ηδκ εοηαζνία 

ηαζ ηδκ πονμδυηδζε ζηζξ απμεήηεξ271. Σδκ επμιέκδ, μζ Γενιακμί εηηέθεζακ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ, αθθά ακαπαζηίζηδηακ απυ ημκ 

Μςνασηίκδ272. 

 

 Σζξ επυιεκεξ διένεξ πναβιαημπμζήεδηακ ζοκεπείξ αιθίπθεονεξ 

απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ. Ζ Μμίνα Ε, ζηζξ 25 Ημοθίμο επέδναιε ηέζζενζξ 

θμνέξ ηαηά ηδξ αάζδξ ζημ Εένεαζηξ ηαζ ηδκ επμιέκδ πηφπδζακ ημ ανπδβείμ 

ηςκ δοκάιεςκ ηδξ πενζμπήξ Υνοζμφπμθδξ, ιε ζοκμδεία ανεηακζηχκ 

οδνμπθάκςκ. Οζ εθθδκζηέξ επζδνμιέξ πνμηάθεζακ ηάιρδ ημο δεζημφ ζημκ 

επενυ, μζ μπμίμζ παν‟ υθα αοηά αμιαάνδζζακ ημκ Λζιέκα ηδξ Θάζμο, ιε ζηυπμ 

ιία άηαημ πενζπμθίαξ ηαζ ηδκ επμιέκδ ηδκ μζηία ημο Γάθθμο δζμζηδηή, ημοξ 

ζηναηχκεξ ηαζ ημ πςνζυ, ηαεχξ ηαζ ημ θζιάκζ ηαζ ηα αβηονμαμθδιέκα πθμία. 

Δπίζδξ, ζηζξ 28 Ημοθίμο 1917 έκα βενιακζηυ αενμπθάκμ πέηαλε 

πνμπαβακδζζηζηυ οθζηυ πάκς απυ ηδ Θάζμ ζοιαμοθεφμκηαξ ημκ άιαπμ 

πθδεοζιυ κα εβηαηαθείρεζ ημ κδζί, θυβς ηςκ επζηείιεκςκ αμιαανδζζιχκ. 

Σδκ ίδζα ιένα, ζημ αενμδνυιζμ δζαιζάξ ζημ Γδιδηνίηζζ εννχκ, 

ζοβηεκηνχεδηακ 13 αενμζηάθδ δίςλδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηςκ Μμζνχκ 17 ηαζ 

47 ημο Βαζζθζημφ Ηπηάιεκμο χιαημξ, ηα μπμία ιεηαζηάειεοζακ ζημ 

Καγααήηζ βζα κα ζοκδνάιμοκ ζημ ένβμ ηδξ Θάζμο. Σδκ επμιέκδ ιένα, 

ζπδιαηζζιυξ ζοιιαπζηχκ αενμζηαθχκ πηφπδζε ημ Εένεαζηξ δφμ θμνέξ. ε 

αοηυκ ζοιιεηείπακ ηαζ μζ Μςνασηίκδξ ηαζ Μεθεηυπμοθμξ, πμο ημοξ είπακ 

πνμζςνζκά παναπςνδεεί δφμ Sopwith Bombers. Δπνυηεζημ βζα ζφβπνμκα 

αενμπθάκα ηςκ οιιάπςκ, ηάηζ πμο δείπκεζ υηζ είπακ ανπίζεζ κα 

ειπζζηεφμκηαζ ημοξ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ηαζ ιε ζφβπνμκμ αενμπμνζηυ οθζηυ. Σα 

                                                                                                                                       
ηίκδοκμ, εζζήθεακ ζημ ηαζυιεκμ οπυζηεβμ ηαζ άνπαλακ ιέζα απυ ηζξ θθυβεξ αυιαεξ ηαζ ηζξ 
ιεηέθενακ ιαηνζά απυ ημ πνμζςπζηυ ηαζ ημ οπυζηεβμ ηςκ αενμπθάκςκ, μζ μπμίεξ ιεηά απυ 
θίβμ ελεννάβδζακ. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 16-10-1929. 
271

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 16-10-1929. 
272

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 207-220. 
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απμηεθέζιαηα ηδξ απμζημθήξ ηςκ Μςνασηίκδ ηαζ Μεθεηυπμοθμο ηνίεδηακ 

ζηακμπμζδηζηά, ηαεχξ πονπμθήεδηε ιία απμεήηδ αμιαχκ ή ηαοζίιςκ, 

ηαηαζηνάθδηε έκα οπυζηεβμ ιε πζεακυκ ηνία αενμζηάθδ ζε αοηυ, γδιζέξ 

οπέζηδ έκα άθθμ πμο ζηέβαγε δφμ αενμζηάθδ ηαζ παναηδνήεδηακ 

ηαηαζηνμθέξ ζημκ ηαηαοθζζιυ. Πανάθθδθα, μζ πονηαβζέξ πμο λέζπαζακ 

ελαζηίαξ ημο αμιαανδζζιμφ ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ, πνμηάθεζακ πζεακέξ 

γδιζέξ ζε άθθα αενμζηάθδ273.  

 

 Οζ Βνεηακμί ιε ζημπυ ηδκ εκίζποζδ ηδξ Αενμπμνζηήξ Βάζδξ 

Καγααδηίμο, ιεηέθενακ ζηζξ 31 Ημοθίμο 1917 δφμ ηαηαδζςηηζηά Sopwith 

Camel, ηα μπμία ήηακ υ, ηζ πζμ ζφβπνμκμ δζέεεηε ηυηε δ ανεηακζηή αενμπμνία 

ηαζ ηα μπμία είπακ επζδυζεζξ ακάθμβεξ ιε αοηέξ ηςκ βενιακζηχκ Fokker. 

Γζέεεηακ ζζπονυ ηζκδηήνα ηςκ 130 hp, ακέπηοζζακ ηαπφηδηα 180 km/h ηαζ 

ήηακ ελμπθζζιέκα ιε δφμ πμθοαυθα πμο ανίζημκηακ ζημ νφβπμξ ημο 

αενμπθάκμο ηαζ ιπμνμφζακ κα αάθμοκ ζοβπνμκζζιέκα ιέζα απυ ηδκ έθζηα. 

Αιέζςξ ακέθααακ δνάζδ ακαπαζηίγμκηαξ ημοξ Γενιακμφξ, ηαεχξ μζ 

βενιακζηέξ επζδνμιέξ ζοκεπίγμκηακ. ηζξ 7 Αοβμφζημο, μ Μεθεηυπμοθμξ 

πεηχκηαξ ιε έκα Bristol Scout D, εκεπθάηδ ζε αενμιαπία ιε ημκ Γενιακυ 

άζζμ von Eschwege, μ μπμίμξ πεημφζε ιε ακχηενμο ηφπμο αενμπθάκμ. Ζ 

αενμιαπία δζήνηδζε δέηα θεπηά (ηενάζηζμξ πνυκμξ βζα εκαένζα ειπθμηή), ιε 

απμηέθεζια ημ εθθδκζηυ αενμζηάθμξ κα εηηεθέζεζ ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ 

θυβς ηςκ πονχκ πμο είπε δεπηεί ηαζ μ Μεθεηυπμοθμξ κα ηναοιαηζζηεί274. 

                                                
273

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 220-225. 
274

 Ο Εάκκαξ ακαθένεζ υηζ ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ ηαηαδζςηηζηχκ αενμπθάκςκ ζηδ Θάζμ 
(οπήνπε ιυκμ ημ Bristol Scout D πμο δεκ ιπμνμφζε κα ακηζιεηςπίζεζ ηα βενιακζηά Albatros), 
βενιακζημί ζπδιαηζζιμί επέδναιακ ηαηηζηά εκακηίμκ ηδξ αενμπμνζηήξ αάζδξ ηαζ ημο κδζζμφ. 
Ο Μεθεηυπμοθμξ, ιε ζημπυ ηδκ απμηνμπή αμιαανδζζιχκ, ιε ηδκ ειθάκζζδ βενιακζηχκ 
αενμπθάκςκ, απμβεζςκυηακ βζα κα ηα ακαπαζηίζεζ, βκςνίγμκηαξ υηζ θυβς οπμδεέζηενςκ 
πηδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ αοηυ ήηακ αδφκαημ. Πνάβιαηζ, δ ιπθυθα ημο θεζημφνβδζε δφμ 
θμνέξ, έςξ υημο αθζπεμφκ δφμ Sopwith Camel απυ ημ ηαονυ, ιε Βνεηακμφξ πεζνζζηέξ. 
φκημια, ημ έκα δεκ επέζηνερε απυ ιία απμζημθή ζηδ Μαηεδμκία ηαζ έηζζ πανέιεζκε ιυκμ 
έκα Camel. ε ιία ακαπαίηζζδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ ζπέδζμ πμο είπακ ζοιθςκήζεζ μ Βνεηακυξ 
ιε ημκ Μεθεηυπμοθμ, μ ηεθεοηαίμξ εα ήηακ ημ δυθςια, χζηε κα δμεεί δ εοηαζνία ζημκ Άββθμ 
κα επζηεεεί ηαηά ημο βενιακζημφ αενμπθάκμο. ιςξ, μ Βνεηακυξ, πμο υπςξ απμδείπηδηε 
ήηακ ιφςρ, επζηέεδηε ηαηά ημο Μεθεηυπμοθμο. Ο ηεθεοηαίμξ απμιαηνφκεδηε ηαζ επέζηνερε 
ζηδ Θάζμ ζε φρμξ 5.500 ιέηνςκ. Δηηέθεζε εημφζζα ηνάηδζδ ημο ηζκδηήνα βζα δζηή ημο 
ελάζηδζδ ηαζ ηαημθίζεδζδ πνμξ ημ αενμδνυιζμ. Δηείκδ ηδ ζηζβιή δέπηδηε επενζηή επίεεζδ 
απυ έκα δζεέζζμ βενιακζηυ Albatros. Ο Μεθεηυπμοθμξ ειπθέηεηαζ ζε αενμιαπία ιε ημκ 
Γενιακυ άζζμ, εκχ ημ αενμπθάκμ ημο έπεζ βίκεζ ηυζηζκμ απυ ηζξ επενζηέξ ζθαίνεξ ηαζ μ ίδζμξ 
είπε ηναοιαηζζηεί. Σα ακηζαενμπμνζηά ανπίγμοκ κα αάθμοκ ηαηά ηςκ αενμπθάκςκ ηαζ μ 
επενυξ απμθαζίγεζ κα θφβεζ. Δηείκδ ηδ ζηζβιή απμβεζχεδηε ημ Camel βζα κα ηαηαδζχλεζ ημκ 
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Ήηακ έκαξ πναβιαηζηυξ άεθμξ βζα ημκ Έθθδκα πεζνζζηή, ακ ηαζ ημ απμηέθεζια 

ηδξ ειπθμηήξ εεςνήεδηε δ 14δ επζαεααζςιέκδ ηαηάννζρδ ημο Γενιακμφ 

άζζμο. ηζξ 16 Αοβμφζημο μ Κςκζηακηίκμο ηναοιαηίζηδηε ηαζ εηείκμξ ιεηά 

ηδκ απμβείςζή ημο απυ ημ αενμδνυιζμ. Σδκ πενίμδμ αοηή δ Γνάια ηαζ δ 

Δθεοεενμφπμθδ, πμο ήηακ ηέκηνα ακεθμδζαζιμφ ηςκ Γενιακμαμοθβάνςκ 

αμιαανδίζηδηακ ζθμδνά ηαζ μζ Γενιακμί ιεηέθενακ ημ ηέκηνμ ακεθμδζαζιμφ 

ζηδκ Ξάκεδ, υιςξ μζ ζοιιαπζηέξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ζοκεπίζηδηακ275.  

 

 ηζξ ανπέξ επηειανίμο 1917, δ εθθδκζηή Μμίνα Ε, εηηεθμφζε 

κοπηενζκέξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηδξ αάζδξ οδνμπθάκςκ ζημ Εένεαζηξ, 

ηαηαζηνέθμκηαξ έκα οπυζηεβμ οδνμπθάκςκ ηαζ ζημ έδαθμξ έκα άθθμ 

αενμπθάκμ. ηδκ απμζημθή ηδξ 3δξ επηειανίμο, ηναοιαηίζηδηε εθαθνά απυ 

ηα ακηζαενμπμνζηά πονά μ ακεοπμπθμίανπμξ ημοθυπμοθμξ. Πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί, υηζ ηα εθθδκζηά πθδνχιαηα ζοκέπζγακ κα πεηάκε ιε ηα HF 27, ηα 

μπμία εεςνμφκηακ πθέμκ πεπαθαζςιέκα, αθμφ μζ Βνεηακμί παναπςνμφζακ 

ζηδκ εθθδκζηή ιμίνα ιε ζδζαίηενδ θεζδχ κέμοξ ηφπμοξ αενμζηαθχκ. ημ 

ιεηαλφ εθθδκζηά πθδνχιαηα εηπαζδεφμκηακ ζηδκ Αενμπμνζηή Βάζδ Marsh 

ζηδ Λήικμ ηαζ μ καφανπμξ Κμοκημονζχηδξ ελέηαγε ιε ημκ πθμίανπμ Scarlet ηδ 

ζοβηνυηδζδ δεφηενδξ εθθδκζηήξ Μμίναξ, ηδκ «Τ», δ μπμία επνυηεζημ κα 

ελμπθζζηεί ιε οδνμπθάκα βζα ηδκ εηηέθεζδ ακεοπμανοπζαηχκ ηαζ 

ακαβκςνζζηζηχκ απμζημθχκ. Έηζζ, ζηζξ 22 επηειανίμο δ Μμίνα Ε 

εθμδζάζηδηε ιε έκα Sopwith Bomber, ημ μπμίμ πεημφζε μ Έθθδκαξ δζμζηδηήξ, 

Μςνασηίκδξ, πμο έπαζνε ηδξ απυθοηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ Βνεηακχκ. Μάθζζηα, 

ηδκ 18 Νμειανίμο 1917 πέηαλε ιε έκα ηνζπθάκμ, ηφπμο Sopwith Triplane 

«Ν5431», πμο πεηφπαζκε ελαζνεηζηυ ααειυ ακυδμο, ακεααίκμκηαξ ζπεδυκ 

ηαηαηυνοθα! ηαδζαηά δ Μμίνα εκζζπφμκηακ ιε εθθδκζηυ πνμζςπζηυ απυ ημ 

Δθθδκζηυ Πμθειζηυ Ναοηζηυ, δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ, ακηζηαεζζηχκηαξ ημοξ 

Βνεηακμφξ276.  

 

 Έκα ηναβζηυ δοζηφπδια ζοκέαδ ζηζξ 2 Γεηειανίμο 1917, υηακ δφμ 

εθθδκζηά πθδνχιαηα, επζζηνέθμκηαξ απυ απμζημθή αμιαανδζζιμφ 

                                                                                                                                       
Γενιακυ εζζαμθέα, αθθά ήηακ πθέμκ ανβά. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 
18-10-1929. 
275

 Παθμφιπδξ, Δεκζηέξ Δπάθλεζξ, η. 108, ζ. 28. 
276

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 233-239. 
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ζοβηνμφζηδηακ ζημκ αένα, ζε φρμξ 3000 πμδχκ, 1,5 ιίθζα απυ ηδ Βάζδ 

ημοξ. Ζ Δθθδκζηή Αενμπμνία ενήκδζε ημ παιυ ηςκ ακεοπμπθμζάνπςκ 

αηεηυπμοθμο ηαζ Λμβζάδδ ηαζ ημο οπαλζςιαηζημφ Οζημκυιμο. 

 

 Οζ ιαγζημί αμιαανδζζιμί ηαηά ηςκ πυθεςκ πμο λεηίκδζακ ζηδ δζάνηεζα 

ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, μδήβδζε ζηδ θήρδ ιέηνςκ αζθαθείαξ βζα ηδκ 

ακηζαενμπμνζηή άιοκα ηςκ πυθεςκ ηαζ ημ άιαπμο πθδεοζιμφ. Ακάιεζα ζε 

αοηά, ήηακ μδδβίεξ πνμξ ημοξ ηαημίημοξ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αενμπμνζηήξ 

επζδνμιήξ. Γζα πνχηδ θμνά ζηδκ Δθθάδα, ιε ηδκ 10δ Οηηςανίμο 1917 

δζαηαβή πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ Αεήκαξ ηαζ ημο Πεζναζά, μ ακηζζηνάηδβμξ 

Παναζηεουπμοθμξ ακαθένεζ υηζ πανά ηδ ιζηνή πζεακυηδηα αενμπμνζηήξ 

πνμζαμθήξ ηδξ Αηηζηήξ, ηαζ ηδκ αενάιοκα (ηαηαδζςηηζηά αενμπθάκα ηαζ 

ακηζαενμπμνζηέξ πονμαμθανπίεξ) πμο έπεζ ακαπηοπεεί βζα κα ηδκ 

πνμζηαηεφεζ, μζ ιεβάθεξ πυθεζξ πμο δέπηδηακ ηέημζεξ επζεέζεζξ εθάνιμζακ 

επζπθέμκ ιέηνα βζα ηδκ αζθάθεζα ημο πθδεοζιμφ. Σέημζα ήηακ ηα παναηάης: 

 

 α. Ζ αενμπμνζηή επζδνμιή εα ακαββεθυηακ ιε ζαθπίζιαηα. 

 

 α. Δάκ επνυηεζημ βζα κοπηενζκή πνμζαμθή εα βζκυηακ δζαημπή 

νεφιαημξ. 

 

 β. ηζξ κοπηενζκέξ επζδνμιέξ απαβμνεουηακ μ εζςηενζηυξ 

θςηζζιυξ ηςκ μζηζχκ.  

 

 δ. Οζ ηάημζημζ εα έπνεπε κα ιεηααμφκ ζηα οπυβεζα ηςκ μζηζχκ 

ημοξ, εκχ υζμζ ανίζημκηακ ζημοξ δνυιμοξ ή δε δζέεεηακ οπυβεζα ζημ ζπίηζ 

ημοξ, εα έπνεπε κα πνμζηαηεοημφκ ζηα εζδζηά ηαηαθφβζα.  

 

 ε. Ζ θήλδ ηδξ αενμπμνζηήξ πνμζαμθήξ εα ακαββεθυηακ ιε 

ακάθμβμ ζάθπζζια 277. 

 

                                                
277

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 11, ζ.208. 
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 Σμ ένβμ ηδξ αββθζηήξ αενμπμνίαξ ζηδ Μεζυβεζμ, θυβς ηδξ καοηζηήξ 

ηονζανπία ηςκ οιιάπςκ, ήηακ πενζμνζζιέκμ. Ζ ζοιιαπζηή δζμίηδζδ 

επεδίςηε ηδκ οπμζηήνζλδ ημο Μαηεδμκζημφ Μεηχπμο ιε ηφνζμ ζηυπμ ηδκ 

παναηχθοζδ ηςκ βναιιχκ επζημζκςκζχκ ημο επενμφ. Έηζζ, ημ ΝΑ ακέθααε 

ιε αολακυιεκμ νοειυ απμζημθέξ ζημκ ημιέα αοηυ. Γζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ 

πμθειζηχκ ιμζνχκ, μζ Βνεηακμί απέζπαζακ πμθθμφξ αενμπυνμοξ 

πνμενπυιεκμοξ απυ ημ ηναηυ Ξδνάξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ Έθθδκεξ278.  

 

 Σδκ ίδζα πενίμδμ, δ 531 Μμίνα είπε ακαθάαεζ δνάζδ ζημκ ημιέα ηδξ 

Γμνβυπδξ. Λίβεξ διένεξ ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηδξ Μμίναξ, ημκ Νμέιανζμ ημο 

1917, ηα βαθθζηά πθδνχιαηα ημο Εάκκα εκεπθάηδζακ ζε αενμιαπίεξ, 

ηαηαννίπημκηαξ μ Coste έκα ηαζ άθθα δφμ μ Saunier. Ο ίδζμξ μ Εάκκαξ 

ζοιιεηείπε ζε απμζημθέξ δίςλδξ ηαζ δ ιμίνα ημο πέηοπε πέκηε 

επζαεααζςιέκεξ ηαηαννίρεζξ ηαζ δφμ υπμο ηα επενζηά αενμπθάκα  δεκ έπεζακ 

επί εθθδκζημφ εδάθμοξ ηαζ έηζζ δεκ ιπμνμφζε κα επζαεααζςεεί δ ηαηάννζρή 

ημοξ. ημ ιεηαλφ, μζ Γενιακμί είπακ ιεηαζηαειεφζεζ έκα ζιήκμξ αενμζηαθχκ 

δίςλδξ ζημ αενμδνυιζμ Πενθεπέ, ιε δζμζηδηή έκακ άζζμ ημο Γοηζημφ 

Μεηχπμο. Σμ ζιήκμξ αοηυ ηαηάθενε ιέζα ζε δζάζηδια εκυξ ιδκυξ κα 

ηαηαννίρεζ δέηα βαθθζηά αενμπθάκα. Γζα ηδκ ακαπαίηζζή ημο, απμζπάζηδηακ 

μζ ηνεζξ ηαθφηενμζ Γάθθμζ279 αενμπυνμζ ηδξ 531 ζηδκ 536 Γαθθζηή Μμίνα ιε ηα 

κέα αενμπθάκα Spad. ε αενμιαπία πμο δζελήπεδ, μ Saunier ηαηαννίθεδηε 

απυ ημκ Γενιακυ άζζμ, υιςξ ιενζηέξ διένεξ ανβυηενα, μζ Coste ηαζ Hebert 

ιεηά απυ θοζζαθέα αενμιαπία ηαηυνεςζακ κα ημκ ηαηαννίρμοκ, ηαεχξ ηαζ 

άθθα δφμ βενιακζηά αενμπθάκα280.  

 

Ο Εάκκαξ έθααε ιένμξ ζε ανηεηέξ αενμιαπίεξ (11 ζοκμθζηά) ηαζ ιε δφμ 

Γάθθμοξ πεζνζζηέξ (ημοξ Laserne ηαζ Andrion) ηαηέννζρακ έκα βενιακζηυ 

αενμπθάκμ, ημ μπμίμ επεζδή έπεζε ζε επενζηυ έδαθμξ δεκ ημοξ 

ηαηαθμβίζηδηε, πανά εη ηςκ οζηένςκ, ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ημο αμοθβανζημφ 

αενμδνμιίμο Oudovo. Γεκ έθεζρακ αέααζα ηαζ ηαηαζηάζεζξ απνυαθεπηεξ, 

υπςξ ηαηαδίςλή ημο Εάκκα απυ Βνεηακμφξ δζχηηεξ, ζε ιζα πηήζδ 

                                                
278

 Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο , ζ. 62 
279

 Οζ Coste, Saunier ηαζ Hebert. 
280

 Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 25-26. 
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πενζπμθίαξ, ζηδκ μπμία εζζήθεε ζημκ Βνεηακζηυ ημιέα εοεφκδξ281. Συηε πέκηε 

αββθζηά αενμπθάκα απμβεζχεδηακ βζα κα ημκ ακαπαζηίζμοκ, εεςνχκηαξ ημκ 

επενυ. Πανά ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο Εάκκα κα ημοξ δείλεζ ημ εεκυζδιυ ημο, 

αοημί ελαημθμοεμφζακ κα αάθθμοκ εκακηίμκ ημο πςνίξ έθεμξ. ηακ 

ηαηάθααακ ημ θάεμξ ημοξ ημ αενμπθάκμ ημο Εάκκα ήηακ δζάηνδημ απυ 

ζοιιαπζηέξ ζθαίνεξ (πενζζζυηενεξ απυ 80 νίπεδηακ ζημ αενμπθάκμ ημο)… 

Δπίζδξ, δεκ έθεζρακ ηαζ πνάλεζξ ηναβεθαθζηέξ, υπςξ δ ιεηαθμνά πίζς απυ 

ηδ βναιιή ημο ιεηχπμο, ηαηαζηυπςκ πμο ημοξ έπαζνκακ ιεηά απυ 2 ή 3 

ιένεξ. ε ιία ηέημζα πενίπηςζδ, πμο έπνεπε κα ιεηαθένμοκ έκακ έναμ 

ηαηάζημπμ, μ ακεοπμθμπαβυξ ημο ίδζμο ζιήκμοξ, δεκ εηηέθεζε ηδκ απμζημθή 

ημο ηαζ μ δζμζηδηήξ έλς θνεκχκ γήηδζε κα ημο θένμοκ ημκ ηαηάζημπμ βζα κα 

εηηεθέζεζ μ ίδζμξ ημ ένβμ αοηυ. ημ ιεηαλφ μ ηαηάζημπμξ είπε θφβεζ ηαζ 

πανμοζίαζακ ζημ δζμζηδηή ημοξ έκακ ηδπμονυ, πμο έιμζαγε ιε ημκ έναμ, μ 

μπμίμξ δεκ δζαιανηονήεδηε βζαηί κυιζγε υηζ ημο ηάκμοκ θάνζα, υπςξ 

ζοκήεζγακ μζ Βνεηακμί. Γοζηοπχξ βζ‟ αοηυκ, μ δζμζηδηήξ ημκ ιεηέθενε πίζς 

απυ ημ ιέηςπμ ιε άβκςζηδ ηαηάθδλδ! Ο Εάκκαξ ζε άθθδ πηήζδ ημο, θυβς 

αθάαδξ ημο ηζκδηήνα, εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ, υιςξ θυβς 

παιδθμφ φρμοξ ηαζ ηαηήξ ηεπκζηήξ πηφπδζε ζημ έδαθμξ, ιε απμηέθεζια ημκ 

ηναοιαηζζιυ ημο282. 

 

1918 

 

 Μεηά ηδκ ηήνολδ απυ ηδ Γενιακία ημο οπμανοπζαημφ πμθέιμο, ζηζξ 

ανπέξ ημο 1918, μ νυθμξ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ έβζκε αηυιδ 

ζδιακηζηυηενμξ, ζδζαίηενα ζημ Βυνεζμ Αζβαίμ, υπμο μζ ζηυθμζ ηςκ ζοιιάπςκ 

καοθμπμφζακ ζημκ Μμφδνμ ηδξ Λήικμο. Οζ Γενιακμί επζδίςηακ ημκ 

ημνπζθζζιυ ηςκ ζοιιαπζηχκ πθμίςκ ηαζ έηζζ ηα ανεηακζηά ηαζ εθθδκζηά 

αενμπθάκα ζηδ Θάζμ ηαζ ηδ Λήικμ πνδζζιμπμζήεδηακ ζε νυθμ 

ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο. Σμ ΝΑ ακέθααε πθήνςξ ημκ νυθμ αοηυ, 

εηηεθχκηαξ εκηαηζηέξ πενζπμθίεξ ζε παιδθυ φρμξ, απμηνέπμκηαξ ηδ δνάζδ 

                                                
281

 Ο δζμζηδηήξ ημο ιήκμοξ ήηακ μ Βνεηακυξ Major Hering. 
282

 Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 30-33. 
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ηςκ βενιακζηχκ οπμανοπίςκ ζε απυζηαζδ 100 ημοθάπζζημκ καοηζηχκ ιζθίςκ 

απυ ημκ Μμφδνμ283.  

 

 Σδκ ίδζα πενίμδμ, ηα βενιακζηά εςνδηηά “Goeben” («Γηαίιπεκ») ηαζ 

“Breslau” («Μπνεζθάμο») πμο είπακ αηζκδημπμζδεεί ζηδκ Πνμπμκηίδα, θυβς 

έθθεζρδξ βαζακενάηςκ, ιεηά ηδκ ακαηςπή ηδξ μαζεηζηήξ Έκςζδξ ιε ηζξ 

Κεκηνζηέξ Αοημηναημνίεξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ακεθμδζαζιμφ ημοξ ιε ηαφζζιδ 

φθδ, δζαηάπεδηακ κα ελέθεμοκ απυ ηα ηεκά. ηυπμξ ημοξ ήηακ μζ 

ακεοπμανοπζαηέξ ζοκμδείεξ ηςκ οιιάπςκ ηαζ ηςκ πθμίςκ πμο 

καοθμπμφζακ ζημκ Μμφδνμ, πθήηημκηαξ ηζξ εαθάζζζεξ επζημζκςκίεξ ιέπνζ ηαζ 

ηδκ Θεζζαθμκίηδ, ζ‟ έκα ημιέα 120 ιζθίςκ 284 . φιθςκα ιε ηδ δζαηαβή 

επζπεζνήζεςκ ημο Γενιακμφ καοάνπμο, ηδξ 18δξ Ηακμοανίμο 1918, ζημπυξ 

ηςκ βενιακζηχκ εςνδηηχκ ήηακ δ ηαηαζηνμθή ηςκ ανεηακζηχκ δοκάιεςκ 

πμο θνμονμφζακ ηδκ είζμδμ ηςκ ηεκχκ, οπμζηδνζγυιεκα απυ ηα οπμανφπζα 

UB 66 ηαζ UK 23, πμο πενζπμθμφζακ ζηδκ έλμδμ ηςκ ηεκχκ. Σμνπζθμαυθα 

εα αημθμοεμφζακ ημ Μπνεζθάμο ιέπνζ ημκ μνιίζημ Μυνημ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

εα επζηδνμφζακ ηδκ είζμδμ ηςκ ηεκχκ, εκχ βενιακζηά αενμπθάκα εα 

οπμζηήνζγακ ηδκ έλμδυ ημοξ285. Πνάβιαηζ, ζηζξ 20 Ηακμοανίμο 1918 ηα δφμ 

εςνδηηά ελήθεακ ηςκ ηεκχκ ηαζ ιε ηδκ ηάθορδ ηδξ μιίπθδξ ηζκήεδηακ πνμξ 

ηδκ Ίιανμ, υπμο αφεζζακ ηδκ αανζά ηακμκζμθυνμ HMS Raglan ηαζ ηδκ 

εθαθνυηενδ M28286 πμο καοθμπμφζακ ζημκ θζιέκα ηαζ αμιαάνδζζακ ιένμξ 

ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ αενμπμνζηήξ αάζεςξ ηδξ Ίιανμο287.  

 

ηδ δζαηαβή ημο Άββθμο καοάνπμο βζα άιεζδ επίεεζδ ηαηά ηςκ 

εςνδηηχκ, δ ζοιιαπζηή αάζδ ζηδκ Ίιανμ ηζκδημπμζήεδηε ιε απμζημθέξ 

ανπζηά ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ζοκμδεία ηαηαδζςηηζηχκ, 

ηα μπμία πανεκμπθμφζακ ζοκεπχξ ηα επενζηά πθμία. Ζ «Καηάζηαζδ 

Γηαίιπεκ» πνμέαθεπε ηδ ζοβηέκηνςζδ υθςκ ηςκ αμιαανδζζηζηχκ 

                                                
283

 Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο , ζ. 62 
284

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 120. 
285

 Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», Αενμπμνζηή Δπζεεχνδζζξ, Απνίθζμξ – 
Μάζμξ 1935, η.14, ζ. 151-152. 
286

 Σμ απμηέθεζια ήηακ μ εάκαημξ 138 ακδνχκ. Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην 
αεξνδξόκην, ζ. 252-253. 
287

 Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο , ζ. 73-76. Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ 
ηαηέζηνερακ ημ ζοιιαπζηυ ναδζμηδθεβναθζηυ ζηαειυ ηαζ ιία απμεήηδ αεκγίκδξ, δ μπμία 
ακαηζκάπεδηε ζημκ αένα. Βνμκηάηδξ, η.14, ζ. 153. 
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αενμπθάκςκ ζηδκ Λήικμ ηαζ ηα αενμπθάκα ακζπκεφζεςξ ηαζ δζχλεςξ ζημ 

αενμδνυιζμ ηδξ Ίιανμο288. Με ηδ ζοκδνμιή ηςκ ανεηακζηχκ ακηζημνπζθζηχκ 

Lizard ηαζ Tigress, μδήβδζακ ηα βενιακζηά εςνδηηά ζε κανημπέδζμ, υπμο ημ 

Μπνεζθάμο έπεζε δζαδμπζηά ζε πέκηε κάνηεξ ηαζ αοείζηδηε, εκχ ημ Γηαίιπεκ 

ζε ηνεζξ, παεαίκμκηαξ εθαθνέξ γδιζέξ. Καθοπηυιεκμ απυ ηδκ 

Σμονημβενιακζηή Αενμπμνία ηαζ ηέζζενα ημονηζηά ακηζημνπζθζηά, έααθε 

πμνεία πνμξ ηα ηεκά, απυ ημ ζοκημιυηενμ δνυιμ. Ο πθςηάνπδξ Μςνασηίκδξ 

πεηχκηαξ ιε Sopwith Camel, ςξ ζοκμδυξ δφμ οδνμπθάκςκ Sopwith Baby 

απυ ημκ Μμφδνμ, εκεπθάηδ ζε ζθμδνή αενμιαπία ιε δέηα βενιακζηά 

οδνμπθάκα, ηαηαννίπημκηαξ ηνία, εκχ ζηδκ επίζδιδ έηεεζδ πμο 

δζααζαάζηδηε ζημ εθθδκζηυ Τπμονβείμ ηςκ Ναοηζηχκ ηδκ 31δ Ηακμοανίμο 1918 

ήηακ δφμ289  πνμημφ αθδεεί ημ αενμπθάκμ ημο, πςνίξ υιςξ ζοκέπεζεξ ηαζ 

ακαβηαζεεί κα επζζηνέρεζ ζηδκ Ίιανμ βζα πνμζβείςζδ 290 . Αιέζςξ, πήνε 

άθθμ αενμπθάκμ ηαζ ιεηέαδ ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ, υπμο εηηέθεζε 

πενζπμθίεξ πάκς απυ ηα Γανδακέθθζα βζα δφμ χνεξ πανά ηα ζθμδνά πονά 

ηςκ επάηηζςκ πονμαμθείςκ ηαζ ημο Γηαίιπεκ291, ημ μπμίμ είπε πνμζανάλεζ 

ζηα νδπά ημο Ναβανά βζα πέκηε ιένεξ, δίκμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ 

οιιάπμοξ αενμπυνμοξ κα επζπεζνμφκ εκακηίμκ ημο ηαζ ηεθζηά κα ημ εέζμοκ 

εηηυξ ιάπδξ. ε αοηέξ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζοιιεηείπε ηαζ ημ ΝΑ, πμο έπαζε ημκ 

ακεοπμπθμίανπμ πον. Υάιπα, μ μπμίμξ απμβεζχεδηε απυ ηδ Θάζμ ζηζξ 7 

Ηακμοανίμο ημο 1918 ιε Sopwith 1 1/2 Strutter (Type 9700-Bomber) βζα ηδ 

Λήικμ. ηζξ 10 Ηακμοανίμο ακέθααε απμζημθή ιε αενμπθάκμ ηφπμο Sopwith 

Bomber κα αμιαανδίζεζ ημ Γηαίιπεκ. ιςξ, μ Έθθδκαξ πεζνζζηήξ 

ηαηαννίθεδηε απυ ημκ Γενιακυ δζχηηδ Emil Maineke, εκχ ιέπνζ ημ 2010, 

ανεηακζηή ακαθμνά έθεβε υηζ είπε πηοπδεεί απυ ηα επενζηά ακηζαενμπμνζηά 

ηαζ εεςνμφκηακ αβκμμφιεκμξ292. Δηηυξ απυ ημκ Υάιπα, ζηζξ επζπεζνήζεζξ 

                                                
288

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η.14, ζ. 145. 
289

 Δπίζδξ, αθήβδζδ ημο Πακαβζχημο πενζβνάθεζ ηδκ αενμιαπία υπςξ ημο ηδκ είπε αθδβδεεί 
ηδκ άθθδ ιένα μ Μςνασηίκδξ, ζημκ μπμίμ ακέθενε δφμ επζαεααζςιέκεξ ηαηαννίρεζξ, ηαεχξ 
δεκ πνυθααε κα δεζ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδ δεφηενδ ειπθμηή ημο. Παθμφιπδξ, Απ’ ηα 
πειάγε… ζηνπο αηζέξεο , ζ. 78. 
290

 Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 253. 
291

 Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο, ζ. 76. 
292

 Λεπημιένεζεξ βζα ημ εάκαηυ ημο, αθ. Λαβυξ Κςκ/κμξ, «Ο αενμπυνμξ – ακεοπμπθμίανπμξ 
πφνμξ Υάιπαξ», Ίθαξνο, η. 7, Άκμζλδ 2010, Γεηέθεζα, ζ. 4-9 ηαζ Λαβυξ, «Ο ηάθμξ ημο 
πφνμο Υάιπα ζημ Βνεηακζηυ Νεηνμηαθείμ ημο Σζακάηαθθε», Ίθαξνο, η. 8, Καθμηαίνζ – 
Φεζκυπςνμ 2010, Γεηέθεζα, ζ. 24-25. Δπίζδξ, Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, 



138 
 

έθααακ ιένμξ μζ Κςκζηακηίκμο, Γεχνβζμξ ηαζ Ανζζηείδδξ293 Μςνασηίκδξ ηαζ μ 

Μεθεηυπμοθμξ. Μέπνζ κα ηεεεί εηηυξ ιάπδξ ημ «Γηαίιπεκ» έβζκακ 276 έλμδμζ 

ηαζ νίπηδηακ εκακηίμκ ημο αυιαεξ ζοκμθζημφ αάνμοξ 15 ηυκςκ. Ο εονςπασηυξ 

Σφπμξ έβναθε βζα ημ βεβμκυξ ηδξ αφεζζδξ εκυξ αανέςξ ηφπμο πθμίμο 

επζθακείαξ απυ αενμπθάκα, ακαδεζηκφμκηαξ ημκ ηίκδοκμ πμο δζαηνέπμοκ ηα 

πθμία απυ αενμπμνζηέξ επζεέζεζξ. Χξ απμηέθεζια ηδξ δνάζδξ ημο ΝΑ ζηδ 

δζάνηεζα ηδξ «Καηάζηαζδξ Γηαίιπεκ» μζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ηένδζζακ ηδκ 

εηηίιδζδ ηςκ οιιάπςκ, μδδβχκηαξ ανβυηενα ζηδκ ακελανηδημπμίδζή 

ηδξ294. 

 

 Λίβεξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ «Καηάζηαζδ Γηαίιπεκ» δ Γενιακζηή 

Αενμπμνία εηηέθεζε απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηςκ ανεηακζηχκ αενμπμνζηχκ 

αάζεςκ ζημ Βυνεζμ Αζβαίμ. Δπέδναιακ ζηδκ Ίιανμ ηαηαζηνέθμκηαξ υζα 

οπυζηεβα είπακ απμιείκεζ απυ ηδκ επζδνμιή ηςκ Γηαίιπεκ ηαζ Μπνεζθάμο 

ηαεχξ ηαζ ηα αενμζηάθδ ηδξ Αενμπμνζηήξ Βάζδξ Λφπκςκ ημο Μμφδνμο, ζημ 

θζιάκζ ημο μπμίμο καοθμπμφζε μ οιιαπζηυξ ηυθμξ ηδξ Μεζμβείμο. Οζ 

φιιαπμζ εηηέθεζακ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηςκ επενζηχκ αάζεςκ ζηδ 

ιφνκδ ηαζ ηδ Γνάια. Σμ πνχημ δεηαήιενμ ημο Μανηίμο ημο 1918 μ 

Μςνασηίκδξ ιε οδνμπθάκμ ηφπμο Farman, πνμζεαθαζζχεδηε απαναηήνδημξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ζημ θζιάκζ ηδξ ιφνκδξ ηαζ πθεφνζζε ημ εθθδκζηυ 

αηιυπθμζμ «Κςκζηακηίκμξ», ημ μπμίμ είπε απμηθεζζηεί εκ ιέζς βενιακζηχκ 

πμθειζηχκ πθμίςκ. Αθμφ δζακοηηένεοζε ζημ εθθδκζηυ πθμίμ, ιε ημ πνχημ 

θςξ απμεαθαζζχεδηε ηαζ αμιαάνδζζε ημ βενιακζηυ ηαηαδνμιζηυ πμο ήηακ 

αβηονμαμθδιέκμ δίπθα ζημ εθθδκζηυ αηιυπθμζμ, πνμηαθχκηαξ ζφβποζδ ηαζ 

πακζηυ ζημοξ επενμφξ, μζ μπμίμζ έααθακ εκακηίμκ ημο ιε ακηζαενμπμνζηά 

πονά, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια. Ακηίεεηα, μ Μςνασηίκδξ 295  ζοκέπζζε ημκ 

                                                                                                                                       
ζ. 253-257. Δπζπθέμκ, Πακηαγή Γέζπμζκα, «Οζ Ηππυηεξ ηδξ Αζβαίαξ Θάθαζζαξ», κημηζιακηέν 
– εηπμιπή ΔΣ2, Σεθκήξηα Διιεληζκνύ, 2016. 
293

 Ο Μςνασηίκδξ ακαβκςνίζηδηε ηαζ ηζιήεδηε ιεηαλφ άθθςκ ηαζ απυ ημκ Βαζζθζά ηδξ 
Βνεηακίαξ. Ζ ανεηακζηή ηοαένκδζδ ζε έκδεζλδ εοβκςιμζφκδξ ημο δχνζζε έκα αενμπθάκμ De-
Havilland 9, ζημ μπμίμ ημπμεεηήεδηε πθαηέηα ιε ηδκ επζβναθή «To the Commander A. 
Moraitinis D.S.O.». ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, ζ. 122-123, Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο, 

ζ. 76-78. 
294

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 122-123. 
295

 Δκδεζηηζηυ ημο παναηηήνα ημο Μςνασηίκδ, ήηακ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ ημ βκςζημπμίδζε μφηε 
ζημοξ ζηεκμφξ ζοκενβάηεξ ημο. Σμ πανάημθιμ εβπείνδιά ημο, ήθεε ζηδκ επζηαζνυηδηα ιεηά ημ 
εάκαηυ ημο, ζηζξ 31 Μανηίμο 1919 απυ ημκ Δεκζηυ Κήνοηα ηδξ Νέαξ Τυνηδξ ηαζ 
επαθδεεφηδηε απυ ιανηονίεξ ηαημίηςκ ηδξ ιφνκδξ. 
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αμιαανδζζιυ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ ηςκ απμεδηχκ ημο 

επενμφ ηαζ απμιαηνφκεδηε πνζκ απμβεζςεμφκ μζ Γενιακμί αενμπυνμζ βζα κα 

ημκ ακαπαζηίζμοκ296.  

 

Ζ κΪρε ηνπ θξα Νηη ΛΫγθελ 

 

 Απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο εηηεθέζηδηακ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ ημκ 

Μάζμ ημο 1918, λεπςνίγεζ δ Μάπδ ημο ηνα Νηζ Λέβηεκ, πμο απμζημπμφζε 

ζημκ εβηθςαζζιυ ηςκ βενιακζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηδ ιδ εκίζποζδ ημο Γοηζημφ 

Μεηχπμο. Ήδδ απυ ημκ Απνίθζμ ημο 1917 εηδδθχεδηακ αρζιαπίεξ ιεηαλφ 

ηςκ δφμ ακηζπάθςκ. Ζ ηαηάθδρδ ηδξ ζζπονά μπονςιέκδξ ηαζ απυηνδικδξ 

ημπμεεζίαξ πμο πνμζηαηεουηακ απυ ζζπονέξ επενζηέξ δοκάιεζξ, απαζημφζε 

πμθφ ηαθά ζοκημκζζιυ ημο πεγζημφ ιε ημ πονμαμθζηυ. Σμ ιεβαθφηενμ αάνμξ 

ηδξ επζπείνδζδξ ακέθααακ ηνεζξ εθθδκζηέξ ιενανπίεξ297. Σμ ζπέδζμ επίεεζδξ 

πνμέαθεπε ηαζ άθθεξ εκένβεζεξ ακηζπενζζπαζιμφ ηαζ άζηδζδξ πίεζδξ ηαηά 

ηςκ επενζηχκ βναιιχκ. Μεβάθδ δφκαιδ πονμαμθανπζχκ ζοβηεκηνχεδηακ 

βζα ηδκ ηάθορδ ιε ποηκυ θνάβια πονυξ ηςκ ηιδιάηςκ ημο πεγζημφ. Οζ 

Γενιακμαμφθβανμζ έπμκηαξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ επζηείιεκδ ζοιιαπζηή 

επίεεζδ, πνμπαναζηεοάγμκηακ ακάθμβα βζα κα δζαηδνήζμοκ πάζδ εοζία ηζξ 

εέζεζξ ημο.  

 

 Σμ ένβμ ηδξ εθθδκζηήξ αενμπμνίαξ ζημ πθαίζζμ αοηχκ ηςκ πενζαίςκ 

επζπεζνήζεςκ, ήηακ μ ηακμκζζιυξ αμθήξ πονμαμθζημφ ηαζ δ ζοκεπήξ 

επζηήνδζδ ημο ημιέα. Σμ Γεκζηυ Δπζηεθείμ έπνεπε κα είκαζ εκδιενςιέκμ βζα 

ηζξ κέεξ δοκάιεζξ, ηζξ εέζεζξ ηαζ ηα ιέζα ημο ακηζπάθμο. Δπίζδξ, μζ Έθθδκεξ 

πεζνζζηέξ εα εηηεθμφζακ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ζηα πζμ εηηεεεζιέκα 

ζδιεία ηςκ ιεηυπζζεεκ ημο επενμφ. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ένβμο 

ακέθααακ μζ 531 ηαζ 532 Μμίνεξ298. Ένβμ ημοξ ήηακ δ ακαβκχνζζδ ηαζ δ 

θςημβνάθζζδ ηςκ επενζηχκ μπονχζεςκ ηαζ δ επίηεολδ αενμπμνζηήξ 

ηονζανπίαξ ημπζηά ηαζ πνμκζηά. Ζ 531 Μμίνα ακέθααε ηδκ επίηεολδ ημο 

                                                
296

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 123-124. 
297

 Σμο Ανπζπεθάβμοξ, ηςκ εννχκ ηαζ ηδξ Κνήηδξ, οπυ ηζξ δζαηαβέξ ημο Εενυι. 
298

 Ζ 531 Μμίνα είπε δζμζηδηή ημκ Αθέλακδνμ Εάκκα ηαζ δ 532 πμο ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 
απμηεθμφκηακ απυ εθθδκζηά πθδνχιαηα, είπε δζμζηδηή ημκ οπμθμπαβυ Κμηηέ. ΓΔΑ, Συιμξ 1

μξ
, 

ζ. 102. 
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δεφηενμο ένβμο ηαζ δ 532 Μμίνα ημ πνχημ. Καηά ηδ θάζδ ηδξ 

πνμπαναζηεοήξ ηδξ ιάπδξ, εηηεθμφκηακ θςημβναθζηέξ ακαβκςνίζεζξ ζε 

παιδθυ φρμξ, ιε ηαηάθθδθεξ θςημβναθζηέξ ιδπακέξ ορδθήξ εζηζαηήξ 

απυζηαζδξ, απμζημθέξ ηακμκζζιμφ αμθήξ πονμαμθζημφ, ζφκδεζιμ πεγζημφ 

ηαζ παναημθμφεδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο θίθζμο πονμαμθζημφ, ηονίςξ 

ηαηά ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ επενζηχκ ζονιαημπθεβιάηςκ. ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιάπδξ, ημ ένβμ ηδξ Αενμπμνίαξ επζηεκηνχκμκηακ ζηδ παναημθμφεδζδ ημο 

επενζημφ πονμαμθζημφ, χζηε κα εκημπίζεζ ηδκ αηνζαή εέζδ ημο ή άθθεξ 

εζημκζηέξ εέζεζξ ή ηδκ ειθάκζζδ κέαξ πονμαμθανπίαξ299. Δπίζδξ, μζ πεζνζζηέξ 

έηακακ ακαβκςνίζεζξ ζηα απμηεθέζιαηα ημο θίθζμο πονμαμθζημφ, ημο 

απμηαθμφιεκμ «πνμπςνδηζημφ θναβιμφ», υπμο μ παναηδνδηήξ εζδζηυηδηαξ 

«πεγζημφ», ιεηέδζδε ζηα αενμπθάκα πμο ηάθοπηακ ημκ ημιέα ημο, αάζδ 

ημζκμφ πάνηδ, ηδ εέζδ ημο πνμεθαφκμκημξ διέηενμο πεγζημφ ή ηοπυκ 

ιδκοιάηςκ ιε ηδ πνήζδ πνμζοιθςκδιέκςκ θςημαμθίδςκ. Οζ πηήζεζξ ζημ 

πθαίζζμ αοηχκ ηςκ απμζημθχκ ήηακ άηνςξ επζηίκδοκεξ βζα ημοξ πεζνζζηέξ 

αθμφ εηηεθμφκηακ ζε ιζηνυ φρμξ ηαζ εκηυξ ημο αεθδκεημφξ ημο επενζημφ 

πονμαμθζημφ. ε πενίπηςζδ, υιςξ, επίεεζδξ ηςκ αενμπθάκςκ ιε πμθοαυθα 

ηαηά ημο επενζημφ ζηναηεφιαημξ ή ηάπμζςκ πμθοαυθςκ, μ ηίκδοκμξ ήηακ 

αηυιδ ιεβαθφηενμξ. Καηά ηδ θάζδ ηδξ ηαηάθδρδξ επενζηχκ εέζεςκ ηαζ ηδξ 

ηαημπφνςζήξ ημοξ απυ ηζξ θίθζεξ δοκάιεζξ, μζ πεζνζζηέξ πανείπακ ακάθμβα ιε 

ηζξ πενζζηάζεζξ ακηίζημζπεξ μδδβίεξ ηαζ εκημθέξ. Ζ Αενμπμνία Γίςλδξ, είπε ςξ 

απμζημθή ηδκ πνμζηαζία ηςκ θίθζςκ αενμζηαθχκ πμο επζπεζνμφζακ ιέπνζ 

μηηχ πζθζμιέηνςκ εκηυξ ημο επενζημφ εδάθμοξ απυ ηάεε επενζηή αενμπμνζηή 

πνμζαμθή ηαζ δζεοηυθοκακ ηαηά ακηίζημζπμ ηνυπμ ηδκ επζζηνμθή ημοξ. Καηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ ζημ έδαθμξ, ηα ηαηαδζςηηζηά εηηεθμφζακ πενζπμθίεξ ιε 

ζημπυ ηδκ απυηηδζδ αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ημπζηά ηαζ πνμκζηά300.  

 

 Ζ 532 Μμίνα είπε ανπίζεζ ηδκ πνμπαναζηεοή ηδξ βζα ηδ ιάπδ ημο 

ηνά, εηηεθχκηαξ ηαεδιενζκά αζηήζεζξ οκδέζιμο Πεγζημφ, ακαβκςνίζεζξ ηαζ 

                                                
299

 Οζ παναηδνήζεζξ βζκυηακ πάκς ζε ημζκυ πάνηδ ηαζ ιεηαδίδμκηακ ιε αζφνιαημ. Οζ 
παναηδνδηέξ ήηακ εθμδζαζιέκμζ ιε θςημβναθζηή ιδπακή βζα ηδ θήρδ θςημβναθζχκ πμο εα 
επέηνεπακ ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ εέζεςκ ηςκ επενζηχκ πονμαμθανπζχκ ή άθθςκ ζδιακηζηχκ 
ζηυπςκ, ημοξ μπμίμοξ επζδίςηακ κα αμιαανδίζμοκ. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 
12, ζ. 246. 
300

 Βνμκηάηδξ, «ζζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 12, ζ. 246-
247. 
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θςημβναθίζεζξ. Απυ ηζξ 24 Απνζθίμο 1918, μζ ακαβκςνίζεζξ ηδξ ιμίναξ ζημκ 

ημιέα εκδζαθένμκημξ αολήεδηακ ηαηαηυνοθα ζε ανζειυ. Σα ζοιιαπζηά 

ακαβκςνζζηζηά αενμπθάκα ακαγδημφζακ ηονίςξ επενζηέξ πονμαμθανπίεξ ηαζ 

ακηζαενμπμνζηά. Δηηυξ απυ ημ ηνα, μζ ακαβκςνίζεζξ ηαζ θςημβναθήζεζξ ηδξ 

ζοιιαπζηήξ αενμπμνίαξ εηηεθμφκηακ ζηζξ πενζμπέξ Σμοθμοιμφξ, ενθ-Βμθάκ, 

Μπμξ Πζηυκ Γηνζ, Κμοζέ θε Μπαθηάκ, Μπμοά κηε Μποθβζεάν, οκη Οοέζη, 

Ρααέκ κηε θα Σαιπθέη. Ηδζαίηενα δ Υμφια ήηακ ζδιείμ πμο πνμζέθηοζε ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ακαβκςνίζεςκ, ηαεχξ οπήνπακ ηνοθέξ ζζπονέξ μπονχζεζξ 

ηαζ ηέκηνμ ημο επενζημφ πονμαμθζημφ. Λυβς ημο ιεβάθμο ορμιέηνμο, ηα 

ζοιιαπζηά αενμπθάκα πμο πναβιαημπμζμφζακ ακαβκςνίζεζξ ζηδ Υμφια 

επέζηνεθακ ζηζξ αάζεζξ ημοξ δζάηνδηα απυ αθήιαηα ζηζξ πηένοβεξ, ηδκ 

άηναηημ ηαζ ημκ ηζκδηήνα. Λίβεξ διένεξ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ιάπδξ, ημ 

διέηενμ πονμαμθζηυ πηοπμφζε ακεθέδηα ηζξ επενζηέξ μπονχζεζξ. Αιέζςξ, 

έπνεπε κα βίκεζ ακαβκχνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο αμιαανδζζιμφ. ε ιζα 

ηέημζα απμζημθή, ηνία αενμπθάκα ηδξ Δθθδκζηήξ Μμίναξ απμβεζχεδηακ ηαζ ηα 

δφμ εηηέθεζακ ακαβκχνζζδ, εκχ ημ άθθμ πενζπμθία βζα κα εκημπίζεζ ηοπυκ 

επενζηά αενμπθάκα δίςλδξ. ε αοηέξ ηζξ απμζημθέξ ζοιιεηείπακ μζ 

Μαιαθάηδξ, Πεηνμπμοθέαξ ηαζ ηάθζμξ ιε Γάθθμ παναηδνδηή. Δπί ιία χνα, 

μζ παναηδνδηέξ ζδιείςκακ ηαζ θςημβνάθζγακ, εκχ μζ πεζνζζηέξ έπνεπε κα 

απμθφβμοκ ηα επενζηά πονά ηαζ κα αμδεήζμοκ ημοξ παναηδνδηέξ ζηδκ 

εηηέθεζδ ημο ένβμο ημοξ. Ξαθκζηά, δφμ βενιακζηά αενμπθάκα ημοξ 

επζηέεδηακ απυ ηδκ ημνοθμβναιιή ηδξ Σγέκαξ ηαζ ημ έκα ανέεδηε πίζς απυ 

ημ αενμπθάκμ ημο ηάθζμο, πμο ιε ηαηάθθδθμ εθζβιυ πνμζπάεδζε κα 

απμθφβεζ ηδκ ηαηάννζρή ημο. Δοηοπχξ, μζ επενζηέξ αμθέξ δεκ πνμλέκδζακ 

ζδζαίηενδ αθάαδ. Αιέζςξ ηα εθθδκζηά αενμπθάκα έθοβακ απυ ηδκ πενζμπή 

βζαηί είπακ βίκεζ ακηζθδπηά απυ ηα αενμπθάκα δίςλδξ301. 

 

 Ζ 531 Μμίνα πανείπε πνμζηαζία ζηα πεγμπυνα ηιήιαηα απυ ηα 

επενζηά αενμπθάκα. Οζ πεζνζζηέξ ηδξ εκεπθάηδζακ ζοπκά ζε αενμιαπίεξ ιε 

ημοξ Γενιακμφξ δζχηηεξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ηδξ απμζημθήξ ηδξ, εκζζπφεδηε 

ζδιακηζηά ιε 48 κέα αενμπθάκα, ηφπμο Spad, οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο Εάκκα. Σα 

αενμπθάκα ήηακ δζαζνειέκα ζε ηνεζξ μιάδεξ ζε υθμ ημ ιέηςπμ Γεοβεθή – 

                                                
301

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 27 -9-1929. 
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Νυηζα ηαζ πενζπμθμφζακ ζε δζαθμνεηζηά φρδ. Ζ πνχηδ μιάδα πεημφζε ζηα 

1.500-3.000 ιέηνα, δ δεφηενδ απυ ηα 3.000-4.500 ιέηνα ηαζ δ ηνίηδ απυ ηα 

4.500-6.000 ιέηνα. Με αοηυ ημκ ηνυπμ επζηεφπεδηε δ αενμπμνζηή ηονζανπία 

ηςκ οιιάπςκ πάκς απυ ημ ιέηςπμ, ηαεχξ δεκ ειθακίζηδηακ επενζηά 

αενμπθάκα ζηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ. Απυ ημοξ πεζνζζηέξ πμο πήνακ ιένμξ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ, δζαηνίεδηακ μζ Γάθθμζ δζχηηεξ Costes, Bonnetete ηαζ Cotez. ημ 

ένβμ ηδξ 531 ζοκέααθθε ηαζ δ Αββθζηή Μμίνα Γίςλδξ ιε έδνα ημ Κζθηίξ 302. Σμ 

ηενάζηζμ ένβμ ηδξ οπμζηήνζλήξ ημο ηενάζηζμο ανζειμφ αενμζηαθχκ ακέθααακ 

μζ Έθθδκεξ ηεπκζημί, ιε ζδζαίηενδ επζηοπία.  

 

 Απυ ηδκ 15δ Μαΐμο 1918, δ 532 Μμίνα ιε ηδ ζοκεπή εηηέθεζδ 

απμζημθχκ ηακμκζζιμφ αμθήξ, νφειζγε ημ θνάβια πονυξ ηαηά 

πνμηαεμνζζιέκςκ ζηυπςκ. Πανά ηδκ ποηκή κέθςζδ ηαζ ημ επενζηυ ιπανάγ 

ηςκ ακηζαενμπμνζηχκ πμο πηοπμφζε ηα αενμπθάκα, μζ απμζημθέξ 

μθμηθδνχεδηακ ιε επζηοπία303. ηζξ 16 Μαΐμο άνπζζε δ πνμπαναζηεοή ηδξ 

επίεεζδξ ηςκ ζοιιαπζηχκ ζηναηεοιάηςκ ιε ζθμδνά πονά ημο θίθζμο 

πονμαμθζημφ. Οζ πεζνζζηέξ ηδξ 532 Μμίναξ πενζμνίζηδηακ ηυηε ζε απμζημθέξ 

θςημβνάθζζδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ, βζα κα δζαπζζηχζμοκ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ διέηενςκ πονχκ ηαηά ηςκ ζονιαημπθεβιάηςκ πμο 

οπήνπακ ιπνμζηά ζηα επενζηά παναηχιαηα ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ δοκάιεχκ 

ημοξ. 

 

 Σδκ επμιέκδ διένα, 17 Μαΐμο 1918, επζηέεδηακ μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ 

ηαηά ημο ηνα. Πανά ηζξ ηαηέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ημοξ ηαπκμφξ απυ ηζξ 

εηνήλεζξ ηςκ υπθςκ, δ 532 Μμίνα εηηέθεζε απμζημθέξ ζοκδέζιμο πεγζημφ, 

ένβμ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, ηαεχξ ηα πεγμπυνα ηιήιαηα δεκ είπακ ηδ 

δοκαηυηδηα πνμζακαημθζζιμφ ηάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ. Σδκ πνχηδ 

απμζημθή βεκζηήξ επζεεχνδζδξ ημο ιεηχπμο εηηέθεζε μ ακεοπμθμπαβυξ 

Φαθίδαξ ιε παναηδνδηή ημκ θμπαβυ Michaud, ιε αενμπθάκμ Breguet 14 

πεηχκηαξ ζε φρμξ 2.000 ιέηνςκ. Με ενιαηζζιέκμ θάηεθμ304 εκδιενχεδηε δ 

                                                
302

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 12, ζ. 248-250. 
303

 Πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ εηηέθεζακ μζ οπμθμπαβυξ Υανζζζάδδξ ηαζ Ανβονυπμοθμξ ιε 
παναηδνδηή ημκ Γάθθμ De Boysson. 
304

 Πνυηεζηαζ βζα έκα ιεηαθθζηυ ηφθζκδνμ ιέζα ζημκ μπμίμ μζ αενμπυνμζ έααγακ ηάπμζμ 
ιήκοια πνμξ ηδ δζμίηδζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ πεημφζακ απυ ημ αενμπθάκμ ημοξ ζημ έδαθμξ. 
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Ακχηαηδ Γζμίηδζδ βζα ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παναηήνδζδξ. ιςξ, ημ 

αενμπθάκμ αθήεδηε απυ ηα επενζηά ακηζαενμπμνζηά πονά ζημκ ηζκδηήνα ηαζ 

εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ πθδζίμκ ημο ιεηχπμο 305 , υπμο ηαζ 

ηαηαζηνάθδηε μθμζπενχξ απυ ημ επενζηυ πονμαμθζηυ. Πηήζδ βεκζηήξ 

επζεεχνδζδξ πεγζημφ ηαζ πονμαμθζημφ εηηέθεζε μ ακεοπμθμπαβυξ 

Ανβονυπμοθμξ ιε παναηδνδηή ημκ De Boysson ιε αενμζηάθμξ Dorand ΑR 

ζε φρμξ 1.400 ιέηνςκ. φκδεζιμ πεγζημφ ηδξ Μενανπίαξ εννχκ, ζημκ 

ημιέα ηνα – Νυηζα, εηηέθεζε μ οπμθμπαβυξ Υανζζζάδδξ ιε παναηδνδηή ημκ 

οπμθμπαβυ Παπαζηάεδ πεηχκηαξ ζε φρμξ 1.600 ιέηνςκ ιε αενμπθάκμ 

ηφπμο Dorand ΑR. Απμζημθή οκδέζιμο δζά αζονιάημο (T.S.F.) ιε ηδκ 

Μενανπία Ανπζπεθάβμοξ ζημκ ημιέα ηονίςξ ηνα ηαζ οβηνμηήιαημξ 

εηηέθεζακ ιε επζηοπία, μ θμπίαξ Σζμοηάξ ιε παναηδνδηή ημκ ακεοπμθμπαβυ 

Γεςνβζάδδ. Οζ δφμ αοημί αενμπυνμζ πέηαλακ ιε αενμπθάκμ ηφπμο Dorand ΑR 

ζε φρμξ 1400 ιέηνςκ. Με ηδθεβνάθδια βκςζημπμίδζακ ηδκ πνμέθαζδ ημο 

εθθδκζημφ ζηναηεφιαημξ ηαζ ένζλακ ενιαηζζιέκμ θάηεθμ ιε ηζξ εέζεζξ ηςκ 

θίθζςκ δοκάιεςκ. Ζ ηαηάθδρδ ηδξ ημνοθήξ ηνα βκςζημπμζήεδηε ανπζηά 

ζηδ δζμίηδζδ ιε ηαποδνμιζηυ πενζζηένζ πμο απέζηεζθακ μ Σζμοηάξ ηαζ μ 

Γεςνβζάδδξ απυ ημ αενμπθάκμ ημοξ. ηδ ζοκέπεζα μζ ζοβηεηνζιέκμζ 

αενμπυνμζ άνπζζακ κα πμθοαμθμφκ ηζξ θάθαββεξ ηςκ οπμπςνμφκηςκ 

Βμοθβάνςκ, ακαβηάγμκηαξ πμθθμφξ απυ αοημφξ κα παναδμεμφκ ζημ 

εθθδκζηυ πεγζηυ πμο πνμέθαοκε πίζς ημοξ. Με ηδκ επίηεολδ ημο ΑΝΚ, μζ 

Γεςνβζάδδξ ηαζ Σζμοηάξ πνμθαααίκμοκ κα ηδθεβναθήζμοκ ζηδ δζμίηδζδ ηδκ 

ηαηάθδρδ ηςκ ζδιείςκ ζοβημζκςκζχκ ημο επενμφ πμο οπμπςνμφζε ηαζ 

απμπςνμφκ θυβς απνήζηεοζδξ ημο πμθοαυθμο ηαζ ημο αζονιάημο απυ ηα 

επενζηά ακηζαενμπμνζηά πονά. Δοηοπχξ, πνμζβεζχεδηακ ζχμζ ζημ 

αενμδνυιζμ ηδξ Γμνβυπδξ ιε δζάηνδημ ημ αενμπθάκμ ημοξ. Απμζημθή 

ζοκδέζιμο ιε ηδκ Μενανπία Κνήηδξ, δελζά ημο ηονίςξ ημιέα επζεέζεςξ 

εηηέθεζε μ θμπίαξ Ράθθδξ 306  ιε παναηδνδηή ημκ ακεοπαζπζζηή Laillet ιε 

                                                
305

 Ακηί κα πνμζβεζςεεί ζημ εθεδνζηυ αενμδνυιζμ Λεζααδζάξ, ηαηάθενε κα πνμζβεζςεεί 
ακαβηαζηζηά εκ ιέζς ανμπήξ μαίδςκ ημο επενζημφ πονμαμθζημφ, ζημ «Point Ο», ζηα 
ορχιαηα πμο ανζζηυηακ ημ παναηδνδηήνζμ ημο Γεκζημφ ηναηδβείμο ηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ 
απυ ημ παναηδνδηήνζμ ημο ζηναηδβμφ Ηςάκκμο. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, 
ζ. 55-56. 
306

 πςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ μ Εάκκαξ, μ Ράθθδξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ 
Έθθδκεξ αενμπυνμοξ ηαζ ημο ακέεεηακ επζηίκδοκεξ ακαβκςνίζεζξ. 15 διένεξ πνζκ ηδ ιάπδ 
ημο ηνα, αζζεακυηακ ηυπςζδ ηαζ μ βζαηνυξ δζέβκςζε ηανδζαηή ακεπάνηεζα ηαζ ημο 
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αενμζηάθμξ AR 235 πεηχκηαξ ζηα 1.300 ιέηνα. Ο Ράθθδξ ήηακ 

οπμπνεςιέκμξ κα δζαηνέπεζ υθδ ηδκ πανάηαλδ ημο ημιέα εοεφκδξ ημο ηαζ κα 

ηαηεααίκεζ παιδθά αημθμοεχκηαξ ηζξ μδδβίεξ ημο παναηδνδηή ημο. Σμ 

πθήνςια αοηυ εηηεθχκηαξ πμθοαμθζζιυ ηςκ επενζηχκ παναηςιάηςκ ζε 

παιδθυ φρμξ, δέπηδηε ηα επενζηά πονά ηαζ ηαηαννίθεδηε ανίζημκηαξ δνςζηυ 

εάκαημ307. Απμζημθή ακαβκχνζζδξ ηςκ ηαηεπμιέκςκ εέζεςκ ημο επενμφ, 

εηηέθεζακ μ θμπίαξ Bertin ιε παναηδνδηή ημκ επζθμπία Βζδάθδ ηαζ οκδέζιμο 

ιε ηδ Μενανπία εννχκ, μ οπμθμπαβυξ Υανζζζάδδξ ιε ημκ οπμθμπαβυ 

Παπαζηάεδ, μ Ανβονυπμοθμξ ιε ημκ οπμθμπαβυ Φςηυπμοθμ308 πεηχκηαξ ζε 

φρμξ 1.600 ιέηνςκ ιε αενμπθάκμ ηφπμο AR, ιε ένβμ ηδκ παναημθμφεδζδ 

ημο επενζημφ πονμαμθζημφ η.ά. 

 

 Σαοηυπνμκα, μζ πεζνζζηέξ ηδξ 531 Μμίναξ εηηεθμφζακ ζοκεπείξ 

πενζπμθίεξ βζα κα ειπμδίζμοκ ηα βενιακζηά αενμπθάκα κα πνμζεββίζμοκ ημ 

εέαηνμ επζπεζνήζεςκ. Πανά ηζξ δοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ημ πνυβναιια 

                                                                                                                                       
ζοκέζηδζε λεημφναζδ, υιςξ θυβς ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ ιάπδξ ημ ακέααθε βζα πάκηα… 
Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 44-45. 
307

 Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ ηδκ διένα ηδξ επίεεζδξ, μ Ράθθδξ αζζεακυηακ αδζαεεζία, αθθά 
δεκ ιπμνμφζε αοηή ηδκ ηνίζζιδ διένα κα ιδκ πεηάλεζ. Δπίζδξ, υηζ μζ ναδζμηδθεβναθζημί 
ζηαειμί «Isvor» ηαζ «Point O» δεκ έθααακ ηάπμζμ ηδθεβνάθδια απυ ημ ζοβηεηνζιέκμ 
πθήνςια. Σα αηνζαή αίηζα ημο εακάημο ημοξ δεκ ελαηνζαχεδηακ. Αοηυπηεξ ιάνηονεξ 
ακέθενακ υηζ ζε παιδθή πηήζδ ημοξ ζηα 100 πενίπμο ιέηνα ηαζ ιε ιεβάθδ ηαπφηδηα, εκχ ημ 
αενμπθάκμ ήηακ εθεβπυιεκμ απυ ημ πεζνζζηή ημο, είδακ ημκ παναηδνδηή κα πδδάεζ ζημκ 
αένα, ηαζ ημκ Ράθθδ κα εηηζκάζζεηαζ απυ ημ αενμπθάκμ ιε ηδκ πνυζηνμοζή ημο ζημ έδαθμξ. 
Ο πεζνζζηήξ έθενε εβηαφιαηα ζημ ηάης ηαζ πίζς ιένμξ ημο ζχιαηυξ ημο, εκχ μ παναηδνδηήξ 
δεκ είπε ηάπμζμ ηναφια. Σμ δε αενμπθάκμ ήηακ αδφκαημ κα ελαηνζαςεεί ακ είπε αθδεεί απυ 
μαίδα. Δίκαζ πζεακυ μ παναηδνδηήξ κα πνμζπάεδζε ακεπζηοπχξ κα πονμδμηήζεζ ιία 
θςημαμθίδα ηαζ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα εηηεκχζεζ ημ εζδζηυ πζζηυθζ ημο, αοηή κα 
εηζθεκδμκίζηδηε ζημκ Ράθθδ, ηαζ κα ημκ έηαρε απυ πίζς. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 59-61. Ο Εάκκαξ πενζβνάθεζ ημκ δνςζηυ εάκαημ ημο πθδνχιαημξ ςξ 
ελήξ: «… Ήην ππνρξεσκέλνο λα δηαηξέρε απ’ άθξνπ εηο άθξνλ νιόθιεξνλ ηελ παξάηαμηλ, 
νιόθιεξνλ ηνλ ηνκέα επί ηνπ νπνίνπ εγίλεην ε κάρε. Να θαηεβαίλε πνιύ ρακειά θαη λα 
δηέξρεηαη δηά κέζνπ ησλ ερζξηθώλ νβίδσλ. Μαο είλε αδύλαηνλ λα απνδώζσκελ αθξηβώο ηελ 
εηθόλα απηήλ… Δπί ώξαο νινθιήξνπο, εάλ ήην δπλαηόλ λ’ αθνύζε θαλείο, δελ ζα ήθνπε παξά 
απηά:- Υακειόηεξα. –Γεμηά. –Αξηζηεξώηεξα. –Αλεβήηε πην ςειά. Καη ύζηεξα: -Βάιεηε ηόζαο 
κνίξαο δεμηά, αξηζηεξά θηι. Καη ν Ράιιεο αηάξαρνο ζαλ κπζηθόο ήξσο εμεηέιεη ηαο εληνιάο 
ηνπ παξαηεξεηνύ, παιαίσλ ζπγρξόλσο πξνο όιαο ηαο δπλάκεηο ηνπ νιέζξνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ 
πνπ ηνλ πεξηζηνηρίδαλε. Με ήξσαο θαη καρεηάο ηνπ αλαζηήκαηνο ηνπ Ράιιε ήην αδύλαηνλ λα 
κελ πέζε ην θξα… ηε θνβεξή πάιε επάλσ ν Ράιιεο είρε θαηεβή πνιύ ρακειά θαη κία 
ερζξηθή νβίδα βξήθε ην αεξνπιάλν ηνπ θαη ην ζπλέηξηςε ζηνλ αέξα…», Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο 
Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 27-9-1929. 
308

 Καηά ηδ θάζδ ηδξ πνμπαναζηεοήξ ηδξ ιάπδξ, μ Φςηυπμοθμξ εηηέθεζε επί ζεζνά διενχκ 
επζηοπείξ ηακμκζζιμφξ αμθήξ ημο διέηενμο ηαζ ημο βαθθζημφ πονμαμθζημφ, εκακηίμκ 
επίηαζνςκ επενζηχκ εέζεςκ, ηαηαοθζζιχκ ηαζ πονμαμθανπζχκ. ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ 
εηηέθεζε επζηδνήζεζξ  ημο εεάηνμο επζπεζνήζεςκ ηαζ επέζηνερε ζηδ αάζδ ιε ημ αενμπθάκμ 
ημο δζάηνδημ απυ ηα εναφζιαηα ηςκ επενζηχκ ακηζαενμπμνζηχκ πονχκ. Βνμκηάηδξ, 
Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 57. 
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εηηεθέζεδηε πθήνςξ. Οζ πεζνζζηέξ πεηχκηαξ ζε ζπδιαηζζιμφξ ηςκ έλζ 

αενμπθάκςκ, εηηεθμφζακ πενζπμθίεξ πάκς απυ ημ ιέηςπμ ημο ηνά. ε 

φρμξ 500 ιέηνςκ, εθαπηυιεκα ζηα ζφκκεθα πεημφζε μ έκαξ ζπδιαηζζιυξ ηαζ 

μ άθθμξ ήηακ πμθφ ρδθυηενα ζηα 4.000 ιέηνα. Σδκ ανπδβία ηςκ 

επζπεζνήζεςκ είπακ ακαθάαεζ μ Εάκκαξ ηαζ μ Coste. Ζ επζηοπία ήηακ πθήνδξ, 

ηαεχξ δζαζθαθίζηδηε ημπζηή ηαζ πνμκζηή αενμπμνζηή ηονζανπία. Πένα απυ 

ηδκ απμηνμπή ηδξ ακηίπαθδξ αενμπμνίαξ, μζ πεζνζζηέξ ηδξ 531 Μμίναξ 

εηηεθμφζακ αμθέξ πμθοαυθμο ηαηά ηςκ επενζηχκ παναηςιάηςκ ηαζ 

πνμζηάηεοακ ηα αενμπθάκα ηδξ 532 Μμίναξ απυ ηα βενιακζηά ηαηαδζςηηζηά, 

ζοκμδεφμκηάξ ηα ιέπνζ ηαζ μηηχ πζθζυιεηνα απυ ηζξ επενζηέξ βναιιέξ. Όκσο, 

όπσο απνδεέρηεθε γηα Ϊιιε κέα θνξΪ, ην Δπηηειεέν εέρε Ϊγλνηα ησλ 

δπλαηνηάησλ ηεο Αεξνπνξέαο, θαζώο δεηνύζε ηελ εθηΫιεζε απνζηνιώλ 

πνπ άηαλ Ϊζθνπεο θαη επηθέλδπλεο. ε ιία ηέημζα απμζημθή μζ πεζνζζηέξ ηδξ 

531 Μμίναξ δζαηάπεδηακ κα ακαηαθφρμοκ ηζξ αμοθβανζηέξ εκζζπφζεζξ πμο 

ανίζημκηακ ζηδ πανάδνα ηδξ Σγέκαξ ηαζ κα ηζξ πμθοαμθήζμοκ. ιςξ, θυβς 

ηδξ ιζηνήξ αηηίκαξ δνάζδξ ηςκ ηαηαδζςηηζηχκ αενμπθάκςκ, ηδξ ιμνθμθμβίαξ 

ημο εδάθμοξ ηαζ ημο ακηζαενμπμνζημφ πον πμο εα ακηζιεηχπζγακ, δ 

απμζημθή ήηακ θίακ επζηίκδοκδ 309. Έηζζ, ηδκ πνχηδ ιένα ηδξ ιάπδξ ημο ηνά 

δ 531 Μμίνα είπε απχθεζεξ δφμ Γάθθμοξ πεζνζζηέξ κεηνμφξ ηαζ ηνεζξ αανζά 

ηναοιαηίεξ.  

 

 Σμ ηνα κηζ Λέβηεκ ζημ ιέηςπμ ημο Αλζμφ, απμηεθμφζε ελέπμοζα εέζδ 

ημο επενζημφ ιεηχπμο, δοζπεναίκμκηαξ ηάεε ζοιιαπζηή επζπείνδζδ ζε 

μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο ιεηχπμο. Ζ επίηεολδ υθςκ ηςκ ΑΝΚ πάνδ ζηδκ 

μνιή ηδξ επίεεζδξ ηαζ ηδξ πνμπαναζηεοήξ ημο βαθθζημφ πονμαμθζημφ, ήηακ 

έκαξ ζοιιαπζηυξ ενίαιαμξ. Ζ ηαηάθδρδ γχκδξ επενζημφ εδάθμοξ πθάημοξ 13 

πζθζμιέηνςκ ηαζ αάεμοξ δφμ, ζηδκ μπμία ανίζημκηακ ζεζνά μπονςιαηζηχκ 

ένβςκ ημο επενμφ, δ αζπιαθχηζζδ 2.000 Βμοθβάνςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ μπθζηχκ 

ηαεχξ ηαζ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ πμθειζημφ οθζημφ ήηακ ζδιακηζηά επζηεφβιαηα 

ηδξ ιάπδξ 310 . ηδκ επίζδιδ έηεεζή ημο μ Ανπζζηνάηδβμξ ακέθενε υηζ δ 

Δθθδκζηή Αενμπμνία αμιαάνδζζε ιε έκα ηυκμ εηνδηηζηχκ αμιαχκ ηζξ 

                                                
309

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 105-106. 
310

 Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», Αενμπμνζηή Δπζεεχνδζζξ, Ηακ. – Μαν. 
1935, η. 13, ζ. 62-63. 
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απμεήηεξ ηαζ ημοξ πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ. 

Δπίζδξ, υηζ μζ πεζνζζηέξ ηδξ εηηέθεζακ ιε επζηοπία απμζημθέξ θςημβνάθζζδξ, 

ηακμκζζιμφ αμθήξ πονμαμθζημφ, ελαζθάθζζακ ηδ ζοκμπή ημο πεγζημφ ηαηά 

ηδκ επίεεζδ ηαζ παναηήνδζακ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ αμιαανδζζιχκ. Συκζζε 

δε ηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ εθθδκζηχκ πθδνςιάηςκ, ηδκ εοζοκεζδδζία ιε ηδκ μπμία 

εηηεθμφζακ ηζξ απμζημθέξ ημοξ πανά ηζξ δοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδ 

ζθμδνή επενζηή ακηζαενμπμνζηή άιοκα311. 

 

 Μεηά ηδκ επζηοπή έηααζδ ηδξ Μάπδξ ημο ηνα, ημ πνχημ 

δεηαπεκεήιενμ ημο Ημοκίμο 1918, ημ Α΄ χια ηναημφ ηαηέθααε ημκ ημιέα 

ηνοιυκα ηαζ μζ Βνεηακμί ημκ ημιέα Γμσνάκδξ. Ζ Δπάηηζα Μμίνα Δπακςιήξ 

δζαθφεδηε ηαζ μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ Οζημκμιάημξ ηαζ άννμξ ημπμεεηήεδηακ 

ζηδκ «534 bis» ιε έδνα ηδκ Αεήκα, οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο θμπαβμφ Noel312. Ζ 

532 Μμίνα ζοκέπζζε αιείςηα ηζξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ 

ηαζ ζηαδζαηά εκζζπφεδηε απυ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ. Ο ημιέαξ εκδζαθένμκημξ 

επεηηάεδηε ζημοξ ζζδδνμδνμιζημφξ ζηαειμφξ Παδααίηα,  Πααίδμαμ, Μάθα 

Κμφπα ηαζ ημ Μαβζαδάη. Οζ πεζνζζηέξ ηδξ 532 Μμίναξ ζοπκά εηηεθμφζακ 

ακηίζημζπεξ απμζημθέξ ζημ Νεβηυνηζ, ενιεκθδ, Μπυνθμαα, Μζθέηημαμ ηαζ 

απυ ηζξ ανπέξ Ημοθίμο ηα ζηζξ πενζμπέξ Κυκβηζμ, Ρέηα ηαζ Κμφπα Ολέκ. 

Πμθθέξ απμζημθέξ εηηεθμφκηακ οπυ ακηίλμεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Ζ ζοιιαπζηή 

αενμπμνζηή οπενμπή ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ επέηνεπε ζημοξ πεζνζζηέξ 

κα εηηεθμφκ ημθιδνέξ πηήζεζξ ζημ επενζηυ έδαθμξ 313 . Σμ ένβμ αοηυ είπε 

ακαθάαεζ δ 531 Μμίνα, πμο ημοθάπζζημκ βζα έκα ιήκα μζ πεζνζζηέξ ηδξ 

εηηεθμφζακ απμζημθέξ βζα κα δζαηδνήζμοκ πάζδ εοζία ημκ έθεβπμ πάκς απυ 

ηδκ πενζμπή, έςξ υημο ζοιπθδνςεεί ηαζ δζαιμνθςεεί δ κέα μπονςιαηζηή 

βναιιή ηςκ ζοιιαπζηχκ δοκάιεςκ ζημ έδαθμξ314.  

                                                
311

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 101-106. 
312

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 64. Σμ βαθθζηυ αενμπμνζηυ απυζπαζια, 
ζοβηνμηήεδηε ζηδκ Αεήκα ιεηά ηδκ εβηαείδνοζδ ηδξ Κοαένκδζδξ Βεκζγέθμο, ιε ζημπυ ηδκ 
απμηνμπή εκενβεζχκ ηαηά ηςκ ζοιιαπζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηδξ Κοαένκδζδξ ηςκ 
Φζθεθεοεένςκ, απεζθχκηαξ αηυιδ ηαζ ιε εκαένζμ αμιαανδζζιυ ημκ άιαπμ πθδεοζιυ ηδξ 
Αεήκαξ. Πανάθθδθα, ιε αενμπμνζηέξ επζδείλεζξ πμο εηηεθμφζε δ εκ θυβς Μμίνα, ήεεθακ κα 
δδιζμονβήζμοκ ηθίια ζοιπάεεζαξ ζημοξ Αεδκαίμοξ, βζ‟ αοηυ ηαζ είπακ απμζπάζεζ ζε αοηήκ 
ημοξ ηαθφηενμοξ πεζνζζηέξ ηδξ, υπςξ ημκ Γάθθμ πεζνζζηή Sonnet, βκςζηυ ζημοξ Αεδκαίμοξ 
ςξ «Σμφιπα», θυβς ηςκ οπένμπςκ αηνμααηζηχκ εθζβιχκ πμο εηηεθμφζε. Βνμκηάηδξ, 
Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η.13, ζ. 94-95. 
313

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 106-109. 
314

 Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 44. 
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 Σμ ηαθμηαίνζ ημο 1918 δ ΝΑ ζοιιεηείπε ηαζ πάθζ ζε απμζημθέξ 

αμιαανδζζιμφ ηαηά ηδξ αάζδ οδνμπθάκςκ ζημ Εένεαζηξ, πμο ήηακ ιυκζιμξ 

ζηυπμξ ηςκ ζοιιαπζηχκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ. οβηεηνζιέκα, ζηζξ 21 

Ημοκίμο 1918, μ Μςνασηίκδξ ηαζ μ Πακαβζχημο, ιε αενμπθάκμ ηφπμο Sopwith 

Fighter ηαζ ημοξ Βμβζχηα ηαζ Κμνιαηγυπμοθμ315 ηδξ H2 Μμίναξ, επζηέεδηακ 

ηαηά ημο αενμδνμιίμο ηδξ Γνάιαξ. Ο αμιαανδζζιυξ ήηακ επζηοπήξ ηαζ 

επέζηνερακ ζηδκ Αενμπμνζηή Βάζδ Καγααδηίμο, αθμφ πνχηα θςημβνάθζζακ 

ηζξ εβηαηαζηάζεζξ πμο έπθδλακ. Παναδυλςξ δεκ απμβεζχεδηακ επενζηά 

αενμπθάκα βζα κα ημοξ ηαηαδζχλμοκ, πανά ιυκμ έααθε εκακηίμκ ημοξ ημ 

αμοθβανζηυ ακηζαενμπμνζηυ πονμαμθζηυ.  

 

 ηζξ 15 Ημοθίμο 1918316, δ H2 Μμίνα317 οπυ ηδκ ανπδβία ημο δζμζηδηή 

ηδξ, Ν. Μεθεηυπμοθμ, ιεηαζηάειεοζε απυ ηδκ Λήικμ ζημ αενμδνυιζμ ηδξ 

Ίιανμο βζα κα εηηεθέζεζ επζπεζνήζεζξ αμιαανδζζιμφ ηαηά ημο αενμδνμιίμο 

ημο Γαθαηά, απυ ημ μπμίμ επζπεζνμφζακ Γενιακμί αενμπυνμζ. ιςξ, θυβς 

ιδπακζηήξ αθάαδξ ημ πθήνςια Νζηυθαμξ Μεθεηυπμοθμξ ηαζ Γεχνβζμξ 

Μςνασηίκδξ 318 , εηηέθεζακ ακαβηαζηζηή πνμζεαθάζζςζδ ζημκ ηυθπμ ημο 

Ξδνμφ ηαζ πανέιεζκακ υθδ ηδ κφπηα ζηδ εάθαζζα, δίπθα ζημ αενμπθάκμ ημοξ 

πμο επέπθεε. Δοηοπχξ, μζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ δζαζχεδηακ ηοπαία απυ 

ανεηακζηυ ακηζημνπζθζηυ πμο ενεοκμφζε ιε πνμαμθείξ ηδ εάθαζζα319. 

 

 Σδκ ίδζα πενίμδμ, δ ημονηζηή αενμπμνία εηηεθμφζε απμζημθέξ 

αμιαανδζζιμφ ηαηά ηςκ κήζςκ Μοηζθήκδξ, Υίμο 320  ηαζ άιμο απυ ηα 

                                                
315

 ηδκ απμζημθή αοηή έθααακ ημ αάπηζζια ημο πονυξ ηαζ ζηζξ επυιεκεξ απμζημθέξ ημοξ 
ζοκυδεοε μ Μςνασηίκδξ. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 156-157. 
316

 ηζξ 10 Ημοθίμο 1918, ζφιθςκα ιε ημκ Βνμκηάηδ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 158. 
317

 ηδκ απμζημθή ζοιιεηείπακ ηαζ μζ Γδιαηάηδξ, Θεμθυβδξ, Φνάβημο, Σζζνζβζχηδξ, Λέςκ 
Μεθεηυπμοθμξ. 
318

Αδεθθυξ ημο Ανζζηείδδ Μςνασηίκδ.  
319

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 125 ηαζ Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 158. 
320

 ηζξ 15 Ημοθίμο 1918, ημονηζηυ αενμπθάκμ πμο εηηεθμφζε απμζημθή αμιαανδζζιμφ ζηδ 
Υίμ, ηαηεννίθεδ απυ Υζχηεξ, οπυ ημκ οπμθμπαβυ ημο πονμαμθζημφ Ααναιέα ηαζ μ πεζνζζηήξ 
ημο ζημηχεδηε, εκχ μ παναηδνδηήξ αζπιαθςηίζεδηε ηαζ ζηάθεδηε αζπιάθςημξ ζηδκ Αεήκα. 
Βνμκηάηδξ, «ζζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», Αενμπμνζηή Δπζεεχνδζζξ, Ηακ. – Μαν. 
1935, η. 13, ζ. 75. Οζ Σμφνημζ γήηδζακ κα πθδνμθμνδεμφκ ηδκ ηφπδ ηςκ αενμπυνςκ 
νίπκμκηαξ ζηδκ Καθθμκή ενιαηζζιέκμ θάηεθμ, απεοεοκυιεκμ ζημκ Γεκζηυ Γζμζηδηή Νήζςκ. 
Πνάβιαηζ, μ Μςνασηίκδξ, ημοξ πθδνμθυνδζε βζα ηδκ ηφπδ ημοξ ηαζ ηδκ πνμαθεπυιεκδ 
ιεηαπείνζζδ ημο αζπιαθχημο, νίπκμκηαξ ενιαηζζιέκμ θάηεθμ ζημ αενμδνυιζμ ημο Καγαιίν, 
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βεζημκζηά αενμδνυιζα ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ, πνμηαθχκηαξ ιζηνέξ ακενχπζκεξ 

απχθεζεξ αθθά ζδζαίηενδ ακδζοπία ζημκ κηυπζμ πθδεοζιυ. Γζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ, ιεηαζηάειεοζε ζηζξ 13 Ημοθίμο 1918 

αενμπμνζηυ απυζπαζια 321  ηδξ H2 Μμίναξ, ζηδκ Καθθμκή 322  Λέζαμο ιε 

επζηεθαθήξ ημκ Ανζζηείδδ Μςνασηίκδ, απυ ημ αενμδνυιζμ Ρςιακυ ηδξ 

Λήικμο. Σμ βεβμκυξ αοηυ ήηακ απμηνεπηζηυ βζα ηδκ ημονηζηή Αενμπμνία, πμο 

ακέζηεζθε ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ ηαηά ηςκ κδζζχκ. Σαοηυπνμκα, μ Μςνασηίκδξ, 

ελέδςζε δζαηαβή ζηζξ 19 Ημοθίμο 1918, ιε ηδκ μπμία ηα πθδνχιαηα ηςκ 

εθθδκζηχκ αενμπθάκςκ ανίζημκηακ ζε ηαηάζηαζδ επζθοθαηήξ βζα άιεζδ 

απμβείςζδ ιε ηδκ ακαββεθία επενζημφ αενμπθάκμο, πνμ ηδξ ακαημθήξ ηαζ 

ιέπνζ ηδ δφζδ ημο δθίμο. Σδκ ίδζα ιένα εηηεθέζηδηακ απμζημθέξ 

αμιαανδζζιμφ ηαζ πμθοαμθζζιμφ 323  ηαηά ηςκ αενμπμνζηχκ αάζεςκ 

Μαβκδζίαξ, ακηγάη Καθέ ηαεχξ ηαζ ζηναηζςηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ 

ιφνκδξ. Δπίζδξ, θςημβνάθδζακ δζάθμνεξ εέζεζξ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ 

Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ ηονίςξ ηδξ ιφνκδξ. ηζξ 20 Ημοθίμο, μζ επζδνμιέξ ηςκ 

εθθδκζηχκ αενμπθάκςκ  επακαθήθεδηακ 324  ηαηά ηςκ ίδζςκ ζηυπςκ ηαζ 

επζπθέμκ ηαηά ημο αενμδνμιίμο Μαζκειέκδξ ηαζ ηδξ βέθοναξ ημο δδιυζζμο 

δνυιμο ηδξ Μαβκδζίαξ, δ μπμία ηαζ ηαηαζηνάθδηε απυ ημοξ Μςνασηίκδ – 

Φφπα. ηζξ 22 Ημοθίμο 1918 εηηεθέζηδηε κέα απμζημθή ακαβκχνζζδξ ζε πμθφ 

παιδθυ φρμξ 325  ημο αενμδνμιίμο Καγαιίν έλς απυ ηδ ιφνκδ, πανά ηα 

ποηκά ακηζαενμπμνζηά πονά απυ ημ ακηγάη-Καθέ. Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ 

απμζημθήξ, έβζκε επίζδιμ δζάαδια πνμξ ημκ Μςνασηίκδ απυ ημκ κμιάνπδ ηδξ 

Λέζαμο –ημκ ακχηαημ πμθζηζηυ εηπνυζςπμ ζημ κδζί- κα απμθεφβεζ ηζξ 

                                                                                                                                       
ζηζξ 20 Ημοθίμο, ζε πηήζδ ζπδιαηζζιμφ, ιε παναηδνδηή ημκ Φφπα ηαζ ηδ ζοκμδεία ημο 
Θεμθυβδ. Βνμκηάηδξ,  
321

 οιιεηείπακ μζ Μςνασηίκδξ ιε παναηδνδηή ημκ Φφπα ηαζ αενμπθάκμ DH4, μ Βεθμφδζμξ ιε 
παναηδνδηή ημκ Σζζνζβζχηδ ηαζ Sopwith Camel ηαζ μ Υνζζημδμφθμο ιε ημκ Θεμθυβδ ζε 
Sopwith Camel. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 23-10-1929. Ο Βνμκηάηδξ 
ακαθένεζ ηαζ ημκ Νηυηα. 
322

 Χξ αάζδ ημοξ επέθελακ ημ εβηαηαθεθεζιιέκμ αενμδνυιζμ ηςκ Βνεηακχκ, χζηε κα 
ανίζημκηαζ εββφηενα ζημοξ ζηυπμοξ πμο είπακ επζθέλεζ βζα κα πνμζαάθμοκ. Σμ αενμδνυιζμ 
αοηυ είπε εβηαηαθεζθηεί θυβς ηδξ εθμκμζίαξ ηαζ ημ κδζί έιεζκε μοζζαζηζηά απνμζηάηεοημ. 
Βνμκηάηδξ, η. 14, ζ. 158-159. Ο Εάκκαξ ακαθένεζ υηζ μζ Βνεηακμί πνμζπάεδζακ κα 
δδιζμονβήζμοκ αενμδνυιζμ Β.Α. ηδξ κήζμο, ζηδκ πενζμπή Θένιζα, δ μπμία ηαζ αοηή ηνίεδηε 
αηαηάθθδθδ. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 23-10-1929. 
323

 Πθδνχιαηα ήηακ μ πεζνζζηήξ Βεθμφδζμξ ιε παναηδνδηή ημκ Σζζνζβζχηδ, ηαζ ζοκμδεία είπακ 
ημκ δζχηηδ Υνζζημδμφθμο. 
324

 Πθδνχιαηα ήηακ μ Μςνασηίκδξ ιε παναηδνδηή ημκ Φφπα, ζοκμδεουιεκμζ απυ ημκ δζχηηδ 
Θεμθυβδ.  
325

 Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ δεκ θεζημονβμφζε πμθφ ηαθά μ ηζκδηήναξ ημο αενμπθάκμο ημο 
Μςνασηίκδ. 
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πανάημθιεξ πηήζεζξ. Σμ αενμπμνζηυ απυζπαζια ζοκέπζζε κα εηηεθεί 

ηαεδιενζκχξ πηήζεζξ πάκς απυ ηα ιζηναζζαηζηά πανάθζα, ελμοδεηενχκμκηαξ 

μοζζαζηζηά ηδκ ημονηζηή αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ πενζμπή326.  

 

 ημ ηέθμξ Ημοθίμο 1918 327  ζοβηεκηνχεδηε ζημκ Μμφδνμ υθδ δ H2 

Μμίνα (επέζηνερακ ηα δφμ Δθθδκζηά Αενμπμνζηά Απμζπάζιαηα), δ μπμία 

ιεηαζηάειεοζε ζηδ Θάζμ. Σδκ ίδζα πενίμδμ, μζ Βνεηακμί πανέδζδακ ζηδκ 

Δθθδκζηή Ναοηζηή Αενμπμνζηή Τπδνεζία (ΝΑΤ), ηδκ αενμπμνζηή αάζδ 

Καγααδηίμο, δζαηδνχκηαξ οπυ ηδ δζμίηδζή ημοξ ιυκμ ημ ζηαειυ αζονιάημο, 

ημ ακαννςηήνζμ ηαζ έκα ακηζαενμπμνζηυ ηαποαυθμ ηςκ 0,75 εηαημζηυιεηνςκ. 

Σδκ ιένα ηδξ πανάδμζδξ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ αάζδξ, αοηή οπέζηδ  επζδνμιή 

απυ ηέζζενα βενιακζηά αενμπθάκα αμιαανδζζιμφ ηαζ εκυξ ηαηαδζςηηζημφ. Οζ 

Έθθδκεξ πεζνζζηέξ απμβεζχεδηακ αιέζςξ ηαζ ηαηαδίςλακ ημκ ακηίπαθμ, πμο 

επέζηνερε ζηδ αάζδ ημο δίπςξ κα πθήλεζ ημ αενμδνυιζμ ημο Καγααδηίμο. Σδ 

δζμίηδζδ ηδξ Βάζδξ Καγααδηίμο ηαζ ηδξ Ζ1 Μμίναξ ακέθααε μ αενμπυνμξ 

Πακαβζχημο ηαζ θίβεξ διένεξ ανβυηενα ηδ καοηζηή δζμίηδζδ ηδξ κήζμο. 

Δπίζδξ, δ αάζδ εθμδζάζηδηε ιε κέα αενμπθάκα ηαζ θίβμ ανβυηενα, δυεδηε 

δζαηαβή ζημοξ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ κα εηηεθέζμοκ απμζημθέξ328 ακαβκχνζζδξ, 

θςημβνάθζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ζδιακηζηχκ ζηυπςκ ζηδκ πενζμπή 

Δθεοεενχκ, Κααάθαξ, Εένεαζηξ, Υνοζμφπμθδξ (ανί αιπάκ), Αλάζ ηαζ 

Γνάια. Πνάβιαηζ, ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο Αοβμφζημο 1918 πανά ηδ ζεεκανή 

ακηίζηαζδ ηδξ επενζηήξ αενάιοκαξ, ζδζαίηενα ηςκ ακηζαενμπμνζηχκ πονχκ 

ζηδκ αάζδ οδνμπθάκςκ Εένεαζηξ, εηηεθέζηδηακ μζ δζαηαπεείζεξ απμζημθέξ, 

εηηυξ απυ ημ Αλάζ ηαζ ηδ Γνάια, θυβς ηδξ ακαηςπήξ ηςκ Βμοθβάνςκ. ηζξ 15 

Αοβμφζημο 1918, εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ γεφβμοξ αενμζηαθχκ, βζα 

ημκ εκημπζζιυ ηδξ αάζδξ ακεθμδζαζιμφ ηςκ βενιακζηχκ οπμανοπίςκ ζημ 

Εένεαζηξ. Σα πθδνχιαηα πέηαλακ ζε φρμξ 1.800 ιέηνςκ ηαζ πανά ημ ποηκυ 

                                                
326

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 159-163. 
327

 Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ ςξ διενμιδκία επζζηνμθήξ ηζξ ανπέξ Αοβμφζημο. Βνμκηάηδξ, 
Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 163. 
328

 οιιεηείπακ μζ πεζνζζηέξ Βμβζχηαξ, Παπακζημθυπμοθμξ, Λ. Μεθεηυπμοθμξ, Υνζζημδμφθμο 
ηαζ μζ παναηδνδηέξ Νηυηαξ, Κςκζηακηζκυπμοθμξ, Γ. Μςνασηίκδξ ηαζ Κμνιαγυπμοθμξ ηαζ μ 
ηεθεοζηήξ πονμαμθδηήξ μονήξ. Ο Εάκκαξ ακαθένεζ υηζ μ Κμνιαγυπμοθμξ ζε απμζημθή 
αμιαανδζζιμφ ηαηά ημο Εένεαζηξ, είπε πάνεζ εκημθή απυ ημ δζμζηδηή ημο κα πναβιαημπμζδεεί 
μπςζδήπμηε. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηάααζδξ ζηδκ επενζηή αάζδ, μ Παπακζημθυπμοθμξ πμο 
ήηακ πεζνζζηήξ ημο αενμπθάκμο παίνκεζ πμνεία επζζηνμθήξ βζαηί ημ πμθοαυθμ ημο 
αενμπθάκμο είπε παθάζεζ. Ο Κμνιαγυπμοθμξ ηυηε, αβαίκεζ απυ ηδ εέζδ ημο ηαζ παηχκηαξ 
ζηζξ πηένοβεξ ημο αενμπθάκμο επζδζμνεχκεζ ηδ αθάαδ ηαζ έηζζ ζοκέπζζακ ηδκ απμζημθή ημοξ.  
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θνάβια ακηζαενμπμνζηχκ πονχκ πμο ημοξ οπμδέπηδηε, θςημβνάθδζακ ηδκ 

πενζμπή εκδζαθένμκημξ. Σα πθδνχιαηα ζημ γεφβμξ ηςκ αενμπθάκςκ ήηακ μ 

Α. Μςνασηίκδξ ιε παναηδνδηή ημκ Πακαβζχημο ηαζ μ Βμβζχηαξ ιε 

παναηδνδηή ημκ Κμνιαγυπμοθμ, μζ μπμίμζ βζα κα απμθφβμοκ ηζξ αμθέξ ηςκ 

επενζηχκ ακηζαενμπμνζηχκ ηαζ κα ηαηέαμοκ παιδθά βζα κα θςημβναθήζμοκ 

ηδκ πενζμπή, εηηέθεζακ ιε ηα αενμπθάκα ημοξ έκακ πμθφ επζηίκδοκμ εθζβιυ 

πμο είκαζ βκςζηυξ ςξ «ηφηθμξ ημο εακάημο» 329.  

 

 Λίβεξ διένεξ ιεηά, μζ Γενιακμί επέδναιακ κφπηα ιε αενμπθάκα 

αμιαανδζζιμφ ηαηά ηδξ Λήικμο, Θάζμο, Ίιανμο ηαζ Λέζαμο. ηδκ Θάζμ 

ζημηχεδηε μ καφηδξ Κνειφδαξ, μ μπμίμξ είπε αθζπεεί ζημ κδζί εηείκδ ηδ 

κφπηα ηαζ ζημ Μμφδνμ ηαηαζηνάθδηε δ αββθζηή αάζδ οδνμπθάκςκ ζημ 

Ρςιακυ, πςνίξ εφιαηα. ηδκ Ίιανμ ζημηχεδηακ ηαζ ηναοιαηίζηδηακ 

βοκαζηυπαζδα. Οζ επζδνμιέξ ήηακ ακηίπμζκα ηςκ αενμπμνζηχκ επζδνμιχκ 

πμο εηηέθεζακ μζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ ζηδ Μζηνά Αζία330.  

 

 Ζ H3 Μμίνα οπυ ημκ Μεθεηυπμοθμ, ιε αάζδ ηδξ ημκ ηαονυ 

Υαθηζδζηήξ είπε ηέζζενα αενμπθάκα δζχλεςξ Sopwith Camel ηαζ έκα 

ακαβκςνίζεςξ De Havilland (DH-6) ηαζ επζπεζνμφζε ζηδκ πενζμπή Γνάιαξ 

οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ πνμέθαζδ ημο χιαημξ ηναημφ οπυ ημκ ηναηδβυ 

Νεβνεπυκηδ. Ήηακ δ πνχηδ θμνά πμο δ ΝΑΤ ζοκενβαγυηακ ιε ημκ Δθθδκζηυ 

ηναηυ. Ζ απυδμζδ ηςκ πθδνςιάηςκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ αοηέξ ηνίεδηε ςξ 

«ελαζνεηζηή» απυ ημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ331. Οζ πεζνζζηέξ ηδξ H4 Μμίναξ, οπυ ημκ 

Ακεοπμπθμίανπμ Κςκζηακηίκμο, ιεηαζηάειεοζακ ιε ηα αενμπθάκα ημοξ ζηα 

                                                
329

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 163-164 ηαζ Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο 
Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 24 ηαζ 25-10-1929. 
330

 Ο.π. 
331

 Σα εθθδκζηά πθδνχιαηα ήηακ μ Μεθεηυπμοθμξ ιε ημκ Καβηάδδ, ηαζ μζ δζχηηεξ 
Αββεθυπμοθμξ, Γδιμηάηδξ, Υαηγδηονζάημξ ηαζ Υνζζημδμφθμο. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο 
Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 26-10-1929. Ο Υαηγδηονζάημξ οπέθενε απυ καοηίεξ ηαζ έηακε 
ζοπκά ειεηυ ηαζ βζα κα ηα ακηζιεηςπίζεζ ηα ζοιπηχιαηα έπαζνκε θάνιαηα. Έηζζ, οπήνπε 
άιεζμξ ηίκδοκμξ κα ζημηςεεί ζε πηήζδ, βζ‟ αοηυ ημ θυβμ μ Μεθεηυπμοθμξ πνμζπάεδζε κα 
ημκ πείζεζ κα απμιαηνοκεεί απυ ημ χια. Δηείκμξ ζοιθχκδζε υηζ εα παναζηδεεί ιεηά ηδ 
θήλδ ηςκ επενμπναλζχκ. Λίβμ ιένεξ πνζκ ηδκ θήλδ ημο Πμθέιμο, δυεδηε δζαηαβή ακαζημθήξ 
ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ο Υαηγδηονζάημξ ζηδκ ηεθεοηαία ημο οπδνεζζαηή πηήζδ απυ ημ ηαονυ 
ζηδ Θάζμ, ζημηχεδηε ζηδκ Καθθζνάπδ ηδξ Θάζμο ιε αενμπθάκμ Sopwith Camel. 
Απυζπαζια ηδξ αενμπμνζηήξ αάζδξ Καγααδηίμο, οπυ ημκ Βεθμφδζμ μδδβμφιεκμ απυ ηα 
υνκζα ανήηε ημ πηχια ημο ζηοθεοιέκμ απυ εθθδκζηά πένζα. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», 
Ζκεξήζηνο Σύπνο, 26-10-1929. Βθ. κημηζιακηέν, «Οζ ζππυηεξ ηδξ Αζβαίαξ Θάθαζζαξ», 
Σεηιήνζα Δθθδκζζιμφ. 
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Λεβναζκά εηηεθχκηαξ απυ εηεί απμζημθέξ ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο, ηαεχξ 

πθδνμθμνίεξ ακέθενακ υηζ ηαηά ιήημξ ηςκ εθθδκζηχκ αηηχκ, πνάηημνεξ ηδξ 

Γενιακίαξ εθμδίαγακ ηα βενιακζηά οπμανφπζα ιε ηαφζζια ηαζ άθθα οθζηά.  

 

 ηζξ ανπέξ επηειανίμο ημο 1918, δ δνάζδ ηςκ βενιακζηχκ 

οπμανοπίςκ εκηάεδηε ηαζ μ Βνεηακυξ καφανπμξ δζέηαλε ηδ ζοβηέκηνςζδ 

αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ332 απυ ηζξ άθθεξ αενμπμνζηέξ αάζεζξ ζηδ Λήικμ βζα 

κα εηηεθμφκ απμζημθέξ ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο. Πνάβιαηζ, ηαεδιενζκά 

εηηεθμφκηακ ηέημζμο είδμοξ πενζπμθίεξ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ, ιε ηδ 

ζοιιεημπή ηςκ εθθδκζηχκ πθδνςιάηςκ. Σδκ ίδζα πενίμδμ, ιεηά ημ επίιμκμ 

αίηδια ηςκ Δθθήκςκ πεζνζζηχκ, δ Ναοηζηή Αενμπμνία απέηηδζε επζηέθμοξ 

ζφβπνμκα βζα ηδκ επμπή αενμπθάκα ηφπμο DeHavilland-4, DeHavilland-9  ηαζ 

Sopwith Camel. Σδκ αενμπμνζηή εηπαίδεοζδ ζημοξ κέμοξ ηφπμοξ ακέθααε μ 

Μςνασηίκδξ, μ μπμίμξ ήηακ μ πνχημξ Έθθδκαξ πεζνζζηήξ μ μπμίμξ πέηαλε ιε 

ημοξ κέμοξ ηφπμοξ αενμπθάκςκ –ήδδ απυ ημ 1917. Πανά ηα ιεζμκεηηήιαηα 

ηαζ ηα ηεπκζηά πνμαθήιαηα πμο πανμοζίαγακ ηα αββθζηά De Havilland333 δεκ 

οπήνπε αιθζαμθία υηζ πανείπακ πμθφ πενζζζυηενεξ πηδηζηέξ δοκαηυηδηεξ απυ 

ηα άθθα αενμπθάκα πμο πνδζζιμπμζμφζε ιέπνζ ηυηε δ εθθδκζηή Ναοηζηή 

Αενμπμνία. 

 

 Σδκ 7δ επηειανίμο 1918, μζ Βνεηακμί πθδνμθμνήεδηακ υηζ ζηδ αάζδ 

ημο Ναβανά έθεαζακ επηά βενιακζηά αενμπθάκα ηαζ ηδκ επμιέκδ, μ 

Μςνασηίκδξ δζέηαλε ηδκ εηηέθεζδ κοπηενζκήξ απμζημθήξ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ 

ηδξ ακςηένς πθδνμθμνίαξ. Γφμ αενμπθάκα Henry Farman απμβεζχεδηακ βζα 

κα εηηεθέζμοκ απμζημθή ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ημο Ναβανά334. Σμ 

πνχημ ιε πθήνςια335 ημοξ Φνάβημο ηαζ Σζζνζβχηδ έπεζακ ζηδ εάθαζζα 

θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ηαζ πενζζοθθέπεδηακ απυ ημοξ Σμφνημοξ, μζ μπμίμζ 

                                                
332

 Απυ ημοξ Έθθδκεξ αενμπυνμοξ, απμζπάζηδηακ μζ Θεμθυβδξ, Μμζπμαίκμξ, Γέζπμηαξ, 
Σζζνζβζχηδξ, Ν. Μπμφιπμοθδξ, Πακάξ, Φνάβημξ, Γαθακυπμοθμξ, Κςκζηακηζκυπμοθμξ, 
Μπμφηαξ η.ά. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 165. 
333

ημ πχνμ ζηάειεοζδξ ηαζ ιεηά ηδκ ηνάηδζδ ημο ηζκδηήνα, μζ ζοζζςνεοηέξ ημο 
αενμπθάκμο ζοκέπζγακ κα δίκμοκ δθεηηνζηυ ζπζκεήνα ιε απμηέθεζια πμθθέξ θμνέξ κα 
ακαθθέβεηαζ δ αεκγίκδ. 
334

 Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ ζηυπμξ ήηακ ημ ημονηζηυ αενμδνυιζμ.  
335

 Σμ άθθμ αενμπθάκμ είπε πθήνςια ημοξ Κμκηέα ιε παναηδνδηή ημκ αδεθθυ ημο 
Μςνασηίκδ, Γεχνβζμ. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 22-10-1929. 
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ημοξ ιεηέθενακ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ημοξ ηαηαδίηαζακ ζε εάκαημ.336 

ιςξ, μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ βθίηςζακ ηδκ εηηέθεζδ δζυηζ θίβεξ διένεξ ιεηά 

ηδκ ηαηαδίηδ ημοξ, δ Σμονηία γήηδζε ακαηςπή απυ ημοξ οιιάπμοξ. Σμ 

δεφηενμ αενμπθάκμ αμιαάνδζζε ημκ Ναβανά ιε ηνεζξ εηνδηηζηέξ αυιαεξ, εκ 

ιέζς ζζπονήξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ, ηαζ επέζηνερε ζχμ ζηδ αάζδ ημο. 

Ήηακ δ ηεθεοηαία επζπείνδζδ ηδξ ΝΑΤ πνμ ηδξ θήλεςξ ημο Α‟ Παβημζιίμο 

Πμθέιμο.  

 

Ζ ηειηθά αλακΫηξεζε 

 

 ημ ιέηςπμ ηδξ Γμνβυπδξ, ηδκ 1 επηειανίμο 1918, ημ πονμαμθζηυ 

ηςκ ζοιιάπςκ, άνπζζε ηδκ πνμπαναζηεοή ηδξ ιεβάθδξ επίεεζδξ ηαηά ηςκ 

μπονχκ Σγέκαξ. Ζ ζοιιαπζηή αενμπμνία απυ ημ ηαθμηαίνζ είπε απμηηήζεζ 

αενμπμνζηή οπενμπή πμο ηδξ επέηνεπε κα ηάκεζ ημθιδνέξ ακαβκςνίζεζξ. ηζξ 

ανπέξ επηειανίμο λεηίκδζακ εκηαηζηά απμζημθέξ θςημβνάθζζδξ ημο κέμο 

ιεηχπμο ηαζ μζ Μμίνεξ Βμιαανδζζιμφ άνπζζακ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ βζα ηδκ 

ηεθζηή ακαιέηνδζδ. Ζ 532 Μμίνα, πθήνςξ εημζιμπυθειδ, εηηεθμφζε 

ηαεδιενζκά απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ημο ημιέα Κμαάκζηα 

Ρέηα – ενιεκθίηα Ρέηα – ενιεκθή Νυκηε – Βυπμαμ – Πέηνμαμ – Αζήν 

Καπμφ. Έηζζ, επζηαζνμπμζήεδηε ηαζ ζοιπθδνχεδηε μ επζηεθζηυξ πάνηδξ, 

ηονίςξ ημο μνεζκμφ υβημο Σγέκαξ, Εανέκαξ ηαζ Μαθανμφπαξ, εκ υρεζ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Σμ ένβμ αοηυ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζημκ αενμπυνμ 

Γεςνβζάδδ337, μ μπμίμξ εηηεθμφζε απμζημθέξ θςημβναθζηήξ ακαβκχνζζδξ ζε 

ιεβάθεξ απμζηάζεζξ338 . Ζ ανπζηή επίεεζδ ημο πεγζημφ είπε μνζζηεί βζα ηζξ 15 

επηειανίμο 1918, αυνεζα ημο ημιέα (Κανάηγμαμ) ηδξ Γαθθζηήξ 122 

Μενανπίαξ. Γφμ διένεξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, δ 531 Μμίνα 

δζαηάπεδηε κα ιεηαζηαειεφζεζ ζημ αενμδνυιζμ ημο Βένηεημπ (ηφδνα), οπυ 

ηζξ δζαηαβέξ ημο Γάθθμο ηαβιαηάνπδ De Serre. Ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ ηςκ 

                                                
336

Μεηά ημοξ αενμπμνζημφξ αμιαανδζζιμφξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ημ 1917 -αθ. πζμ πάκς-, 
μζ Σμφνημζ είπακ αβάθεζ ιζα πνμηήνολδ υηζ υζμζ αενμπυνμζ ηςκ ζοιιάπςκ έπεθηακ ζηα πένζα 
ημοξ δεκ εα ακαβκςνίγμκηακ ςξ αζπιάθςημζ πμθέιμο ηαζ εα εηηεθμφκηακ ςξ ακηάνηεξ. 
Παθααμφγδξ, Θάζνο, ην άγλσζην αεξνδξόκην, ζ. 202 -204.    
337

 Ο Γεςνβζάδδξ απμθάιαακε ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ζοκαδέθθςκ ημο, Δθθήκςκ ηαζ Γάθθςκ, βζα 
ηζξ ζηακυηδηεξ, ηδκ εονεία ιυνθςζδ ηαζ ηδκ οπμδεζβιαηζηή εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο. 
Απμηεθμφζε ημ ζοκδεηζηυ ηνίημ ιεηαλφ ημοξ, μπμηεδήπμηε πνμέηοπηακ ζπεηζηά γδηήιαηα. 
Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 75. 
338

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 108-109 ηαζ Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 75. 
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αενμπμνζηχκ απμζημθχκ ήηακ δ ελμοδεηένςζδ ηδξ επενζηήξ αενμπμνίαξ. Οζ 

πενζπμθίεξ ηαζ μζ ακαβκςνίζεζξ ηαεμνίζηδηακ ιε ηάεε δοκαηή αηνίαεζα. Σζξ 

παναιμκέξ ηδξ επίεεζδξ, άνπζζακ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ ζημ Βένηεημπ ημ 

ζφκμθμ ηςκ αενμζηαθχκ αμιαανδζζιμφ, πενίπμο 300 εθθδκζηά, βαθθζηά ηαζ 

ανεηακζηά αενμπθάκα. Ζ κέα ηαηηζηή πνήζδ ηςκ αενμπθάκςκ αμιαανδζζιμφ 

ήηακ ιαγζημί αμιαανδζζιμί ηςκ επενζηχκ εέζεςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

πμθοαμθζζιυ ημοξ. Ζ αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ δ έκημκδ δναζηδνζυηδηα 

ημο πονμαμθζημφ, πνμεημίιαγακ ημ έδαθμξ βζα ηδκ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ επίεεζδ 

ηςκ πεγμπυνςκ ζοιιαπζηχκ δοκάιεςκ. ιςξ, οπυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο είπακ 

δζαιμνθςεεί, δ ηήνδζδ ημο ηακμκζζιμφ πηήζεςκ ήηακ δοζπενέζηαηδ ηαζ 

ζοκέαδζακ αηοπήιαηα ζημ έδαθμξ339.  

 

 Ζ βεκζηή επίεεζδ λεηίκδζε ιε άζπδιεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο 

ακάβηαγακ ηα πηδηζηά ιέζα κα πεηάκε παιδθά ηαζ κα είκαζ εηηεεεζιέκα ζηα 

ακηζαενμπμνζηά πονά. Σμ απυβεοια πμο μ επενυξ άνπζζε κα οπμπςνεί ηαζ 

ηδκ επμιέκδ πμο ημ νήβια δζεονφκεδηε, ηα ζοιιαπζηά αενμπθάκα 

εηηεθμφζακ πηήζεζξ πμθοαμθζζιμφ ηςκ οπμπςνμφκηςκ αμοθβανζηχκ 

ηιδιάηςκ πνμηαθχκηαξ ημοξ πακζηυ ηαζ ιεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ. 

Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ μζ ζηναηζχηεξ ημοξ, ζηδ εέα πνμζεββίγμκημξ 

ζοιιαπζημφ αενμπθάκμο εβηαηέθεζπακ ημ οθζηυ ημοξ ηαζ ηνέπμκηακ ζε θοβή. 

Κφνζμξ ζηυπμξ ηςκ ζοιιαπζηχκ αενμπθάκςκ ήηακ δ μδζηή ανηδνία πμο 

μδδβμφζε απυ ημ Κασιαηηζαθάκ ζημ Πενθεπέ, απυ υπμο εα δζενπυηακ μ 

ηφνζμξ υβημξ ηςκ Βμοθβάνςκ340. Οζ αενμπμνζηέξ απμζημθέξ ελεθίζζμκηακ ζε 

επζεέζεζξ ηαηά ηςκ επενζηχκ επίβεζςκ ζηναηεοιάηςκ, ζδζαίηενα ιεηά ημοξ 

ζθμδνμφξ αμιαανδζζιμφξ ηαηά ηςκ επενζηχκ αενμδνμιίςκ, πμο είπε ςξ 

απμηέθεζια ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δνάζδξ ημοξ. Σδκ ηνίηδ διένα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, δ οπμπχνδζδ ηςκ Βμοθβάνςκ είπε δζεονοκεεί απυ ημ 

Κανάηγμαμ ιέπνζ ημ Μμκαζηήνζ. Συηε δ 531 Μμίνα δζαηάπεδηε κα 

ιεηαζηαειεφζεζ ζημ αενμδνυιζμ Γζάκκεξ, πμο ανζζηυηακ ημκηά ζημ Κζθηίξ βζα 

κα οπμζηδνίλεζ ημκ ανεηακζηυ ημιέα, ζημ μπμίμ αθίπεδηακ ζηζξ 18 

επηειανίμο. Ακηζηεζιεκζηυξ ζημπυξ ηςκ ζοιιαπζηχκ επζπεζνήζεςκ ήηακ δ 

                                                
339

 Υαναηηδνζζηζηά, μ Εάκκαξ ακαθένεζ ηδκ ακαηνμπή εκυξ ιεβάθμο αενμπθάκμο 
αμιαανδζζιμφ, πμο έθενε αυιαεξ ηςκ 250 ηζθχκ, πςνίξ εοηοπχξ ηάπμζμ ηναοιαηζζιυ ημο 
πθδνχιαημξ. Εάκκαξ, Πσο έγηλα αεξνπόξνο, ζ. 53. 
340

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 108-109. 
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απυηηδζδ αενμπμνζηήξ οπενμπήξ. Πνάβιαηζ, αοηυ είπε επζηεοπεεί, ηαεχξ δ 

βενιακζηή αενμπμνία είπε οπμζηεί ιεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ απυ ημοξ ζοκεπείξ 

αμιαανδζζιμφξ ηςκ αενμδνμιίςκ ηδξ. Μεηά απυ δφμ διένεξ δ 531 Μμίνα 

επέζηνερε ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Γμνβυπδξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαηά ηδξ Σγέκαξ 

– Υμφκημαμο341. 

 

 ηζξ 17 επηειανίμο 1918, δ πηένοβα ημο ιεηχπμο ηδξ Γμνβυπδξ 

άνπζζε κα πνμεημζιάγεηαζ βζα ηδκ εηπυνεδζδ ημο θνμονίμο ηδξ Σγέκαξ. Σδκ 

πνμδβμφιεκδ ημ ανάδο, δ 532 Μμίνα δζαηαζζυηακ κα δζαεέζεζ δφμ 

αενμπυνμοξ ζηδκ εθθδκζηή ιενανπία πμο εα επζηίεμκηακ εκακηίμκ ηδξ Σγέκαξ. 

Ο ηάθζμξ ηαζ μ Κμνςκαίμξ πανμοζζάζηδηακ ζημκ επζηεθάνπδ ηαζ πήνακ 

ζπεηζηέξ μδδβίεξ, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ εα εηηεθμφζακ πηήζδ ακαβκχνζζδξ 

ζημ επενζηυ έδαθμξ, ζδιεζχκμκηαξ ηζξ εέζεζξ, ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο ακηζπάθμο ηαζ ημκ ζφκδεζιμ πεγζημφ ηαζ εα έπνεπε κα 

παναιείκμοκ ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ. 

Πνάβιαηζ, δ απμζημθή εηηεθέζεδηε εκ ιέζς ζθμδνχκ ακηζαενμπμνζηχκ 

πονχκ. Σμ αενμπθάκμ βζα κα πεηφπεζ ημκ ΑΝΚ έπνεπε κα ίπηαηαζ παιδθά 

ηαζ ήηακ δζανηχξ εκηυξ ηδξ αηηίκαξ δνάζδξ ηςκ βενιακζηχκ πμθοαυθςκ. ηζξ 

19:00 ζδιεζχεδηε νήβια ζηδκ επενζηή πανάηαλδ ηαζ μζ Γενιακμαμφθβανμζ 

άνπζζακ κα οπμπςνμφκ. Σμ αενμπθάκμ ηςκ ηάθζμο ηαζ Κμνςκαίμο ηαηά ηδκ 

επζζηνμθή ζημ ζηναηδβείμ ηδξ ιενανπίαξ, πνμηεζιέκμο κα νίλμοκ μζ 

αενμπυνμζ ημκ ενιαηζζιέκμ θάηεθμ ιε ηδκ ακαθμνά ημοξ, δέπηδηε ιία επενζηή 

μαίδα ηάης αηνζαχξ απυ ηδκ άηναηημ πνμηαθχκηαξ ηδκ απυημιδ ηάεμδμ ημο 

αενμπθάκμο. ιςξ, πάνδ ζημκ επζδέλζμ εθζβιυ ημο ηάθζμο απμθεφπεδηε δ 

ζφβηνμοζδ ιε ημ έδαθμξ. Αθμφ μζ δφμ αενμπυνμζ εκδιένςζακ ηδ ιενανπία, 

είπε πζα κοπηχζεζ ηαζ επζζηνέθμκηαξ ζημ αενμδνυιζμ, δεκ οπήνπε ηακέκα 

ζδιείμ πνμζακαημθζζιμφ ηαζ εηηέθεζακ πνμζβείςζδ ζε ακχιαθμ έδαθμξ 

πμο μδήβδζε ζηδκ ακαηνμπή ημο αενμπθάκμο ημοξ, πςνίξ υιςξ ημκ 

ηναοιαηζζιυ ημοξ342. 

 

 Σδκ επμιέκδ ιένα, βεκζηεφεδηε δ επίεεζδ ηαηά ηδξ Σγέκαξ. Ζ 531 

Μμίνα, πένα απυ ηδ ζοκμδεία ηςκ αενμπθάκςκ ηδξ 532 Μμίναξ, εηηεθμφζε 

                                                
341

 Εάκκαξ, Πςξ έβζκα αενμπυνμξ, ζ.53-55 ηαζ ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 110. 
342

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 28-9-1929. 
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ζοκεπείξ πενζπμθίεξ ηαζ πονμαμθζζιμφξ πάκς απυ ημ Μζθέηημαμ, ημ 

Υμφκημαμ ηαζ ηδ ηνχικζηζα. Σνία αενμπθάκα δίςλδξ ηδξ 531 Μμίναξ 

πεημφζακ ηδκ αοβή πάκς απυ ημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ. ημ έκα 

επέααζκακ ζε απμζημθή ζοκδέζιμο πεγζημφ ιε ημ πονμαμθζηυ, μζ αενμπυνμζ 

Μαιαθάηδξ ηαζ Αββεθυπμοθμξ. Ο Μαιαθάηδξ ιέζα ζημκ εκεμοζζαζιυ ημο 

ηαηέαδηε ιε ημ αενμπθάκμ πμθφ παιδθά πάκς απυ ηδκ επενζηή βναιιή ιε 

απμηέθεζια κα δεπηεί πονά ηαζ κα ηναοιαηζζεεί. Έηζζ ακαβηάζηδηε κα 

εηηεθέζεζ πνμζβείςζδ ζημ πείθμξ ιζαξ πανάδναξ343. Ζ 532 Μμίνα ζοκέπζζε κα 

επζπεζνεί πάκς απυ ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ημο ιπνυζημ ηαζ Πνεζθάπ, υπμο μζ 

Βμφθβανμζ είπακ εβηαηαζηήζεζ πονμαμθανπίεξ ημοξ πμο ήηακ μοζζαζηζηά 

απνυζαθδηεξ απυ ημ ζοιιαπζηυ πεγζηυ. Οζ απμζημθέξ ηςκ Δθθήκςκ 

πεζνζζηχκ ηδξ 532 Μμίναξ ςξ ζοκδέζιμο πεγζημφ ηαζ ηακμκζζιμφ 

πονμαμθζημφ, ήηακ ιεβάθδξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ, εκχ ηζξ επυιεκεξ διένεξ δ 

ιμίνα εηηεθμφζε ηαζ απμζημθέξ θςημβνάθζζδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Υμφια ηαζ 

ηονίςξ ζημ δνυιμ πμο μδδβμφζε ζημ Κυσκζημ, ηάης απυ ζζπονυ 

ακηζαενμπμνζηυ πον. Μεηά ηδκ ηαηάθδρδ ημο Υμφκημαμ, δ 532 Μμίνα 

ιεηαζηάειεοζε ζημ ημπζηυ αενμδνυιζμ Oudovo, υπμο πανέιεζκε ηαζ ιεηά ηδκ 

ακαηςπή ηδξ Βμοθβανίαξ, ιέπνζ ηαζ ημκ Μάνηζμ ημο 1919. 

 

 Ζ ηαηάθδρδ ημο ηνοιυκα δδιζμφνβδζε ηδκ ακάβηδ ζοβηνυηδζδξ ηαζ 

άθθδξ ιμίναξ αενμπθάκςκ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο Σμιέα. Με ηδκ 533 Μμίνα344 

(Ακαβκχνζζδξ ηαζ Βμιαανδζζιμφ), ιε έδνα ημ Γδιδηνίηζζ, Έθθδκεξ πεζνζζηέξ 

ακέθααακ επζπεζνήζεζξ ακαημθζηυηενα ηαζ αμνεζυηενα, υπμο ζοιπηφζζμκηακ 

μζ δοκάιεζξ ηςκ Γενιακμαμοθβάνςκ. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ, δ 533 Μμίνα 

ααζίγμκηακ ζηδκ βεζημκζηή ηδξ ανεηακζηή ιμίνα δίςλδξ. Οζ επζπεζνδζζαηέξ 

απαζηήζεζξ επέααθθακ ηδ ζοπκή παναημθμφεδζδ ηςκ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ 

ηςκ ένβςκ πμο εηηεθμφζακ.345 Ζ 533 Μμίνα, αιέζςξ ιεηά ηδ ζοβηνυηδζή ηδξ 

λεηίκδζε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ζημκ ημιέα ημο ηνοιυκα, αμνείςξ ηςκ 

                                                
343

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 30-9-1929. Ο Βνμκηάηδξ, ακαθένεζ υηζ 
ηδκ επυιεκδ διένα, άθθμξ Έθθδκαξ πεζνζζηήξ πανέθααε ημ αενμπθάκμ, ημ μπμίμ δεκ είπε 
οπμζηεί ηάπμζα γδιζά, απυ ημ ζδιείμ πμο ημ είπε πνμζβεζχζεζ μ Μαιαθάηδξ. Βνμκηάηδξ, 
Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 77. 
344

 Γζμζηδηήξ ακέθααε μ Γάθθμξ οπμθμπαβυξ Νηαβθεγάκ, ηαζ μζ Έθθδκεξ παναηδνδηέξ 
Σζαπναθήξ Βαζίθεζμξ, Απμζημθυπμοθμξ Γζμκφζζμξ, Παπαδυπμοθμξ, Θεμδςναηυπμοθμξ, 
Νμφθαξ, Κμηνχηζμξ, Κανάιπεθαξ η.ά. ηαεχξ ηαζ μιάδα μδδβχκ οπαλζςιαηζηχκ.  
345

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 29-9-1929. 
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εννχκ, Σαπζκμφ, Ονθζάη, ημο ημιέα ηδξ 13δξ Μενανπίαξ, Νεονμημπίμο, 

Νηαθιά – Νμφζηα – Λεμζεκίη, ημο ημιέα Σμθηζάπμαμ, Υνζζηυξ, ακαβκςνίζεζξ 

ηναηζάξ Γειίν Ηζάν – Γηνμφημαμ – Σζένκμαμ – Γνάιαξ, Σζένκμαμ – 

Νεονμημπίμο _ Ρμφπεθ, Γνάιαξ – εννχκ, Ρμφπεθ – Μπνυκηζ – Γνάιαξ. 

Δπίζδξ, πεζνζζηέξ ηδξ 533 Μμίναξ εκενβμφζακ ςξ ζφκδεζιμί πεγζημφ ηδξ Ηδξ 

Μενανπίαξ, ηαζ εηηεθμφζακ πμθοαμθζζιμφξ επενζηχκ βναιιχκ, πενζπμθίεξ, 

επζηδνήζεζξ ημιέςκ ηαζ θςημβναθήζεζξ ηςκ αμοθβανμηναημφιεκςκ εννχκ 

ηαζ ηςκ πενζπχνςκ η.ά. Γεκ έθεζρακ ηαζ ηα αηοπήιαηα. ηζξ 29 Ημοθίμο 1918, 

ζε δμηζιαζηζηή πηήζδ, μ ακεοπαζπζζηήξ Γεηααάθθαξ, ηαηά ηδ θάζδ ηδξ 

πνμζβείςζδξ πνμζέηνμοζε ζε δέκηνμ πμο ανζζηυηακ ζημ άηνμ ημο 

δζαδνυιμο, ηαηαζηνέθμκηαξ ημ αενμπθάκμ ημο ηφπμο AR 346 . Με ηζξ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ μζ πεζνζζηέξ ηδξ 533 Μμίναξ 

αμήεδζακ ζηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ επζηεθζηχκ πανηχκ ημο Α΄ χιαημξ 

ηναημφ.  

 

 ηζξ 10 επηειανίμο 1918, δ Γεοβεθή ηαζ μ Πενθεπέξ, πμο ήηακ δ έδνα 

ημο Γεκζημφ ηναηδβείμο ηδξ ΥΗ Γενιακζηήξ ηναηζάξ, ημ Γηνάκηζημ ηαζ ημ 

Μπέθεξ ηαηεθήθεδζακ απυ ημοξ οιιάπμοξ. Πμθθά αενμπθάκα ηδξ 532 

Μμίναξ, ιε ακάιζηηα πθδνχιαηα (Δθθήκςκ ηαζ Γάθθςκ) πεημφζακ πάκς απυ 

ημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ζημκ ημιέα Γεοβεθή – Λμφικζηζα. ε υθδ ηδκ 

έηηαζδ ημο ημιέα, απυ ημ πνςί ιέπνζ ημ ανάδο, έπνεπε κα εηηεθμφκ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ 4-5 αενμπθάκα πνμζηαηεουιεκα απυ αενμπθάκα 

δίςλδξ. Πανάθθδθα, αμιαάνδζγακ ηζξ επενζηέξ πονμαμθανπίεξ ηαζ ημ 

βενιακζηυ ζπηάιεκμ παναηδνδηήνζμ347 ηδξ Υμφιαξ. Σδκ ηνίηδ ιένα ηδξ βεκζηήξ 

επίεεζδξ, ηνία εθθδκζηά αενμπθάκα πεημφζακ πάκς απυ ηζξ επενζηέξ 

βναιιέξ ιε πεζνζζηέξ ημοξ Πεηνμπμοθέα, Αββεθυπμοθμ ηαζ Λειπέζδ. Ο 

ηεθεοηαίμξ είπε ένβμ ημκ ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ ηαηά ημο βενιακζημφ 

οπυζηεβμο ημο αενυζηαημο. Δζζπςνχκηαξ ζηζξ επενζηέξ βναιιέξ ηα 

αενμπθάκα ημοξ πηοπήεδηακ απυ ακηζαενμπμνζηά, ηαεχξ δεκ είπακ 

ηαημνεχζεζ κα ηενδίζμοκ ζηακυ φρμξ απμθοβήξ ημοξ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα 

δέπηδηακ επίεεζδ απυ βενιακζηυ Fokker. Δοηοπχξ βζα ηα πθδνχιαηα ηςκ 

                                                
346

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13. 
347

 Δπνυηεζημ βζα έκα ηενάζηζμ αενυζηαημ πμο φρςκε ηαεδιενζκχξ μ επενυξ βζα κα 
παναηδνεί ημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηζξ ζοιιαπζηέξ δοκάιεζξ.  
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εθθδκζηχκ αενμζηαθχκ, μ Γενιακυξ δζχηηδξ ήηακ άπεζνμξ, βζαηί δζαθμνεηζηά 

εα ημοξ είπε ηαηαννίρεζ. Ο Πεηνμπμοθέαξ ιε Έθθδκα πεζνζζηή, εηηεθμφζε 

ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ (Reglage) ηαηά ηςκ επενζηχκ ζηυπςκ ζηδ 

Υμφια. ιςξ, μζ ακάβηεξ ημο ιεηχπμο απαζημφζακ κέεξ εκζζπφζεζξ ζε 

πνμζςπζηυ ηαζ ιέζα, ηαεχξ δ Σγέκα πανέιεκε απυνεδηδ348. Δλαζηίαξ ηςκ 

ζμαανχκ απςθεζχκ πμο οπέζηδ δ ζοιιαπζηή αενμπμνία, ηονίςξ απυ ηδκ 

πμθφ ζζπονή αενάιοκα (βενιακζηά ηαηαδζςηηζηά ηαζ ακηζαενμπμνζηά), δ 

οιιαπζηή Αενμπμνία ζηδ Μαηεδμκία απαβυνεοζε ηδ ιειμκςιέκδ δνάζδ 

ηςκ αενμπθάκςκ αμιαανδζζιμφ ηαζ ακαβκςνίζεςξ349. 

 

 Σαοηυπνμκα ζημκ Σμιέα ημο Μμκαζηδνίμο, πμο ήηακ δ αάζδ ηδξ 534 

Μμίναξ, μζ φιιαπμζ ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα ζοβηεκηνχζμοκ βεκκαία ηαζ 

εηθεηηά ζηεθέπδ ηδξ Αενμπμνίαξ, ηαεχξ μζ Γενιακμί δζχηηεξ είπακ ζπεδυκ 

απυθοηδ αενμπμνζηή ηονζανπία. Πμθθμί Γάθθμζ έπεζακ ζημ αςιυ ημο 

ηαεήημκημξ απυ ημοξ Γενιακμφξ άζζμοξ, υπςξ μ πενίθδιμξ Chonet350. Οζ 

ηίκδοκμζ πμο δζέηνεπακ ηα αενμπθάκα ακαβκςνίζεςξ ηδξ 534 Μμίναξ ήηακ 

ηενάζηζμζ, ιε απμηέθεζια ζε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηδξ επενζηήξ πενζμπήξ 

κα οθίζηακηαζ ορδθυ πμζμζηυ απςθεζχκ. Ο ιυκμξ Έθθδκαξ πεζνζζηήξ ηδξ 

534 Μμίναξ πμο ιπμνμφζε κα ακηζιεηςπίζεζ ημοξ Γενιακμφξ δζχηηεξ ήηακ μ 

Απμζηυθμο, μ μπμίμξ ςξ παναηδνδηήξ ιε Γάθθμ πεζνζζηή, εκεπθάηδ ζε 

αενμιαπία ιε ηνεζξ Γενιακμφξ δζχηηεξ ηαζ ηαηάθενε κα ηαηαννίρεζ έκα 

βενιακζηυ αενμπθάκμ, ηα ζοκηνίιιζα ημο μπμίμο ηαζ θςημβνάθζζε ιυθζξ ηα 

άθθα βενιακζηά αενμπθάκα ηνάπδηακ ζε θοβή. Σμ ηαηυνεςιά ημο 

Απμζηυθμο ήηακ ιμκαδζηυ ζηδκ πμθειζηή ζζημνία ηδξ Αενμπμνίαξ 

παβημζιίςξ, βεβμκυξ πμο βκςζημπμζήεδηε ζε υθμ ημ ιέηςπμ351. 

                                                
348

 Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 30-9-1929. 
349

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 78-79. 
350

 Ήηακ βκςζηυξ ζημοξ Αεδκαίμοξ ςξ «Σμφιπαξ», θυβς ηςκ αηνμααηζηχκ εθζβιχκ πμο 
εηηεθμφζε, Εάκκαξ, Πςξ έβζκα αενμπυνμξ, ζ. 
351

 ε απμζημθή ακαβκχνζζδξ, ανηεηά πζθζυιεηνα εκηυξ ημο επενζημφ εδάθμοξ, ιε αενμπθάκμ 
Bregeut 14 ηαζ ιε πεζνζζηή έκα κεανυ Γάθθμ, πεημφζακ ζηα 5.000 ιέηνα αυνεζα ημο Κέκαθζ, 
ζηα ζφκμνα Δθθάδαξ – εναίαξ. Έκαξ ζπδιαηζζιυξ ηνζχκ βενιακζηχκ ηαηαδζςηηζηχκ ηφπμο 
Albatros, ημοξ εκηυπζζακ ηαζ εθυνιδζακ, εθζζζυιεκα ηαζ αάθθμκηαξ εκακηίμκ ημοξ. Ο 
Απμζηυθμο, υνεζμξ απυ ηδ εέζδ ημο, αάθθεζ εοζηυπςξ εκακηίμκ ημοξ, πανά ημ ηζμοπηενυ 
ηνφμ πμο ημκ παβχκεζ ηαζ δοζπεναίκεζ ηάεε ημο ηίκδζδ. Οζ Γενιακμί ιακζαζιέκμζ επζηίεεκηαζ 
ζθμδνυηενα. «ηξνθή! θσλάδεη όξζηνο ν Απνζηόινπ ζηνλ πηιόην ηνπ, θαη αδεηάδεη ηηο δέζκεο 
ηνπ πνιπβόινπ ηνπ ζην έλα από ηα ηξία γεξκαληθά αεξνπιάλα. αλ ιαβσκέλν πνπιί, ηξηθιίδεη, 
ηαιαληεύεηαη γηα ιίγν, ζσξηάδεηαη θαη πέθηεη ζηελ άβπζζν ρσξίο πλνή…». Εάκκαξ, «Οζ αεημί 
ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 1-10-1929. Ο Βνμκηάηδξ υιςξ ακαθένεζ υηζ ημ πενζζηαηζηυ 
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 ηζξ 10-11 επηειανίμο 1918 έβζκε βκςζηή ζε υθμ ημ ιέηςπμ δ είδδζδ 

ηδξ πνμχεδζδξ ηςκ Βνεηακχκ πνμξ Γεοβεθή ηαζ Γμσνάκδ ηαζ δ οπμπχνδζδ 

ηςκ Γενιακμαμοθβάνςκ. Σμ ζοιιαπζηυ ζηναηδβείμ γήηδζε ηυηε ηδκ εηηέθεζδ 

απμζημθχκ αενμπμνζηήξ ακαβκχνζζδξ ζημκ ανεηακζηυ ημιέα, βζα κα ιδκ 

οπάνλεζ ακαζφκηαλδ ημο επενμφ. Σμ ένβμ αοηυ ακέθααε δ 531 Μμίνα πμο 

απέζηεζθε βζ‟ αοηυ ημ ζημπυ έκα αενμπθάκμ ιε βαθθζηυ πθήνςια352, βζα κα 

εηηεθέζεζ ακαβκχνζζδ ζημ δνμιμθυβζμ απυ ημ ζηαειυ ηδξ ηνχικζηζαξ έςξ 

ηδκ ηνχικζηζα. Σμ αενμπθάκμ αοηυ δεκ επέηνερε πμηέ ζηδ αάζδ ηαζ έηζζ 

απεζηάθδ έκα γεφβμξ αενμπθάκςκ ιε πεζνζζηέξ ημοξ Costes ηαζ Andrillon 

πνμξ ακαγήηδζή ημο. ηδκ ένεοκα βζα ημ βαθθζηυ πθήνςια ζοιιεηέπεζ ηαζ μ 

Φαθθίδαξ πμο ήνεε απυ ηδκ 532 Μμίνα βζα κα αμδεήζεζ εεεθμκηζηά353, θυβς 

ηδξ ζηεκήξ θζθίαξ ημο ιε έκακ απυ ημοξ αβκμμφιεκμοξ αενμπυνμοξ, ημκ De 

Boysson. Καηά ηδκ πηήζδ ακαβκχνζζδξ δεκ ηαηάθενακ κα ανμοκ ημ βαθθζηυ 

αενμπθάκμ ηαζ μ Φαθίδαξ ζοκέπζζε ηδκ ένεοκα ιυκμξ ημο. Πάκς απυ ηδ 

ηνχικζηζα οπέεεζε υηζ είδε ημ αενμπθάκμ ηαζ εηηέθεζε ηαπεία ηάεμδμ βζα κα 

ημ ελαηνζαχζεζ. Γοζηοπχξ, δεκ οπήνπε ημ αενμπθάκμ ηαζ ακαπηφζζμκηαξ 

ηαπφηδηα πνμζπάεδζε κα πνμζεββίζεζ ημ ζπδιαηζζιυ. ιςξ αθάαδ ζημκ 

ηζκδηήνα ημκ οπμπνέςζε κα εηηεθέζεζ ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ζηδκ αιιχδδ 

ημίηδ ημο πμηαιμφ Λμφικζηζα έλς απυ ηδ Γεοβεθή, δ μπμία ήηακ αηυιδ 

αιθζζαδημφιεκμ έδαθμξ. Δοηοπχξ βζα ημκ Έθθδκα πεζνζζηή δ πυθδ είπε 

εβηαηαθεζθεεί απυ ημκ επενυ. Δκχ θμζπυκ ηαζ μ Φαθίδαξ δδθχκεηαζ ςξ 

αβκμμφιεκμξ, ηδκ επμιέκδ ιένα ηαηάθενε κα απμβεζςεεί ιε ηδ αμήεεζα ηςκ 

Βνεηακχκ πμο έθηαζακ ζηδκ πενζμπή θίβεξ χνεξ ανβυηενα ηαζ έηζζ κα 

επζζηνέρεζ ζηδ αάζδ ημο ηαζ ημοξ πενζπανείξ ζοκαδέθθμοξ ημο354. 

                                                                                                                                       
ζοκέαδ ζηζξ 13 Ηακμοανίμο 1918, υηακ μ Απμζηυθμο ήηακ απμζπαζιέκμξ ζηδκ 510 Μμίνα, ιε 
έδνα ημ Λειπέη ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, υπμο ανβυηενα ημπμεεηήεδηε ηαζ μ οπμθμπαβυξ 
Κμοαενηάηδξ. ηδκ ειπθμηή ιε ημοξ βενιακμφξ δζχηηεξ, ημ έκα επενζηυ αενμπθάκμ 
απεπχνδζε άιεζα απυ ηδκ αενμιαπία, πζεακυκ θυβς ηάπμζαξ αθάαδξ ηαζ ημ δεφηενμ βζα 
άβκςζημοξ θυβμοξ. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 12, ζ, 236-238, 
352

 Παναηδνδηήξ ήηακ μ οπμθμπαβυξ De Boysson, πμο ήηακ μ ανπδβυξ ηςκ παναηδνδηχκ ιε 
πεζνζζηή ημκ Γάθθμ οπαλζςιαηζηυ Portal. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 
3-10-1929 ηαζ Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 79. 
353

 ημκ Γαθθζηυ Κακμκζζιυ ηδξ Αενμπμνίαξ, ηάεε πεζνζζηήξ είπε αημιζηυ αενμπθάκμ ηαζ ημοξ 
ίδζμοξ ιδπακζημφξ ηαζ δεκ επζηνεπυηακ κα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ άθθμζ. Σδκ διένα εηείκδ, ημ 
αενμπθάκμ ημο Φαθίδα ήηακ οπυ επζζηεοή ηαζ έηζζ πήνε ημ αενμπθάκμ ημο Εάκκα, απυ ηδκ 
531 Μμίνα βζα ηδ πηήζδ αοηή. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 13, ζ. 80. 
354

 Σμ επυιεκμ πνςί, ζοκμδεουιεκμξ απυ δφμ Βνεηακμφξ ζηναηζχηεξ, πμο θμαμφκηακ κα 
πενζζηνέρμοκ ηδκ έθζηα ημο αενμπθάκμο, ηαζ ακαβηαζηζηά ημοξ έααθε κα ηναημφκ ηδκ μονά 
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 ηδ δζάνηεζα απμζημθήξ αμθήξ πονμαμθζημφ εκηυξ ηδξ επενζηήξ εέζδξ 

Κμφπαξ, αενμπθάκμ ιε πεζνζζηή ημκ ηάθζμ ηαζ παναηδνδηή ημκ Γάθθμ 

ακεοπμθμπαβυ Μανκχ, εκεπθάηδ ζε αενμιαπία ιε βενιακζηυ ηφπμο Fokker, 

ιε απμηέθεζια ημ εθθδκζηυ κα δεπηεί πέκηε αθήιαηα ηαζ ημ επενζηυ κα αθδεεί 

επίζδξ επζηοπχξ απυ ημκ Γάθθμ παναηδνδηή ηαζ κα εβηαηαθείρεζ ηδκ 

ηαηαδίςλδ355.  

 

 Ζ ΥΗ Γενιακμαμοθβανζηή ηναηζά, οπυ ημκ ζηναηδβυ Steuben, 

απμηεθμφιεκδ απυ πμθθά αμοθβανζηά ηάβιαηα ηαζ έκα βενιακζηυ, πζεγυιεκδ 

δοηζηά ηδξ Σγέκαξ, οπμπχνδζε αμνείςξ ημο Μμκαζηδνίμο. Σμ ζοιιαπζηυ 

ζηναηδβείμ γήηδζε ηυηε κα βίκεζ ακαβκχνζζδ ημο ημιέα βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή δίςλδ ημο επενμφ ηαζ επζπθέμκ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ημο 

αενμδνμιίμο ημο Oudovo (Υμφκημαμο), χζηε μζ ιμίνεξ αενμπθάκςκ κα είκαζ 

πζμ ημκηά ζημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Πνάβιαηζ, μ Φαθίδαξ ακέθααε ηδκ 

απμζημθή αοηή ιε παναηδνδηή ημκ ανπδβυ ηςκ Γάθθςκ παναηδνδηχκ 

Cecaldi. Απμζημθή ημοξ ήηακ κα ενεοκήζμοκ ημ δνμιμθυβζμ Νημφπκζηζακ – 

Κζμοζηεκδήθ - Αζββνζπαθάβηακ, απυζηαζδ 150356 πζθζμιέηνςκ ζε αάεμξ ηαζ 

60 πζθζμιέηνςκ ζε ιήημξ, ζε άβκςζηδ πενζμπή. Πανά ηδκ πενζπμθία πέκηε 

επενζηχκ αενμπθάκςκ ζηδκ πενζμπή, δεκ πναβιαημπμζήεδηε ηαηαδίςλή ημοξ, 

ηαεχξ ηαθφθεδηακ ιέζα ζηα κέθδ ηαζ ηζκήεδηακ ιυκμ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ 

πολίδαξ! Πνάβιαηζ, μ Φαθίδαξ ηαζ μ Cecaldi ηαηάθενακ ηαζ θςημβναθίζμοκ 

ηα ζδιεία εκδζαθένμκημξ, υιςξ, θυβς έθθεζρδξ ηαοζίιμο, μ ηζκδηήναξ 

ηνάηδζε ηαζ ηαηεοεφκεδηακ βζα πνμζβείςζδ ζημ αενμδνυιζμ ημο Oudovo. Γζα 

ηαθή ημοξ ηφπδ ημ αενμδνυιζμ είπε ήδδ εβηαηαθεζθεεί απυ ημοξ 

Γενιακμαμφθβανμοξ ηαζ ήηακ εηεί πνμζβεζςιέκμ εθθδκζηυ αενμπθάκμ ιε 

πεζνζζηή ημκ ηάθζμ. Αοηυξ έηοπε κα εηηεθεί απμζημθή ακαβκχνζζδξ ηδξ 

                                                                                                                                       
ημο, ηαηυνεςζε κα εηηζκήζεζ ημ αενμπθάκμ ηαζ κα απμβεζςεεί. Όζηενα απυ ιία χνα πηήζδξ 
μ Φαθίδαξ έθεαζε ζηδ Γμνβυπδ, πνμηαθχκηαξ ακέθπζζηδ πανά ζημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο. 
Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 3-10-1929 ηαζ Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζηο, η.13, ζ. 81-82. Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ ηδ ιεεεπμιέκδ, μ αβκμμφιεκμξ De 
Boysson επακήθεε απυ ημκ εναζηυ ημιέα, ηαεχξ είπε ηαηαννζθεεί απυ επενζηά πονά. Ο 
πεζνζζηήξ Portal είπε ηναοιαηζζεεί ηαζ μ De Boysson ημκ ιεηέθενε ζημκ χιμ ημο επί δίςνμ 
ιέπνζ κα ανεζ αμήεεζα. 
355

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η.13, ζ.82. 
356

 Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ ήηακ 250 πθι ζημ επενζηυ έδαθμξ, ηάηζ υιςξ πμο ιάθθμκ δεκ 
ζζπφεζ, θυβς ημο πενζμνζζιμφ ηςκ ηαοζίιςκ.  
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πενζμπήξ ηαζ δζαπίζηςζε υηζ μ επενυξ είπε εβηαηαθείρεζ ημ αενμδνυιζμ ηαζ 

έηζζ απμθάζζζε κα πνμζβεζςεεί εηεί. Ήηακ μ πνχημξ πμο ηαηέθααε ημ 

αενμδνυιζμ ηαζ ακφρςζε ηδκ εθθδκζηή ζδιαία ζημκ ζζηυ ημο αενμδνμιίμο. 

Δπί ηνεζξ διένεξ ακεθμδζαγυηακ απυ αένμξ, ηαεχξ ζοβηέκηνςκε οθζηυ απυ 

ημ εβηαηαθεθεζιιέκμ αενμδνυιζμ. Μεηά απυ θίβεξ διένεξ ιεηαζηάειεοζε ζημ 

Oudovo δ 532 Μμίνα, οπυ ηδκ επμπηεία ημο ηάθζμο, ιέπνζ ημκ Μάνηζμ ημο 

1919357.  

 

 ηζξ 16 επηειανίμο 1918 ηαηεθήθεδζακ ηα ηυπζα απυ ημοξ 

οιιάπμοξ, μπυηε ηαηυπζκ ναβδαίαξ ηαηαδίςλδξ 14 διενχκ, δ αμοθβανζηή 

ήηηα μθμηθδνχεδηε. Οζ Βμφθβανμζ απμζφνεδηακ απυ ηα εδάθδ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ ηα ζοιιαπζηά ζηναηεφιαηα έθεαζακ ιέπνζ ηα πενίπςνα ηδξ 

υθζαξ εκχ μ ζεναζηυξ ζηναηυξ απεθεοεένςζε ηα πάηνζα εδάθδ ημο. ηζξ 18 

επηειανίμο, μζ Βμφθβανμζ γήηδζακ ηνζήιενδ ακαηςπή ηαζ ηαοηυπνμκα 

βαθθζηυ ζππζηυ εζζήθεε ζηδ υθζα, απμηηχκηαξ έθεβπμ ηςκ επζημζκςκζχκ, εκχ 

ημ Γεκζηυ ηναηδβείμ δζέηαλε ηδκ μνζζηζηή παφζδ ηςκ πμθειζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ζηδ Μαηεδμκία. Λυβς ηδξ ναβδαίαξ πνμέθαζδξ, μζ αενμπμνζηέξ 

ιμκάδεξ Μμκαζηδνίμο, Γμνβυπδξ, Υμφκημαμο, δεκ ιπμνμφζακ κα 

πνμζθένμοκ επζπεζνδζζαηυ ένβμ, ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ απυζηαζδξ απυ ημκ 

ημιέα ηςκ επζπεζνήζεςκ. Δπεζδή υιςξ μζ Αοζηνζαημί ζοκέπζγακ ημκ πυθειμ, 

απμθαζίζηδηε δ απμζημθή αενμπμνζημφ απμζπάζιαημξ, ιέζς υθζαξ, ζηα 

πενίπςνα ημο Βεθζβναδίμο ηαζ υπζ ζημ αενμδνυιζμ Νυαζζαηξ, πμο ήηακ αηυιδ 

οπυ ημκ έθεβπμ ηςκ Γενιακχκ. Ζ δζμίηδζδ ημο απμζπάζιαημξ ακαηέεδηε 

ζημκ Φαθίδα, ηαζ ζοιπενζθάιαακε πέκηε αενμπθάκα ιε πεζνζζηέξ ηέζζενεζξ 

Γάθθμοξ οπαλζςιαηζημφξ εη ηςκ επζθέηηςκ, ηαζ ιμκαδζηυ παναηδνδηή ημκ 

Ρχζμ θμπαβυ Vankofsky, ηαεχξ ηαζ δφμ ιδπακζημφξ ιε ακάθμβα εθυδζα ηαζ 

ελμπθζζιυ. Σα αενμπθάκα απμβεζχκμκηακ ιειμκςιέκα ημ απυβεοια ηδξ 28δξ 

Οηηςανίμο 1918, χζηε κα ιδκ βίκμοκ ακηζθδπηά ζηδ υθζα, ηαεχξ έκα 

ημκηζκυ αενμδνυιζμ έλς απυ ηδκ πυθδ δεκ ήηακ αηυιδ οπυ ημκ ζοιιαπζηυ 

έθεβπμ. Σδκ επμιέκδ, υιςξ, ηαηεθήθεδ ηαζ αοηυ ημ αενμδνυιζμ απυ ηζξ θίθζεξ 

                                                
357

 Σδκ πνμδβμφιεκδ διένα, ηδκ ίδζα απμζημθή ημο ηάθζμο, είπε εηηεθέζεζ μ Λειπέζδξ ιε 
Γάθθμ παναηδνδηή ημκ οπμθμπαβυ Κμκηζκφ (Contigny), ιε άζπδιεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ (ποηκή 
μιίπθδ), πμο ημοξ ακάβηαζε κα εηηεθμφκ ηδ καοηζθία ζε φρμξ 200 ιέηνςκ πναβιαηζηυ (AGL). 
ηδκ απμζημθή ημοξ αοηή, δέπηδηακ ακηζαενμπμνζηά πονά απυ ημ αενμδνυιζμ Oudovo. 
Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 4-10-1929 ηαζ Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζηο, η.13 ζ. 83-84.  
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δοκάιεζξ ηαζ ιεηαθένεδηακ εηεί ηα αενμπθάκα ημο απμζπάζιαημξ ημο 

Φαθίδα, ηαεχξ πζμκμεφεθθα ιαηαίςζε ηδκ απμβείςζή ημοξ βζα ημ Βεθζβνάδζ. 

ημ ιεηαλφ, ζηζξ 3 Νμειανίμο δ Αοζηνία οπέβναρε ακαηςπή, υπςξ είπακ 

ηάκεζ θίβεξ ιένεξ πνζκ ηαζ μζ Σμφνημζ. Έηζζ, μ ζεναζηυξ ζηναηυξ ιπήηε 

απεθεοεενςηήξ ζηδκ πνςηεφμοζά ημο. Ο Φαθίδαξ ηαζ μζ Γάθθμζ αενμπυνμζ 

ημο απμζπάζιαηυξ ημο, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ εκημθήξ ημο Denain, δζμζηδηή ηςκ 

ζοιιαπζηχκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ζηδ Μαηεδμκία, ιεηά απυ 15κεήιενμ 

απμηθεζζιυ, απμβεζχεδηακ βζα ημ Βεθζβνάδζ βζα κα παναδχζμοκ ηα 

αενμπθάκα ημοξ ζημοξ έναμοξ. Ο Φαθίδαξ ηαζ μζ άκδνεξ ημο επέζηνερακ 

ζζδδνμδνμιζηχξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ358. 

 

 ηζξ 30 επηειανίμο 1918, δ 533 Μμίνα δζαηάπεδηε κα ακαζηείθεζ ηζξ 

πηήζεζξ ηδξ θυβς οπμβναθήξ ηδξ ζοκεήηδξ ακαηςπήξ ιε ημοξ Βμοθβάνμοξ, 

υιςξ ηδκ επμιέκδ δζαηάπεδηακ κα εηηεθέζμοκ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ 

πςνίξ υιςξ κα πνμαμφκ ζε αμιαανδζζιυ ηςκ ακηίπαθςκ ζηναηεοιάηςκ. 

Πνάβιαηζ, δζαπζζηχεδηε δ οπμπχνδζδ ηςκ Βμοθβάνςκ πνμξ ημ Ρμφπεθ ηαζ 

ηδκ Γνάια. ηζξ 6 Οηηςανίμο ακαπχνδζακ βζα ημ αενμδνυιζμ ηδξ Γνάιαξ μ 

δζμζηδηήξ ηδξ Μμίναξ, θμπαβυξ D‟ Anglejean ιε ημκ οπμθμπαβυ Jacquemart ιε 

αενμπθάκα AR ηαζ Spad ακηίζημζπα ηαζ επέζηνερακ αοεδιενυκ. Σδκ επμιέκδ 

ζοιθςκήεδηε ιε ημοξ Βμοθβάνμοξ δ δζαθφθαλδ ηςκ λφθζκςκ οπμζηέβςκ ημο 

αενμδνμιίμο ηδξ Γνάιαξ ιεηά ηδκ ακαπχνδζδ ηςκ δζηχκ ημοξ δοκάιεςκ. 

ηζξ 2 Οηηςανίμο, ζπδιαηζζιυξ ηνζχκ αενμπθάκςκ ιε πεζνζζηέξ ημοξ 

οπμθμπαβυ Ρέππα, ακεοπαζπζζηή Ρζγζχηδ ηαζ ημ θμπία Μεθεηυπμοθμ, ιε 

παναηδνδηέξ ημοξ ηαβιαηάνπδ πονίδςκμξ, ημκ ακεοπμθμπαβυ Γεςνβζάδδ 

ηαζ ημκ οπμθμπαβυ Βθαζηυ, απμβεζχεδηακ απυ ημ Γδιδηνίηζζ βζα ημ 

αενμδνυιζμ Γνάιαξ. Σδκ επμιέκδ, μζ Ρέππαξ ηαζ Σήθζμξ εηηέθεζακ απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ ζηζξ εηαμθέξ ημο ηνοιυκα – Πνάαζ – Κααάθα – Ξάκεδ – 

Σφνκμαμ – Γνάια – έννεξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ηζκήζεςκ ημο 

επενμφ, δέπεδηακ πονά απυ ημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ Θυθμο. Μεηά ηδκ 

είζμδμ ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ ζηδ Γνάια, δ 533 Μμίνα ακέθααε ηδκ 

εηηέθεζδ πηήζεςκ ηαποδνμιείμο ιεηαλφ Γδιδηνζηζίμο – Γνάιαξ – 

Θεζζαθμκίηδξ – Λειπέη, ηαεχξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ πηήζεζξ. ηζξ 15 Οηηςανίμο 

                                                
358

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η.13 ζ. 86-89. 
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απυζπαζια ηδξ 533 Μμίναξ δζαηάπεδηε κα ιεηαζηαειεφζεζ ζηδκ Γνάια ηαζ 

δφμ ιένεξ ανβυηενα, δ ιμίνα δζαηάπεδηε κα ιεηαθενεεί ζηδκ Αεήκα. ιςξ, 

ηδκ επμιέκδ ιένα ακεζηάθδ δ δζαηαβή. Ακ ηαζ δ 533 Μμίνα ζοβηνμηήεδηε 

ιεηά ηδ ιάπδ ημο ηνα, ζημ αναπφ πνμκζηυ δζάζηδια εηηέθεζε πθήεμξ 

επζπεζνδζζαηχκ απμζημθχκ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ζε ζπέζδ ιε 

άθθεξ ζοιιαπζηέξ ιμίνεξ. Λεπημιένεζεξ ηςκ απμζημθχκ πμο ακέθααε δ 533 

Μμίνα παναδυεδηακ ζηδκ ηυηε Ακςηάηδ Γζμίηδζδ Γαθθζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ 

επμιέκςξ, δεκ οπάνπμοκ αηνζαή ζημζπεία359. Υαναηηδνζζηζηή υιςξ είκαζ δ 

ακαθμνά ημο δζμζηδηή ηδξ ιμίναξ, μ μπμίμξ ζηδκ ακαθμνά ημο πνμξ ηδ 

δζμίηδζδ ηδξ Αενμπμνίαξ, ακέθενε υηζ ζημ δζάζηδια αοηυ, μζ Ρέππαξ ηαζ 

Απμζημθυπμοθμξ εηηέθεζακ απυ 20 πμθειζηέξ απμζημθέξ ηαζ μ παναηδνδηήξ 

αμνχκμξ 17360. 

 

 Μεηά ηδ ζφκαρδ ακαηςπήξ απυ ηδ Βμοθβανία (30 επηειανίμο 1918), 

δ 532 Μμίνα ζοκέπζγε κα εηηεθεί απμζημθέξ θςημβναθζηήξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

ιεηαθμνάξ ημο ηαποδνμιείμο ιεηαλφ Υμφκημαμ, Θεζζαθμκίηδ, Γμνβυπδ ηαζ 

Αεήκα. Γζμζηδηήξ ηδξ 533 Μμίναξ ακέθααε μ θμπαβυξ Κανάιπεθαξ ηαζ ιεηά 

απυ θίβεξ διένεξ ημ αενμπμνζηυ απυζπαζια πμο ήηακ ζηδ Γνάια 

επέζηνερε ζημ Γδιδηνίηζζ, ακαθαιαάκμκηαξ πηήζεζξ ιεηαθμνάξ ημο 

επίζδιμο ηαποδνμιείμο, ιέπνζ ηδκ 2α Γεηειανίμο πμο δζαηάπεδηε δ 

ιεηαζηάειεοζδ ηδξ ιμίναξ ζημ Γμοδί. ηζξ 17 Γεηειανίμο ηα αενμπθάκα 

ακαπχνδζακ απυ ημ Γδιδηνίηζζ ηαζ ιέζς Λάνζζαξ έθηαζακ ζηδκ Αεήκα. Ζ 

533 Μμίνα ζοβπςκεφηδηε ιε ημ αενμπμνζηυ απυζπαζια 534, οπυ ημκ 

Κανάιπεθα. Ανβυηενα, δ Μμίνα πανέθααε αενμζηάθδ Breguet 14A2/Β2. 

 

                                                
359

 Ο Εάκκαξ ακαθένεζ υηζ επεζδή μζ εθθδκζηέξ ιμίνεξ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ ήηακ 
εκηαβιέκεξ ζηζξ ζοιιαπζηέξ δοκάιεζξ ηαζ δεκ έδναζακ ςξ μνβακςιέκμ εθθδκζηυ χια, ηα 
επίζδια κημημοιέκηα (επίζδιμ ανπείμ ηαζ διενμθυβζμ πηήζεςκ) πανεθήθεδζακ απυ ημοξ 
Γάθθμοξ. Εάκκαξ, «Οζ αεημί ημο Αζβαίμο», Ζκεξήζηνο Σύπνο, 6-10-1929. 
360

 Οζ εκ θυβς αλζςιαηζημί πνμηάεδηακ βζα ημκ Γαθθζηυ Πμθειζηυ ηαονυ. Γζα ημκ Ρέππα, μ 
Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ ηαηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Γνάιαξ απυ ηα ζοιιαπζηά ζηναηεφιαηα, ιε 
παναηδνδηή ημκ οπμθμπαβυ Σήθζμ ιεηέθενε επείβμοζα δζαηαβή ηδξ ηναηζάξ ζηδκ 102

α
 

Γαθθζηή Μενανπία. ε αημφζζα ηνάηδζδ ημο ηζκδηήνα ημο ζε φρμξ 100 ιέηνςκ, ηαζ εκχ δεκ 
οπήνπε ηαηάθθδθμξ πχνμξ πνμζβείςζδξ, ηαηάθενε κα ημ επζηαεήζεζ ζημ θφθθςια εκυξ 
πθαηάκμο, ζχγμκηαξ ημ αενμπθάκμ ηαζ ημ πθήνςια. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, 
η. 13, ζ. 68-74. 
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 Μεηά ηδκ ιμκμιενή ακαηςπή ηδξ Σμονηίαξ ιε ημοξ οιιάπμοξ361, ηδκ 

30δ Οηηςανίμο 1918 ηαζ πανά ηζξ ακηζννήζεζξ ηδξ Σμονηίαξ, βζα ηδ 

ζοιιεημπή ηςκ εθθδκζηχκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ ζηζξ δοκάιεζξ ηαημπήξ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, μζ ζοιιαπζημί ζηυθμζ ιαγί ιε ημ «Ααένςθ» ηαζ ηα 

ακηζημνπζθζηά «Αεηυξ», «Ηέναλ» ηαζ «Πάκεδν» εζζήθεακ ηαζ καοθυπδζακ ζημκ 

Βυζπμνμ. Ζ εθθδκζηή ζηναηζςηζηή δφκαιδ ζοιπθδνχεδηε ιε ζηναηζςηζηή 

απμζημθή οπυ ημκ οκηαβιαηάνπδ Γ. Καηεπάηδ. ηζξ 2 Νμειανίμο 1918, ημ 

Ζ2 ιήκμξ ιε ημοξ πεζνζζηέξ Ανζζηείδδ Μςνασηίκδ, Ηςάκκδ Θεμθυβδ, Υνήζημ 

Μμζπμαίκμ, Νζηυθαμ Υνζζημδμφθμο ηαζ Παναηδνδηέξ ημοξ Κςκ/κμ. 

Παπαβεςνβίμο, Πακηεθή Φφπα, Γεχνβζμ Μςνασηίκδ ηαζ Κςκ/κμ Παθαζμθυβμ, 

απμβεζχεδηακ απυ ημ αενμδνυιζμ Ρςιακμφ Μμφδνμο ηαζ πνμζβεζχεδηακ 

ζημ αενμδνυιζμ ημο Αβ. ηεθάκμο (Κςκζηακηζκμφπμθδξ) πανά ηζξ ακηζννήζεζξ 

ημο Σμφνημο δζμζηδημφ. Σμ απυβεοια ηδξ ίδζαξ διέναξ ηα ηνία αενμπθάκα 

(εηηυξ ημο Μςνασηίκδ) ιε εκημθή ημο ανπδβμφ πέηαλακ πάκς απυ ηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ βζα 70 πενίπμο θεπηά εηηεθχκηαξ εεαιαηζημφξ εθζβιμφξ 

ηαζ επζδεζηκφμκηαξ ηδκ εθθδκζηή ζδιαία πμο είπακ πνςιαηίζεζ πάκς ζηδκ 

άηναηημ ηαζ ηα θηενά362. Ήηακ μζ πνχημζ Έθθδκεξ ζηναηζςηζημί πμο ανέεδηακ 

ζηδκ Πυθδ ιεηά ηδκ άθςζή ηδξ! Γζα ηδκ απμθοβή ηαναπχκ, δζαηάπεδηακ κα 

επζζηνέρμοκ ζηδ αάζδ ημοξ, ημ Μμφδνμ. Μεηά ηδκ ηαηάθδρδ ημο 

αενμδνμιίμο ημο Αβίμο ηεθάκμο απυ βαθθζηή ιμίνα αενμπθάκςκ, 

δζαπζζηχεδηε υηζ μζ Σμφνημζ είπακ ηαηαζηνέρεζ ηα αενμπθάκα ηαζ ημ 

αενμπμνζηυ οθζηυ ημοξ. Σμ αενμδνυιζμ επζζηέθεδηε μ Denain 

ζοκμδεουιεκμξ απυ δφμ αενμπθάκα, εη ηςκ μπμίςκ, πεζνζζηήξ ημο εκυξ ήηακ 

μ Φαθίδαξ. ηζξ 6 Νμειανίμο 1918, δζαηάπεδηε δ ζοβηέκηνςζδ ζηδ Λήικμ 

υθςκ ηςκ αενμπθάκςκ απυ ηζξ ανεηακζηέξ αενμπμνζηέξ αάζεζξ ηαζ ιεηά ηδκ 

απχθεζα ημο Ανζζηείδδ Μςνασηίκδ ζε αηφπδια (23 Γεηειανίμο 1918), δ ΝΑΤ 

εβηαηαζηάεδηε ζημ Σαηυζ ηαζ ημ Παθαζυ Φάθδνμ363. Αενμπθάκα ηαζ αενμπυνμζ 

πανέιεζκακ ζηδκ Λήικμ ιέπνζ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 1919 βζα κα ζοκεπίζμοκ 

ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επέζηνερακ ηαζ αοημί ζηδκ Αεήκα 

αηιμπθμσηχξ. Ζ δφκαιδ ηςκ αενμπθάκςκ ήηακ ζοκμθζηά 15, ηφπμο Sopwith 

                                                
361

 Ζ «οκεήηδ ακαηςπήξ ημο Μμφδνμο», οπμπνέςκε ηδκ Σμονηία κα εηπςνήζεζ ημκ πθήνδ 
έθεβπμ ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ ζηαειχκ, ηςκ θζιακζχκ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ ηδξ ζημοξ 
οιιάπμοξ ηαζ ηδκ οπμπνέςκε κα ηαηανβήζεζ ημ Πμθειζηυ Ναοηζηυ ηδξ. 
362

 ΓΔΑ, Συιμξ 1
μξ

, ζ. 129-132. Δπίζδξ, Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο, ζ. 88-
90. 
363

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 14, ζ. 167-174. 



164 
 

Camel ηαζ μηηχ ακαβκχνζζδξ – αμιαανδζζιμφ, ηφπςκ DH-4 ηαζ DH-9. ημκ 

Μμφδνμ πανέιεζκακ ηέζζενα οδνμπθάκα ακαβκςνίζεςξ ιε ημ ακάθμβμ 

πνμζςπζηυ, οπυ ημ ζδιαζμθυνμ Γέζπμηα, εκχ ηέζζενα DH-9 επέζηνερακ 

εηηεθχκηαξ πηήζδ καοηζθίαξ364. 

 

 Δπίζδξ, δ 531 Μμίνα δζαθφεδηε ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Μίηναξ ημκ 

Οηηχανζμ ημο 1918. Ζ 534 Μμίνα επακαζοβηνμηήεδηε ζημ Λειπέη 

Θεζζαθμκίηδξ ζηζξ 20 επηειανίμο 1918 απυ ημ αενμπμνζηυ απυζπαζια 

534 bis πμο έδνεοε ζηδκ Αεήκα, οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο Γάθθμο θμπαβμφ 

Baunne ιε οπαζπζζηή ημκ οπμθμπαβυ Οζημκμιάημ ηαζ ζηάθεδηε ζηδ Ρςζία 

βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ζοιιαπζηήξ εηζηναηείαξ ημ 1919. Σμκ Νμέιανζμ ημο 

1918 δζαηάπεδηε κα είκαζ έημζιμζ πνμξ ακαπχνδζδ βζα ηδκ Οδδζζυ.  

 

 πκπεξΪζκαηα 

 

 Ζ Δθθάδα εζζήθεε ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ ζε ιία ηνίζζιδ θάζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζημ Μέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ. Απυ ημ 1916 δ πνμζπάεεζα 

απυηηδζδξ ηαζ δζαζθάθζζδξ αενμπμνζηήξ οπενμπήξ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ 

ήηακ ζοκεπήξ ηαζ αοηυ δδιζμφνβδζε ηδκ ακάβηδ ακάπηολδ ηαηάθθδθςκ 

ηαηηζηχκ πνήζδξ ηςκ αενμπθάκςκ, υπςξ μζ κοπηενζκέξ επζδνμιέξ, μζ ιζηημί 

ζπδιαηζζιμί αενμζηαθχκ δίςλδξ ηαζ παναηήνδζδξ – αμιαανδζζιμφ, δ 

εηιεηάθθεοζδ ημο ήθζμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αενμιαπζχκ, δ επζθοθαηή απυ 

πνμηεπςνδιέκα πεδία πνμζβείςζδξ, μζ πνμζεαθαζζχζεζξ οδνμπθάκςκ οπυ 

ηδκ ηάθορδ θίθζμο ακηζαενμπμνζημφ πονυξ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ επενζηχκ 

αενμζηαθχκ δίςλδξ ηηθ. 

 

 Οζ πεζνζζηέξ ηδξ πνχηδξ εθθδκζηήξ ιμίναξ (Μμίνα «Ε»), ςξ ζιήκμξ ηδξ 

ανεηακζηήξ Α΄ Μμίναξ Θάζμο, ακέθααακ ηδκ παναηχθοζδ ηςκ βναιιχκ 

επζημζκςκζχκ ημο επενμφ, ζημ ιέηςπμ ημο κμηζυηενμο ηνοιυκα. Οζ 

αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ ηςκ οιιάπςκ πενζθάιαακακ επζεεηζηή 

ακαβκχνζζδ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ, αενμθςημβναθίζεζξ, 

αμιαανδζζιμφξ ημο ζζδδνμδνμιζημφ δζηηφμο ηαζ ηςκ ακηίπαθςκ 

                                                
364

 Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, Ημφκζμξ – 
Ημφθζμξ, η. 15, ζ. 83-85.. 
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αενμδνμιίςκ, απμεδηχκ εθμδζαζιμφ αθθά ηαζ εβηαηαζηάζεζξ παναζηεοήξ 

άνημο βζα ηα Γενιακμαμοθβανζηά ζηναηεφιαηα (βζα πανάδεζβια, ζημ Πνάαζ). 

Οζ απμζημθέξ ηςκ Δθθήκςκ πεζνζζηχκ εηηείκμκηακ ζε ζζδδνμδνμιζηυ ηαζ 

μδζηυ δίηηομ εηαημκηάδςκ ιζθίςκ, αμιαανδίγμκηαξ βέθονεξ ηαζ άθθα εοάθςηα 

ζδιεία, ηέκηνα εθμδζαζιμφ ηαζ ζηναηυπεδα, ηαεχξ ηαζ πονπμθζζιμφ 

ιεβάθςκ εηηάζεςκ ιε ζζημηαθθζένβεζεξ. Δπίζδξ, ηα επενζηά αενμπθάκα ηαζ 

οδνμπθάκα ηαζ μζ αάζεζξ ημοξ απμηεθμφζακ ζηυπμοξ ζοπκχκ ηαζ 

ζοζηδιαηζηχκ επζεέζεςκ ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ. ηδκ ελέθζλδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, μζ επζδνμιέξ ηαηά ηςκ ακςηένς ζηυπςκ πναβιαημπμζμφκηακ 

κφπηα, εκχ κοπηενζκέξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ βζα 

ηδκ απαζπυθδζδ ηδξ επενζηήξ αενάιοκαξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ πθήβιαηα ζηναηδβζημφ παναηηήνα (βζα πανάδεζβια, ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ). Δθθδκζηά πθδνχιαηα πήνακ ιένμξ ζε απμζημθέξ 

ιαγζημφ αμιαανδζζιμφ, ηαηά ηδξ βενιακζηήξ αενμπμνζηήξ αάζδξ 

οδνμπθάκςκ ζημ Εένεαζηξ ιε ζηυπμ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, 

οπμδμιχκ ηαζ ιέζςκ ημο επενμφ, ιε ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα.  

 

 Οζ ζπδιαηζζιμί ηςκ εθθδκζηχκ αενμζηαθχκ ήηακ ιζηημί, απυ 

αενμπθάκα αμιαανδζζιμφ ηαζ ηαηαδζςηηζηά (απμζημθέξ ζοκμδείαξ) ηαζ 

ζοπκά πναβιαημπμζμφκηακ ειπθμηέξ ιε επενζηά αενμπθάκα. Πηήζεζξ 

ακαπαίηζζδξ ηςκ επενζηχκ αενμζηαθχκ πναβιαημπμζμφκηακ ηαηά ηζξ 

επζδνμιέξ πμο επζπεζνμφζακ ζηζξ θίθζεξ αενμπμνζηέξ αάζεζξ. Μαγζηέξ 

ειπθμηέξ εθθδκζηχκ αενμζηαθχκ παναηδνήεδηακ ηονίςξ ζηδκ «Καηάζηαζδ 

Γηαίιπεκ», πμο ζοιιεηείπακ ζηζξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηαηά ηςκ 

επενζηχκ εςνδηηχκ. Πναβιαημπμζήεδηακ ηυηε ζθμδνέξ αενμιαπίεξ, υπμο 

ηαηαννίθεδηακ επενζηά αενμζηάθδ αθθά ηαζ διέηενα (βζα πανάδεζβια ημο . 

Υάιπα).  

 

 Δπζπθέμκ, μζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ εηηεθμφζακ απμζημθέξ 

ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο ηαζ καοηζηήξ πνμζηαζίαξ ηςκ πενζπμθζηχκ 

ζηαθχκ απυ ηδκ επενζηή αενμπμνζηή δνάζδ. Σμ ΝΑ πνδζζιμπμζήεδηε ζε 

νυθμ ακεοπμανοπζαημφ πμθέιμο εηηεθχκηαξ εκηαηζηέξ πενζπμθίεξ ζε παιδθυ 

φρμξ, απμηνέπμκηαξ ηδ δνάζδ ηςκ βενιακζηχκ οπμανοπίςκ ζε απυζηαζδ 

100 ημοθάπζζημκ καοηζηχκ ιζθίςκ απυ ημκ Μμφδνμ, ηαεχξ πθδνμθμνίεξ 
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ακέθενακ υηζ ηαηά ιήημξ ηςκ εθθδκζηχκ αηηχκ, πνάηημνεξ ηδξ Γενιακίαξ 

ακεθμδίαγακ ηα βενιακζηά οπμανφπζα. Δπίζδξ, απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ βζα 

ημκ εκημπζζιυ ηδξ αάζδξ ακεθμδζαζιμφ ηςκ βενιακζηχκ οπμανοπίςκ ζημ 

Εένεαζηξ, αθθά ηαζ πενζπμθίεξ βζα ηδκ ηάθορδ ηδξ ζοιιαπζηήξ οπμανοπζαηήξ 

επίεεζδξ ηαηά ημο Γηαίιπεκ. 

 

 ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο ηαηαβνάθδηακ πενζπηχζεζξ 

δμθζμθεμνχκ απυ ζοκενβάηεξ ή ηαηαζηυπμοξ ημο επενμφ ηαηά αενμπμνζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ζηδ Θάζμ. Δπίζδξ, δ έβηαζνδ εκδιένςζή ημο επενμφ ιε 

θςηεζκά ζήιαηα ηαηά ηδκ έκανλδ κοπηενζκχκ απμζημθχκ ηδξ ζοιιαπζηήξ 

αενμπμνίαξ εκακηίμκ ζηυπςκ ζηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία. Οζ πενζπηχζεζξ 

αοηέξ πνήγμοκ πεναζηένς δζαθεφηακζδξ ηαζ ζζημνζηήξ ένεοκαξ.  

 

 Αλίγεζ κα ακαθενεμφκ δ εηηέθεζδ αζθκζδζαζηζημφ αμιαανδζζιμφ ηαηά 

ημο βενιακζημφ ηαηαδνμιζημφ ζηδ ιφνκδ απυ ημκ Αν. Μςνασηίκδ ηαζ ηαηά 

ζηναηζςηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ απμεδηχκ απυ εθθδκζηά πθδνχιαηα ηαηά 

ηςκ αενμπμνζηχκ αάζεςκ Μαβκδζίαξ, ακηγάη Καθέ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηδξ ιφνκδξ. Δπίζδξ, μζ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

θςημβνάθζζδξ δζάθμνςκ εέζεςκ ημο επενμφ ζηδ Μζηνά Αζία. Αλζμζδιείςημ 

είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ Μςνασηίκδξ βζα ηδκ εηηέθεζδ αοηχκ ηςκ απμζημθχκ 

έεεζε ηα πθδνχιαηα αένμξ ζε ηαηάζηαζδ επζθοθαηήξ βζα άιεζδ απμβείςζδ 

ζε διενήζζα αάζδ, πνυδνμιμ ηςκ ζδιενζκχκ ηαηαζηάζεςκ Readiness! 

Σέθμξ, πνέπεζ κα βίκεζ ικεία ζηζξ πηήζεζξ επζδείλεςκ πμο εηηέθεζε ημ ζιήκμξ 

ηνζχκ εθθδκζηχκ αενμπθάκςκ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ πανά ηζξ ακηζννήζεζξ 

ημο Σμφνημο δζμζηδημφ! 

 

 Ζ εθθδκζηή ηναηζςηζηή Αενμπμνία, ακ ηαζ δζάθμνα ζηεθέπδ ηδξ είπακ 

εκηαπεεί εεεθμκηζηά ζηδ οιιαπζηή Αενμπμνία, πενζμνίζηδηε πνμκζηά ζηδκ 

εηηέθεζδ επζπεζνήζεςκ ιυκμ ζημ ηεθεοηαίμ έημξ ημο πμθέιμο. ηζξ ανπέξ ημο 

1918, εθθδκζηυ πνμζςπζηυ οπδνεημφζε ζε άθθεξ ιμκάδεξ ηδξ Αενμπμνίαξ 

Ακαημθήξ, πένα απυ ηζξ ηνεζξ εθθδκζηέξ ιμίνεξ. Κφνζμ ένβμ ηδξ ηναηζςηζηήξ 

Αενμπμνίαξ ήηακ δ οπμζηήνζλδ ηςκ ζοιιαπζηχκ δοκάιεςκ ζε δζάθμνμοξ 

ημιείξ ημο Μαηεδμκζημφ Μεηχπμο. Οζ πεζνζζηέξ ηδξ ακέθααακ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ιαηνζκχκ εέζεςκ, θςημβναθήζεζξ, αμιαανδζζιμφξ, 
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πμθοαμθζζιμφξ επενζηχκ παναηςιάηςκ ηαζ ηςκ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ζε 

ιεβάθμ αάεμξ εκηυξ ημο επενζημφ εδάθμοξ, ζδιεία ζοβημζκςκίαξ ζηα 

ιεηυπζζεεκ ηδξ επενζηήξ πανάηαλδξ, απμεήηεξ ηαζ πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ 

ηςκ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ, εζδζηή παναηήνδζδ ζδιείςκ εκδζαθένμκημξ 

(υπςξ δ Υμφια). Δπίζδξ, απμζημθέξ ζοκδέζιμο ημο πεγζημφ ιε ημ 

πονμαμθζηυ ηαζ ημκ ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ ηαζ ηδ ζοκεπή επζηήνδζδ 

ημο ημιέα ημο εεάηνμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ελαζθαθίγμκηαξ ηδ ζοκμπή ημο 

πεγζημφ ηαηά ηζξ πενζαίεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ πανάθθδθα μζ Έθθδκεξ πεζνζζηέξ 

παναηδνμφζακ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ αμιαανδζζιχκ. Σα αενμπθάκα θυβς 

ηδξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ παναιμκήξ ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ή ημ επενζηυ 

έδαθμξ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ ζζπονυ επενζηυ ακηζαενμπμνζηυ πον ηαζ 

ημοξ Γενιακμφξ δζχηηεξ.  

 

 Καηά ηδ θάζδ ηδξ πνμπαναζηεοήξ ηςκ ιαπχκ ηςκ επίβεζςκ 

δοκάιεςκ, μζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ εηηεθμφζακ θςημβναθζηέξ ακαβκςνίζεζξ ζε 

παιδθυ φρμξ, απμζημθέξ ηακμκζζιμφ αμθήξ πονμαμθζημφ, ζφκδεζιμ πεγζημφ 

ηαζ παναημθμφεδζδξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο θίθζμο πονμαμθζημφ, ηαεχξ 

έπνεπε άιεζα κα βίκεζ ακαβκχνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο αμιαανδζζιμφ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ, πνμζπαεμφζακ κα εκημπίζμοκ ηδκ αηνζαή εέζδ 

ηςκ επενζηχκ πονμαμθανπζχκ, ιεηέδζδακ ηδ εέζδ ηςκ θίθζςκ δοκάιεςκ ή 

ιεηέθενακ ηοπυκ ιδκφιαηα ηαζ εηηεθμφζακ αμθέξ ιε πμθοαυθα ηαηά ημο 

επενμφ. Οζ απμζημθέξ ζοκδέζιμο πεγζημφ ήηακ ένβμ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, 

ηαεχξ μζ επίβεζεξ δοκάιεζξ δεκ είπακ ηδ δοκαηυηδηα πνμζακαημθζζιμφ ηάης 

απυ ζοκεήηεξ ιάπδξ. Καηά ηδ θάζδ ηδξ ηαηάθδρδξ επενζηχκ εέζεςκ ηαζ ηδξ 

ηαημπφνςζήξ ημοξ απυ ηζξ θίθζεξ δοκάιεζξ, πανείπακ μδδβίεξ ηαζ εκημθέξ.  

 

 Ζ Αενμπμνία Γίςλδξ, είπε ςξ απμζημθή κα ακαηνέρεζ ηδκ επενζηή 

αενμπμνζηή ηονζανπία ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ ηαζ ζηαδζαηά κα απμηηήζεζ 

αενμπμνζηή οπενμπή. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ ηςκ ζηναηεοιάηςκ, 

εηηεθμφζακ πενζπμθίεξ ζημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε ζημπυ ηδκ 

απυηηδζδ αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ημπζηά ηαζ πνμκζηά ηαζ ειπθέημκηακ 

ζοπκά ζε αενμιαπίεξ ιε ημοξ Γενιακμφξ δζχηηεξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ 

αενμπμνζηή ηονζανπία πμο επζηεφπεδηε ιε ηδ ιαγζηή πνήζδ ηςκ αενμπθάκςκ 

ζε υθμ ημ ιέηςπμ Γεοβεθή – Νυηζα ζηδ ιάπδ ημο ηνα, ιε ηδκ πενζπμθία 
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ηνζχκ μιάδςκ αενμζηαθχκ ζε δζαθμνεηζηά φρδ (1.500-3.000, 3.000-4.500 

ηαζ 4.500-6.000 ιέηνα). Δπίζδξ, πνμζηάηεοακ ηα θίθζα αενμζηάθδ πμο 

επζπεζνμφζακ εκηυξ ημο επενζημφ εδάθμοξ, εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ 

δεκ έπακακ ηδκ εοηαζνία κα εηηεθμφκ αμθέξ πμθοαυθμο ηαηά επενζηχκ 

παναηςιάηςκ. 

 

 Ζ ζοιιαπζηή αενμπμνζηή οπενμπή αλζμπμζήεδηε ηαζ ιε ημθιδνέξ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ζημ επενζηυ έδαθμξ, πμο 

επεηηάεδηακ ζε πμθθμφξ ζζδδνμδνμιζημφξ ζηαειμφξ ηαζ ημιείξ 

εκδζαθένμκημξ, επζηνέπμκηαξ ηδκ επζηαζνμπμίδζδ ηςκ επζηεθζηχκ πανηχκ. 

Μαγζημί αμιαανδζζιμί ηςκ επενζηχκ εέζεςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε πμθοαμθζζιυ 

ημοξ, ήηακ δ κέα ηαηηζηή πνήζδ ηςκ αενμπθάκςκ αμιαανδζζιμφ, ηαηά ηςκ 

επενζηχκ αενμδνμιίςκ ηαζ ζοβημζκςκζαηχκ ηυιαςκ απυ υπμο εα δζενπυηακ 

μζ επενζηέξ δοκάιεζξ, πμο ελεθίζζμκηακ ζε επζεέζεζξ ηαηά ηςκ ζηναηεοιάηςκ. 

Δλαζηίαξ ηςκ ζμαανχκ απςθεζχκ απυ ηδκ επενζηή αενάιοκα, δ οιιαπζηή 

Αενμπμνία απαβυνεοζε ηδ ιειμκςιέκδ δνάζδ αενμπθάκςκ αμιαανδζζιμφ 

ηαζ ακαβκςνίζεςξ. Μεηά ηδ ζφκαρδ ακαηςπήξ απυ ηδ Βμοθβανία, ηα 

εθθδκζηά αενμπθάκα εηηεθμφζακ ηαζ απμζημθέξ ιεηαθμνέξ ηαποδνμιείμο.  

 

 Γοζηοπχξ, ζε δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ απμδείπηδηε υηζ ημ οιιαπζηυ 

Δπζηεθείμ είπε άβκμζα ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ Αενμπμνίαξ, ηαεχξ γδημφζε ηδκ 

εηηέθεζδ άζημπςκ ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ επζηίκδοκςκ 

απμζημθχκ. 

 

 Σέθμξ, πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ δ ακηζαενμπμνζηή άιοκα ηαηέζηδ 

πμθφ ζζπονή, ζδζαίηενα βφνς απυ κεοναθβζημφξ ζηυπμοξ, πνμηαθχκηαξ 

ζμαανέξ γδιζέξ ζηα αενμπθάκα έςξ ηαζ ηδκ ηαηάννζρή ημοξ, ηναοιαηζζιυ ή 

ηαζ ημ εάκαημ ηςκ πθδνςιάηςκ αένμξ. Δπίζδξ, θυβς ηςκ ιαγζηχκ 

αμιαανδζζιχκ ηαηά πυθεςκ ηδκ πενίμδμ εηείκδ, εθήθεδζακ ιέηνα παεδηζηήξ 

αενάιοκαξ ζηδκ Αεήκα ηαζ ημκ Πεζναζά.  
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 Οζ πμθειζηέξ απμζημθέξ πμο εηηέθεζακ μζ Δθθδκζηέξ Μμίνεξ ηδξ 

ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ μζ χνεξ πηήζεςκ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά 

ζημκ ηάηςεζ πίκαηα365: 

 

ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ 

ΔΗΓΟ ΑΠΟΣΟΛΖ/ ΧΡΔ 

ΑΝΑ ΜΟΗΡΑ 

531/Ώξεο 532/Ώξεο 533/Ώξεο 534/Ώξεο 

φκδεζιμξ Πεγζημφ  110:20 8:45  

Ακαβκςνίζεζξ Ѵ 127:55 21:50  

Φςημβναθζηέξ ακαβκςνίζεζξ  140:34 47:30  

Δπζηδνήζεζξ ημιέα  23:10 94:25  

Δπζεέζεζξ ηαηά επενζηχκ 

αενμπθάκςκ 

 4:30 1:40  

Βμιαανδζζιμί  5:30   

Κακμκζζιυξ πονμαμθζημφ Ѵ 188:57   

Πενζπμθίεξ Ѵ 110:35 
51:50 

 

Τπεναζπίζεζξ αενμπθάκςκ  248:32  

Σαλίδζα, εηπαίδεοζδ, δμηζιέξ, 

ηαποδνμιείμ ηηθ 

 104 50:50  

Δπζηήνδζδ επενζημφ 

πονμαμθζημφ 

 23:40   

οκμδεία αενμπθάκςκ 

ακαβκχνζζδξ 

Ѵ    

Πμθοαμθζζιμφξ  Ѵ    

Αενμιαπίεξ Ѵ    

ΤΝΟΛΟ  1087:43 276:50  

εκεέσζε: Ζ 531 ηαηέννζρε 11 επενζηά αενμπθάκα ηαζ έκα δέζιζμ αενυζηαημ 

ηδξ Υμφιαξ.  

 

 ηδ Ναοηζηή Δπζεεχνδζδ 366  ακαθένεηαζ υηζ ημ Ναοηζηυ Αενμπμνζηυ 

χια, ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Πνμζςνζκήξ Κοαένκδζδξ ηδξ Δεκζηήξ 

                                                
365

 Βνμκηάηδξ, η.13, ζ. 91-93. 
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Αιφκδξ υζμ ηαζ ιεηέπεζηα ςξ Τπμονβείμ Ναοηζηχκ, πνμζέθενε ηζξ ηάηςεζ 

οπδνεζίεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α‟ Παβημζιίμο Πμθέιμο:  

 

 «ΦΑΚΔΛΛΟ Β΄  

 Αεξνπνξηθόλ ώκα:  

 Πεηνκεραλαί 92, 

 Ηπηάκελνλ, Σερληθόλ, Βνεζεηηθόλ πξνζσπηθόλ: 1020,  

 Μαζεηεπόκελνη ηπηακέλνπ θαη ηερληθνύ: 148,  

 Φνλεπζέληεο αμησκαηηθνί, ππαμησκαηηθνί θαη λαύηαη: 16.  

 κήλνο 1νλ (Θάζνπ): Πνιεκηθαί ελέξγεηαη από ηξπκόλνο εηο 

Γθηνπκνπιηδίλαλ. Δξξίθζεζαλ 1000 πεξίπνπ βόκβαη εηο ερζξηθά αεξνδξόκηα 

θαη θαηαζθελώζεηο. Δθνλεύζεζαλ 70% εθ ηνπ Διιεληθνύ πξνζσπηθνύ.  

 κήλνο 2νλ (Μνύδξνπ): Δμεηέιεζε πεξί ηαο 150  ζαιάζζηαο 

πεξηπνιίαο. Έξξηςε πιένλ ησλ 100 βνκβώλ επί ερζξηθνύ εδάθνπο.  

 κήλνο 3νλ (Μπηηιήλεο): Δμεηέιεζελ αληρλεύζεηο θαη βνκβαξδηζκνύο.  

 κήλνο 4νλ (ηαπξόο Υαιθηδηθήο): Δμεηέιεζελ αληρλεύζεηο θαη 

βνκβαξδηζκνύο.  

 πλεξγεία Μνύδξνπ: Αλεθσδίαζαλ δη' αεξνπνξηθώλ κεραλώλ ηελ 

Ναπηηθήλ αεξνπνξηθήλ ππεξεζίαλ δη' επηζθεπήο ηνπ ζπλόινπ ησλ 

βεβιακκέλσλ Βξεηηαληθώλ κεραλώλ θαη επηζθεπήο ησλ ινηπώλ». 

 

 ζμκ αθμνά ημ εθθδκζηυ πνμζςπζηυ ηδξ Αενμπμνίαξ πμο ζοιιεηείπε 

ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ ημο Α‟ Παβημζιίμο Πμθέιμο, εα αλζμπμζδεεί 

ηαηάθθδθα ηαηά ηδ Μζηναζζαηζηή εηζηναηεία. Ζ ζοιιεημπή ηςκ αενμπμνζηχκ 

ιαξ δοκάιεςκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαηέδεζλακ ηδ πνδζζιυηδηά ημοξ βζα ηδκ 

επζηοπή δζελαβςβή ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

 

  

                                                                                                                                       
366

 ΓΔΝ Β΄, «Δθθδκζηυκ Ναοηζηυκ», Ναπηηθή Δπηζεώξεζηο, Ηακμοάνζμξ - Φεανμοάνζμξ 1919, ζ. 
3-4. 



171 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΔΡΟΠΛΑΝΧΝ ΣΖ 

ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ 

 

 Ζ θαηΪζηαζε ηεο Αεξνπνξέαο από ηε ιάμε ηνπ Α΄ 

Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ Ϋσο ηελ Ϋλαξμε ησλ επηρεηξάζεσλ ζηε 

ΜηθξΪ Αζέα. 

 Πνζκ ηδ ζοκεδημθυβδζδ ηδξ Σμονηίαξ, δ 531 Μμίνα ιεηαηζκήεδηε απυ 

ηδ Γμνβυπδ ζηδ Θεζζαθμκίηδ βζα κα ιεηαθενεεί αηημπθμσηχξ ζηδ Ακαημθζηή 

Θνάηδ ηαζ κα θάαεζ ιένμξ ζηζξ ζπεδζαγυιεκεξ επζπεζνήζεζξ ηαηά ηδξ Σμονηίαξ. 

Ζ ιεηαζηάειεοζή ηδξ ακααθήεδηε θυβς ηδξ ακαηςπήξ ιε ηδκ Σμονηία ηαζ 

πανέιεζκε ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Μίηναξ ιέπνζ ημ Φεανμοάνζμ ημο 1919, μπυηε 

δζαθφεδηε ηαζ ημ οθζηυ ηδξ παναδυεδηε ζηδκ 534 Μμίνα, πμο εα θάιαακε 

ιένμξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ζηδκ Οοηνακία. Ζ 532 πανέιεζκε ζημ αενμδνυιζμ ημο 

Oudovo ιέπνζ ημ Μάνηζμ ημο 1919, ζηδ ζοκέπεζα ιεηαζηάειεοζε ζηδ Γνάια 

ιέπνζ ημ Μάζμ ημο 1920 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ (Γεδεαβάηξ) 

βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηναημφ ζηδ Θνάηδ. Ζ 533 Μμίνα 

πανέιεζκε ζημ Γδιδηνίηζζ (δζαιζά) εννχκ ιέπνζ ηδ 17δ Γεηειανίμο 1918, 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηαηζκήεδηε ζημ Γμοδί, βζα κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ Γαθθζηυ 

Αενμπμνζηυ Απυζπαζια πμο εα απμπςνμφζε. Μενζημφξ ιήκεξ ανβυηενα 

(Απνίθζμξ 1919) έκα αενμπμνζηυ απυζπαζια ιεηαηζκήεδηε ζηδ Θεζζαθμκίηδ 

ιε έδνα ημ Λειπέη, βζα κα οπμζηδνίλεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζηδ Θνάηδ. Δηεί 

εηηέθεζε δζάθμνεξ απμζημθέξ (εηπαζδεοηζηέξ, ζοκδέζιμο ιε ημ πεγζηυ, 

ηαποδνμιείμο 367 , η.ά.), υιςξ ζηα ιέζα Ημοκίμο θυβς ηςκ επζηαηηζηχκ 

ακαβηχκ ιεηαζηάειεοζε ζηδ ιφνκδ πμο είπακ ήδδ λεηζκήζεζ μζ ζηναηζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. ηζξ ανπέξ επηειανίμο, δ 533 Μμίνα ιεηαζηάειεοζε ζηδ 

ιφνκδ ηαζ εκχεδηε ιε ημ αενμπμνζηυ απυζπαζια, πμο ήδδ ανζζηυηακ εηεί. 

ημ Γμοδί πανέιεζκε έκα ιζηνυ αενμπμνζηυ απυζπαζια ιε ζηαεενή δφκαιδ 

ιέζςκ ηαζ πνμζςπζημφ, ημ μπμίμ ηεθζηά δζαθφεδηε ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηαζ ηα 

ιέζα πμο είπε δζαηέεδηακ ζηζξ άθθεξ Μμίνεξ. Ζ 534 Μμίνα, ζοβηνμηήεδηε ημκ 

                                                
367

 Μεηεηπαζδεφηδηακ ζηα Bregeuet 14. ε απμζημθή ηαποδνμιείμο ιεηαθένεδηε δ εκημθή 
ημο οπανπδβμφ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο ανήβζακκδ πνμξ ημκ ακηζζοκηαβιαηάνπδ ημο IV 
Δπζηεθζημφ Γναθείμο ηδξ Ηδξ Μενανπίαξ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ ιφνκδξ. Βνμκηάηδξ, 
Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 94-95. 
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Οηηχανζμ ημο 1918 βζα κα ακαθάαεζ απμζημθέξ ηαηά ηδξ Σμονηίαξ, ιε έδνα ημ 

Λειπέη οπυ βαθθζηή δζμίηδζδ. Λυβς ηδξ ζοκεδημθυβδζδξ ηδξ Σμονηίαξ δεκ 

πήνε ιένμξ ζε επζπεζνήζεζξ ηαζ απμθαζίζηδηε δ ιεηαηίκδζή ηδξ ζηδκ 

Οδδζζυ, πςνίξ αενμπθάκα, ηα μπμία εα ηα πνμιδεεουηακ απυ ημκ Γαθθζηυ 

νπμ. Δηεί έθηαζακ ζηζξ 13 Μανηίμο 1919, υιςξ θυβς ηδξ ζοιιαπζηήξ 

οπμπχνδζδξ έθοβακ μοζζαζηζηά άπναηημζ θίβεξ ιένεξ ιεηά. Μεηαζηάειεοζακ 

ιέζς Κςκζηακηζκμφπμθδξ (πανέιεζκακ 17 διένεξ) ιεηά απυ ηέζζενεζξ 

διένεξ ηαλζδζμφ ζημ Γαθάηζζ ηδξ Ρμοιακίαξ ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζε 

πνυπεζνμοξ ζηαφθμοξ ηςκ νμοιακζηχκ ζηναηχκςκ. Απυ εηεί εηηεθμφζακ 

ιυκμ εηπαζδεοηζηέξ πηήζεζξ ηαζ ζηζξ ανπέξ Ημοθίμο πήνακ εκημθή ιεηαηίκδζδξ 

ζηδ Μζηνά Αζία. ηδκ πμνεία, ημοξ γδηήεδηε κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ζηδκ Ακαημθζηή Θνάηδ, οπυ εθθδκζηή πθέμκ δζμίηδζδ. Ανβυηενα, 

ιεηαζηάειεοζε ζηδ ιφνκδ. Πανάθθδθα, δ Έιπεδμξ Μμίνα Αενμπθάκςκ πμο 

ιεημκμιάζηδηε ζε νπμ Αενμπμνίαξ, εβηαηαζηάεδηε ζημ έδεξ, 

παναθαιαάκμκηαξ αενμπμνζηυ οθζηυ απυ ημ Γαθθζηυ Αενμπμνζηυ νπμ. ηδ 

ζοκέπεζα ιεηαθένεδηε ζηδκ Μίηνα ηαζ ακέθααε ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ 

αενμπθάκςκ ζε υθα ηα επίπεδα, ηαηαθένκμκηαξ ιάθζζηα κα ακαηαηαζηεοάζεζ 

απυ άπνδζηα οθζηά ηέζζενα κέα ιαπδηζηά 368. 

 Πανάθθδθα, δ Ναοηζηή Αενμπμνία, είπε οπμαάθεζ ζημ αββθζηυ 

Ναοανπείμ εζζήβδζδ ζοιιεημπήξ δφμ ζιδκχκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζηδκ Οοηνακία, δ μπμία υιςξ δεκ έβζκε δεηηή απυ ημοξ 

Άββθμοξ. Έηζζ, ιεηά ηδκ ακαηςπή ημο Μμφδνμο, δ Ναοηζηή Αενμπμνία είπε 

ηαηακειδεεί ζημ Μμφδνμ, υπμο ηδξ είπε παναπςνδεεί ιεβάθδ πμζυηδηα 

αενμπμνζημφ οθζημφ, ζηδ Βάζδ Παθαζμφ Φαθήνμο ηαζ ηδκ Αενμπμνζηή Βάζδ 

Γεηεθείαξ, ζηδκ μπμία ζοβηεκηνχεδηακ ιέπνζ ημκ Απνίθζμ ημο 1919 έκα 

ζιήκμξ αμιαανδζζηζηχκ DH-9 ηαζ έκα ζιήκμξ αενμπθάκςκ δίςλδξ Sopwtih 

Camel 369 . Αενμπθάκα ηαζ αενμπυνμζ πανέιεζκακ ζηδκ Λήικμ ιέπνζ ημκ 

Φεανμοάνζμ ημο 1919 βζα κα ζοκεπίζμοκ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα επέζηνερακ ηαζ αοημί ζηδκ Αεήκα αηιμπθμσηχξ. Ζ δφκαιδ ηςκ 

αενμπθάκςκ ήηακ 15 ηφπμο Sopwith Camel ηαζ μηηχ ακαβκχνζζδξ – 

αμιαανδζζιμφ ηφπςκ DH-4 ηαζ DH-9. ημ Μμφδνμ πανέιεζκακ ηέζζενα 

                                                
368

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 7-11. ηαζ Βνμκηάηδξ, «Ηζημνία ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ», Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζηο, Ημφκζμξ – Ημφθζμξ, η. 15, ζ. 90-91. 
369

 Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο, ζ. 101. 
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οδνμπθάκα ακαβκςνίζεςξ ιε ημ ακάθμβμ πνμζςπζηυ, οπυ ημ ζδιαζμθυνμ 

Γέζπμηα, εκχ ηέζζενα DH-9 ιεηαηζκήεδηακ ζημ αενμδνυιζμ Σαημΐμο 

εηηεθχκηαξ πηήζδ καοηζθίαξ370.  

 Ζ πνμζπάεεζα ακαδζμνβάκςζδξ ημο πθμο είπε ήδδ λεηζκήζεζ απυ ημ 

1917, ιε ημοξ Denain, Εάκκα ηαζ Πακαβζχημο, μ μπμίμξ είπε ακαθάαεζ ηδ 

δζεφεοκζδ ημο Δπζηεθζημφ Σιήιαημξ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ 

(ΝΑΤ) ιε απχηενμ ζηυπμ ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ δφμ Αενμπμνζχκ, πςνίξ υιςξ 

απμηέθεζια. Έηζζ, μ Πακαβζχημο αζηήεδηε ηδκ επζζηνμθή ημο ζημ Πμθειζηυ 

Ναοηζηυ 371 . Απυ ημ Φεανμοάνζμ ημο 1919 ηδ δζμίηδζδ είπε ακαθάαεζ μ 

πθμίανπμξ Πακάξ ηαζ ημκ Απνίθζμ μ πθμίανπμξ Αεακαζίμο. μαανέξ 

δζαθςκίεξ εηδδθχεδηακ ςξ πνμξ ηδ δζμίηδζδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ημο 

χιαημξ, ηδκ πενίμδμ πμο είπε ακάβηδ ηδκ ανςβή ηδξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ζηδ 

ιφνκδ372. 

 Σδκ ίδζα πενίμδμ, δ Γαθθζηή ηναηζςηζηή Απμζημθή ζηδκ Αεήκα, ιε ημ 

ηαβιαηάνπδ Gallet ηδξ Αενμπμνίαξ, λεηίκδζε ηδκ μνβάκςζδ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Μεηεςνμθμβζηήξ Τπδνεζίαξ, απυ ημ επηέιανζμ ημο 1918373. 

 Ζ Πμθειζηή Αενμπμνία, δζέεεηε ηέζζενεζξ Πμθειζηέξ Μμίνεξ ηδξ 

ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ ηέζζενεζξ ηδξ Ναοηζηήξ, ζοκμθζηήξ δφκαιδξ 

εηαηυκ είημζζ πενίπμο αενμπθάκςκ, εαδμιήκηα ηαζ πεκήκηα ακηίζημζπα, 

οπμθείιιαηα ηδξ ζοιιαπζηήξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ, ηα μπμία 

                                                
370

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 83-85. Σμ έκα εηηέθεζε ακαβηαζηζηή 
πνμζβείςζδ ζηδκ Δφαμζα, ιε πεζνζζηή ημκ Παπαβεςνβίμο. 
371

 Ο.π. ηαζ Παθμφιπδξ, Απ’ ηα πειάγε… ζηνπο αηζέξεο, ζ. 101. 
372

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 95-96 ηαζ 101-102. Τπήνπε αδοκαιία 
ζοκενβαζίαξ ημο πθμζάνπμο Αεακαζίμο ιε ημκ οπμπθμίανπμ Πακαβζχημο, ηαεχξ μ πνχημξ 
ήηακ ανκδηζηυξ απέκακηζ ζημ πνμζςπζηυ ηαζ ημ ένβμ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ δε βκχνζγε 
ηίπμηε ζπεηζηά ιε ηδκ αενμπμνζηή εηπαίδεοζδ. Έηζζ, βζα θυβμοξ ελμζημκυιδζδξ ηαοζίιςκ, 
δζέηαζζε ημ πνμζςπζηυ κα ίπηαηαζ ιε DH-9, πςνίξ κα έπεζ πνμδβδεεί πνυηενδ εηπαίδεοζή 
ημοξ. Αοηυ μδήβδζε ζε αενμπμνζηά δοζηοπήιαηα, ιε εφιαηα ημοξ Θεμπάνδ, 
Παπακζημθυπμοθμ, ηαζ ημ αανφηαημ ηναοιαηζζιυ ηςκ Αββεθμπμφθμο ηαζ Φαθημκάηδ. Λυβς 
ηδξ ακηίεεζδξ ηαζ ημο Άββθμο Ναοάνπμο J. Clifton Brown ιε ημκ Αεακαζίμο, μ ιεκ πνχημξ 
έθοβε βζα ηδκ Αββθία ζηζξ 21 Οηηςανίμο 1919 ηαζ ηεθζηά μ Αεακαζίμο ακηζηαηαζηάεδηε απυ 
ημκ πθμίανπμ Παπαγαθεζνυπμοθμ. 
373

 Ονβάκςζε ζηαειυ αηιμζθαζνμαμθίζεςκ ακέιμο ζημ Αζηενμζημπείμ Αεδκχκ, ιε ηδκ 
αμήεεζα δφμ εθέδνςκ Γάθθςκ οπαλζςιαηζηχκ, πμο ήηακ ηαεδβδηέξ Φοζζηήξ. Σμ πνχημ 
αενυζηαημ βζα ηδκ ελενεφκδζδ ηδξ ακχηενδξ αηιυζθαζναξ, αθέεδηε ζηζξ 18 επηειανίμο 
1918 απυ ημ θυθμ ημο Αζηενμζημπείμο. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 92-
93. 
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παναπςνήεδηακ ζηδκ Δθθάδα ιε ακάθμβμ μζημκμιζηυ ακηίηζιμ 374 . Σα 

αενμπθάκα αοηά ήηακ δζαθυνςκ ηφπςκ375 ηαζ απμηέθεζακ ηδ αάζδ βζα ηδκ 

ακαδζμνβάκςζδ ηςκ Μμζνχκ. Βέααζα, πμθθά απυ αοηά ήηακ πανςπδιέκα ηαζ 

πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ ακηαθθαηηζηά βζα ηδκ επζζηεοή ηςκ εκ εκενβεία 

αενμπθάκςκ, απυ ημοξ ηεπκζημφξ ηςκ Μμζνχκ ηαζ απυ ημκ νπμ Αενμπμνίαξ. 

Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, ηθήεδηακ ηναηζςηζηή ηαζ Ναοηζηή Αενμπμνία, κα 

θάαμοκ ιένμξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ζηδκ Μζηνά Αζία.  

ΜεηΪβαζε ησλ αεξνπνξηθώλ δπλΪκεσλ ζηε ΜηθξΪ Αζέα – 

Έλαξμε επηρεηξεζηαθάο δξΪζεο 

 ηζξ 2 Μαΐμο 1919, διένα ηαηάθδρδξ ηδξ ιφνκδξ απυ ηα Δθθδκζηά 

ηναηεφιαηα, πνμζβεζχεδηε ημ πνχημ εθθδκζηυ αενμζηάθμξ ζημ 

αενμδνυιζμο «Παναδείζμο» ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ376 . Σνεζξ διένεξ ανβυηενα, 

πνμζβεζχεδηακ ζημ ίδζμ αενμδνυιζμ άθθα πέκηε αενμπθάκα απυ ημ Σαηυζ ηαζ 

ζηζξ 18 Μαΐμο άθθα ηνία απυ ημ αενμδνυιζμ ημο Μμφδνμο, ηα μπμία 

πνμζβεζχεδηακ ζημ αενμδνυιζμ Καγαιίν, πμο ήηακ ηαηαθθδθυηενμ βζα 

ακάθδρδ πμθειζηήξ δνάζδξ 377 . Αιέζςξ δζαηάπεδηακ κα εηηεθέζμοκ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ 

πενζμπή ημο Ασδζκίμο, πμο είπε πέζεζ ζηα πένζα ημο επενμφ. Πνάβιαηζ, ηνία 

πθδνχιαηα 378 , ιε αενμζηάθδ DH-9 επζπείνδζακ ηαηά ηςκ επενζηχκ 

δοκάιεςκ ζημ Ασδίκζ – Οιμονθμφ – Ναγθή. Απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ζοκεπίζηδηακ ιε ηα ίδζα πθδνχιαηα ηαζ ηδκ επμιέκδ ιένα ηαζ 

ιέπνζ ηδξ ακαηαηάθδρδξ ημο Ασδζκίμο ηαζ ηδξ απχεδζδξ ημο επενμφ πνμξ ημ 

Νηεκζγθή. Δπίζδξ, πναβιαημπμζμφκηακ ηαεδιενζκά πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ 

πνμξ ηζξ πενζμπέξ Αδναιφηηζμ, Ηανζκηί, Πένβαιμ, υια, Αλάνζ, αθζπθή έςξ 

                                                
374

 Σα αενμπθάκα πμο παναδυεδηακ απυ ημοξ Γάθθμοξ αβμνάζηδηακ ζε ορδθή ηζιή ηαζ ήηακ 
πμθοιεηαπεζνζζιέκα. Ζ δφκαιή ημοξ ήηακ πενίπμο 50, εη ηςκ μπμίςκ ιυκμ ηα Breguet 14 
ήηακ μοζζαζηζηά αλζμπμζήζζια βζα πμθειζηέξ απμζημθέξ. Δπίζδξ, αβμνάζηδηακ άθθα 10 
ηαζκμφνβζα απυ ηδ Γαθθία. Ακάθμβδ ήηακ ηαζ δ δφκαιδ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ. 
Οζημκμιάημξ Π., ζ. 29-30. 
375

 Κονίςξ Breguet 14, Spad, DH-4, DH-9 ηαζ Sopwith Camel. ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 13. 
376

 Πθήνςια ήηακ μ ζδιαζμθυνμξ Πακηέθμβθμο ιε παναηδνδηή ημ ζδιαζμθυνμ Πζενίδδ. 
Δίπακ απμβεζςεεί απυ ημ ζοιιαπζηυ αενμδνυιζμ ηδξ Λήικμο. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 96. 
377

 Σα αενμπθάκα απυ ημ Σαηυζ είπακ ςξ δζμζηδηή ημκ ακεοπμπθμίανπμ Κςκζηακηίκμο ηαζ ηα 
Sopwith fighter απυ ημ Μμφδνμ ανπδβυ ημκ Θεμδςναηυπμοθμ. Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 96-97 ηαζ ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 14. 
378

 Θεμδςναηυπμοθμξ – Σζζνζβζχηδξ, Κςκζηακηίκμο – ημοθυπμοθμξ ηαζ Νηυηαξ – 
Υνζζημδμφθμο. 
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Φζθαδέθθεζα379. ηζξ 10 Ημοθίμο 1919, αθίπεδηακ απυ ημκ Πεζναζά ηαζ άθθμζ 17 

αενμπυνμζ ηδξ ΝΑΤ ιε 15 ηαηαδζςηηζηά αενμπθάκα Sopwith Camel 1F.1. ηαζ 

ακάθμβμ οπμζηδνζηηζηυ πνμζςπζηυ Έηζζ, ιεηά ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Πνμφζαξ, 

ζοβηνμηήεδηε δ Ναοηζηή Αενμπμνζηή Μμίνα ιφνκδξ (ΝΑΜ) ζημ βενιακζηυ 

αενμδνυιζμ Καγαιίν ηδξ ιφνκδξ ηαζ δ δζμίηδζή ηδξ ακαηέεδηε ζημ Άββθμ 

πθςηάνπδ Gomewell. Ζ Μμίνα, ιεηά ηδ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ αηιμπθμσηχξ 

αθζπεέκηςκ αενμπθάκςκ ανζειμφζε 25 αενμζηάθδ (10 Airco De Havilland 

DH9 380 ). Ζ ΝΑΜ δδιζμφνβδζε Πνμηεπςνδιέκα ιήκδ Μεηχπμο 

ιεηαζηαειεφμκηαξ ζοκεπχξ, αημθμοεχκηαξ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο ηναημφ 

Ξδνάξ 381 . Σμκ επηέιανζμ δ ΝΑΜ δδιζμφνβδζε δφμ ιυκζια ηαζ δφμ 

αμδεδηζηά αενμδνυιζα382. 

 ηζξ 14 Ημοκίμο, ακαπχνδζακ απυ ημ Λειπέη οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο 

ακεοπμθμπαβμφ Ηςακκίδδ, ιε εκδζάιεζμ ζηαειυ ηδκ Αθελακδνμφπμθδ 

(Γεδεαβάηξ), ηνία αενμπθάκα Bregeut 14 A2/B2 ηδξ 533 Μμίναξ Αενμπθάκςκ 

ηα μπμία αθίπεδηακ ζημ αενμδνυιζμ «Παναδείζμο», ηδκ επμιέκδ διένα, 

μπυηε δ Μμίνα οπήπεδ επζπεζνδζζαηά ζημ Γεκζηυ ηναηδβείμ. ηζξ 16 Ημοκίμο 

ακέθααακ δνάζδ, εηηεθχκηαξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβναθίζεζξ 

ζηζξ πενζμπέξ Μαίακδνμ ηαζ Οδειήζζμ. ε ακαβκςνζζηζηή απμζημθή 383 , 

δζαπζζηχεδηε υηζ μζ Σζέηεξ ηαηέθεοβακ ιεηά ηζξ επζδνμιέξ ημοξ ζηδκ Ηηαθζηή 

Εχκδ 384 . Ζ δνάζδ ημο Απμζπάζιαημξ δζήνηδζε πενίπμο ηνεζξ ιήκεξ, 

εηηεθχκηαξ ιέπνζ ηδ 2α επηειανίμο 1919, 70 απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, 

αμιαανδζζιμφ ηαζ πμθοαμθζζιμφ, ηαποδνμιείμο ηαζ 15 αενμθςημβναθίζεζξ, 

ιε απχθεζα έκα αενμζηάθμξ Bregeut 14 A2/B2. Συηε, ιεηαζηάειεοζε υθδ δ 

533 ζημ αενμδνυιζμ «Παναδείζμο», ιε δζμζηδηή ημ θμπαβυ Θεμδςνυπμοθμ 

Γδιήηνζμ, υιςξ θυβς ηδξ επίηεολδξ ηςκ ΑΝΚ πμο ιαξ είπακ μνίζεζ μζ 
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 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 96-97. 
380

 Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ ηδκ πηήζδ ηςκ Παπαβεςνβίμο ηαζ Νηυηα ιε αενμπθάκμ DH-4 ηαζ 
ημκ ηναοιαηζζιυ ημοξ απυ επενζηυ πμθοαυθμ. Δπμιέκςξ, εκδέπεηαζ ζηδ δφκαιδ ηςκ DH-9 κα 
ζοιπενζθαιαάκμκηακ ηαζ αοηυξ μ ηφπμξ αενμζηάθμοξ. Ο.π. 
381

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 17. 
382

 Μυκζια ζημ εαδίηζμσ ηαζ Ασδίκδ ηαζ αμδεδηζηά ζηδκ Μαβκδζία ηαζ ηδκ Πένβαιμ. Σμ 
αενμδνυιζμ Ασδζκίμο ηαηέζηδ ημ ηφνζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επζπεζνήζεςκ ιέπνζ ηδκ άκμζλδ 
ημο 1920. ηδ ζοκέπεζα, ημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ιεηαημπίζηδηε ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ ηα 
αενμδνυιζα Καγαιίν, Πενβάιμο ηαζ Μαβκδζίαξ. 
383

 Πθήνςια Υαηγδηαιάνδξ – αμνχκμξ. 
384

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 98-99. 
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φιιαπμζ, μζ επζπεζνδζζαηέξ απμζημθέξ δζαηυπδηακ ιέπνζ ηδκ 9δ Ημοκίμο 

1920. 

 Ζ δνάζδ ηδξ Αενμπμνίαξ είπε πενζμνζζηεί ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ 

ηαοζίιςκ, πμο μθεζθυηακ ζε βναθεζμηναηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμνήβδζή ημοξ απυ 

ηδκ Ακχηαηδ Βνεηακζηή Γζμίηδζδ. Πνμζςνζκή θφζδ, απμηέθεζε δ ηοπαία 

ακαηάθορδ ημκ Ημφθζμ ημο 1919, ιζαξ οπυβεζαξ δελαιεκήξ αενμπμνζημφ 

ηαοζίιμο ηαζ ιζαξ απμεήηδξ πονμιαπζηχκ επζηνέπμκηαξ ηδ ζοκέπζζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ385. 

 ηζξ 18 Νμειανίμο 1919, δ Ναοηζηή Μμίνα εηηεθμφζε απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ζε ιεβάθδ αηηίκα ηαζ αάεμξ, πένακ ηδξ μνζζεείζαξ απυ ημοξ 

οιιάπμοξ Εχκδ. Αενμπθάκμ ηδξ Μμίναξ, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ δζαηαβήξ 

πνμζβεζχεδηε ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Πενβάιμο, πνμηεζιέκμο κα ζοκενβαζεεί 

ιε ηδ Μενανπία Ανπζπεθάβμοξ, εηηεθχκηαξ ακαβκςνζζηζηή ηεηνάςνδ πηήζδ. 

Σμ ίδζμ απυβεοια ιεηέθενε ημ δζμζηδηή ημο οκηάβιαημξ Δογχκςκ 5/42 ζηδ 

Μαβκδζία ηαζ έθααε ιένμξ ηδκ επμιέκδ ιένα ζε απμζημθέξ πμο γδηήεδηακ 

ηαηά ηδ ιεβάθδ κζηδθυνα επίεεζδ ημο οκηάβιαημξ386. 

 ηζξ 20δ Γεηειανίμο 1919 μνβακχεδηε δ Γζεφεοκζδ Αενμπμνζηήξ 

Τπδνεζίαξ ηναηζάξ (ΓΑΤ), πμο εκζςιάηςζε υθεξ ηζξ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ 

ζηδκ Μ. Αζία. Δπζπθέμκ, μζ Μμίνεξ 532, 533 ηαζ 534 ιεημκμιάζηδηακ ζε Α΄, 

Β΄ (ζημ Καγαιίν) ηαζ Γ΄ (ζηδκ Πάκμνιμ) Μμίνεξ Αενμπθάκςκ ακηίζημζπα, ιε 

ηοπζηή δφκαιδ 8-12 αενμζηάθδ ηαεειζά387.  

 ηζξ ανπέξ Γεηειανίμο 1919, δ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ, οπυ ημκ 

Ηςακκίδδ, πνδζζιμπμίδζε αμδεδηζηά αενμδνυιζα ζημ Βασκηίν, Οδειήζζμ, 

Μαβκδζία ηαζ Πένβαιμ βζα ηδ ιεηαθμνά ημο επίζδιμο ηαποδνμιείμο απυ ημ 

Γεκζηυ ηναηδβείμ ηδξ ιφνκδξ ζηζξ Μμκάδεξ ημο ιεηχπμο. Δπίζδξ, 

εηηεθμφζε πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ζε υθμ ημ ιέηςπμ, εηηυξ 

απυ ημκ Σμιέα Ασδζκίμο, πμο ήηακ εοεφκδ ηδξ ΝΑΜ 388 . Με αοηέξ ηζξ 

απμζημθέξ ζοιπθδνχεδηακ μζ επζηεθζημί πάνηεξ ημο ιεηχπμο, εκχ πμθφηζιεξ 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 15-16. 
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 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 102-103. 
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 Με ηδκ οπ‟ ανζει. 94088/12-12-19 δζαηαβή. ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 20-21. 
388

 Βνμκηάηδξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζηο, η. 15, ζ. 103. 



177 
 

πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ, δζμπεηεουηακ 

ζημ Γεκζηυ ηναηδβείμ. Μέπνζ ημ ηέθμξ ημο 1919, δ Γ΄ Μμίνα είπε εηηεθέζεζ: 

ΔΗΓΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ (Ώξεο) 

Ακαβκςνίζεζξ ηναηζάξ 19:10΄ 

Φςημβναθζηέξ Ακαβκςνίζεζξ 10:25΄ 

Ακαβκςνίζεζξ Σμιέα 9:45΄ 

Βμιαανδζζιμί 4:15΄ 

Σαλίδζα Θεζζαθμκίηδ – ιφνκδ 26:05΄ 

Γμηζιαζηζηέξ πηήζεζξ 23:00΄ 

 

 Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ηδκ πενίμδμ εηείκδ, δ Δθθδκζηή Πμθειζηή 

Αενμπμνία απμθάιαακε ηονζανπία αένμξ, ηαεχξ μ ακηίπαθμξ δεκ είπε αηυιδ 

μνβακχζεζ ηδκ δζηή ημο αενμπμνζηή δφκαιδ. Πανά ημ βεβμκυξ αοηυ, οπήνλακ 

ανηεηά αενμπμνζηά δοζηοπήιαηα, πμο ζημίπζζακ ηδ γςή ζε Έθθδκεξ 

αενμπυνμοξ 389  ηαζ ημ ζμαανυ ηναοιαηζζιυ άθθςκ. Πανάθθδθα, 

ηαηαζηνάθδηε ζδιακηζηυ αενμπμνζηυ οθζηυ. 

 Σδκ 31δ Γεηειανίμο 1919 ιεηαθένεδηε αηημπθμσηχξ (οθζηυ ηαζ 

πνμζςπζηυ, πθδκ ηςκ ζπηαιέκςκ) απυ ηδκ Θεζζαθμκίηδ ζηδκ ιφνκδ δ 534 

(Γ΄) Μμίνα Αενμπθάκςκ 390  ηαζ έηζζ ανπέξ Φεανμοανίμο ημο 1920 ζηδκ 

ιφνκδ οπάνπμοκ μζ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμίνεξ ηαζ έκα ηθζιάηζμ ημο νπμο 

Θεζζαθμκίηδξ, πμο απμηέθεζακ ημκ Αενμπμνζηυ Σμιέα ιφνκδξ, πμο 

οπήπεδ ζημ Γεκζηυ ηναηδβείμ/Γζεφεοκζδ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ ηναηζάξ. 

‟ αοηήκ οπήπεδ επζπεζνδζζαηά δ ΝΑΜ, πμο απανηζγυηακ απυ δφμ 

ζημθίζημοξ αενμπθάκςκ ιε έδνα ημ Καγαιίν ηαζ ημ Υαθηά Μπμοκάν, υπμο 

οπήνπε μ ακηίζημζπμξ Ναοηζηυξ νπμξ. Ζ ηαηηζηή ελάνηδζδ ηςκ Μμζνχκ 

ακαηέεδηε ζηα μζηεία χιαηα ηναημφ, ζηα μπμία μζ Μμίνεξ οπήπεδζακ 
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 ημηχεδηακ μζ Ακηχκδξ Θεμπάνδξ, Λέςκ Μεθεηυπμοθμξ ηαζ Ηςάκκδξ Μεθεηυπμοθμξ ηαζ 
ηναοιαηίζηδηακ μ ζδιαζμθυνμξ Γ. Φαθημκάηδξ ηαζ μ Αββεθυπμοθμξ. Ο.π. ζ. 104-105. 
390

 Ο Βνμκηάηδξ ακαθένεζ υηζ ημ ζπηάιεκμ πνμζςπζηυ ηαεοζηένδζε κα ακαπςνήζεζ θυβς 
ηαηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. Σνμιενή εφεθθα πνμηάθεζε ζμαανέξ αθάαεξ ζηα αενμπθάκα ηαζ 
δ επζζηεοή ημοξ ηαεοζηένδζε ηδκ ακαπχνδζή ημοξ. Έηζζ, ζηζξ 20 Φεανμοανίμο ηνία Bregeut 
14 ηαζ έκα AR ακαπχνδζακ βζα ιφνκδ ιέζς Αθελακδνμφπμθδξ. ιςξ ημ AR ηνία πθι πνζκ 
ημ αενμδνυιζμ Γεδεαβάηξ (Αθελακδνμφπμθδξ), έπεζε θυβς έθθεζρδξ ηαοζίιςκ. ηδ ιφνκδ 
εβηαηαζηάεδηακ ζημ αενμδνυιζμ Καγαιίν ηαζ εθμδζάζηδηακ ιε δφμ επζπθέμκ αενμπθάκα 
Nieuport απυ ημκ Αενμπμνζηυ Σμιέα ιφνκδξ. Βνμκηάηδξ, μ.π. ζ. 106-107. 
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επζπεζνδζζαηά. Έηζζ, δ Α΄ Μμίνα (532) εα πανέιεκε ζηδ Γνάια βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδ Θνάηδ, δ Β΄ Μμίνα ιε έδνα ημ Καγαιίν εα 

οπμζηήνζγε ηζξ επζπεζνήζεζξ ζημκ Ακαημθζηυ ηαζ Γοηζηυ Σμιέα ημο Μεηχπμο 

ηαζ δ Γ΄ Μμίνα ιε έδνα ηδκ Πάκμνιμ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημο Βμνείμο 

οβηνμηήιαημξ ημο Μεηχπμο. Πανάθθδθα, δ ΝΑΜ ιε ηα Πνμηεπςνδιέκα 

ιήκδ ημο Μεηχπμο εα οπμζηήνζγακ ηζξ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμίνεξ391. 

 Σμκ Μάνηζμ ημο 1920, δ Ναοηζηή Αενμπμνία εθμδζάζηδηε ιε 40 

αενμπθάκα ηφπμο DH-9, εη ηςκ μπμίςκ ηνία ιεηαθένεδηακ ζηδκ ιφνκδ βζα 

ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηνζχκ παθαζχκ392. Μέπνζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημο ηαθμηαζνζμφ 

ημο 1920, μζ αενμπμνζηέξ απμζημθέξ πνμεημίιαζακ ημοξ Ηπηαιέκμοξ βζα ηζξ 

επζπεζνδζζαηέξ απμζημθέξ πμο εα ακαθάιαακακ, οπυ ζοκεήηεξ αενμπμνζηήξ 

ηονζανπίαξ, ηαεχξ ιμκαδζηή απεζθή ήηακ ηα θίβα επενζηά ακηζαενμπμνζηά 

πονά393. 

 Σμκ Φεανμοάνζμ ημο 1920, πναβιαημπμζήεδηε πνμέθαζδ ηςκ 

εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ απυ ηδκ Πνμφζα πνμξ Κμααθίηζα, απυ Οοζάη 

πνμξ Αθζυκ Καναπζζάν, ηδκ μπμία οπμζηήνζλακ μζ εθθδκζηέξ αενμπμνζηέξ 

δοκάιεζξ. Ο Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ ιφνκδξ πναβιαημπμίδζε 50 απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ημο επενζημφ ημιέα ηαζ ζε ανηεηυ αάεμξ βζα 

ηδ δζαπίζηςζδ ηςκ ηζκήζεςκ ημο ακηζπάθμο. Κονίςξ αοηέξ εηηεθέζηδηακ επ‟ 

ςθεθεία ηδξ ΥΗΗΗδξ Μενανπίαξ ζημκ Σμιέα Μαβκδζίαξ. ε αοηέξ εκημπίζηδηακ 

εέζεζξ επενζημφ απμζπάζιαημξ ηαζ βεκζηυηενα επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ 

ηζκήζεζξ ζηναηεοιάηςκ, μπδιάηςκ ηαζ αιαλμζημζπζχκ, επενζηέξ βναιιέξ ηαζ 

μπονςιαηζηά ένβα, εκχ θςημβναθήεδηακ μδζημί ηαζ ζζδδνμδνμιζημί άλμκεξ, 

πενζμπέξ εκδζαθένμκημξ, πμηάιζα, αηυιδ ηαζ πηήζεζξ νίρδξ αθθδθμβναθίαξ 

Σμφνηςκ αζπιαθχηςκ η.ά. ζοιπθδνχκμκηαξ ημ ζφιπθεβια πανηχκ ημο 

Μεηχπμο Μαβκδζίαξ. Ο Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ ιφνκδξ εηηέθεζε ακηίζημζπεξ 

απμζημθέξ επ‟ ςθεθεία ηδξ Μενανπίαξ Ανπζπεθάβμοξ (πενζμπή Πενβάιμο, 

Βυνεζμξ Σμιέαξ) ηαζ ηςκ Ηδξ ηαζ ΗΗδξ Μενανπίαξ ημο Α΄ χιαημξ ηναημφ, 

ζημοξ Σμιείξ Μαζάκδνμο ηαζ Καΐζηνμο ακηίζημζπα (Νυηζμξ Σμιέαξ). 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ.21. 
392

 Καηυπζκ δζαηαβήξ ημο Άββθμο δζμνβακςηή ηδξ Αενμπμνίαξ πθςηάνπδ Gomewell. Δη ηςκ 
ηνζχκ αενμπθάκςκ, ημ έκα ηαηέπεζε θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ηαζ ζοκεηνίαδ 
απακεναηχκμκηαξ ημ πθήνςια (ζδιαζμθυνμζ Σμννάηδξ – Νηυηαξ). Βνμκηάηδξ, μ.π. ζ. 111-
112. 
393

 Κανηαθαιάηδξ, ζ. 147. 
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Ακηίζημζπα, ελαηνζαχεδηακ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, ακαβκχνζζδ βέθοναξ, 

ακαβκχνζζδ ημιέα, μπονςιαηζηά ένβα ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ ζηναηεοιάηςκ, 

εέζεζξ πμθοαυθμο. ημ Νυηζμ Σμιέα, πναβιαημπμζήεδηε θςημβνάθζζδ ηαζ 

ακαβκχνζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο μδζημφ δζηηφμο (βέθονεξ ηηθ). Σδκ ίδζα 

πενίμδμ δ ΝΑΜ εηηέθεζε πανυιμζεξ απμζημθέξ, βζα θμβανζαζιυ ηςκ 

Μενανπζχκ ημο Α΄ χιαημξ ηναημφ, υπμο ακαβκχνζζακ επενζηέξ δοκάιεζξ, 

θήθεδζακ θςημβναθίεξ ζημκ Σμιέα Μαζάκδνμο, εκχ ζημ Σμιέα Πενβάιμο 

πναβιαημπμίδζε πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ ηαζ ηςκ ηζκήζεςκ ημο 

ακηζπάθμο. Πανάθθδθα, εηηεθμφζακ καοηζθίεξ βζα ηδ ιεηαθμνά ηδξ 

ζηναηζςηζηήξ αθθδθμβναθίαξ ηαζ εηπαζδεοηζηέξ ηαζ άθθεξ πηήζεζξ, υπςξ 

επζδείλεςκ. Υάνδ ζηδκ εκ θυβς αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα, δ Γζμίηδζδ ήηακ 

ζοκεπχξ εκήιενδ βζα ηζξ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ εέζεζξ ηαζ βζα ηδ βεκζηυηενδ 

ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο. Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ απμζημθχκ ακηζιεηχπζζακ 

ζπμναδζηά ακηζαενμπμνζηά πονά ηαζ ζδιεζχεδηακ δζάθμνα αενμπμνζηά 

αηοπήιαηα είηε θυβς δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, υπμο έκα Bregeut 14 

πνμζέηνμοζε ζε δέκηνμ ιε απμηέθεζια ημκ ηναοιαηζζιυ ημο πθδνχιαημξ, 

είηε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ θυβς ελάκηθδζδξ ηδξ αεκγίκδξ, εκχ ζε πηήζδ 

επζδείλεςκ ζημηχεδηε μ πεζνζζηήξ ημο αενμπθάκμο394. 

 Σδκ ίδζα πενίμδμ δυεδηε εκημθή ζηδκ Δθθάδα απυ ημοξ οιιάπμοξ βζα 

ηαηάθδρδ ηδξ Γοηζηήξ Θνάηδξ θυβς ηδξ απμπχνδζδξ ημοξ απυ ηδκ πενζμπή. 

Έηζζ, ζηζξ 14 Μαΐμο 1920 ηαζ ζε δζάζηδια 17 διενχκ, πενζήθεε ζηα πένζα ημο 

Δθθδκζημφ ηναημφ δ Γ. Θνάηδ. Ζ Α΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ ιε έδνα ηδ Γνάια, 

οπήπεδ ζημ χια ηναημφ Δεκζηήξ Αιφκδξ βζα κα οπμζηδνίλεζ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ. Ζ Μμίνα δζέεεηε πέκηε αενμπθάκα 395  ηαζ 13 πεζνζζηέξ ηαζ 

παναηδνδηέξ. Δπίζδξ, εκενβμπμζήεδηε ημ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ ηδξ Ξάκεδξ. 

Ζ Μμίνα ακέθααε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηςκ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ, ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηςκ διεηένςκ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ανηεηέξ 

απυ αοηέξ δεκ πναβιαημπμζήεδηακ θυβς αθάαδξ ηςκ αενμπθάκςκ ηαζ ηαηχκ 

ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. Παν‟ υθα αοηά, εηηεθέζηδηακ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ημο 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 24-27. ε πηήζδ επζδείλεςκ, ζημηχεδηε μ Λμπαβυξ Θεμδςνυπμοθμξ, μ 
μπμίμξ θυβς ηαημφ οπμθμβζζιμφ πνμζέηνμοζε ζηδ εάθαζζα, ημ αενμπθάκμ ακαηνάπδηε ηαζ 
μ πεζνζζηήξ απεαίςζε. Σμ αενμπθάκμ ηφπμο Spad ακαζφνεδηε απυ ηδ εάθαζζα. Δπίζδξ, 
απεαίςζε μ ζδιαζμθυνμξ Υνζζημδμφθμο, απυ ζοιθυνδζδ ηςκ πκεοιυκςκ, ζοκέπεζα 
ιεβάθδξ δζάνηεζαξ πηήζδξ. Βνμκηάηδξ, μ.π. ζ. 109-111. 
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 Γφμ Bregeut 14, 2 AR ηαζ έκα Nieuprot. 
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ημιέα επζπεζνήζεςκ, υπμο ζδιεζχεδηακ μζ πενζμπέξ πμο ηαηαθήθεδηακ απυ 

ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα ηαζ δυεδηε εκημθή ιεηαζηάειεοζδξ ηδξ Μμίναξ ζηδκ 

Αθελακδνμφπμθδ (Γεδεαβάηξ), δ μπμία οθμπμζήεδηε ζηζξ 22 Μαΐμο 1920396.  

 ηζξ 20 Ημοκίμο 1920 ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα πήνακ εκημθή 

ηαηάθδρδξ ηδξ Ακαημθζηήξ Θνάηδξ. Ζ ηναηζά Θνάηδξ, υπςξ ιεημκμιάζηδηε 

ημ χια ηναημφ Δεκζηήξ Αιφκδξ, δζελήβαβε επζεεηζηέξ επζπεζνήζεζξ 

ηαηαθαιαάκμκηαξ ηζξ πενζμπέξ απυ ημκ Έανμ ιέπνζ ηδκ Σζαηάθηγα, ηζξ μπμίεξ 

οπμζηήνζλακ δ Α΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ ηαζ ημ Ναοηζηυ ιήκμξ Θνάηδξ. Ζ 

πνχηδ ακέθααε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ζημοξ ημιείξ Οογμφκ Κζμπνμφ ηαζ 

Αδνζακμοπυθεςξ, αμιαανδζζιμφ ζημκ πνχημ ημιέα, πμθοαμθζζιμφξ 

επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ. Σμ Ναοηζηυ 

ιήκμξ παναημθμοεμφζε ηδκ πνμέθαζδ ηδξ Μενανπίαξ ιφνκδξ, 

ιεηαζηαειεφμκηαξ απυ ηδκ Αθελακδνμφπμθδ ζημ Γζδοιυηεζπμ ηαζ 

παναημθμοεμφζε ηζξ ηζκήζεζξ ηδξ Μενανπίαξ Ξάκεδξ, ιφνκδξ ηαζ ημο 1μο 

οκηάβιαημξ Ηππζημφ397.  

 Σμ επζπεζνδζζαηυ ένβμ λεηίκδζε απυ ηζξ 26 Μαΐμο, ιε απμζημθή ηδκ 

ακαβκχνζζδ ημο επενζημφ ιεηχπμο απυ ηδκ Α΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ, πμο 

επακαθήθεδηε ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ. Πνάβιαηζ, εκημπίζηδηακ επενζηέξ 

εέζεζξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ, παναηχιαηα, ηζκήζεζξ ιεηαβςβζηχκ, 

ζζδδνμδνμιζηά ααβυκζα, εέζδ πονμαμθανπζχκ. Σμ αενμπθάκμ εηηέθεζε 

ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ θυβς αθάαδξ. Οζ πθδνμθμνίεξ απμδείπηδηακ 

πμθφηζιεξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ πενζμπή. ηζξ 6 Ημοκίμο 

εηηεθέζηδηε πηήζδ νίρδξ πνμηδνφλεςκ ζηζξ πυθεζξ Κεζζάκδ, Όραθα, 

Μάθβανα, Νεηγίη ηαζ Ραζδεζηυ ηαζ δ Μμίνα ιεηαζηάειεοζε ημκηά ζημ πςνζυ 

Μπμονβάηζμσ, δοηζηά ημο Γζδοιμηείπμο, χζηε κα ανίζηεηαζ εββφηενα ζημ 

εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Απυ εηεί εηηέθεζε πνμξ ημ ηέθμξ ημο ιδκυξ, 

ακαβκςνζζηζηέξ ηαζ θςημβναθζηέξ απμζημθέξ, υπμο εκημπίζηδηακ επενζημί 

ηαηαοθζζιμί, παναηχιαηα ηαζ δ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή, εκχ δζαπζζηχεδηε 

ζζπονή μνβάκςζδ ιεηαλφ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ηαζ ημο Έανμο ιε 

παναηχιαηα ηαζ μνφβιαηα ζοβημζκςκίαξ, πμο απμηεθμφζακ πθήνεξ δίηηομ 

μπφνςζδξ. Δπίζδξ, εκημπίζηδηακ άβκςζηα πςνζά πμο δεκ οπήνπακ 
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ζδιεζςιέκα ζημοξ πάνηεξ, εέζεζξ πονμαυθςκ, ζηναηχκεξ, ηζκήζεζξ μπδιάηςκ 

ηαζ ζηναηεοιάηςκ ηηθ. Σαοηυπνμκα αολήεδηε δ δναζηδνζυηδηα ημο επενζημφ 

ακηζαενμπμνζημφ, πθήηημκηαξ ηα εθθδκζηά αενμπθάκα. Οζ ακάβηεξ ημο 

ιεηχπμο ήηακ αολδιέκεξ, ηαεχξ ηα πεγμπυνα ηιήιαηα έπνεπε κα βκςνίγμοκ 

ακαθοηζηά ηζξ επενζηέξ εέζεζξ ηαζ ηζκήζεζξ. Αοηυ οπμπνέςκε ηα πθδνχιαηα κα 

πεηάκε ζε παιδθυ φρμξ πανά ηα επενζηά πονά. ε ακηίπμζκα ηαηά ζθμδνχκ 

πονχκ πμθοαυθςκ απυ ηαηαοθζζιυ, ημκ αμιαάνδζζακ ηαζ ημκ πμθοαυθδζακ. 

ε άθθδ απμζημθή θςημβναθήεδηακ επενζηέξ πονμαμθανπίεξ ηαζ εέζεζξ 

πονμαυθςκ, εκχ μ επενυξ έααθε ηαηά ημο αενμπθάκμο ιε εηνδηηζηέξ ηαζ 

εβηαζνμθθεβείξ μαίδεξ, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια. Ζ Αενμπμνία είπε 

θςημβναθήζεζ ημκ επενζηυ ημιέα ηαζ είπε εκημπίζεζ ηζξ επενζηέξ εέζεζξ, 

επζηνέπμκηαξ ηδκ αηνζαέζηενδ ζπεδίαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ Ακαημθζηή 

Θνάηδ398.  

 Ζ έκανλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαηάθδρδξ ηδξ Ακαημθζηήξ Θνάηδξ 

λεηίκδζακ ιε ηδκ απυααζδ ηιδιάηςκ ηδξ Δθθδκζηήξ Μενανπίαξ ιφνκδξ ζηζξ 

7 Ημοθίμο ζηδ Ραζδεζηυ, Ζνάηθεζα ηαζ μοθηάκ Κζμσ. Ζ Αενμπμνία εηηέθεζε 

απμζημθέξ ζημοξ ημιείξ Αδνζακμοπυθεςξ ηαζ Οογμφκ – Κζμπνμφ πμο ήηακ 

ζοβηεκηνςιέκεξ μζ πενζζζυηενεξ δοκάιεζξ ημο επενμφ. ε αοηέξ έθααε ιένμξ 

ηαζ ημ Ναοηζηυ Αενμπμνζηυ ιήκμξ πμο είπε ιεηαηζκδεεί ζηζξ ανπέξ Ημοκίμο 

ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ (Γεδεαβάηξ) ιε ηέζζενα αενμπθάκα ηφπμο DH-9, οπυ 

ηδ δζμίηδζδ ημο ακεοπμπθμζάνπμο Παπαβεςνβίμο.  

 ηζξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ πμο εηηέθεζε δ Α΄ 

Μμίνα, εκηυπζζε 46 επενζηά πονμαυθα ηαζ αμιαάνδζζε ηαζ πμθοαυθδζε 

μνζζιέκα απυ αοηά, επενζηυ ηαηαοθζζιυ, εκχ εηηεθέζηδηακ απμζημθέξ 

ηακμκζζιμφ αμθήξ. Σμ Ναοηζηυ Αενμπμνζηυ ιήκμξ εηηέθεζε δφμ απμζημθέξ 

αμιαανδζζιμφ ηαζ ιία ακαβκχνζζδξ, υπμο αμιαανδίζηδηακ επενζηά 

παναηχιαηα ηαζ εέζεζξ ηαζ εκημπίζηδηακ μζ θίθζεξ εέζεζξ. ε αοηέξ ηζξ πηήζεζξ 

δέπηδηακ επενζηά ακηζαενμπμνζηά πονά.  

 ηζξ 10 Ημοθίμο δ Α΄ Μμίνα εηηέθεζε έλζ ηαζ ημ ΝΑ δφμ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ, αημθμοεχκηαξ ηδκ πνμέθαζδ ηςκ εθθδκζηχκ 

Μενανπζχκ. ε αοηέξ ακαβκςνίζηδηακ δ εέζδ ηςκ θίθζςκ δοκάιεςκ, 
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αμιαανδίζηδηακ απμεήηεξ ηαζ νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ ζηδκ Κεζζάκδ. Σδκ 

επυιεκδ διένα δ πνμέθαζδ ήηακ ναβδαία ηαζ μζ εθθδκζηέξ αενμπμνζηέξ 

δοκάιεζξ εηηέθεζακ μηηχ ελυδμοξ (πέκηε δ Α΄ Μμίνα ηαζ ηνεζξ ημ ΝΑ) 

παναημθμφεδζδξ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ Μενανπζχκ ηαζ ιεηααίααζδξ δζαηαβχκ 

ηδξ ηναηζάξ Θνάηδξ. ηζξ πηήζεζξ αοηέξ αμιαανδίζηδηακ επενζημί 

ηαηαοθζζιμί ηαζ πονμαμθανπίεξ, θάθαββα μπδιάηςκ, νίθεδηακ δζαηαβέξ ηδξ 

ηναηζάξ, ηαζ εκημπίζηδηακ επενζηά ζηναηεφιαηα ηαζ εέζεζξ πονμαμθανπζχκ. 

Γεκ εκημπίζηδηε δ Μενανπία ιφνκδξ. Σμ ΝΑ είπε απμζημθή ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηδξ Μενανπίαξ Ξάκεδξ ηαζ εηηέθεζε ηνεζξ ελυδμοξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδίζηδηακ επενζηυ ζππζηυ ηαζ πεγμπυνα ηιήιαηα. Με 

ενιαηζζιέκμ θάηεθμ εκδιενχεδηε ημ ηναηδβείμ Γζδοιμηείπμο, εκχ 

εκημπίζηδηε ηαζ δ Μενανπία ιφνκδξ. ηζξ 12 Ημοθίμο πναβιαημπμζήεδηακ μζ 

ηνεζξ ηεθεοηαίεξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηδξ Α΄ Μμίναξ απυ ημ Γζδοιυηεζπμ 

ιε ζημπυ ηδ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ βζα ηζξ επενζηέξ ηζκήζεζξ, ηδ νίρδ 

δζαηαβχκ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ εέζεςκ πμο μ Δθθδκζηυξ ηναηυξ είπε 

πνμεθάζεζ.  

 Αθμφ ηενιαηίζηδηακ μζ επζπεζνήζεζξ ζημ Μέηςπμ ηδξ Θνάηδξ, δ Α΄ 

Μμίνα ιεηαζηάειεοζε ζημ Καναβάηξ, υπμο πανέιεζκε ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ 

Μζηναζζαηζηήξ εηζηναηείαξ, εκχ ημ ΝΑ ζημ ηέθμξ Αοβμφζημο επέζηνερε 

ζηδκ Αεήκα399. 

Ζ δξΪζε ηεο Αεξνπνξέαο θαηΪ ηηο επηρεηξάζεηο θαηΪιεςεο 

ηεο Πξνύζαο θαη ηνπ ΟπζΪθ, Ϋσο ην ηΫινο ηνπ 1920 

 Οζ ημονηζηέξ επζεέζεζξ ηαηά ηςκ ανεηακζηχκ δοκάιεςκ ζηδ 

Νζημιήδεζα, μδήβδζε ημ Ακχηαημ οιιαπζηυ οιαμφθζμ ζηζξ 6 Ημοκίμο 1920, 

κα δχζεζ ηδκ άδεζα ζηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα κα πνμεθάζμοκ ιέπνζ ηδκ 

Πάκμνιμ βζα κα δζαθφζμοκ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ακαημθζηά ημο ιεηχπμο 

ηαζ κα ηαηαθάαμοκ ηδ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή. ηζξ επζπεζνήζεζξ ζοιιεηείπακ 

μζ Β΄, Γ΄ Μμίνεξ Αενμπθάκςκ ηαζ δ Ναοηζηή Αενμπμνζηή Μμίνα ιφνκδξ. Οζ 

παναπάκς Μμίνεξ, έπμκηαξ ςξ αάζδ ηονίςξ ημ αενμδνυιζμ Καγαιίν ηαζ 

αμδεδηζηά ηα αενμδνυιζα Μαβκδζίαξ, Πενβάιμο ηαζ Οδειδζίμο, εηηέθεζακ 

απυ ηζξ 9 έςξ ηαζ ηζξ 19 Ημοκίμο 1920, 39 ζοκμθζηά πμθειζηέξ απμζημθέξ, 
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αημθμοεχκηαξ ηδκ πνμέθαζδ ημο ηναημφ. Καηά ηζξ πμθειζηέξ πηήζεζξ, 

οπήνλε ιία απχθεζα θυβς ηαηαννίρεςξ αενμπθάκμο απυ εθεφεενμ 

ζημπεοηή400.  

 Ζ ηναηζςηζηή Αενμπμνία (Α), ακέθααε απμζημθέξ επζεεηζηήξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαζ ηδ ζοκενβαζία ιε ηζξ πενζαίεξ δοκάιεζξ, 

εκχ δ Ναοηζηή Αενμπμνία ιυκμ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ βζαηί, δεκ είπε 

ειπεζνία ζοκενβαζίαξ ιε πεγμπυνα ηιήιαηα. ε αοηέξ, εκημπίζηδηακ επενζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηαηαοθζζιμί, μζ μπμίμζ αμιαανδίζηδηακ, επενζηά 

παναηχιαηα πμο αμιαανδίζηδηακ ηαζ πμθοαμθήεδηακ401. ηζξ 10 Ημοκίμο, ημ 

Α΄ χια ηναημφ πνμέθαζε πνμξ Φζθαδέθθεζα ηαζ ημ χια ηναημφ ιφνκδξ 

πνμξ υια. Δηηεθέζηδηακ δφμ απμζημθέξ απυ ηδ Α ηαζ πέκηε απυ ηδ ΝΑΜ. 

Ζ Α δζεκήνβδζε ακαβκχνζζδ ημιέα, υπμο ελαηνζαχεδηε δ οπμπχνδζδ ημο 

επενμφ, αμιαανδίζηδηακ επενζηέξ θάθαββεξ, μ ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ 

Κζνηαβάηξ – υια, εκχ αενμπθάκμ δέπηδηε πονά απυ ηα παναηείιεκα 

ορχιαηα. Σμ ΝΑΜ επέδναιε ιε ηνία DH-9 ηαζ δφμ Sopwith Camel, 

εηηεθχκηαξ ακαβκχνζζδ ημιέα ηαζ πνμέαδ ζε αμιαανδζζιυ ηαζ πμθοαμθζζιυ 

επενζηχκ εέζεςκ. ηζξ 11 Ημοκίμο, ημ Α΄ χια ηναημφ πνμέθαζε πνμξ 

Νηενέηζμσ, Μεκηεπχνα ηαζ Φζθαδέθθεζα  ηαζ ημ χια ηναημφ ιφνκδξ 

ηαηέθααε ηδκ πυθδ υια ηαζ ημ Κζνηαβάηξ. Ζ Αενμπμνία είπε επζθμνηζζεεί ιε 

ηδκ απμημπή ηςκ βναιιχκ οπμπχνδζδξ ημο επενμφ. Ζ Α εηηέθεζε δφμ 

απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ Μπαθζηεζζέν, ηαηά 

ζοβηεκηνχζεςκ ζονιχκ ηαζ ηαηά ιζαξ αιαλμζημζπίαξ, εκχ ημ ΝΑΜ 

ηέζζενεζξ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ ημιέα ηαζ πνμζαμθήξ ημο επενμφ πμο 

οπμπςνμφζε. Έηζζ, πθήπεδηε ζζδδνμδνμιζηή βέθονα ηδξ Φζθαδέθθεζαξ, μ 

ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ ηαζ δ πυθδ Κμονκηάβ, επενζηυξ ηαηαοθζζιυξ ηαζ 

ζηναηεφιαηα δζα πμθοαμθζζιμφ. Με ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Φζθαδέθθεζαξ  ζηζξ 11 

Ημοκίμο, ζπεδζάζηδηε πνμέθαζδ πνμξ Πάκμνιμ ηδκ 16δ Ημοκίμο 1920402.  

 Καηά ηδκ πνμπαναζηεοή ηςκ επζεεηζηχκ δνάζεςκ, δ Αενμπμνία 

εηηέθεζε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ. ηζξ 12 Ημοκίμο δ Α 

δζεκήνβδζε δφμ πηήζεζξ ηαζ ημ ΝΑΜ ιία, υπμο ακαβκςνίζηδηακ επενζηέξ 
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δοκάιεζξ, αμιαανδίζηδηε βέθονα ηαζ νίπεδηε ενιαηζζιέκμξ θάηεθμξ ζημ 

χια ηναημφ ιφνκδξ. Σδκ επμιέκδ εηηεθέζηδηε ακαβκχνζζδ ημιέα ηαζ 

πνμζδζμνζζιμφ ηδξ πνχηδξ βναιιήξ ηςκ θίθζςκ ζηναηεοιάηςκ απυ ηδ 

ΝΑΜ ηαζ ζηζξ 14 ημο ιδκυξ απμζημθή αμιαανδζζιμφ ημο Κζνεζμφκ ηαζ ημο 

Μπαθζηεζζέν απυ ηδ Α. ηζξ 16 Ημοκίμο πμο άνπζζε δ πνμέθαζδ πνμξ 

αμννά ηαζ ηαηαθήθεδηε δ Κζνεζμφκ, ημ ΝΑΜ εηηέθεζε ακαβκχνζζδ ηςκ 

ζηναηεοιάηςκ ιαξ ηαζ αμιαάνδζζε εη κέμο ημ Μπαθζηεζζέν. Ζ πηήζδ 

αμιαανδζζιμφ επακαθήθεδηε ηδκ επμιέκδ απυ ημ ΝΑΜ, υιςξ πηφπδζε 

εθθδκζηά ζηναηεφιαηα πμο είπακ ήδδ ηαηαθάαεζ ηδκ πυθδ, αθθά βνήβμνα 

απθχεδηακ ηα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ηαζ έηζζ δζαηυπδηε μ αμιαανδζζιυξ403. 

Σδκ ίδζα ιένα δ Α ηαζ δ ΝΑΜ εηηέθεζακ απυ ιία έλμδμ ακαβκχνζζδξ ηςκ 

εέζεςκ ηςκ ιαπυιεκςκ ηιδιάηςκ. ηζξ 18 ηαζ 19 Ημοκίμο, δ Αενμπμνία 

εηηέθεζε ηέζζενεζξ απμζημθέξ ζοκδέζιμο ιε ημ πεγζηυ ηαζ ακαβκχνζζδξ 

θζθίςκ ηαζ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ. Σμ ανάδο ηδξ 19δξ Ημοκίμο ηαηεθήθεδ δ 

Πάκμνιμξ, μπυηε ηαζ δζαηυπδηακ πνμζςνζκά μζ επζπεζνήζεζξ, πςνίξ υιςξ κα 

έπεζ επζηεοπεεί δ ζηναηδβζηή ζοκηνζαή ημο ακηζπάθμο. Ζ Αενμπμνία, ζε αοηέξ 

ηζξ απμζημθέξ έπαζε ημκ Σγενάπδ, ηναοιαηίζηδηακ δφμ αενμπυνμζ απυ 

πηχζδ αενμπθάκμο, θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ηαζ αζπιαθςηίζηδηε έκαξ άθθμξ, 

μ μπμίμξ έκα ιήκα ανβυηενα ακηαθθάπεδηε ιε Σμφνημ αζπιάθςημ404. 

 Καηυπζκ εβηνίζεςξ ημο Βνεηακζημφ ηναηδβείμο ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, απμθαζίζηδηε δ ακάθδρδ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ 

ελμοδεηένςζδ ηςκ ηειαθζηχκ δοκάιεςκ. ηζξ 23 Ημοκίμο, ανεηακζηέξ δοκάιεζξ 

απμαζαάζηδηακ ζηα Μμοδακζά ηαζ ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα ηαηέθααακ 

αοεδιενυκ ηδκ Κνειαζηή ηαζ ημ Μζπαθίηζζζ. Σμ Γεκζηυ ηναηδβείμ ιεηαθένεδηε 

ζηδκ Πάκμνιμ. Σδκ 25δ ημο ιδκυξ ημ ΝΑΜ εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ 

βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ εέζεςκ ημο επενμφ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ θίθζςκ 

δοκάιεςκ πμο ηαηέθααακ ηδκ Πνμφζα ηαζ θίβεξ χνεξ ανβυηενα, ακάθμβδ 

πηήζδ πναβιαημπμίδζε δ Α405.  

 Μεηά απυ μθζβμήιενδ αδνάκεζα, δ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ, οπυ ηδ 

δζμίηδζδ ημο οπμθμπαβμφ Οζημκμιάημο ιεηαζηάειεοζε ζηδκ Πνμφζα, 
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εκζζπουιεκδ ιε αενμπθάκα απυ ηδ Β΄ Μμίνα ηαζ πνμζςπζηυ απυ ηδ ΝΑΜ. 

ιςξ, έκαξ πεζνζζηήξ θμκεφεδηε ζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ θυβς αθάαδξ 

ημο αενμπθάκμο ημο, ηφπμο Nieuport. ηδ Γ΄ Μμίνα πνμζημθθήεδηε ημ 

Ναοηζηυ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια, ιε πέκηε αενμπθάκα, πμο ανίζημκηακ ζηδκ 

Πάκμνιμ. ηζξ 18 Ημοθίμο ζοβηνμηήεδηε ημ Μζηηυ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια 

Φζθαδέθθεζαξ (ΜΑΑΦ) ιε πνμζςπζηυ ηαζ απυ ημοξ δφμ Κθάδμοξ, εκχ δ Β΄ 

Μμίνα πανέιεζκε ζηδ ιφνκδ, ζημ αενμδνυιζμ Καγαιίν. ημ ιεηαλφ μζ 

Σμφνημζ ακαηαηέθααακ ημ Νηειζνηγή ηαζ μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ 

πνμεημζιάζηδηακ βζα ακηεπίεεζδ. Σμ ΜΑΑΦ, εηηέθεζε ηδκ 19δ Ημοθίμο 

απμζημθή αμιαανδζζιμφ ζημ Νηειζνηγή ηαζ ακαβκχνζζδ ηςκ θίθζςκ ηαζ 

επενζηχκ εέζεςκ ηαζ δοκάιεςκ. Ζ ηςιυπμθδ είπε βίκεζ Κέκηνμ Γζμζηήζεςξ 

ηαζ δ πυθδ αμιαανδίζηδηε ηαζ αθήεδηε απυ ηα πμθοαυθα ημο αενμπθάκμο, ημ 

μπμίμ υιςξ πηοπήεδηε απυ επενζηά ακηζαενμπμνζηά πονά ηαζ εηηέθεζε 

ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ, ιε ζμαανέξ αθάαεξ ζημ αενμπθάκμ, αθθά πςνίξ 

ακενχπζκα εφιαηα. ηζξ 21 ημο ίδζμο ιήκα, δ Γ΄ Μμίνα δζαηάπεδηε κα 

εηηεθέζεζ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, μζ μπμίεξ406 ιαηαζχεδηακ θυβς αθάαδξ 

ημο αενμζηάθμοξ ηαζ ηαηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. ιςξ, δ Μενανπία 

Κοδςκζχκ ηαηέθααε ηδκ πυθδ ηαζ μζ πηήζεζξ ζοκεπίζηδηακ ηδκ 25 Ημοθίμο. Ζ 

Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημο επενζημφ ημιέα ηαζ 

αμιαανδίζηδηακ παναηχιαηα ηαζ επενζηέξ θάθαββεξ. Ζ ίδζα απμζημθή 

επακαθήθεδηε ζηζξ 2 Αοβμφζημο, υπμο αμιαανδίζηδηακ ιζηνέξ επενζηέξ 

μιάδεξ πεγχκ ηαζ ζππέςκ. ημ ιεηαλφ ειθακίζηδηε ζημ ιέηςπμ επενζηυ 

αενμπθάκμ, ηαζ πναβιαημπμζήεδηακ πενζπμθίεξ ηαηά ιήημξ ημο μδζημφ άλμκα 

Φζθαδέθθεζαξ – Ηκέζ, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια407.  

 Οζ ζοκεπείξ επζηοπίεξ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ακάβηαζακ ηδκ 

μεςιακζηή Κοαένκδζδ κα οπμβνάρεζ ζηζξ 10 Αοβμφζημο ημο 1920 ηδ 

οκεήηδ ηςκ εανχκ, ηδκ εθανιμβή ηδξ μπμίαξ επςιίζηδηακ απμηθεζζηζηά 

μζ Δθθδκζηέξ Έκμπθεξ Γοκάιεζξ. Γζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ηδξ ημονηζηήξ απεζθήξ 

απυ ημ ζιάα, πμο πανεκμπθμφζε ζοζηδιαηζηά ηα εθθδκζηά ηιήιαηα, 

ηαηαζηνχεδηε ζπέδζμ επζπεζνήζεςκ ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ημ Α' χια 

ηναημφ εα ακαθάιαακε επίεεζδ ζηζξ πενζθένεζεξ Οοζάη ηαζ Σζεκηίγ, ιε 

                                                
406

 Δηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ. 
407

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 49-51.  
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ηαοηυπνμκδ δνάζδ ηδξ Μενανπίαξ Κοδςκζχκ, ιε ζημπυ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ 

ημονηζηχκ δοκάιεςκ. Οζ επζπεζνήζεζξ άνπζζακ ηδκ 13δ Αοβμφζημο 1920 ιε 

ηδκ πνμέθαζδ ηδξ Iδξ Μενανπίαξ πνμξ ηδκ ημζθάδα ημο Μαζάκδνμο ηαζ 

ημνοθχεδηακ ηδκ 15δ ημο ίδζμο ιήκα ιε ηδκ ηίκδζδ ημο υβημο ημο Α' 

χιαημξ ηναημφ πνμξ Οοζάη, εκχ δ Μενανπία Κοδςκζχκ ηδνμφζε 

εκενβδηζηή άιοκα. Ζ Αενμπμνία οπμζηήνζλε ηζξ επζπεζνήζεζξ ιε ημ ΜΑΑΦ, ημ 

μπμίμ εκζζπφεδηε απυ ηδ ΝΑΜ, έπμκηαξ δφκαιδ επηά αενμζηαθχκ (4 

εημζιμπυθεια) ηαζ 13 αενμπυνμοξ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

δ Αενμπμνία εηηέθεζε 18 απμζημθέξ (μζ 4 ιαηαζχεδηακ). οβηεηνζιέκα, ηδκ 

13δ Αοβμφζημο, 4 αενμπθάκα ζε ζπδιαηζζιυ νυιαμο εηηέθεζακ αμιαανδζζιυ 

ημο Οοζάη, πηοπχκηαξ ημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ, μπονςιαηζηά ένβα, 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηναηεοιάηςκ ηαζ άθθμοξ ζηναηζςηζημφξ ζηυπμοξ, εκχ 

ακαβκςνίζηδηακ ηα μπονςιαηζηά ένβα ηδξ πυθδξ. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ 

μδήβδζακ ζηδ θήρδ απυθαζδξ βζα ηαηά ιέηςπμ επίεεζδ πνμξ ηαηάθδρδ ημο 

Οοζάη. ηζξ 15 Αοβμφζημο, ιαηαζχεδηακ μζ πνμβναιιαηζζιέκεξ απμζημθέξ 

θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ιδπακζηχκ αθααχκ. Σδκ επμιέκδ εηηεθέζηδηακ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ απυ ηνία αενμπθάκα (2 DH-9 ηαζ έκα Spad) ηδξ 

πνμεθαφκμοζαξ ΥΗΗΗδξ Μενανπίαξ ηαζ ηδκ ακαηάθορδ ηαζ πνμζαμθή ημο 

αενμδνμιίμο ημο Οοζάη. Σμ πνχημ αενμπθάκμ ηαηεααίκμκηαξ παιδθά βζα κα 

ακαβκςνίζεζ ζηναηεφιαηα πμο ηζκμφκηακ ζημκ μδζηυ άλμκα, δέπηδηε πονά ηαζ 

επέζηνερε ζημ αενμδνυιζμ Φζθαδέθθεζαξ. ηδκ επυιεκδ έλμδμ ακαηάθορακ 

ημ επενζηυ αενμδνυιζμ, ημ μπμίμ ηαζ αμιαανδίζηδηε ηαζ επίζδξ αμιαάνδζζακ 

επενζηή αιαλμζημζπία ηαζ εκδιένςζακ ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα βζα ηα 

ακςηένς. ηδκ επυιεκδ πηήζδ, ιε αενμπθάκμ δίςλδξ, ακαβκςνίζηδηακ μζ 

θίθζεξ ηαζ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ έβζκε δ πνχηδ αενμιαπία ιε ημονηζηυ 

αενμζηάθμξ, ημ μπμίμ ηαηαδζχπεδηε ιέπνζ ημ αενμδνυιζμ ημο Οοζάη, ζημ 

μπμίμ ηαζ πνμζβεζχεδηε. Σμ εθθδκζηυ αενμπθάκμ πμθοαυθδζε ζημ έδαθμξ ημ 

αενμπθάκμ ηαζ ημ οπυζηεβμ ημο αενμδνμιίμο. Σδκ ίδζα ιένα ηαηεθήθεδ ηαζ ημ 

Οοζάη απυ ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα ηαζ ημ αενμδνυιζμ πενζήθεε ζε εθθδκζηά 

πένζα. ηζξ 17 Αοβμφζημο εηηεθέζηδηακ ηνεζξ αηυιδ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ηαζ ζηζξ 19 ημο ιδκυξ επακαθήθεδηε δ απμζημθή. φιθςκα 

ιε ηζξ ακαθμνέξ ημο πθδνχιαημξ, δεκ οπήνπε επενζηή δφκαιδ πμο κα 

ιπμνμφζε κα πνμαάθεζ ζμαανή ακηίζηαζδ ηαζ έηζζ ζοκεπίζηδηε δ πνμέθαζδ, 

ιε απμηέθεζια ηδκ ηαηάθδρδ ημο Σζεκηίγ ζηζξ 22 Αοβμφζημο. Με ηδκ 
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εηπθήνςζδ ηςκ ΑΝΚ, δζαηυπδηακ μζ επζπεζνήζεζξ. ηζξ 26 Αοβμφζημο ημ 

ΜΑΑΦ ιεηαζηάειεοζε ζημ αενμδνυιζμ Οοζάη, δ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ 

πανάιεκε ζηδκ Πνμφζα ηαζ δ Β΄ Μμίνα ιαγί ιε ηδ ΝΑΜ ζημ Καγαιίν, υπμο 

ανίζημκηακ ζπεδυκ ζε πηδηζηή απναλία. Μέπνζ ηα ηέθδ Οηηςανίμο 1920 

εθάπζζηεξ πηήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ, αθμφ δ ηαηάζηαζδ ζημ εέαηνμ 

επζπεζνήζεςκ ήηακ ζπεηζηά ζηαεενή. Ζ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε ζηζξ 25 Αοβμφζημο 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ηδξ πενζμπήξ Κανάηζμσ ιέπνζ 

Μπεθζηγίη, υπμο δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ ζοβηέκηνςκε δοκάιεζξ ηαζ 

δδιζμονβμφζε κέα μπονςιαηζηά ένβα. ηζξ 3 επηειανίμο εηηεθέζηδηακ δφμ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ, υπμο εκημπίζηδηακ επενζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηναηεοιάηςκ, γχςκ ηαζ ιεηαβςβζηχκ ηα μπμία ηαζ 

πηοπήεδηακ απυ ηα αενμπθάκα. ηζξ 3 Οηηςανίμο εηηεθέζηδηε πηήζδ 

αμιαανδζζιμφ ημο πςνζμφ Κακηί – Καθηί, ζημ μπμίμ ανίζημκηακ 

ζοβηεκηνςιέκα επενζηά ζηναηεφιαηα. ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ εκδιενχεδηε 

ημ Γεκζηυ ηναηδβείμ. ηζξ 11 Οηηςανίμο, ημονηζηέξ δοκάιεζξ πηφπδζακ ηζξ 

διέηενεξ ηαζ απμηνμφζεδηακ. Καιία πηήζδ δεκ πναβιαημπμζήεδηε ιέπνζ ηζξ 

30 Οηηςανίμο 408.  

 Μεηά ηδκ ηοαενκδηζηή αθθαβή, ημ Γεκζηυ ηναηδβείμ ιεημκμιάζηδηε ζε 

ηναηζά Μ. Αζίαξ. Ζ πμθζηζηή ιεηααμθή δεκ είπε επίδναζδ ζηδκ Πμθειζηή 

Αενμπμνία. Ζ δζάνενςζδ ηςκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ημκ Νμέιανζμ ημο 

1920 ήηακ δ ελήξ: 

 α. Γζεφεοκζδ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ Τπμονβείμο ηναηζςηζηχκ. 

 α. Γζεφεοκζδ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ ηναηζάξ Μζηνάξ Αζίαξ, ιε 

έδνα ηδ ιφνκδ. 

 β. Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ ιφνκδξ. 

 δ. Β΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ. 

 ε. Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ 

 ζη. Ναοηζηή Αενμπμνζηή Μμίνα ιφνκδξ. 

                                                
408

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 51-56. 
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Ζ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ ιεηά ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Νμειανίμο, ακέθααε 

ηδκ οπμζηήνζλδ ημο Γ΄ χιαημξ ηναημφ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ Μενανπζχκ 

ιφνκδξ ηαζ Μαβκδζίαξ. Δηηέθεζε ακαβκςνζζηζηέξ πηήζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ 

Πνμφζαξ απυ 15 έςξ 20 Νμειανίμο βζα κα ελαηνζαχζεζ πθδνμθμνίεξ πμο 

ακέθενακ ζοβηεκηνχζεζξ ημο ηαηηζημφ ζηναημφ ημο Κειάθ ηαζ ηςκ αηάηηςκ. 

Πνάβιαηζ, δ εθθδκζηή δζμίηδζδ εκδιενχεδηε βζα ηζξ εέζεζξ ηςκ ημονηζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ, ηςκ αηάηηςκ, ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ μδχκ, ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ 

βναιιχκ ηαζ ηςκ βεθονχκ, εκ υρεζ ηςκ επζηείιεκςκ επζπεζνήζεςκ. Δπίζδξ, 

ηδ δφκαιδ ημο επενμφ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ημο. Ο 

Ανπζζηνάηδβμξ ζπεδίαζε απμζημθή επζεεηζηήξ ακαβκχνζζδξ ζηδκ πενζμπή 

Πνμφζαξ ηαζ Δζηί – επήν, πμο ήηακ ζδιακηζηυ ηέκηνμ εθμδζαζιμφ ημο 

επενμφ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ εηηεθέζηδηακ πηήζεζξ απυ ηδ Γ΄ Μμίνα ηαζ ηα δφμ 

ιήκδ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ, ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 1920. Σα ηεθεοηαία 

επζπεζνμφζακ απυ ηα αενμδνυιζα Καγαιίν ηαζ Οοζάη. Ζ Β΄ Μμίνα ηαζ ημ 

Μζηηυ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια εηηέθεζακ ηάπμζεξ ελυδμοξ θςημβναθζηήξ 

ακαβκχνζζδξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ιφνκδξ409.  

 ε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηδξ 25δξ Νμειανίμο, πμο εηηέθεζε δ Γ΄ Μμίνα 

Αενμπθάκςκ, δζαπζζηχεδηε ιεβάθδ επενζηή ηίκδζδ θαθαββχκ απυ 

ιεηαβςβζηά, ζηνάηεοια ιεβέεμοξ ιενανπίαξ ηαζ δζαθαζκυηακ υηζ μζ Σμφνημζ 

ζοβηέκηνςκακ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ζημ Ασκεβηζυθ. Ζ θάθαββα αμιαανδίζηδηε ηαζ 

πμθοαμθήεδηε απυ ημ αενμπθάκμ. ε άθθδ απμζημθή ζηζξ 2 Γεηειανίμο, 

εηηεθέζηδηε ακαβκχνζζδ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ, υπμο δζαπζζηχεδηε 

έκημκδ ηίκδζδ επενζηχκ δοκάιεςκ, πμο αμιαανδίζηδηακ ηαζ 

πονμαμθήεδηακ. Πνάβιαηζ, ζημ Ασκεβηζυθ ζοβηεκηνχεδηε δ 11δ Σμονηζηή 

Μενανπία. ηζξ 20 Γεηειανίμο, εκ υρεζ ηςκ επζηείιεκςκ επζπεζνήζεςκ δ Γ΄ 

Μμίνα εκζζπφεδηε απυ ηδ Β΄ Μμίνα ηαζ ηδ ΝΑΜ, εκχ ημ Ναοηζηυ Αενμπμνζηυ 

Απυζπαζια ζημ Οοζάη εα οπμζηήνζγε ηδ ΗΗα Μενανπία. ηζξ 22 Γεηειανίμο, 

δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηςκ θζθίςκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ 

αμιαάνδζζε ηαζ πμθοαυθδζε ηα επενζηά ζηναηεφιαηα ηαζ δζαπίζηςζε ηδκ 

ηαθή ηαηάζηαζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ζε αοηυ. Σα Ναοηζηά 

ιήκδ ακηίζημζπα εηηέθεζακ 13 ελυδμοξ απυ ηζξ ανπέξ Νμειανίμο έςξ ηαζ ηδκ 

παναιμκή ηςκ Υνζζημοβέκκςκ. Σδκ 1 ηαζ 3 Νμειανίμο πναβιαημπμζήεδηε 

                                                
409

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 58-59. 
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πηήζδ ακαπαίηζζδξ ημφνηζημο αενμπθάκμο πμο αμιαάνδζζε ημ ζζδδνμδνμιζηυ 

ζηαειυ ηαζ ημ αενμδνυιζμ ημο Οοζάη. ηζξ 2, 4, ηαζ 6-11-20, εηηεθέζηδηακ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ζηζξ 14, 23 ηαζ 28-11-20, πενζπμθία ηαηά ηδξ 

επενζηήξ αενμπμνίαξ. ηζξ 2 Γεηειανίμο, εηηεθέζηδηε απμζημθή ακαβκχνζζδξ 

(δ μπμία επακαθήθεδηε) ηαζ ζηζξ 7 ημο ίδζμο ιήκα, πηήζδ ακαβκχνζζδξ ημο 

επενζημφ ημιέα Σζεκηίγ, υπμο εκημπίζηδηε επενζηή θάθαββα, ηδκ μπμία ηαζ 

αμιαάνδζζακ ηαζ δζαζηυνπζζακ, εκχ ημ αενμπθάκμ επέζηνερε δζάηνδημ απυ 

ζθαίνεξ. ηζξ 14 ηαζ 21-12-20 εηηεθέζηδηακ επζηοπείξ ακαβκςνίζεζξ ημο ημιέα 

Οοζάη ηαζ παναιμκή Υνζζημοβέκκςκ, λεηίκδζε δ επίεεζδ ημο Γ΄ χιαημξ 

ηναημφ. Ζ Αενμπμνία εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ, υπμο αμιαάνδζζε 

επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηναημφζε ζοκεπχξ εκήιενδ ηδ ηναηζά βζα ηδκ 

ελέθζλδ ηδξ ιάπδξ. Αοηυ επέηνερε ηδκ ηαπεία πνμέθαζδ ηδξ Μενανπίαξ 

Ανπζπεθάβμοξ. Ακήιενα Υνζζημοβέκκςκ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε ηέζζενεζξ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ 

ημκχκμκηαξ ημ δεζηυ ημο διέηενμο ζηναηεφιαημξ. Βάζεζ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

πμο ζοκέθθελακ ηα πθδνχιαηα, αμδεήεδηακ μζ ηζκήζεζξ ημο Δθθδκζημφ 

ηναηεφιαημξ, ηαεχξ οπμαθήεδηε θεπημιενέξ ζπεδζάβναιια ηδξ πενζμπήξ 

ηαζ ηςκ εέζεςκ ηςκ δοκάιεςκ ηαζ δζμνεχεδηακ μζ επζηεθζημί πάνηεξ. Σζξ 

επυιεκεξ διένεξ, θυβς δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ιαηαζχεδηακ μζ 

πνμβναιιαηζζιέκεξ έλμδμζ. ηζξ 27 Γεηειανίμο, ημονηζηυ αενμπθάκμ 

αμιαάνδζζε ηαζ πμθοαυθδζε ηιήιαηα ημο 22μο οκηάβιαημξ Πεγζημφ. ηζξ 28-

12-20, δ Γ΄ Μμίνα πναβιαημπμίδζε ηνεζξ ελυδμοξ, εη ηςκ μπμίςκ ιία πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ ζημ ιέηςπμ ηδξ Κμααθίηζαξ – Αηηέ Μπμοκάν. Σμ εθθδκζηυ 

πθήνςια ακαβκχνζζε, αμιαάνδζζε ηαζ πμθοαυθδζε ηζξ επενζηέξ δοκάιεζξ ηαζ 

εκδιένςζε ιε ενιαηζζιέκμ θάηεθμ ηδ Μενανπία, επζζδιαίκμκηαξ ηζξ εέζεζξ 

ημο επενζημφ πεγζημφ ηαζ πονμαμθζημφ ηαζ υηζ μ επενυξ δε δζέεεηε εθεδνείεξ 

ηαζ εκζζπφζεζξ. Αοηυ μδήβδζε ζε αθθαβή ηςκ ζπεδίςκ ηαζ ζηδκ ηαηά ιέηςπμ 

επίεεζδ ηςκ δοκάιεςκ, ακαβηάγμκηαξ ημκ επενυ κα εβηαηαθείρεζ ηζξ εέζεζξ 

ημο. ηζξ 29-12-20 άνπζζε δ επάκμδμξ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ζηδκ ανπζηή ημοξ 

εέζδ, υιςξ δ Αενμπμνία ζοκέπζζε ηζξ ακαβκςνζζηζηέξ ηδξ πηήζεζξ, 

πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζεζ ηα κχηα ημο Γ΄ χιαημξ πμο ζοιπηοζζυηακ. 

Έηζζ, δζαηάπεδηακ κα εηηεθέζμοκ μιαδζηυ αμιαανδζζιυ ζημ Δζηί επήν ιε 

πέκηε αενμπθάκα. ιςξ, θυβς αθάαδξ ηςκ δφμ, απμβεζχεδηακ ιειμκςιέκα 

ηνία αενμπθάκα, εη ηςκ μπμίςκ ημ πνχημ αμιαάνδζζε ημ ζηυπμ ηαζ 
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ακαβκχνζζε ημκ ημιέα εκδζαθένμκημξ, ημ δεφηενμ ιαηαίςζε ηδκ απμζημθή 

θυβς αθάαδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πηήζδξ ηαζ ημ ηνίημ μθμηθήνςζε απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ. Λίβμ ανβυηενα εηηεθέζηδηε ηαζ άθθδ ακαβκςνζζηζηή πηήζδ ζημκ 

ημιέα εκδζαθένμκημξ. Πανάθθδθα, ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ 

πναβιαημπμίδζακ επηά πμθειζηέξ πηήζεζξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ πέκηε ήηακ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ μζ άθθεξ δφμ πμθοαμθζζιυξ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ 

πενζπμθία βζα ηδκ ακαγήηδζδ επενζηχκ αενμπθάκςκ410.  

Οη ΑεξνπνξηθΫο επηρεηξάζεηο κΫρξη θαη ηνλ ΜΪξηην ηνπ 1921  

 Ζ Γ΄ Μμίνα, πανά ηζξ δοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ζοκέπζζε ηαζ ημ 

ιήκα Ηακμοάνζμ ημο 1921 ημ ένβμ ηδξ. Έηζζ, εηηέθεζε ηέζζενεζξ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ, υπμο ακαβκςνίζηδηακ επενζηέξ εέζεζξ, ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ 

εθμδζμπμιπέξ. Γζαπζζηχεδηε υηζ μζ Σμφνημζ άνπζζακ κα ακαηαηαθαιαάκμοκ 

εδάθδ, απ‟ ηα μπμία είπε απμζονεεί μ Δθθδκζηυξ ηναηυξ. Σμ Φεανμοάνζμ ημο 

1921, μζ επζπεζνήζεζξ ζδιείςζακ φθεζδ, εκ υρεζ ηςκ δζαπναβιαηεφζεςκ ιε 

ημκ μοθηάκμ ηαζ ημκ Κειάθ 411 , μ μπμίμξ πέηοπε ηδκ επίζδιδ δζεεκή 

ακαβκχνζζή ημο. Ζ εθθδκζηή ακηζπνμζςπεία απέννζρε ημ ζοιιαπζηυ ζπέδζμ 

ιε ηδ ζοκαίκεζδ ηςκ Άββθςκ ηαζ ακαθήθεδηακ ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ. Σμ 

επζπεζνδζζαηυ ζπέδζμ πνμέαθεπε ηδκ πνμέθαζδ ημο Α΄ χιαημξ ηναημφ απυ 

ημ Οοζάη πνμξ ημ Αθζυκ Καναπζζάν, οπμζηδνζγυιεκμ απυ ηδ Ναοηζηή 

Αενμπμνία ιε ηα πνμηεπςνδιέκα ιήκδ. Σμ Γ΄ χια εα πνμέθαοκε 

ηαοηυπνμκα απυ ηδκ Πνμφζα πνμξ ημ Δζηί επίν, ιε υθεξ ηζξ οπαβυιεκεξ ζε 

αοηυ Μμκάδεξ412. 

 Ζ Αενμπμνία, εκ υρεζ ηςκ επζπεζνήζεςκ πνμζπάεδζε κα μνβακςεεί 

ηαθφηενα. Έηζζ, ημ ηθζιάηζμ ημο νπμο Αενμπμνίαξ έβζκε ακελάνηδηδ 

Μμκάδα, δζαθφεδηε μ Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ ιφνκδξ, μπυηε μ νπμξ ηαζ μζ 

Μμίνεξ έβζκακ ακελάνηδηεξ ηαζ οπήπεδζακ ζηδ Γζεφεοκζδ Αενμπμνζηήξ 

Τπδνεζίαξ ηναηζάξ. Αοηυ επέηνερε ηδκ πανάηαιρδ ηδξ βναθεζμηναηίαξ. Ζ 

Α΄ Μμίνα πανέιεκε ζηδ Θνάηδ, πςνίξ πνμζςπζηυ ηαζ ιέζα. Πανάθθδθα, 

έβζκακ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ πνμιήεεζα αενμπμνζημφ οθζημφ ηαζ ηαοζίιςκ. 

ηε ζπλΫρεηα ηεο εξγαζέαο, γηα πξώηε θνξΪ παξνπζηΪδνληαη ζηελ 

                                                
410

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 59-62. 
411

 οκδζάζηερδ Λμκδίκμο ζηζξ 8/21 Φεανμοανίμο–5/18 Μανηίμο 1921. 
412

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 63. 
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ειιεληθά βηβιηνγξαθέα, νη δπζκελεέο επηπηώζεηο πνπ εέρε ε πξνκάζεηα 

αθαηΪιιεινπ αεξνπνξηθνύ πιηθνύ θαη αεξνπιΪλσλ από ηε Γαιιέα. Ζ 

Ϋιιεηςε θαηΪιιεισλ πηεηηθώλ κΫζσλ θαη αληαιαθηηθώλ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθάο εθζηξαηεέαο εέραλ σο ζπλΫπεηα ηε κεέσζε 

ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ ειιεληθώλ αεξνπιΪλσλ θαη ην ζΪλαην Διιάλσλ 

αεξνπόξσλ εμαηηέαο ησλ ζπρλώλ βιαβώλ ησλ αεξνπιΪλσλ, θαζώο 

επεξΫαδαλ ηελ αζθΪιεηα ησλ πηάζεσλ. Δπέζεο πεξηόξηζαλ ην Ϋξγν 

πνπ ε Αεξνπνξέα κπνξνύζε λα επηηειΫζεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ αγώλα, 

ηδηαέηεξα ζηελ ηειεπηαέα θξέζηκε πεξένδν ηνπ αγώλα, πνπ ν αληέπαινο 

εέρε εμνπιηζηεέ κε ζύγρξνλα αεξνπιΪλα413.  

 Έηζζ, πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο είπε ηαεμνζζηεί βζα ηζξ 10 

Μανηίμο, δ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ πμο έδνεοε ζηδκ Πνμφζα εα οπμζηήνζγε ημ 

Γ΄ χια ηναημφ, εκζζπουιεκδ ιε πηδηζηυ οθζηυ ηαζ πνμζςπζηυ απυ ηζξ άθθεξ 

Μμίνεξ, δζαεέημκηαξ ζοκμθζηά 16 αενμπθάκα 414 . Ζ Β΄ Μμίνα ιε έδνα ημ 

Καγαιίν, εκίζποε ζοκεπχξ ηδκ Γ΄ Μμίνα, δ ΝΑΜ πανέιεκε ζημ Καγαιίν ηαζ 

ηα Πνμηεπςνδιέκα ιήκδ Μεηχπμο πμο ανίζημκηακ ζημ Οοζάη, είπακ 

δζαηεεεί βζα κα οπμζηδνίλμοκ ημ Α΄ χια ηναημφ ηαζ εα εηηεθμφζε 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ζημκ ημιέα ημο Οοζάη ηαζ ημο 

Αθζυκ Καναπζζάν415.  

 ημ πνμπαναζηεοαζηζηυ ζηάδζμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, δ Αενμπμνία ιέπνζ 

ηδκ 9δ Μανηίμο εηηέθεζε ακαβκςνζζηζηέξ πηήζεζξ, επζζδιαίκμκηαξ ηα 

μπονςιαηζηά ένβα ημο επενμφ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο μδζημφ δζηηφμο. ηζξ 

μηηχ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ, θςημβνάθζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ πμο 

πναβιαημπμίδζε δ Γ΄ Μμίνα, πμθοαμθήεδηακ επενζηέξ εέζεζξ ηαζ 

θςημβναθήεδηακ μπονςιαηζηά ένβα, εκχ νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ ζημ 

ακηίπαθμ ζηνάηεοια. ηζξ 16 Φεανμοανίμο 1921, ζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ 

δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ μνβάκςκε κέα βναιιή αιφκδξ ηαζ ζηζξ 18 

ζοθθέπεδηακ ζημζπεία βζα ηα μπονςιαηζηά ένβα, ηζξ βέθονεξ ηαζ ημ μδζηυ 

δίηηομ ηαζ βεκζηά ηζξ επενζηέξ οπμδμιέξ ηαζ ηέθμξ ένζλακ 1000 πνμηδνφλεζξ. 

Σδκ επμιέκδ ιένα, ζε ακηίζημζπδ έλμδμ, δζαπζζηχεδηακ μζ ζζπονά 

                                                
413

 Βθ. ημ ηεθάθαζμ βζα ηα ζηάκδαθα ζηδκ πενίμδμ ημο Μεζμπμθέιμο ηαζ ημ Πανάνηδια Γ΄ηδξ 
πανμφζαξ ενβαζίαξ.  
414

 11 Bregeut 14, 2 Spad, 1 Nieuport ηαζ 2 DH-9. ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 64. 
415

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 62-64. 
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μνβακςιέκεξ αιοκηζηέξ βναιιέξ ημο επενμφ δοηζηά ημο Ασκεβηζυθ. ηζξ 21-2-

1921, δζαπζζηχεδηακ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ κέα παναηχιαηα ζημκ ημιέα 

εκδζαθένμκημξ. Σμ πθήνςια ένζλε πνμηδνφλεζξ ηαζ πμθοαυθδζε θάθαββα 

πεγζημφ. ηζξ 2 Μανηίμο, ακαβκςνίζηδηακ ζδιακηζηά μπονςιαηζηά ένβα, 

πνμέηηαζδ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ηαζ ηίκδζδ επενζηχκ θαθαββχκ, πμο 

αμιαανδίζηδηακ. ηζξ 6 Μανηίμο, πναβιαημπμζήεδηε θςημβνάθζζδ ηςκ 

επενζηχκ παναηςιάηςκ ηαζ ακαβκχνζζδ ηάπμζςκ βεθονχκ. Σδκ 8δ Μανηίμο, 

εηηέθεζακ δφμ απμζημθέξ, ζηζξ μπμίεξ επζζδιάκεδηακ μζ επενζηέξ δοκάιεζξ, 

ηα μπονςιαηζηά ημο ένβα, δ ηαηάζηαζδ ημο μδζημφ άλμκα ηηθ. Έηζζ, ηδκ 

παναιμκή ηςκ επζπεζνήζεςκ, ημ Γ΄ χια δζέεεηε ηζξ απαναίηδηεξ 

πθδνμθμνίεξ βζα αηνζαή ζπεδίαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ416.  

 ηζξ 10 Μανηίμο λεηίκδζε δ εθθδκζηή ελυνιδζδ ηαζ δ δνάζδ ηδξ 

Αενμπμνίαξ ιε ζοκεπείξ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ημο ημιέα εκδζαθένμκημξ ηαζ 

ηαηαζηνμθήξ ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ βεθονχκ, χζηε κα δζαημπμφκ μζ 

ζοβημζκςκίεξ ιε ηδκ Άβηονα. Δηηεθέζηδηακ ηέζζενεζξ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ, 

ζοκδέζιμο πεγζημφ (ιεηαλφ ηςκ Μενανπζχκ Υδξ ηαζ ΗΗαξ ηαζ ηδξ Σαλζανπίαξ 

Ηππζημφ, ηδξ VΗΗδξ ηαζ ΗΗΗδξ Μενανπίαξ) ηαζ αμιαανδζζιυξ ηαζ πμθοαμθζζιυξ 

επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ εθμδζμπμιπήξ ηαζ ζδιεζχεδηακ μζ ηζκήζεζξ ηαζ 

πνμεέζεζξ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ. Γζαπζζηχεδηε επίζδξ δ άηαηηδ 

οπμπχνδζδ ημο επενμφ. Ζ ηεθεοηαία έλμδμξ ιαηαζχεδηε θυβς ποηκήξ 

μιίπθδξ. Δπεζδή μ επενυξ δεκ έζηεθκε εκζζπφζεζξ ελάπεδηε ημ ζοιπέναζια 

υηζ πνμηίεεηαζ κα αιοκεεί ζε άθθμ ζδιείμ ημο Μεηχπμο. ηζξ 11 Μανηίμο δ Γ΄ 

Μμίνα Αενμπθάκςκ, εηηυξ ηςκ απμζημθχκ ακαβκχνζζδξ, έπνεπε κα 

αμιαανδίζεζ ηα επενζηά ζηναηεφιαηα ηαζ ιζα ζζδδνμδνμιζηή βέθονα ζημ 

Αθπίηζμσ, ημκηά ημ Δζηί επίν. ηδκ πνχηδ έλμδμ εηηεθέζηδηε ακαβκχνζζδ 

ημιέα ηαζ αμιαανδίζηδηακ ηαζ πμθοαμθήεδηακ μζ επενζηέξ εέζεζξ, 

πνμηαθχκηαξ ηδ θοβή ηςκ Σμφνηςκ ζηναηζςηχκ, ηαζ εηηέθεζε ημ ζφκδεζιμ 

πεγζημφ ιε ημ 23μ φκηαβια. Ζ ζζδδνμδνμιζηή βέθονα υιςξ δεκ 

ηαηαζηνάθδηε, ηαεχξ δ απμζημθή δεκ εηηεθέζηδηε, θυβς ηαοζίιςκ. Ζ 

δεφηενδ έλμδμξ ιαηαζχεδηε θυβς αθάαδξ ηαζ εηηεθέζηδηε ανβυηενα. ‟ αοηήκ 

νίπηδηακ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ οπμπχνδζδ ημο επενμφ, ηδκ ηαηάζηαζδ 

ζοβηεηνζιέκδξ βέθοναξ ηαζ αμιαάνδζζακ επενζηά ζηναηεφιαηα πμο 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 64-67. 
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ηαηαδζχημκηακ απυ ημ διέηενμ ζππζηυ ηαζ εκδιενχεδηε δ δζμίηδζδ βζα ηδκ 

ηαηάζηαζδ ημο Μεηχπμο. Υάνδ ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηεκηνχεδηακ δ 

ΥΗδ Μενανπία πνμζέααθε ηαζ δζαζηυνπζζε ηζξ επενζηέξ δοκάιεζξ πμο 

ηζκμφκηακ ζηδκ πενζμπή ηδξ θίικδξ απάκηγα. Ζ κε εθηΫιεζε απνζηνιάο 

βνκβαξδηζκνύ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο γΫθπξαο, άηαλ απνηΫιεζκα ησλ 

πεξηνξηζκώλ εκβΫιεηαο ησλ αεξνζθαθώλ θαη αλαδεέθλπε ηελ Ϊγλνηα 

πνπ εέραλ ζην ηξαηό γηα ηηο δπλαηόηεηεο ησλ αεξνπνξηθώλ κΫζσλ. Σμ 

πνυαθδια εα θοκυηακ ανβυηενα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ αενμπυνμο ςξ φκδεζιμ 

ζημ Δπζηεθείμ417.  

 Σδκ επμιέκδ διένα εηηέθεζακ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηδξ 

μνβάκςζδξ ημο επενμφ ζε πενζμπέξ εκδζαθένμκημξ. οβηεηνζιέκα ηςκ μδζηχκ 

αλυκςκ, ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ ημο Δζηί-επήν ηαζ ημο επενζημφ 

αενμδνμιίμο πμο ανζζηυηακ 3 πθι. αυνεζα ημο ζηαειμφ. Βμιαανδίζηδηακ 

επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηδκ πυθδ, απμεήηδ πονμιαπζηχκ ηαζ 

πμθοαμθήεδηε ημ αενμδνυιζμ. ε απμζημθή αμιαανδζζιμφ ημο επενζημφ 

αενμδνμιίμο, εκημπίζηδηε επενζηυ αενμζηάθμξ, ημ μπμίμ ηαηεδίςλακ ηαζ ημ 

ακάβηαζακ κα πνμζβεζςεεί ζημ αενμδνυιζμ ημο Δζηί επίν, εκχ 

αμιαανδίζηδηακ ηαζ πμθοαμθήεδηακ ηα οπυζηεβα ηςκ αενμπθάκςκ. Ο 

Σμφνημξ αενμπυνμξ εβηαηέθεζρε ηνέπμκηαξ ημ αενμπθάκμ ημο, υιςξ 

ανβυηενα ημ εθθδκζηυ πθήνςια πθδνμθμνήεδηε υηζ ηναοιαηίζηδηε εακάζζια. 

ηδκ επυιεκδ έλμδμ, αμιαανδίζηδηακ λακά μ ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ ηαζ ημ 

αενμδνυιζμ ηαζ ημφνηζημ αενμπθάκμ πμο πνμζπάεδζε κα απμβεζςεεί 

ιαηαίςζε ηδκ απμβείςζή ημο, ιεηά απυ επίεεζδ απυ ημ εθθδκζηυ πθήνςια. 

Δπίζδξ, εκδιενχεδηε ημ Γ΄ χια ηναημφ () βζα ηδ εέζδ ηδξ VIIδξ 

Μενανπίαξ. Σέθμξ, εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ χζηε κα δζαζαθδκζζημφκ 

μζ επενζηέξ πνμεέζεζξ ηαζ ζοκδέζιμο πεγζημφ ημο Γ΄  ιε ηα εθθδκζηά 

ηιήιαηα. Δπζπθέμκ, αμιαανδίζηδηακ ηαζ πμθοαμθήεδηακ επενζηά 

ζηναηεφιαηα, υιςξ θυβς αθάαδξ ημ αενμπθάκμ πνμζβεζχεδηε πθδζίμκ ηδξ 

έδναξ ημο Γ΄ χιαημξ, ζημ Ασκεβηζυθ. ηδ ζοκέπεζα εηηεθέζηδηακ άθθεξ δφμ 

έλμδμζ ακαβκχνζζδξ ηαζ ζοκδέζιμο πεγζημφ, υπμο εκημπίζηδηακ ηαζ κέεξ 

μπονςιαηζηέξ εέζεζξ ηαζ δζαπζζηχεδηε δ οπμπχνδζδ ημο επενμφ πνμξ 

Ααβηίκ. Βάζδ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ δ δζμίηδζδ ζπεδίαζε ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ 
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επμιέκδξ διέναξ. ηζξ 13 Μανηίμο, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε ηνεζξ πηήζεζξ 

ακαβκχνζζδξ ημο ημιέα εκδζαθένμκημξ ηαζ ιεηααίααζε άιεζα ζηζξ Μενανπίεξ 

ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηέκηνςζε. Γζαπζζηχεδηακ ηα ζδιεία πμο ηαηείπε μ 

επενυξ, μζ ηζκήζεζξ πμο εηηεθμφζε ηαζ υηζ είπε εβηαηαθεζθεεί ημ αενμδνυιζμ 

ημο Δζηί-επήν, ημ μπμίμ είπε πηοπδεεί απυ ηα εθθδκζηά αενμπθάκα. Δπίζδξ, 

εηηεθέζηδηακ πηήζεζξ ιεηαθμνάξ δζαηαβχκ ηδξ δζμίηδζδξ πνμξ ηζξ Μενανπίεξ. 

Σδκ ηέηανηδ διένα ηςκ επζπεζνήζεςκ, δ Γ΄ Μμίνα εα εηηεθμφζε ηέζζενεζξ 

ελυδμοξ. οβηεηνζιέκα, πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ εέζεςκ, 

αμιαανδίζηδηακ ηαζ πμθοαμθήεδηακ επενζηά ηιήιαηα ηαζ πονμαμθανπίεξ, 

εκδιενχεδηακ ηα θίθζα ηιήιαηα βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο, δυεδηακ μζ 

αηνζαείξ εέζεζξ ηςκ επενζηχκ πονμαμθανπζχκ ηαζ δ εκ βέκεζ μνβάκςζδ ημο 

ακηζπάθμο, μζ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ηέθμξ εκδιενχεδηε ημ Γ΄ . ηδκ ηνίηδ 

έλμδμ δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ ζοβηέκηνςκε ηζξ δοκάιεζξ ημο ζημ Ααβηίκ, 

πμο ήηακ ζαθχξ ιεβαθφηενεξ απυ αοηέξ ηδξ ΗΗΗδξ Μενανπίαξ, εκχ δε 

θαζκυηακ κα εκζζπφεηαζ ιε δοκάιεζξ απυ ημ Δζηί επήν ηαζ ηδκ Κζμοηάπεζα. 

ηδκ ηεθεοηαία έλμδμ, αμιαανδίζηδηακ ηα παναηχιαηα ηαζ ηα ιεηαβςβζηά ημο 

επενμφ. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ επέηνερακ κα εηηεθεζημφκ ακάθμβεξ ηζκήζεζξ 

ηςκ διέηενςκ δοκάιεςκ, χζηε κα ακηζζηαειίζμοκ ημκ επενυ πμο εηηεθμφζε 

ζοκεπχξ ακηεπζεέζεζξ. ηζξ 15 Μανηίμο, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πέκηε ελυδμοξ, 

ζηζξ μπμίεξ ακαβκχνζζε, αμιαάνδζζε ηαζ πμθοαυθδζε ηζξ επενζηέξ εέζεζξ, 

πονμαμθανπίεξ ηαζ εθμδζμπμιπέξ ηαζ εκδιένςζακ ηδ δζμίηδζδ βζα ηζξ 

αηνζαείξ εέζεζξ ηςκ ακηζιαπυιεκςκ δοκάιεςκ. ηδκ ηεθεοηαία απμζημθή μζ 

Σμφνημζ είπακ ανπίζεζ κα εβηαηαθείπμοκ μνζζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ 

ηαηαδζχπηδηακ απυ ημ εθθδκζηυ πθήνςια. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ 

ειθακίζηδηε ημφνηζημ αενμπθάκμ, ημ μπμίμ αμιαάνδζζε ηζξ εθθδκζηέξ εέζεζξ, 

πςνίξ απχθεζεξ. φιθςκα ιε ζπεηζηή ακαθμνά ημο Έθθδκα παναηδνδηή, 

ακαιεκυηακ εκίζποζδ ημο Ααβηίκ ηαζ έηζζ απμθαζίζηδηε δ άιεζδ ακάθδρδ 

επζεεηζηήξ εκένβεζαξ418.  

 Σδκ 16 Μανηίμο δ ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο πανέιεζκε ζπεδυκ ζηάζζιδ. 

Ζ Αενμπμνία εηηέθεζε δφμ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ ημο εεάηνμο επζπεζνήζεςκ, 

ζφκδεζιμ πεγζημφ ηαζ ακαβκχνζζδ, αμιαανδζζιυ ηαζ πμθοαμθζζιυ ηςκ 

επενζηχκ εέζεςκ. Ακαθένεδηακ ηζκήζεζξ ιεηαβςβζηχκ, αιαλμζημζπίαξ, 

                                                
418

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 71-80. 
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εέζεςκ πονμαμθανπζχκ ηαζ εβηαηάθεζρδ ζοβηεηνζιέκςκ εέζεςκ απυ ημκ 

ακηίπαθμ ηηθ. ηδ δεφηενδ έλμδμ ημ αενμπθάκμ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή 

πνμζβείςζδ θυβς αθάαδξ. ηζξ 17-3-1921, δ Μμίνα δζαηάπεδηε κα δζαεέζεζ 

υθδ ηδ δφκαιή ηδξ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ VIIδξ Μενανπίαξ πμο είπε ΑΝΚ 

ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ βναιιήξ Κμααθίηζαξ – Αη Μπμοκάν. Ζ πνχηδ έλμδμξ 

ακέθενε υηζ μ επενυξ απέζονε ημ πμθειζηυ ημο οθζηυ ηαζ ηα πμθοάνζεια 

ιεηαβςβζηά έδεζπκακ εζπεοζιέκδ οπμπχνδζδ. ηδ δεφηενδ πηήζδ, 

εκημπίζηδηακ 80 ααβυκζα ζημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ 

ζηναηεοιάηςκ πμο αμιαανδίζηδηακ, ιεηαβςβζηά ηαζ ζηναηεφιαηα ζε άθθμ 

ζδιείμ ημο ιεηχπμο ηαζ εθεδνζηέξ δοκάιεζξ πμο αμιαανδίζεδηακ. ιςξ ημ 

αενμπθάκμ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ βζαηί αθήεδηε απυ ηα επενζηά 

πμθοαυθα. Ακάθμβα απμηεθέζιαηα ακέθενακ ηαζ ηα άθθα αενμπθάκα. Απυ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηεκηνχεδηακ, δζαηάπεδηακ μζ Μενανπίεξ κα ζοκεπίζμοκ 

ηδκ πνμέθαζή ημοξ. ηζξ 18-3-1921, πναβιαημπμζήεδηακ δφμ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαζ δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ ιεηέθενε 

εκζζπφζεζξ ηαζ ζοβηέκηνςκε ζζπονέξ δοκάιεζξ βζα κα ακαηαηαθάαεζ ηα παιέκδ 

εδάθδ ηαζ εηηέθεζακ ηαζ ζφκδεζιμ πεγζημφ. Καηυπζκ ηςκ ακςηένς, ζηζξ 19 

Μανηίμο, πναβιαημπμζήεδηε ζφιπηολδ ηςκ εθθδκζηχκ δοκάιεςκ ηαζ δ Γ΄ 

Μμίνα πναβιαημπμίδζε δφμ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ 

ζηναηεοιάηςκ ηαζ ημο Μεηχπμο. Ακαβκςνίζηδηακ ηαζ αμιαανδίζηδηακ μζ 

επενζηέξ εέζεζξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ, εκχ ημ έκα αενμπθάκμ αθήεδηε ηαζ 

εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ. ηζξ 20 Μανηίμο, ημ Γ΄  οπμπχνδζε 

ζηζξ εέζεζξ ελυνιδζήξ ημο ηαζ γδηήεδηε απυ ηδκ Αενμπμνία κα 

παναημθμοεήζεζ ηζξ διέηενεξ ηαζ επενζηέξ ηζκήζεζξ. Ζ ζφιπηολδ ζοκεπίζηδηε 

ηαζ ηδκ 21δ Μανηίμο ηαζ ζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ 

πανέιεκε μπονςιέκμξ. ηζξ 22-3-21 εηηέθεζακ πηήζδ ακαβκχνζζδξ ημο 

Μεηχπμο, ηςκ θίθζςκ ηαζ επενζηχκ εέζεςκ. Ζ ακαβκχνζζδ ημο επενζημφ 

ημιέα ζοκεπίζηδηε ιε πηήζεζξ ζηζξ 26 ηαζ 27 Μανηίμο, ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ 

δεκ παναηδνήεδηακ επενζηέξ ηζκήζεζξ, μφηε δδιζμονβία κέςκ μπονςιαηζηχκ 

ένβςκ. Ζ αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα ζοκεπίζηδηε ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο ιήκα. 

Με ηδκ επζζηνμθή ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ ζηδκ Πνμφζα, δζαηυπδηακ μζ 
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πηήζεζξ ηαζ ηα αενμζηάθδ ιε ημ πνμζςπζηυ πμο είπακ ζηαθεί βζα εκίζποζδ, 

επέζηνερακ ζηζξ αάζεζξ ημοξ419.  

 Σδκ ίδζα πενίμδμ είπε λεηζκήζεζ δ πμνεία ημο Α΄ χιαημξ ηναημφ απυ 

ημ Οοζάη πνμξ ημ Αθζυκ Καναπζζάν ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ Ναοηζηήξ 

Αενμπμνίαξ απυ ημ αενμδνυιζμ ημο Οοζάη, υπμο εηεί ανζζηυηακ ηα 

Πνμηεπςνδιέκα ιήκδ ηαζ ημ Μζηηυ Αενμπμνζηυ Απυζπαζια. Απυ ηδκ 

πνχηδ διένα ηδξ ελυνιδζδξ (10 Μανηίμο), λεηίκδζακ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ 

ηαζ αμιαανδζζιμφ, αθθά δοζηοπχξ δεκ έπμοκ δζαζςεεί ανηεηά ζημζπεία βζα ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ πενίμδμ. Σμ Α΄  λεηίκδζε απυ ημ Οοζάη ιε ζημπυ κα 

ηαηαθάαεζ ηδκ ημπμεεζία Σμοιθμφ Μπμοκάν ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ Αθζυκ 

Καναπζζάν. Ζ Ναοηζηή Αενμπμνία εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ πνμξ 

Σζεκηίγ ηαζ Μπακάγ. Σδκ επυιεκδ διένα, πναβιαημπμίδζε δφμ ελυδμοξ 

ακαβκχνζζδξ ημιέα, υπμο παναηδνήεδηε ηίκδζδ ιζηνχκ επενζηχκ δοκάιεςκ. 

ηζξ 12-3-1921, ακαβκςνίζηδηε δ μθμηθδνςηζηή οπμπχνδζδ ημο επενμφ ηαζ δ 

αηάεεηηδ πνμέθαζδ ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ, δ μπμία ζοκεπίζηδηε ηαζ 

ηζξ δφμ επυιεκεξ διένεξ, μπυηε ημ 5/42 φκηαβια ημο οκηαβιαηάνπδ 

Πθαζηήνα ηαηέθααε ηδκ 14-3-21 ηδκ πυθδ ημο Αθζυκ Καναπζζάν. Ζ 

Αενμπμνία ηδ ιένα εηείκδ εηηέθεζε δφμ πηήζεζξ, ζηζξ μπμίεξ δζαπζζηχεδηε δ 

άηαηηδ οπμπχνδζδ ημο επενμφ ηδκ μπμία επίζπεοζακ ιε πμθοαμθζζιμφξ, 

πανά ηδκ πνμζπάεεζα ηςκ Σμφνηςκ έθζππςκ αλζςιαηζηχκ κα ζοβηναηήζμοκ 

ηα ηιήιαηά ημοξ. ηδ ζοκέπεζα εκδιένςζακ ηδ δζμίηδζδ ημο Α΄  βζα ηα 

ηεηηαζκυιεκα. ηζξ 15 Μανηίμο, εηηεθέζηδηακ εηηαεανζζηζηέξ επζπεζνήζεζξ ζηδ 

βφνς πενζμπή ηαζ δ Αενμπμνία πναβιαημπμίδζε δφμ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ 

ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαηά ημο επενμφ πμο οπμπςνμφζε. Γζαπζζηχεδηε δ 

πθήνδξ απμιάηνοκζδ ημο ακηζπάθμο, εκχ ζηδ δεφηενδ πηήζδ, θυβς 

ιδπακζηήξ αθάαδξ πναβιαημπμζήεδηε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ420.  

 ηζξ 17 Μανηίμο, ημ Α΄  μνβακχεδηε αιοκηζηά ζηδκ ηαηεπυιεκδ 

βναιιή, ηαζ δ Αενμπμνία απμθάζζζε κα πνδζζιμπμζήζεζ ςξ πεδίμ 
                                                
419

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 80-88. 
420 Ζ πενζμπή είπε ηαηαθδθεεί απυ ηζξ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ, υιςξ μζ ηάημζημζ επζηέεδηακ ζημ 

πθήνςια, ημ μπμίμ ακαβηάζηδηε κα αιοκεεί ιε ημ πμθοαυθμ ημο αενμπθάκμο ηαζ κα πάνεζ 

υιδνμ ηάημζημ, βζα κα δζαζθαθίζμοκ ηδκ αηεναζυηδηα ημο αενμπθάκμο. ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 88-

91. 
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πνμζβείςζδξ ιία μιαθή έηηαζδ έλς απυ ηδκ πυθδ. Πνάβιαηζ, ιέπνζ ηδκ 18δ 

Μανηίμο, είπακ ιεηαζηαειεφζεζ δφμ αενμπθάκα πνμηεζιέκμο κα εηηεθμφκ 

επζπεζνήζεζξ, ημκηά ζημ Μέηςπμ. Αιέζςξ εηηεθέζηδηακ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ, υπμο δζαπζζηχεδηακ αθίλεζξ ζδιακηζηχκ επενζηχκ δοκάιεςκ 

ζημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ημο Μπμοβζμφη Σζμιπακθάν βζα ηδκ εκίζποζδ ημο 

ακηζπάθμο, ιεβάθεξ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ιε 2 πονμαυθα, άθθεξ ιε 

πονμαμθανπίεξ, μζ μπμίεξ ακήηακ ζημ 12μ Σμονηζηυ , πμο πνμεημζιαγυηακ 

βζα επίεεζδ. Μεηά ηδκ πθδνμθυνδζδ ηδξ δζμίηδζδξ, απμθαζίζηδηε δ ΥΗΗΗδ 

Δθθδκζηή Μενανπία κα επζηεεεί ζηζξ ημονηζηέξ δοκάιεζξ. Ζ Αενμπμνία 

οπμζηήνζλε ηζξ επζεεηζηέξ εκένβεζεξ ιε δφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ. Ζ ΥΗΗΗδ Δθθδκζηή Μενανπία 

πνμςεήεδηε αηυιδ ακαημθζηυηενα, ηαηαζηνέθμκηαξ ημ ζζδδνμδνμιζηυ 

δίηηομ, εκχ δ Αενμπμνία εηηέθεζε ζηζξ 20 Μανηίμο απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ 

ζηδ βναιιή ημο Μεηχπμο. Σμ αενμπθάκμ δέπηδηε ζθμδνά ακηζαενμπμνζηά 

πονά ηαζ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ. Λυβς ηδξ ιδ επίηεολδξ ημο 

ΑΝΚ απυ ημ Γ΄ , πνμεημζιάζηδηε δ επζζηνμθή ζημ Οοζάη, ηαεχξ δ 

παναιμκή ζημ Αθζυκ Καναπζζάν ηνίεδηε άζημπδ. Καηά ηδ ζφιπηολδ ηςκ 

εθθδκζηχκ δοκάιεςκ, μζ Σμφνημζ πνμζπάεδζακ κα απμηυρμοκ ηζξ μδμφξ 

οπμπχνδζδξ πςνίξ επζηοπία. Ζ Αενμπμνία πναβιαημπμίδζε ζηζξ 26 ηαζ 27 

ημο ίδζμο ιήκα δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ημιέα ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαζ 

πμθοαμθζζιμφ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ. ηζξ 29 ηαζ 30 Μανηίμο εηηεθέζηδηακ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ (1 ηαζ 2 έλμδμζ ακηίζημζπα) ζε πενζμπή πμο είπακ 

επζζδιακεεί ζζπονέξ δοκάιεζξ, πμο ζηυπεοακ κα πνμζαάθμοκ ημ πςνζυ 

Μπακάγ, ημ μπμίμ ήηακ ηέκηνμ ακεθμδζαζιμφ ημο Α΄ . Ο επενυξ πηοπήεδηε 

απυ αένμξ ιε υθα ηα δζαηζεέιεκα ιέζα, εκχ δ ΥΗΗΗδ Μενανπία ηαηυνεςζε κα 

ηζξ απςεήζεζ. Σδκ ηεθεοηαία διένα ημο ιήκα, εηηέθεζε ηνεζξ ελυδμοξ 

ακαβκχνζζδξ, αμιαανδζζιμφ ηαζ θςημβνάθζζδξ πενζμπχκ εκδζαθένμκημξ, 

εκχ παναηδνήεδηε επενζηυ αενμπθάκμ πμο εηηεθμφζε ακηίζημζπδ απμζημθή 

πάκς απυ ηα διέηενα ηιήιαηα, ιε απμηέθεζια ημ εθθδκζηυ πθήνςια κα ημ 

ηαηαδζχλεζ, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια421.  

                                                
421 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 91-92. 
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 οκμθζηά πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ επ‟ 

ςθεθεία ημο Γ΄ χιαημξ ηναημφ 44 έλμδμζ αενμζηαθχκ ηαζ απυ ηδ Ναοηζηή 

Αενμπμνία επ‟ ςθεθεία ημο Α΄  23. Ζ Πμθειζηή Αενμπμνία ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ηςκ επζπεζνήζεςκ εηηέθεζε ιε επζηοπία ηζξ απμζημθέξ πμο ηδξ 

ακαηέεδηακ. Ζ πθεζμρδθία αοηχκ ήηακ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ, αμιαανδζζιμφ 

– πμθοαμθζζιμφ ηαζ θςημβνάθζζδξ, εκχ πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδ Ναοηζηή 

Αενμπμνία πηήζεζξ πενζπμθίαξ, βζα ημκ εκημπζζιυ επενζημφ αενμπθάκμο. ε 

πενζπηχζεζξ ειθάκζζδξ ημο επενμφ απυ αένμξ, επαημθμοεμφζε ηαηαδίςλή 

ημο. Ανκδηζηυξ πανάβμκηαξ οπήνλακ μζ ζοπκέξ αθάαεξ πμο πανμοζίαγακ ηα 

αενμπθάκα, ιε απμηέθεζια κα ιαηαζχκμκηαζ απμζημθέξ ή κα εηηεθμφκηαζ 

ακαβηαζηζηέξ πνμζβεζχζεζξ, πμο ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ μδδβμφζακ ζε 

ζδιακηζηέξ γδιζέξ ζηα αενμπθάκα, ηονίςξ θυβς ημο ιδ 

πνμπαναζηεοαζιέκμο ζδιείμο επαθήξ. Δπίζδξ, δ ιεβάθδ απυζηαζδ ηςκ 

αενμδνμιίςκ απυ ημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ πενζυνζγε ημ δζαεέζζιμ πνυκμ 

βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ. ε αοηυ εα ζοκηεθμφζε 

ηαζ δ ηαθφηενδ ηαηακμιή ημο ένβμο, υιςξ θυβς πενζμνζζιέκδξ ακηίθδρδξ 

ηςκ δοκαημηήηςκ ημο αενμπθάκμο ζημ Δπζηεθείμ, μζ απμζημθέξ εζηζαγυηακ 

ζηδκ ακαβκχνζζδ ημο ημιέα εκδζαθένμκημξ ηαζ ηδκ εββφξ αενμπμνζηή 

οπμζηήνζλδ ηςκ ιαπυιεκςκ ηιδιάηςκ. διακηζηή ήηακ δ ζοιαμθή ημοξ ςξ 

ζφκδεζιμξ πεγζημφ, ηαεχξ ιπμνμφζακ κα ζοκημκζζημφκ μζ Μενανπίεξ ηαζ ημ 

Δπζηεθείμ κα έπεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ημο Μεηχπμο, χζηε κα θαιαάκεζ 

μνεέξ απμθάζεζξ. Αζζεδηή ήηακ δ έθθεζρδ επανηχκ πηήζεςκ βζα 

θςημβνάθζζδ, πμο εα αμδεμφζακ ζηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ επζηεθζηχκ πανηχκ 

πμο πανμοζίαγακ ζμαανέξ εθθείρεζξ, πάκς ζημοξ μπμίμοξ απμηοπςκυηακ μζ 

επενζηέξ εέζεζξ ηαζ ηζκήζεζξ. Δπίζδξ, δεκ πναβιαημπμζήεδηε ηακμκζζιυξ 

αμθήξ, βζαηί δεκ οπήνλε ακάθμβδ πνμπαναζηεοή, ηαζ ηα αενμπθάκα δεκ ήηακ 

εθμδζαζιέκα ιε ημοξ αζφνιαημοξ ηδθέβναθμοξ. διακηζηή ήηακ δ δνάζδ 

ηαηά ηδξ επενζηήξ αενμπμνίαξ, αθμφ ηαηαδζχπεδηακ υζα επενζηά αενμπθάκα 

έβζκακ ακηζθδπηά ηαζ πθδζίαζακ ημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, εκχ 

πνμζαθήεδηακ επζηοπχξ ηαζ ηα επενζηά αενμδνυιζα.  

 Ζ ιδ δζαηήνδζδ ηςκ ιέηνςκ αζθαθείαξ ηςκ αενμπθάκςκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα αμιαανδζζιμφ ή πμθοαμθζζιμφ ημο επενμφ, ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ 

ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ δ αηέθεζα ημο αενμπμνζημφ οθζημφ πνμηάθεζε 
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ζδιακηζηή θεμνά ζηα ιέζα ηαζ πενζυνζζε ηα δζαεέζζια πονμιαπζηά ηαζ 

ηαφζζια. Σμ αέααζμ είκαζ υηζ ημ πνμζςπζηυ ηςκ Μμζνχκ εηδήθςζε 

οπεναάθθςκ γήθμ ηαζ ηυθιδ βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ επζπεζνδζζαηέξ 

ακάβηεξ, βζ‟ αοηυ ηαζ ηζιήεδηακ ακάθμβα απυ ηδ ζηναηζςηζηή δβεζία422.  

Ζ δξαζηεξηόηεηΪ ηεο Αεξνπνξέαο κΫρξη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1921  

 Οζ ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ ημο Μανηίμο δεκ έθενακ ηα επζεοιδηά 

απμηεθέζιαηα, ηαεχξ μ εθθδκζηυξ ζηναηυξ βζα πνχηδ θμνά ακηζιεηχπζζε 

ζζπονή ακηίζηαζδ απυ ημκ ηειαθζηυ ζηναηυ. Αοηυ πνμηάθεζε ηδ δζεεκή 

απμδοκάιςζδ ηςκ εθθδκζηχκ εέζεςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ Σμονηία πμο 

εκζζπουηακ, έπμκηαξ πθέμκ ηδκ οπμζηήνζλδ Γάθθςκ, Ηηαθχκ αθθά ηαζ ηςκ 

Ρχζςκ. Έηζζ, απμθαζίζηδηε δ ακαδζμνβάκςζδ ημο ζηναηεφιαημξ ιε ζημπυ 

ηδ ζοκέπζζδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ πνμζπαεεζχκ, χζηε κα επζηεοπεεί μ 

ζηναηζςηζηυξ ΑΝΚ, πμο ήηακ δ ζοκηνζαή ηςκ ηειαθζηχκ δοκάιεςκ, ζημπυξ 

υιςξ πμο οπενέααζκε ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο Έεκμοξ. Έηζζ, ημ ζηνάηεοια 

μνβακχεδηε ζε δφμ ηιήιαηα, ημ Νυηζμ Σιήια ηδξ ηναηζάξ πμο ακέθααε μ 

Ανπζζηνάηδβμξ Α. Παπμφθαξ ηαζ ημ Βυνεζμ Σιήια ηδξ ηναηζάξ πμο ακέθααε 

μ Τπμζηνάηδβμξ Πμθοιεκάημξ.  

 ημ πθαίζζμ ηδξ ακαδζμνβάκςζδξ ημο ζηναηεφιαημξ, 

πναβιαημπμζήεδηακ ηάπμζεξ αθθαβέξ ηαζ ζηδκ Αενμπμνία. Ηδνφεδηε δ 

Γζεφεοκζδ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ (ΓΑΤΜΑ) ζηδκ έδνα ηδξ ηναηζάξ 

Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ ήηακ δ πνμσζηάιεκδ ανπή ηδξ Αενμπμνίαξ ζηδ Μζηνά Αζία. 

Σμ ηθζιάηζμ ημο νπμο Αενμπμνίαξ ιεημκμιάζηδηε ζε νπμ Αενμπμνίαξ 

ηναηζάξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ υκηαξ ςξ ακελάνηδημξ Λυπμξ ιπμνμφζε κα 

πνμιδεεφεηαζ οθζηά βζα ηδκ ηεπκζηή ηαζ οθζηή οπμζηήνζλδ ηςκ πμθειζηχκ 

Μμζνχκ, πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ ημο νπμο Θεζζαθμκίηδξ, μ μπμίμξ ζοκέπζγε 

κα πανέπεζ επζζηεοαζιέκμ αενμπμνζηυ οθζηυ. Δπζπθέμκ, εηδυεδηακ αοζηδνέξ 

δζαηαβέξ βζα ηδκ απμθοβή αενμπμνζηχκ αηοπδιάηςκ, πμο είπακ ζηενήζεζ ηδκ 

Αενμπμνία ζε έιροπμ ηαζ άροπμ οθζηυ. Έβζκε πνμζπάεεζα εηπαίδεοζδξ ημο 

πνμζςπζημφ ζηδκ αενμθςημβναθία ηαζ ημκ ζφκδεζιμ πεγζημφ ηαζ ημκ 

ηακμκζζιυ αμθήξ, εκχ ημπμεεηήεδηακ αζφνιαημζ ηδθέβναθμζ ζε μνζζιέκα 

αενμπθάκα. Δπίζδξ, ακαζοβηνμηήεδηακ μζ Μμίνεξ ςξ ελήξ: Ζ Α΄ Μμίνα 

                                                
422
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ζοκέπζγε κα παναιέκεζ ζηδ Θνάηδ, εκζζπφμκηαξ ηζξ Μμίνεξ ζηδ Μζηνά Αζία. Ζ 

Β΄ Μμίνα, ιεηαζηάειεοζε ζημ Οοζάη ζηζξ 5 Απνζθίμο ηαζ ηέεδηε οπυ ηδ 

δζμίηδζδ ημο κυηζμο οβηνμηήιαημξ Μενανπζχκ ιαγί ιε ηα Πνμηεπςνδιέκα 

Ναοηζηά ιήκδ. ηαδζαηά εκζζπφεδηε ιε αενμπθάκα (έλζ Breguet 14 ηαζ δφμ 

Spad) ηαζ πνμζςπζηυ (έλζ πεζνζζηέξ ηαζ παναηδνδηέξ). Ζ Γ΄ Μμίνα πμο έδνεοε 

ζηδκ Πνμφζα, πανέιεζκε ζηδ εέζδ ηδξ. ηδ δφκαιή ηδξ είπε εκηαβιέκα έλζ 

αενμζηάθδ Breguet 14, έκα Spad, έκα Nieuport ηαζ ζε αοηά πνμζηέεδηακ ημκ 

Ημφθζμ άθθα πέκηε Breguet 14 πνμενπυιεκα απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ. Ζ Γ΄ 

Μμίνα, δδιζμονβήεδηε ηδκ 1δ Μαΐμο 1921 ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Μίηναξ ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ. Ανπζηά δζέεεηε ηέζζενα αενμζηάθδ Breguet 14 ηαζ δφμ AR ηαζ 

ιε ηδκ άθζλή ηδξ ζηδ Μζηνά Αζία εα απμηημφζε άθθα δφμ. ηζξ 10 Μαΐμο ηα 

αενμπθάκα ηδξ Μμίναξ έθηαζακ ιέζς Αθελακδνμφπμθδξ, ζημ αενμδνυιζμ 

Καγαιίν ηδξ ιφνκδξ, υπμο ημπμεεηήεδηε ηαζ ημ πνμαθεπυιεκμ πνμζςπζηυ. 

Γζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ Μμίναξ ζε αενμπθάκα, εθμδζάζηδηε ιε αηυιδ επηά ηαζ 

ιεηαηζκήεδηε ζημ Οοζάη ζηζξ 24 Μαΐμο 423 . Μαγί ιε ηδ Β΄ Μμίνα 424 , 

απμηέθεζακ ημκ Αενμπμνζηυ Σμιέα Οοζάη. Σέθμξ δ ηαηάζηαζδ ηαζ δ 

μνβάκςζδ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ έιεζκε αιεηάαθδηδ. Ζ Ναοηζηή 

Αενμπμνζηή Μμίνα πανέιεκε ζηδ ιφνκδ, οπαβυιεκδ απεοεείαξ ζημ 

οπμονβείμ Ναοηζηχκ ηαζ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ πνμχεδζε δφμ 

Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ ζημ Οοζάη, ιαγί ιε ηζξ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμίνεξ ηδξ 

ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ425.  

 Καηά ημ πνμπαναζηεοαζηζηυ ζηάδζμ ηςκ εενζκχκ επζπεζνήζεςκ, 

εθανιυζηδηε ιε ζπμθαζηζηυηδηα δ θςημβναθζηή ακαβκχνζζδ. Σα αενμπθάκα 

εηηεθμφζακ ζοκεπχξ απμζημθέξ βζα κα επζηαζνμπμζδεμφκ μζ πάνηεξ ηδξ 

ηναηζάξ ηαζ πάκς ζε αοημφξ κα απμηοπςεμφκ μζ εέζεζξ, ηα μπονςιαηζηά 

ένβα ημο επενμφ ηηθ. Ζ Γ΄ Μμίνα εηηεθμφζε απμζημθέξ επ‟ ςθεθεία ημο Γ΄  

ηαζ δ Β΄ Μμίνα, ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ ηαζ ανβυηενα δ Γ΄ Μμίνα 

επ‟ ςθεθεία ημο Α΄ . Πανάθθδθα, δ δζμίηδζδ εκδιενςκυηακ βζα ηζξ ηζκήζεζξ 

                                                
423

 Έκα αενμπθάκμ AR, θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ έπεζε ιε απμηέθεζια ημκ ηναβζηυ εάκαημ 
ημο πθδνχιαημξ (Λμπίαξ Πεηναηάηδξ ηαζ δεηακέαξ Βαθζαιάηδξ). Σα αενμπθάκα πμο 
παναδυεδηακ ζηδ Μμίνα ήηακ 3 Bregeut 14, 3 Spad ηαζ 1 Gaudron G-3. 
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 Ο Λειπέζδξ ηαηά ηδ πηήζδ ιεηάααζδ ζημ Οοζάη, έπαζε ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηαζ 
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ζηναηεοιάηςκ, ιεηαβςβζηχκ, ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ βεθονχκ, εκχ 

πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ αμιαανδζζιμί επενζηχκ πνμθοθαηχκ. ηζξ 17 

Απνζθίμο, δ Γ΄ Μμίνα οπμζηήνζλε επζεεηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ ΗΗΗδξ Μενανπίαξ, 

ιε ζημπυ ηδκ εηηαεάνζζδ ηδξ μνεζκήξ πενζμπήξ ημο Οθφιπμο, κμηζμδοηζηά ηδξ 

Πνμφζαξ, απυ ηαηηζηά ηαζ άηαηηα ημονηζηά ζηναηεφιαηα. ηδκ πηήζδ αοηή 

ακαβκςνίζηδηε δ πενζμπή, δ ηαηάζηαζδ ημο μδζημφ δζηηφμο ηαζ 

αμιαανδίζηδηε επενζηυ πςνζυ. ηζξ 18-4-21, δ πνχηδ έλμδμξ δεκ 

μθμηθδνχεδηε θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ηαζ ζηδ δεφηενδ ακαβκςνίζηδηε μ 

ημιέαξ εκδζαθένμκημξ ηαζ αμιαανδίζηδηε επενζηή θάθαββα. ηζξ 21 Απνζθίμο 

πναβιαημπμζήεδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ, υπμο εκημπίζηδηακ επενζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ, ηέκηνμ εθμδζαζιμφ ηαζ ακηάνηεξ. ηζξ 23 ημο ίδζμο ιήκα, δ 

Μμίνα εηηέθεζε εζδζηή απμζημθή θςημβνάθζζδξ, δ μπμία δεκ μθμηθδνχεδηε 

θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ηαζ επακαθήθεδηε ανβυηενα, πνμζδζμνίγμκηαξ κέα 

μπονςιαηζηά ένβα. ηζξ 24 Απνζθίμο δ απμζημθή θςημβνάθζζδξ δεκ 

ελεηεθέζεδ θυβς δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, ηαζ έβζκε ιυκμ ακαβκχνζζδ 

ημιέα. ηζξ 29 Απνζθίμο εηηεθέζηδηε πηήζδ θςημβνάθζζδξ, υιςξ θυβς 

ιδπακζηήξ αθάαδξ ημ πθήνςια ηζκδφκεοζε κα πέζεζ ζε επενζηά πένζα426. ηζξ 

2 Μαΐμο 1921, θήθεδζακ θςημβναθίεξ ημο ημιέα εκδζαθένμκημξ πανά ηα 

ποηκά ακηζαενμπμνζηά πονά, εκχ ζε εκδιένςζδ ειθάκζζδξ επενζημφ 

αενμπθάκμο απμβεζχεδηε γεοβάνζ αενμζηαθχκ βζα κα ημ ηαηαδζχλμοκ, πςνίξ 

απμηέθεζια. Σδκ επμιέκδ, πναβιαημπμζήεδηακ δφμ απμζημθέξ 

θςημβνάθζζδξ εκ ιέζς ζθμδνχκ ακηζαενμπμνζηχκ πονχκ, ιε απμηέθεζια 

ημ έκα αενμπθάκμ κα οπμζηεί ανηεηέξ γδιζέξ. Απυ 4 έςξ 11 Μαΐμο, θυβς 

ποηκήξ μιίπθδξ, μζ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ δεκ ήηακ 

απμηεθεζιαηζηέξ. ηζξ 12 ημο ίδζμο ιήκα εηηεθέζηδηακ δφμ πηήζεζξ 

θςημβνάθζζδξ ημιέα ηαζ νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ ζε δζάθμνα ζδιεία ημο 

ιεηχπμο. ηζξ 18 Μαΐμο δ απμζημθή αμιαανδζζιμφ ημο αενμδνμιίμο Δζηί 

επήν ιαηαζχεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πηήζδξ θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ημο 

αενμπθάκμο. ηζξ 30-5-21 εηηεθέζηδηακ ηέζζενεζξ έλμδμζ (δφμ ιαηαζχζεζξ 

θυβς αθάαδξ αενμζηάθμοξ), υπμο ηα αενμπθάκα ακαβκχνζζακ ηαζ 

αμιαάνδζζακ ημ Δζηί επήν, ημ μιχκοιμ αενμδνυιζμ, υπμο εκημπίζηδηακ 

δφμ επενζηά αενμπθάκα ηαζ ημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ, πςνίξ ζδιακηζηά 
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απμηεθέζιαηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εηηέθεζακ ακαβκχνζζδ ημιέα ηαζ νίρδ 

πνμηδνφλεςκ. Παναηδνήεδηε ιεβάθμξ ανζειυξ απυ ααβυκζα, ζηδκέξ 

πνμζςπζημφ ηαζ μπονςιαηζηά ένβα πςνδηζηυηδηαξ 6.000 ακδνχκ. Ζ 

απμζημθή θςημβνάθζζδξ ιαηαζχεδηε θυβς αθάαδξ ηςκ αενμζηαθχκ427.  

 Δπ‟ ςθεθεία ημο Α΄ , ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ, εηηέθεζακ 

απμζημθέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνμπαναζηεοαζηζημφ ζηαδίμο ηςκ εενζκχκ 

επζπεζνήζεςκ. Έηζζ, ηδκ 1δ Απνζθίμο, πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ πηήζεζξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ζηζξ 2 Απνζθίμο 

εηηεθέζηδηακ άθθεξ δφμ έλμδμζ ακαβκχνζζδξ, υπμο ζηδ ιεκ πνχηδ 

επαημθμφεδζε ακαπαίηζζδ ημονηζημφ αενμπθάκμο, ημ μπμίμ ηνάπδηε ζε θοβή 

ηαζ ζηδ δεφηενδ αμιαανδίζηδηακ δοκάιεζξ ζππζημφ. ηζξ 4-4-1921, εηηέθεζακ 

δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ, υπμο εκηυπζζακ ηαζ αμιαάνδζζακ επενζηυ 

ηαηαοθζζιυ ηαζ δφμ ιένεξ ανβυηενα, πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ απμζημθέξ, εη 

ηςκ μπμίςκ μζ δφμ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαζ ιία ηαηαδίςλδξ 

επενζημφ αενμπθάκμο. Οιμίςξ, πηήζεζξ πενζπμθζχκ πναβιαημπμζήεδηακ ηδκ 

7δ ηαζ 8δ Απνζθίμο, υπμο ηαηαδζχπεδηε ημονηζηυ αενμπθάκμ ηαζ ζηζξ 10-4-

1921 πναβιαημπμζήεδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ. Μέπνζ ημ ηέθμξ Απνζθίμο, ημ 

Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ πναβιαημπμίδζακ άθθεξ 15 απμζημθέξ, εη 

ηςκ μπμίςκ μζ έλζ ήηακ πενζπμθίαξ ηαζ ηαηαδίςλδξ επενζημφ αενμζηάθμοξ ηαζ 

μζ οπυθμζπεξ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ. ε ιία απυ αοηέξ, θυβς κεθχκ ηαζ 

απχθεζαξ πνμζακαημθζζιμφ, ημ πθήνςια πνμζβεζχεδηε ζηδκ ζηαθζηή γχκδ, 

ηαζ αζπιαθςηίζηδηε428.  

 Ακηίζημζπα, δ Β΄ Μμίνα πμο ιεηαζηάειεοζε ημκ Απνίθζμ ζημ Οοζάη, 

ήηακ έημζιδ κα ακαθάαεζ ένβμ ιεηά ηα ιέζα ημο ιδκυξ. Έηζζ, δ πνχηδ 

απμζημθή ακαβκχνζζδξ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ θςημβνάθζζδξ ημιέα 

πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 19 Απνζθίμο, εκημπίγμκηαξ οπυ ελέθζλδ μπονςιαηζηά 

ένβα, αθθά θυβς ηαηχκ αηιμζθαζνζηχκ ζοκεδηχκ δεκ θήθεδζακ 

θςημβναθίεξ. ηζξ 24 ημο ίδζμο ιήκα, εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ 

επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ μνβακχζεςκ ηαζ δφμ ιένεξ ανβυηενα, 

                                                
427

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 105-107. 
428

 Σμ πθήνςια ήηακ μ ακεοπμπθμίανπμξ Φανμοδάηδξ ηαζ μ ζδιαζμθυνμξ Υνδζηίδδξ. Ο 
πνχημξ δναπέηεοζε ηαζ ιέζς Αθελάκδνεζαξ επέζηνερε ζηδκ Αεήκα, μ δε δεφηενμξ 
ηναηήεδηε αζπιάθςημξ ιέπνζ ηδ θήλδ ηδξ Μζηναζζαηζηήξ Δηζηναηείαξ. ΓΔΑ, Συιμξ, Β΄, ζ. 111-
112. 
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πναβιαημπμζήεδηε επζηοπήξ πηήζδ θςημβνάθζζδξ επενζηχκ μπονχζεςκ 

ιήημοξ 2 πθι ηαζ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. ημ ηέθμξ ημο ιήκα, δ Μμίνα 

εκζζπφεδηε ιε δφμ αενμπθάκα ηαζ δφμ πεζνζζηέξ ηαζ ημκ Μάζμ ιε άθθα δφμ 

αενμπθάκα. ηζξ 30 Απνζθίμο, εηηεθέζηδηακ δφμ έλμδμζ ακαβκχνζζδξ ημιέα 

ηαζ ημ Μάζμ, ζε ζοκενβαζία ιε ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ, ακέπηολε 

έκημκδ δνάζδ ζημ Νυηζμ Σμιέα.  

 ηζξ 2 Μαΐμο πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ έλμδμζ αενμπθάκςκ. ηζξ δφμ 

πνχηεξ εηηέθεζακ ακαβκχνζζδ ημιέα, υιςξ θυβς κεθχκ δεκ θήθεδζακ 

αενμθςημβναθίεξ ηαζ δ ηνίηδ έλμδμξ ήηακ πενζπμθία βζα ηδκ ακαπαίηζζδ ηοπυκ 

επενζημφ αενμπθάκμο, πμο δεκ ειθακίζηδηε. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ακαβκχνζζδξ ήηακ ζδιακηζηά, ηαεχξ εκημπίζηδηακ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, 

αενμδνυιζμ ιε έκα αενμπθάκμ, μπονςιαηζηά ένβα μθμηθδνςιέκα ή οπυ 

ελέθζλδ, πμο εα ιπμνμφζακ κα πςνέζμοκ δφκαιδ χιαημξ ηναημφ. Σδκ 

επμιέκδ διένα, πναβιαημπμζήεδηακ δφμ έλμδμζ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

θςημβνάθζζδξ ηςκ ζζπονχκ αιοκηζηχκ μνβακχζεςκ ημο επενμφ ηαζ ζηζξ 5 

Μαΐμο ιυκμ ιζα έλμδμξ, θυβς δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. ηζξ 7-5-1921, 

δζαηάπεδηε απμβείςζδ αενμπθάκμο βζα ακαπαίηζζδ επενζημφ πμο ειθακίζηδηε 

πάκς απυ ημ αενμδνυιζμ ημο Οοζάη, πςνίξ υιςξ κα ιπμνέζμοκ κα ημ 

ηαηαδζχλμοκ. Παν‟ υθα αοηά έβζκε ακαβκχνζζδ ημιέα, υπμο εκημπίζηδηακ κέα 

μπονςιαηζηά ένβα ζε δζάθμνεξ εέζεζξ ηαζ γςδνή ηίκδζδ ιεηαβςβζηχκ (1.400 

μπδιάηςκ πενίπμο) ηαζ ακηίζημζπδ ζημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ. Σαοηυπνμκα, 

απμβεζχεδηε ηαηαδζςηηζηυ Sopwith Camel, απυ ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά 

ιήκδ βζα ηδκ ηαηαδίςλδ επενζημφ αενμπθάκμο, πςνίξ απμηέθεζια. ηζξ 8 

Μαΐμο ειθακίζηδηε λακά ημ ημονηζηυ αενμπθάκμ ηαζ απμβεζχεδηακ ηνία 

Bregeut 14 ηαζ έκα Sopwith Camel, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια. Γζα ηδκ 

ακαπαίηζζδ ηςκ επενζηχκ αενμπθάκςκ, δ Β΄ Μμίνα εκζζπφεδηε ιε έκα 

αενμπθάκμ ηφπμο Spad. ηζξ 13-5-1921 πναβιαημπμζήεδηε απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ ζοβηεηνζιέκςκ δζααάζεςκ, υπμο παναηδνήεδηακ πμθθέξ 

μπονχζεζξ ηαζ ζοιπθδνχεδηακ ηαζ δζμνεχεδηακ ηα θάεδ ηςκ επζηεθζηχκ 

πανηχκ. ηζξ 18 Μαΐμο πναβιαημπμζήεδηακ ηέζζενεζξ έλμδμζ, εη ηςκ μπμίςκ 

δφμ πηήζεζξ ακαβκςνίζεζξ ημιέα, ιία πενζπμθία ηαζ ιία πηήζδ θςημβνάθζζδξ, 

υπμο θςημβναθήεδηακ παναηχιαηα ηαζ άθθα ζδιεία εκδζαθένμκημξ. Σδκ 

επμιέκδ εηηεθέζηδηακ δφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ μδζηχκ ανηδνζχκ, υπμο 
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απμηοπχεδηακ ζημοξ πάνηεξ μζ μδζημί άλμκεξ ζηζξ πενζμπέξ πμο ζπεδζαγυηακ 

μζ ηζκήζεζξ ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Κζμοηάπεζαξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ μπονςιαηζηέξ βναιιέξ ηαηά ιήημξ ημο ιεηχπμο. ηζξ 29 ημο 

ίδζμο ιήκα έβζκακ δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ηδξ 

ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ Αθζυκ Καναπζζάν – Ασααθί ηαζ ηςκ επενζηχκ 

μπονχζεςκ. Σέθμξ, ζημ ηέθμξ ημο ιήκα πναβιαημπμζήεδηε απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ, πςνίξ κα επζαεααζςεμφκ πθδνμθμνίεξ ζδιακηζηχκ επενζηχκ 

ηζκήζεςκ429.  

 Σμκ Ημφκζμ ημο 1921, δ δνάζδ ηςκ δφμ αενμπμνζχκ αολήεδηε, θυβς 

ηςκ επζηείιεκςκ βεκζηχκ επζπεζνήζεςκ. Χξ διένα ελυνιδζδξ μνίζηδηε βζα ημ 

Γ΄ χια ηναημφ δ 25δ Ημοκίμο, βζα ημ αυνεζμ Σιήια ηαζ ημ ιεζηηυ 

Απυζπαζια ηδξ 9δξ Μενανπίαξ δ 27δ Ημοκίμο ηαζ βζα ημ κυηζμ Σιήια ηδξ 

ηναηζάξ δ 28δ Ημοκίμο. ηδκ Αενμπμνία ακαηέεδηε δ εηηέθεζδ απμζημθχκ 

ακαβκχνζζδξ ημο επενζημφ ημιέα, πανεκυπθδζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ημο 

ακηζπάθμο ηαζ πενζπμθίεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ επενζηήξ αενμπμνίαξ. Σδκ 

1δ Ημοκίμο, δ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ επζπείνδζε δφμ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ 

πενζμπήξ, μζ μπμίεξ υιςξ ιαηαζχεδηακ θυβς αθάαδξ ηςκ αενμζηαθχκ ηαζ 

πναβιαημπμζήεδηακ ηδκ επμιέκδ ιε ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα. Σμ 

πθήνςια ένζλε πνμηδνφλεζξ ηαζ εκηυπζζε ηδκ ηαηαζηνμθή βέθοναξ ηαζ κέεξ 

μπονςιαηζηέξ εέζεζξ, οπμαάθθμκηαξ ζπεδζάβναιια ηαζ θςημβναθίεξ. Σδκ 5δ 

Ημοκίμο, ηαηαδίςλακ ημονηζηυ αενμπθάκμ πςνίξ απμηέθεζια ηαζ ηδκ επμιέκδ 

ένζλακ πνμηδνφλεζξ ηαζ ακαβκχνζζακ ημκ ημιέα εκδζαθένμκημξ. Σδκ 8δ 

Ημοκίμο, εηηεθέζηδηακ ηνεζξ έλμδμζ αμιαανδζζιμφ ημο Δζηί επήν (δ ιία 

ιαηαζχεδηε ζηδ δζαδνμιή θυβς αθάαδξ ημο αενμπθάκμο), πνμζαάθθμκηαξ ημ 

ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ, υπμο ανίζημκηακ 100 ααβυκζα εκ ιέζς ζθμδνχκ 

ακηζαενμπμνζηχκ ηαζ ημ άθθμ αενμπθάκμ έπθδλε ημ βεζημκζηυ αενμδνυιζμ, 

πνμηαθχκηαξ γδιζέξ ζηα οπυζηεβα ηαζ πακζηυ ζημ πνμζςπζηυ ημο. ηζξ 12 

Ημοκίμο πναβιαημπμζήεδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηδξ ΥΗδξ Μενανπίαξ πμο 

ηαηεοεοκυηακ πνμξ ημ Δζηί επήν ηαζ ηδκ επμιέκδ ζηδ δεφηενδ έλμδμ (ζηδκ 

πνχηδ δεκ επζηεφπεδηε δ απμζημθή θυβς κεθχκ), ζφκδεζιμ πεγζημφ, υπμο 

νίπηδηακ ζπεηζηέξ δζαηαβέξ απυ ημ ηναηδβείμ πνμξ ηδ Μενανπία. ηζξ 14 

Ημοκίμο πναβιαημπμζήεδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ, πςνίξ ζδζαίηενα εονήιαηα ηαζ 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 107-111. 
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ηδκ επμιέκδ ηνία αενμπθάκα απμβεζχεδηακ βζα κα ηαηαδζχλμοκ ημονηζηυ, 

πςνίξ απμηέθεζια430. ηζξ 16 Ημοκίμο, επενζηυ αενμπθάκμ αμιαάνδζζε ημ 

αενμδνυιζμ ηδξ Πνμφζαξ πμο ήηακ δ αάζδ ηδξ Γ΄ Μμίναξ ηαζ αιέζςξ 

απμβεζχεδηακ δφμ αενμπθάκα βζα κα ημ ηαηαδζχλμοκ, ακεπζηοπχξ. Μεηά απυ 

ηνεζξ χνεξ επακειθακίζηδηε αμιαανδίγμκηαξ διέηενεξ εέζεζξ ηαζ 

ηαηαδζχπηδηε απυ γεοβάνζ αενμζηαθχκ, πςνίξ πάθζ κα ημ ζοκακηήζμοκ. ε 

ιία άθθδ πηήζδ βζα ακαβκχνζζδ ηςκ εέζεςκ ηδξ Υδξ Μενανπίαξ, αοηή 

δζαηυπδηε θυβς αθάαδξ ημο αενμπθάκμο. Ζ απμζημθή πναβιαημπμζήεδηε 

ηδκ επμιέκδ, υπμο εκημπίζηδηακ ηα πνμηεπςνδιέκα ηιήιαηα ηδξ Μενανπίαξ, 

ηα μπμία εκδιενχεδηακ ζπεηζηά απυ ημκ παναηδνδηή. ηζξ 18 Ημοκίμο, έβζκε 

επζηοπήξ ακαβκχνζζδ ηςκ εέζεςκ ηςκ εθθδκζηχκ Μενανπζχκ, αθθά ηαζ ηςκ 

επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ. Δπίζδξ, εκημπίζηδηακ εθθδκζηά ηαζ θμνηδβά πθμία 

ζημ θζιάκζ ηδξ Γζάθμααξ. Ζ πνμέθαζδ ηςκ Μενανπζχκ παναημθμοεμφκηακ 

απυ αένμξ ηαζ ζηζξ 21 Ημοκίμο 1921 μθμηθδνχεδηε δ πνμεημζιαζία ημο Γ΄  

βζα ηζξ ηαθμηαζνζκέξ επζπεζνήζεζξ431.  

 ημκ ημιέα ημο Α΄ , ζηδ θάζδ ηδξ πνμπαναζηεοήξ, δ δνάζδ ηςκ 

Πνμηεπςνδιέκςκ Ναοηζηχκ ιδκχκ ηαζ ηςκ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμζνχκ Αενμπθάκςκ 

ήηακ ελίζμο έκημκδ, εηηεθχκηαξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, αμιαανδζζιμφ 

επενζηχκ εέζεςκ, ηαηαδίςλδξ αενμπθάκςκ, ηαζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ εηηεθέζηδηακ πηήζεζξ ηακμκζζιμφ αμθήξ πονμαμθζημφ ηαζ 

ζοκδέζιμο πεγζημφ. Ζ πηδηζηή δναζηδνζυηδηα λεηίκδζε ζηζξ 2 Ημοκίμο ιε δφμ 

απμζημθέξ ζοκδέζιμο ιεηαλφ ηδξ Ηδξ, Vδξ ηαζ ΥΗΗΗδξ Μενανπίαξ. ηζξ 3 

Ημοκίμο πναβιαημπμζήεδηακ ηέζζενεζξ πηήζεζξ: ηαηαδίςλδ επενζημφ 

αενμπθάκμο, υπμο μ Σμφνημξ ακέπηολε ηαπφηδηα ηαζ ελαθακίζηδηε, 

ακαβκχνζζδ επενζηχκ εέζεςκ, υπμο παναηδνήεδηακ ηάπμζα κέα 

παναηχιαηα (ηάπμζα ιε ζονιαημπθέβιαηα) ηαζ ηαηαοθζζιμί ηαζ πηήζδ 

ηακμκζζιμφ αμθήξ πονμαμθζημφ. ηζξ 6-6-1921, πναβιαημπμζήεδηε δ πνχηδ 

ειπθμηή ιε ημονηζηυ αενμπθάκμ, ημ μπμίμ υιςξ απμιαηνφκεδηε, αθμφ 

πνμδβμοιέκςξ είπε δεπηεί ηζξ αμθέξ ημο Πεηνμπμοθέα πμο πεημφζε ιε 

αενμπθάκμ Spad. Σδκ ίδζα ιένα ζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ, επαθδεεφηδηακ 

μζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ επενζηέξ μπονςιαηζηέξ βναιιέξ πμο ηαηέθδβακ ζημ 

                                                
430

 Λυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ημ έκα αενμπθάκμ πνμζέηνμοζε ζε δέκηνμ ηαζ ηαηαζηνάθδηε 
ιενζηχξ. ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 115. 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 113-116. 
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πςνζυ Μαπάη, ηαεχξ ηαζ άθθεξ ιζηνυηενεξ ηαζ νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ ζε αοηά 

ηαζ ζημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ηδξ Κζμοηάπεζαξ ηαζ ημο αενμδνμιίμο ηδξ.  

 ηζξ 7 Ημοκίμο λεηίκδζε ηζξ απμζημθέξ ηαζ δ Ναοηζηή Αενμπμνία, 

εηηεθχκηαξ πηήζδ πενζπμθίαξ ηαζ ακαβκχνζζδ πενζμπήξ. Σδκ ίδζα διένα 

ζοιιεηείπε βζα πνχηδ θμνά ζε πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ δ Γ΄ Μμίνα 

Αενμπθάκςκ, ιε απμζημθή θςημβναθζηήξ ακαβκχνζζδξ μπονςιαηζηήξ 

βναιιήξ ηαζ επενζηχκ ηαηαοθζζιχκ ηαζ νίρδξ πνμηδνφλεςκ. ηζξ 8 Ημοκίμο δ 

ΝΑ, εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ ηιδιάηςκ. 

ηζξ 9 Ημοκίμο, ζπδιαηζζιυξ επηά 432  αενμζηαθχκ DH-9 ηςκ Ναοηζηχκ 

ιδκχκ, πξαγκαηνπνέεζε γηα πξώηε θνξΪ καδηθό βνκβαξδηζκό ζε 

δηΪθνξνπο ζηόρνπο ζηελ ΚηνπηΪρεηα. Ζ Ναοηζηή Αενμπμνία εηηυξ απυ ηα 

αενμζηάθδ DH-9, πμο είπακ εζδζημφξ θμνείξ ακάνηδζδξ αμιαχκ, είπε 

ιεβαθφηενδ ειπεζνία ηαζ ελεζδίηεοζδ ζημ αμιαανδζζιυ απυ ηδκ ηναηζςηζηή 

Αενμπμνία. Σα απμηεθέζιαηα ήηακ ακχηενα απυ ηάεε πνμζδμηία, ηαεχξ 

πηοπήεδηακ μ ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ, ημ αενμδνυιζμ, δδιυζζα ηηήνζα, 

ζηναηχκεξ, απμεήηεξ, βέθονεξ ηαζ ζηναηζςηζημί ηαηαοθζζιμί έλς απυ ηδκ 

πυθδ ηαζ ημκ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ Αθαβζμφκη. ηδκ επζζηνμθή δέπηδηακ 

ζθμδνά ακηζαενμπμνζηά πονά, πςνίξ ηάπμζα απχθεζα αενμζηάθμοξ433.  

 Σδκ ίδζα ιένα, δ Α εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ, υπμο εκημπίζηδηακ 

πονμαμθεία, ηαηαοθζζιυξ ακδνχκ ηαζ μπονςιαηζηά ένβα πνυζθαηα 

εκζζποιέκα. Δπίζδξ, ζε άθθδ έλμδμ πναβιαημπμζήεδηε ηακμκζζιυξ αμθήξ. 

ηζξ 11 Ημοκίμο εηηεθέζηδηε ιία έλμδμξ πενζπμθίαξ ηαζ ιία ηακμκζζιμφ αμθήξ. 

ηζξ 12-6-1921 πναβιαημπμζήεδηε ιία έλμδμ πενζπμθίαξ, εκχ απυ ηζξ 14 

Ημοκίμο δ πηδηζηή δναζηδνζυηδηα αολήεδηε, ηαεχξ ημ Δπζηεθείμ ήεεθε κα 

βκςνίγεζ ηδκ επενζηή δζάηαλδ ιάπδξ. Έηζζ, ηδ ιένα αοηή εηηεθέζηδηακ δφμ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηςκ εέζεςκ ηςκ ακηζιαπυιεκςκ δοκάιεςκ, δεκ 

ηαηέζηδ υιςξ δοκαηυ κα εκημπζζημφκ μζ επενζηέξ εέζεζξ θυβς κεθχζεςκ. Ζ 

πηήζδ επακαθήθεδηε ηδκ επμιέκδ, υπμο εκημπίζηδηακ επενζηά παναηχιαηα, 

ηιήια ζππζημφ ηαζ θοθάηζα πμο πμθοαμθήεδηακ. ηζξ 15 Ημοκίμο 

πναβιαημπμζήεδηακ δφμ έλμδμζ αενμζηαθχκ, υπμο ζηδ ιία έβζκε 

ακαβκχνζζδ πενζμπήξ ηαζ ζηδκ άθθδ ηακμκζζιυξ αμθήξ αανέςξ 
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 Έκα επέζηνερε θυβς αθάαδξ. 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 117-119. 
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πονμαμθζημφ 434 . Σδκ ίδζα διένα ιεηαζηάειεοζακ έλδ αενμπθάκα ηδξ 

Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ζημ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ ημο Οημονάη ημκηά ζημ 

Σμοιθμφ Μπμοκάν, χζηε κα εηηεθέζμοκ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ. Έηζζ, ηδκ επμιέκδ διένα 

ζδιεζχεδηε έκημκδ αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα, ηυζμ ηδξ Ναοηζηήξ υζμ ηαζ 

ηδξ ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ. Ζ πνχηδ εηηέθεζε ιαγζηυ αμιαανδζζιυ ημο 

Δζηί επήν, ιε ημ ζφκμθμ ηςκ αενμπθάκςκ απυ ημ Οημονάη, υιςξ θυβς 

ιδπακζηήξ αθάαδξ ηα ηνία επέζηνερακ άπναηηα. Απυ ηα εκαπμιείκακηα, ημ 

πνχημ ηδκ χνα πμο αμιαάνδζγε επενζηά ηιήιαηα, δέπηδηε επίεεζδ ημφνηζημο 

ηαηαδζςηηζημφ ηαζ επαημθμφεδζε αενμιαπία, πςνίξ υιςξ απμηέθεζια ηαζ ημ 

εθθδκζηυ αενμπθάκμ πνμζβεζχεδηε ζηδκ Πνμφζα. Σα άθθα δφμ αμιαάνδζζακ 

ημ αενμδνυιζμ, δζάθμνμοξ ζηυπμοξ ζηδκ πυθδ, απμεήηεξ πονμιαπζηχκ ηαζ 

λοθείαξ ηαζ μπήιαηα. ηδ ζοκέπεζα θςημβνάθδζακ ημ αενμδνυιζμ ημο Δζηί 

επήν, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ δέπηδηακ επίεεζδ απυ ημονηζηυ 

ηαηαδζςηηζηυ. Σα εθθδκζηά αμιαανδζζηζηά ειπθάηδηακ ζε αενμιαπία ηαζ ημ 

ακάβηαζακ κα πνμζβεζςεεί. Ζ Α, εηηέθεζε δφμ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ, πςνίξ 

ζδιακηζηά εονήιαηα. Σδκ επμιέκδ, απμβεζχεδηε απυ ηδκ Πνμφζα ημ 

εθθδκζηυ πθήνςια ηαζ αμιαάνδζζε ζημ Δζηί επήν έκα ενβμζηάζζμ, 

απμεήηεξ ηαζ ημιαζηά ζδιεία ηςκ ζζδδνμδνμιζηχκ ζηαειχκ ηαζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζηναηζςηχκ ηαζ ενβαηχκ. Ζ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε δφμ πηήζεζξ, 

ιία πενζπμθία ηαζ ιία ακαβκχνζζδξ ηαζ οπμαθήεδηε θεπημιενήξ ακαθμνά ημο 

επενζημφ εδάθμοξ. Δπίζδξ, δ Γ΄ Μμίνα πναβιαημπμίδζε ιία έλμδμ 

ακαπαίηζζδξ επενζημφ ακαβκςνζζηζημφ. ηζξ 18-6-1921, ημ ημονηζηυ 

αενμζηάθμξ επακειθακίζηδηε ηαζ απμβεζχεδηακ δφμ εθθδκζηά βζα κα ημ 

ηαηαδζχλμοκ ακεπζηοπχξ. Ζ Β΄ Μμίνα πναβιαημπμίδζε δφμ ελυδμοξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ, υπμο δζαπζζηχεδηακ δζαθμνέξ ζημοξ 

πάνηεξ, υιςξ δ δεφηενδ πηήζδ δεκ μθμηθδνχεδηε θυβς αθάαδξ ηαζ ημ 

αενμπθάκμ πνμζβεζχεδηε ζημ αενμδνυιζμ ημο Οοζάη. Ζ απμζημθή 

εηηεθέζηδηε ηδκ άθθδ ιένα απυ ηα ίδζα πθδνχιαηα επζηοπχξ ηαζ 

δζαπζζηχεδηακ κέεξ ζδιακηζηέξ επενζηέξ μπονχζεζξ ηαζ θάεδ ζημοξ 

επζηεθζημφξ πάνηεξ. Δπίζδξ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ 

πνμηεζιέκμο κα ελεηαζηεί δ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ ηαζ δ φπανλδ μδζηχκ 
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αλυκςκ. Οζ ίδζεξ απμζημθέξ ζοκεπίζηδηακ ζηζξ 20 ηαζ 21 Ημοκίμο, ιε ζημπυ 

ημκ εκημπζζιυ επενζηχκ δοκάιεςκ ηαζ μπονχζεςκ. ηηο 21-6-1921 

πξαγκαηνπνηάζεθε ε ζεκαληηθόηεξε απνζηνιά ηεο πεξηόδνπ από επηΪ 

αεξνζθΪθε DH-9 (Ϋλα καηαέσζε ιόγσ βιΪβεο), θαηΪθνξηα κε βόκβεο, 

γηα λα πξνζβΪινπλ ηελ ΚηνπηΪρεηα κε ζπλνδεέα ελόο θαηαδησθηηθνύ 

Spad. Ο εληππσζηαθόο ζρεκαηηζκόο πΪλσ από ηελ πόιε, δηαζπΪζηεθε 

πξνζβΪιινληαο ην ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό, ην αεξνδξόκην, δεκόζηα 

θηάξηα, ζηξαηώλεο θ. Ϊ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο αμιαανδζζιμφ πμθφ έκημκμ 

ήηακ ημ ακηζαενμπμνζηυ πον ηαζ επενζηυ ηαηαδζςηηζηυ αενμζηάθμξ εκεπθάηδ 

ζε ηθεζζηή αενμιαπία ιε εθθδκζηυ. Μεηά απυ δεηάθεπηδ ιάπδ ημ ημονηζηυ 

ηαηαννίθεδηε απυ ημ εθθδκζηυ πθήνςια435. Μυκμ έκα αενμπθάκμ εηηέθεζε 

ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ θυβς πηοπήιαημξ απυ ηα ακηζαενμπμνζηά. Μέπνζ 

ηδκ 26δ Ημοκίμο, πναβιαημπμζήεδηακ έλζ έλμδμζ απυ ηδ Α ηαζ ηέζζενεζξ απυ 

ηδ ΝΑ. Οζ απμζημθέξ ηδξ Α ήηακ πέκηε ακαβκςνίζεζξ ημο ιεηχπμο, 

πενζμπχκ εκδζαθένμκημξ ηαζ ηςκ διέηενςκ ηαζ επενζηχκ βναιιχκ ηαζ ιία 

πηήζδ θςημβνάθζζδξ, εκχ δ ΝΑ πναβιαημπμίδζε δφμ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαζ δφμ πενζπμθίεξ βζα δζαηήνδζδ ηδξ 

αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ. Υάνδ ζηζξ πενζπμθίεξ 

δεκ επζηνάπδηε ζημκ επενυ κα επζζδιάκεζ ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ημοξ πχνμοξ 

ελυνιδζδξ ηςκ εθθδκζηχκ δοκάιεςκ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ εθθδκζηυ ηναηδβείμ 

πμο βκχνζγε πμθφ ηαθά ηζξ επενζηέξ εέζεζξ ηαζ δοκάιεζξ. Βάζεζ αοηχκ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ εηπμκήεδηε ημ ζπέδζμ επζπεζνήζεςκ ηδξ ηναηζάξ436. 

 Ζ εθθδκζηή επίεεζδ εηδδθχεδηε ζηζξ 25 Ημοκίμο ιε ημ Γ΄  πμο 

ηζκήεδηε πνμξ Κζμοηάπεζα ηαζ ζηζξ 27 άνπζζε ηδκ πνμέθαζή ημο ηαζ ημ Βυνεζμ 

οβηνυηδια Μενανπζχκ. Σδκ διένα αοηή δ Πμθειζηή Αενμπμνία ακέθααε ηαζ 

πάθζ δνάζδ. Ζ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε ηνεζξ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ ηςκ εέζεςκ 

ηςκ διέηενςκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ εέζεςκ ηαζ ηζκήζεςκ ηςκ 

επενζηχκ δοκάιεςκ, μζ μπμίεξ ηαζ αμιαανδίζηδηακ. Δπίζδξ, ακαβκςνίζηδηε δ 

πενζμπή απ‟ υπμο εα δζενπυηακ ημ Βυνεζμ οβηνυηδια Μενανπζχκ, υιςξ μζ 

πηήζεζξ δζαηυπδηακ θυβς αθάαδξ ηςκ αενμζηαθχκ. ηζξ 28 Ημοκίμο 

αενμπθάκμ ιεηέθενε δζαηαβή ηδξ ηναηζάξ βζα ζοκέπζζδ ηδξ πνμέθαζδξ ιέπνζ 
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ηδκ ηαηάθδρδ ημο μνμπεδίμο Γεκήηζμσ. Δπίζδξ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ιε επζηοπία. Σδκ επμιέκδ, εηηεθέζηδηακ δφμ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ δζαηαβχκ, εκχ έκα αενμπθάκμ 

ηαηαζηνάθδηε ζηδ θάζδ ηδξ απμβείςζή ημο. Σδκ ηεθεοηαία διένα ημο ιήκα, 

εηηεθέζηδηακ δφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, υπμο ημ Βυνεζμ οβηνυηδια 

εκδιενχεδηε βζα ηδ ιδ φπανλδ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ζηδκ πενζμπή ηαζ 

ζηδ δεφηενδ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ επενζηέξ δοκάιεζξ ηαζ δ ηαθή 

ηαηάζηαζδ βέθοναξ, ζζπονή μπονςιαηζηή βναιιή πνμξ ηδκ μπμία ηζκμφκηακ 

μ επενυξ βζα κα ηδκ ηαηαθάαεζ ηαζ ημ ζεεκανυ ζδιείμ ακηίζηαζδξ ημο επενμφ. 

Σδκ 1δ Ημοθίμο, εηηεθέζηδηε ιία έλμδμξ ακαβκχνζζδξ ζηδ βναιιή ημο 

ιεηχπμο ημο Γ΄  ηαζ ηδ 2α Ημοθίμο δφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

ζοκδέζιμο ηςκ Μενανπζχκ. ηδκ πνχηδ αμιαανδίζηδηε μ ζζδδνμδνμιζηυξ 

ζηαειυξ ημο Μπμγ Δβζμφη πανά ηα ακηζαενμπμνζηά πονά ηαζ ζηδ δεφηενδ 

εκημπίζηδηακ ηζκήζεζξ επενζηχκ δοκάιεςκ πμο αμιαανδίζηδηακ. Σδκ ίδζα 

ιένα δ Σμονηζηή Αενμπμνία αμιαάνδζζε ι‟ έκα αενμπθάκμ ημκ ηαηαοθζζιυ 

ηδξ ΗΗΗδξ Μενανπίαξ. Σδκ 3δ Ημοθίμο, δζελήπεδζακ ζηθδνέξ ιάπεξ ηαζ δ Γ΄ 

Μμίνα εηηέθεζε δφμ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ, υπμο επζζδιάκεδηακ επενζηέξ 

θάθαββεξ πμο ηζκμφκηακ κα ηαηαθάαμοκ μπονέξ εέζεζξ, ηαεχξ ηαζ δ εέζδ ηςκ 

εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ πανάθθδθα έβζκε εκδιένςζδ ηςκ δζμζηήζεχκ 

ημοξ437.  

 ημ Νυηζμ Σμιέα ηδξ ηναηζάξ, δ Αενμπμνία δζαηάπεδηε (26-2-21) κα 

ζοκμδεφεζ ηζξ εθθδκζηέξ θάθαββεξ ζε ζοβηεηνζιέκεξ χνεξ ηδξ διέναξ, κα 

εηηεθμφκ πηήζεζξ ζοκδέζιμο ιεηαλφ ηςκ θαθαββχκ, πμο υθεζθακ κα 

επζδεζηκφμοκ ηα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ηαζ κα ηζξ εκδιενχκμοκ βζα ηζξ επενζηέξ 

ηζκήζεζξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ. ε πενίπηςζδ επενζηήξ εκαένζαξ επίεεζδξ 

δζαηάπεδηακ υθα ηα ηαηαδζςηηζηά ηςκ Πνμηεπςνδιέκςκ Ναοηζηχκ ιδκχκ 

ηαζ δφμ απυ ημκ ημιέα ημο Οοζάη κα ανίζημκηαζ ζε εημζιυηδηα άιεζδξ 

απμβείςζδξ. Δπίζδξ, δζαηάπεδηε δ εηηέθεζδ ιαγζηχκ αμιαανδζζιχκ ηδξ 

Κζμοηάπεζαξ ηαζ ημο Γζαθζκηγέ Νηαβ ζηζξ 28 Ημοκίμο ηαζ ηδκ επμιέκδ ημο Αθζυκ 

Καναπζζάν. Σζξ ίδζεξ ιένεξ δζαηάπεδηακ αενμπθάκα κα ανίζημκηαζ ζε 

εημζιυηδηα εηηέθεζδξ ηακμκζζιμφ αμθήξ πονμαμθζημφ. Δπζπθέμκ, δ 

Γζεφεοκζδ Αενμπμνζηήξ Τπδνεζίαξ δζέηαλε κα οπάνπμοκ ζε ηάεε Μμίνα απυ 
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έκα Bregeut 14 έημζιμ βζα ακαπαίηζζδ εκαένζμο επζδνμιέα. ημ ιεηαλφ δ ΝΑ 

εηηέθεζε ζηζξ 24 ηαζ 26 ημο ίδζμο ιήκα απμζημθέξ πενζπμθίαξ βζα ηδκ 

ηαηαδίςλδ επενζημφ αενμπθάκμο. ηζξ 27 Ημοκίμο, εηηεθέζηδηε απμζημθή 

ζοκμδείαξ ημο Μζηημφ Απμζπάζιαημξ ηδξ ΗΥδξ Μενανπίαξ, υπμο 

ακαβκςνίζηδηακ ζοβηεηνζιέκμζ μδζημί άλμκεξ. ε άθθδ απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ, ζδιεζχεδηε ιζηνυξ ηαηαοθζζιυξ, παναηχιαηα, θάθαββα 

ζππέςκ, πεγχκ ηαζ πμθζηχκ, πμο πμθοαμθήεδηακ ηαζ παναηδνήεδηε 

αζοκήεζζηδ ηίκδζδ ζηδκ μδυ. Ζ Γ΄ Μμίνα ηαηάθενε κα εηηεθέζεζ ιία έλμδμ 

ακαβκχνζζδξ ζημκ ημιέα ημο Μζηημφ Απμζπάζιαημξ, ηαεχξ άθθεξ ηέζζενεζξ 

απυπεζνεξ ιαηαζχεδηακ θυβς αθααχκ ζηα αενμπθάκα. Ζ αενμπμνζηή 

οπμζηήνζλδ μθμηθδνχεδηε ιε άθθεξ δφμ πενζπμθίεξ ηδξ ΝΑ ηαζ δφμ 

απμζημθέξ ηδξ Β΄ Μμίναξ, υπμο αμιαανδίζηδηακ ηαηαοθζζιυξ, μπήιαηα ηαζ μ 

ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ ζηδκ Κζμοηάπεζα ηαζ ημ Αθαβζμφκη. ηζξ 28-6-1921, 

αενμζηάθμξ απμβεζχεδηε βζα ηδκ εηηέθεζδ απμζημθήξ ακαβκχνζζδξ, υιςξ 

ιαηαίςζε θυβς αθάαδξ. Δπεζδή, δ πηήζδ ήηακ γςηζηήξ ζδιαζίαξ ηαζ δεκ 

οπήνπε άθθμ δζαεέζζιμ αενμπθάκμ ζημκ ημιέα ημο Οοζάη, πεζνζζηέξ ηδξ Γ΄ 

Μμίναξ πήνακ έκα αενμπθάκμ πμο ήηακ ζε ηαηή ηαηάζηαζδ ηαζ 

απμβεζχεδηακ. Σμ πθήνςια438 εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ζε επενζηυ 

έδαθμξ ηαζ αζπιαθςηίζηδηε. ηζξ 29 Ημοκίμο ημ Νυηζμ Σιήια ηδξ ηναηζάξ 

άνπζζε ηδκ πνμέθαζή ημο, ηαεχξ μζ Σμφνημζ εβηαηέθεζπακ ημ Αθζυκ 

Καναπζζάν. Ζ Αενμπμνία εηηέθεζε πενζπμθίεξ βζα ηδκ πανειπυδζζδ ηςκ 

επενζηχκ αενμπθάκςκ κα εκημπίζμοκ ηζξ εθθδκζηέξ βναιιέξ ηαζ απμζημθή 

ιαγζημφ αμιαανδζζιμφ ημο Αθζυκ Καναπζζάν. Έλζ αενμπθάκα DH-9 έπθδλακ 

ημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ, δδιυζζα ηηίνζα ηαζ ενβμζηάζζα. Δπίζδξ, 

εηηεθέζηδηακ ηνεζξ πηήζεζξ ζοκδέζιμο πεγζημφ ηαζ ακαβκςνίζεζξ ημιέα απυ 

ηα ίδζα αενμπθάκα, ιε απμηέθεζια δ δζάνηεζα ηςκ πηήζεςκ κα είκαζ πμθφ 

ιεβάθδ, θυβς ιζηνήξ δζαεεζζιυηδηαξ αενμζηαθχκ. Ζ δζμίηδζδ ηαζ μζ διέηενεξ 

δοκάιεζξ εκδιενχεδηακ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ εθθδκζηχκ ηαζ ηςκ ημονηζηχκ 

δοκάιεςκ ηαζ αμιαανδίζηδηε επενζηή δφκαιδ. Σέθμξ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε 

ιία έλμδμ ακαβκχνζζδξ ημο Μζηημφ Απμζπάζιαημξ πμο ηαηεοεοκυηακ πνμξ 

Κζμοηάπεζα, ζοκεπχξ ιαπυιεκμ ηαζ εκημπίζηδηακ επενζηέξ δοκάιεζξ πμο 

οπμπςνμφζακ αμνεζμακαημθζηά. Σδκ ηεθεοηαία διένα ημο ιήκα, δ Αενμπμνία 
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εηηέθεζε απμζημθέξ ζοκμδείαξ ημο Α΄ ηαζ Β΄ , ηδξ Σαλζανπίαξ Ηππζημφ ηαζ 

ημο Νυηζμο οβηνμηήιαημξ Μενανπζχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ δ ΝΑ εηηέθεζε 

ηνεζξ ελυδμοξ πενζπμθίαξ ηαζ δ Α ηέζζενεζξ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

ζοκμδείαξ ηιδιάηςκ πμο πνμέθαοκακ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί επζηοπήξ 

παναπθάκδζδ εθθδκζημφ πθδνχιαημξ απυ ημονηζηυ ζηνάηεοια, ημ μπμίμ 

έδεζλε ηα πνμαθεπυιεκα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ζημ αενμπθάκμ πμο 

πενζπμθμφζε ζημ Αθζυκ Καναπζζάν439.  

 Σδκ 1δ Ημοθίμο δ Αενμπμνία έπνεπε κα εηηεθέζεζ απμζημθέξ ζοκμδείαξ 

ηαζ ακαβκχνζζδξ ηαζ πενζπμθίεξ. Ζ Β΄ Μμίνα πναβιαημπμίδζε ζοκδοαζιυ 

πηήζεςκ ζοκμδείαξ ημο Β΄  ηαζ ακαβκχνζζδ πενζμπήξ. Σδκ ίδζα χνα 

αενμπθάκμ ηδξ Γ΄ Μμίναξ εηηεθμφζε ακηίζημζπδ απμζημθή βζα ημ Α΄ , υπμο 

εκηυπζζακ ζηναηζςηζηέξ δοκάιεζξ, μζ μπμίεξ άπθςζακ πάθζ ηα ζήιαηα 

ακαβκχνζζδξ. ηδκ ηάεμδμ ημο αενμπθάκμο πάκς απυ ηα ζηναηεφιαηα, 

δέπηδηε ηαηαζβζζηζηά πονά, πνμηαθχκηαξ γδιζέξ ζημ αενμπθάκμ ηαζ 

ηναοιαηίγμκηαξ ημκ παναηδνδηή ζημ πένζ. Άθθμ αενμπθάκμ ηδξ ίδζαξ Μμίναξ, 

εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημο ιεηχπμο ημο Μζηημφ Απμζπάζιαημξ, 

υπμο παναηδνήεδηακ ζοκεπείξ βναιιέξ παναηςιάηςκ ιέπνζ ηδκ Κζμοηάπεζα. 

Ζ ΝΑ επίζδξ, εηηέθεζε πέκηε ελυδμοξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ ηνεζξ ήηακ απμζημθέξ 

πενζπμθίαξ ηαζ ακαβκχνζζδξ ηαζ δφμ ιυκμ ακαβκχνζζδξ. ηζξ 2 Ημοθίμο 1921, 

μ Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ Οοζάη, δζαηάπεδηε κα εηηεθέζεζ πηήζεζξ ζοκμδείαξ 

ημο Α΄ ηαζ Β΄  ηαζ κα ακαβκςνίζεζ ζδιακηζηέξ δζααάζεζξ. Δπίζδξ κα δζαεέηεζ 

ζε ηαηάζηαζδ εημζιυηδηαξ δφμ αενμπθάκα βζα ηακμκζζιυ αμθήξ. Σμ έκα 

αενμπθάκμ, εκχ είπε πνμζαάθθεζ επενζηή δφκαιδ έπαεε αημφζζα ηνάηδζδ 

ηζκδηήνα ηαζ ζοκεηνίαδ ιπνμζηά ζε εθθδκζηέξ πνμθοθαηέξ, πςνίξ εοηοπχξ 

εφιαηα440. Έκα αενμπθάκμ ηδξ Β΄ Μμίναξ εηηέθεζε πενζπμθία ηαζ ακαβκχνζζδ 

                                                
439

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 129-134. 
440

 Καηά ηδκ επζζηνμθή ημο πθδνχιαημξ (Μάναηαξ ηαζ Γέαξ) ημ αενμπθάκμ ημοξ, ηαηέπεζε 
ζημ Υαηγή Κζυσ. Ο Γέαξ πενζβνάθεζ ημ βεβμκυξ πμθφ γςκηακά: «Βξηζθόκαζηε ηώξα πάλσ από 
ηα βνπλά ηεο Ν. Κηνπηάρεηαο. Γπκλά ηειείσο, βξαρώδε, κε βαζηά θαξάγγηα θαη κ’ έλα κνλάρα 
δξόκν αλάκεζα, πνπ πεξηβάιιεηαη κε ραξαθώκαηα ζ’ όιν ην κήθνο ηνπ. Δίλαη ηα ζηελά ηνπ 
Νηεξκπέλ. Καηέρνληαη ζηαζεξά από ηνλ ερζξό. ξζηνο πάλσ ζην θιπδσληδόκελν αεξνπιάλν, 
είκαη έηνηκνο λα ξίμσ ηελ πξώηε βόκβα, όηαλ ν θηλεηήξαο ζηακαηάεη μαθληθά. Ζ έιηθα έπεηηα 
από ιίγεο αξαηέο ζηξνθέο ζηέθεηαη αθίλεηε ζαλ ζηαπξόο. Ζ βόκβα μεθεύγεη από ηα ρέξηα θαη 
ζηέθνκαη παξάιπηνο απ’ ηελ ηξνκάξα θνηηάδνληαο ηνλ αθίλεην ζηαπξό. αλ αζηξαπή πεξλάλε 
από ην κπαιό κνπ ηα καξηύξηα πνπ έρνπκε λα ηξαβήμνπκε ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ. Γξήγνξα 
όκσο ζπλέξρνκαη. εθώλνκαη θαη θνηηάδσ ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη νη δηθνί καο. Γίλσ ηελ 
θαηεύζπλζε ζην Μάξαθα θαη ζηξέθεη ην αεξνπιάλν πξνο απηήλ. […] Από θάησ θαίλνληαη 
Σνύξθνη ηππείο πνπ ηξέρνπλ πξνο ην κέξνο πνπ ζα πέζνπκε. Έρεηο πηζηόιη, Γηάλλε; Ρσηώ. 
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πενζμπήξ ημο Β΄ , ηαζ δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε δφμ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ 

εέζεςκ ημο Α΄  ηαζ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ. Σα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά 

ιήκδ ζπεδίαγακ κα εηηεθέζμοκ πέκηε πηήζεζξ, εη ηςκ μπμίςκ ιία πενζπμθία 

ηαζ ιία ακαβκχνζζδ, υιςξ μζ ηνεζξ πνμβναιιαηζζιέκεξ έλμδμζ αμιαανδζζιμφ 

ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ Σζεημονθάν ακααθήεδηακ βζα ηδκ επμιέκδ 

ιένα, υπμο πηοπήεδηακ ζζδδνμδνμιζηέξ βναιιέξ, ααβυκζα ηαζ βέθονεξ. Υάνδ 

ζηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηεκηνχεδηακ, δ ηναηζά εκδιένςζε ηα Α΄ ηαζ Β΄  

βζα ηδκ ελέθζλδ ημο ιεηχπμο ηαζ ελέδςζε ακάθμβεξ δζαηαβέξ. ηζξ 3 Ημοθίμο, μ 

επενυξ πανμοζίαζε ζδιάδζα ηάιρδξ ζε υθμ ημ ιέηςπμ ηαζ άνπζζε κα 

οπμπςνεί ιε ζμαανέξ απχθεζεξ. Ζ Α εηηέθεζε ηνεζξ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ ζοκμδείαξ ηαζ ζφκδεζιμ πεγζημφ, ηαζ επζζδιάκεδηε δ 

επίηεολδ ηςκ ΑΝΚ ηδξ διέναξ441.  

 ηζξ 4 Ημοθίμο δ ηναηζά επζηέεδηε ιε υθεξ ηζξ δοκάιεζξ πμο είπε 

δζαεέζζιεξ, ιε ζημπυ κα απμηυρεζ ηδ βεκζηή οπμπχνδζδ ηςκ Σμφνηςκ πνμξ 

ημ Δζηί επήν. Σμ ζπέδζμ επζπεζνήζεςκ πνυαθεπε ηαηάθδρδ ηδξ Κζμοηάπεζαξ 

- Αθζυκ – Άβηοναξ. Αοεδιενυκ δ Κζμοηάπεζα έπεζε ζηα εθθδκζηά πένζα πμο 

πνμέθαοκακ ηαπέςξ. Ζ οπμζηήνζλδ ηδξ Αενμπμνίαξ οπήνλε ηαζ πάθζ 

μοζζαζηζηή. Σέζζενα αενμπθάκα ηδξ ΝΑ, απμβεζχεδηακ βζα κα εηηέθεζακ 

απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηςκ δζααάζεςκ πνμξ ημ Δζηί επήν ηαζ ημο 

ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ, υιςξ ηεθζηά δφμ αενμπθάκα έθηαζακ ζημ ζηυπμ, 

ηαεχξ ηα άθθα δφμ επέζηνερακ θυβς αθάαδξ. Έηενμ αενμπθάκμ εηηέθεζε 

πηήζδ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ δοκάιεςκ. Ζ Γ΄ Μμίνα, πναβιαημπμίδζε δφμ 

ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ, υπμο ζηδ δεφηενδ επζζδιάκεδηε δ οπμπχνδζδ ημο 

επενμφ ηαζ υηζ ηαηάθενε κα δζαθφβεζ ηδκ αζπιαθςζία πμο πνμέαθεπε ημ 

εθθδκζηυ ζπέδζμ. Βάζδ ηςκ ακαθμνχκ, δζαηάπεδηε δ ηαπεία πνμέθαζδ ηςκ 

διεηένςκ δοκάιεςκ. Σδκ 5δ Ημοθίμο, μ Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ ημο Οοζάη 

δζαηάπεδηε κα εηηεθέζεζ απμζημθέξ ζοκμδείαξ, ζφκδεζιμ πεγζημφ ηαζ 

ακαβκχνζζδ δζαθυνςκ πενζμπχκ, ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ κα 

                                                                                                                                       
ηελ αξλεηηθή απάληεζή ηνπ, ηνπ δίλσ ην δηθό κνπ θαη θξαηώ ην πνιπβόιν. ρίδσ όια ηα 
ζπλζεκαηηθά πνπ θέξσ καδί κνπ. Με αγσλία παξαθνινπζώ ηελ απόζηαζε πνπ καο ρσξίδεη 
από ηηο πξώηεο γξακκέο καο. Ληγνζηεύεη νινέλα. Σηο ειπίδεο δελ ηηο έρνπκε παξά ζην βνξηά. 
[…] Θα θηάζνπκε; δελ ζα θηάζνπκε; Σξαβνύκε ίζηα πάλσ ηνπο, όηαλ Μάξαθαο βγάδεη θσλή. 
Γέζνπ θαιά. Έλαο βξόληνο- θεξαπλόο αθνινπζεί, ζπληξίκκηα γθξεκίδνληαη θαη νιόγπξα 
απόιπηε εζπρία. […] Ξππλώ ζαλ από όλεηξν. Γίπια κνπ ν Μαξαθόγηαλλνο κε θηιεί. Οιόγπξα 
θαληάξνη». Γέαξ Νζηυθαμξ, Μεζνπξάλεκα θαη πληξίκκηα, Αηένιςκ, Αεήκα 1976, ζ. 252-253. 
441

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 134-137. 
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αμιαανδίζμοκ πάθζ ημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ζημ Δζηί επήν ηαζ ηζξ 

θάθαββεξ βφνς απυ αοηυ, κα πναβιαημπμζδεεί ιεηαζηάειεοζδ ιζαξ Μμίναξ 

ζηδκ Κζμοηάπεζα ηαζ ηέθμξ δυεδηακ μδδβίεξ ζπεηζηά ιε ηα ζήιαηα 

ακαβκχνζζδξ, πμο είπακ βίκεζ βκςζηά ζημκ επενυ. Έηζζ, δ πηδηζηή 

δναζηδνζυηδηα ανπίγεζ ιε πηήζδ ηδξ Γ΄ Μμίναξ, βζα ακαβκχνζζδ πενζμπήξ, 

υπμο δζαπζζηχεδηε γςδνή ηίκδζδ ζημ Δζηί επήν, εκημπίζηδηακ 600 ααβυκζα 

ζημ ζηαειυ, ιεηαβςβζηά κα οπμπςνμφκ ηα μπμία αμιαανδίζηδηακ ηαζ 

πμθοαμθήεδηακ ηαζ θίθζεξ δοκάιεζξ 20-25 πζθζάδςκ ακδνχκ. Έβζκε αημφζζα 

ηνάηδζδ ηζκδηήνα, θυβς ελάκηθδζδξ ηςκ ηαοζίιςκ ημο αενμπθάκμο. Άθθμ 

αενμζηάθμξ εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ, ιεηαθμνάξ δζαηαβχκ ηαζ 

αμιαάνδζζε ημονηζηέξ δοκάιεζξ. Ζ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ 

πενζμπήξ ηαζ ζοκμδείαξ ημο Γ΄ , υπμο ζηαειεοιέκεξ ηαζ ηζκμφιεκεξ 

επενζηέξ δοκάιεζξ αμιαανδίζηδηακ ηαζ πμθοαμθήεδηακ. Ζ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε 

ακάθμβδ πηήζδ, εκχ δ ΝΑ δεκ πναβιαημπμίδζε ημκ ζπεδζαγυιεκμ 

αμιαανδζζιυ ημο Δζηί επήν, θυβς αθάαδξ ηςκ αενμζηαθχκ. ιςξ 

εηηέθεζε δφμ απμζημθέξ απυ ημ αενμδνυιζμ Αθζυκ Καναπζζάν, ζημ μπμίμ 

ιεηαζηάειεοζακ δφμ DH-9 ηαζ έκα Avro, ακαβκςνίγμκηαξ πενζμπέξ κυηζα ηδξ 

πυθδξ ηαζ ιεηαθένμκηαξ δζαηαβέξ442.  

 Σδκ επυιεκδ ιένα, μ Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ Οοζάη δζαηάπεδηε κα 

εηηεθέζεζ ζοκμδεία πεγζημφ ημο Α΄ ηαζ Γ΄  ηαζ ακαβκςνίζεζξ ζε πενζμπέξ 

εκδζαθένμκημξ, εκχ δ ΝΑ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ αμιαανδζζιμφ ζημ 

Δζηί επήν. Λυβς υιςξ ιεηαζηάειεοζδξ ηςκ Μμζνχκ ημο Αενμπμνζημφ 

Σμιέα ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Κζμοηάπεζαξ, ηνμπμπμζήεδηε ημ ένβμ πμο 

ακέθααακ. Έηζζ, πναβιαημπμζήεδηε απμζημθή ζοκμδείαξ ημο Α΄  ηαζ 

ακαβκχνζζδ πενζμπήξ ημο Δζηί επήν, υπμο επζζδιάκεδηακ μζ θίθζεξ ηαζ 

επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ εέζεζξ, εκχ ημ αενμπθάκμ δέπηδηε επενζηά πονά. Πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ ηδξ Γ΄ Μμίναξ εκηυπζζε ιεβάθεξ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

δοκάιεςκ ηαζ ιεηαβςβζηχκ ηαζ επενζηέξ θάθαββεξ ακδνχκ ηαζ ιεηαβςβζηχκ 

ηα μπμία αμιαανδίζηδηακ. Σα Ναοηζηά ιήκδ, μνιχιεκα απυ ημ κέμ 

αενμδνυιζμ, εηηέθεζακ δφμ ελυδμοξ αμιαανδζζιμφ ημο ζζδδνμδνμιζημφ 

ζηαειμφ Σζάζ, εκχ δ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμίνα πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηςκ εθθδκζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ πμο πνμέθαοκακ ζημ Δζηί επήν, ημ μπμίμ ηαηέθααακ ημ ίδζμ 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 137-140. 
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ανάδο. ε πηήζδ αμιαανδζζιμφ ημο Δζηί επήν ηδξ 7δξ Ημοθίμο, ηνία 

αενμζηάθδ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ έκα ηδξ Γ΄ Μμίναξ αμιαάνδζζακ 

ηιήιαηα ημο Γ΄ .., πμο ανίζημκηακ ζηζξ πανοθέξ ημο Δζηί επίν, 

αβκμχκηαξ ηδκ ηαηάθδρή ηδξ απυ ημκ εθθδκζηυ ζηναηυ, πνμηαθχκηαξ ημ 

εάκαημ εκυξ θμπαβμφ ηαζ ημκ ηναοιαηζζιυ ηνζάκηα ζηναηζςηχκ, έςξ υημο ηα 

ζηναηεφιαηα έδεζλακ ηα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ηαεοζηενδιέκα. Σδκ ίδζα ιένα 

έβζκακ ηνεζξ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ. ηζξ 8 Ημοθίμο πναβιαημπμζήεδηε ιζα απυ 

ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ιάπεξ ζημ Μζηναζζαηζηυ Μέηςπμ, ζηδκ μπμία δ ημονηζηή 

δζμίηδζδ δζέηαλε ηεθζηά βεκζηή οπμπχνδζδ πένα απυ ημ αββάνζμ. Ακάθμβδ 

ζε έκηαζδ ήηακ ηαζ δ δνάζδ ηδξ Αενμπμνίαξ. Δηηεθέζηδηε πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ, επζηήνδζδξ ηδξ επενζηήξ οπμπχνδζδξ ηαζ ηςκ 

μδζηχκ αλυκςκ. Αενμπθάκμ ηδξ Β΄ Μμίναξ πμο επζπείνδζε ιεηαζηάειεοζδ 

ζημ αενμδνυιζμ ημο Δζηί επήν δζαπίζηςζε υηζ αηυιδ δζελαβυηακ ιάπεξ ηαζ 

επέζηνερε πμθοαμθχκηαξ επενζηή δφκαιδ. ε ακάθμβδ απυπεζνα ημ ίδζμ 

απυβεοια, δζαπζζηχεδηε υηζ δ ιάπδ βφνς απυ ημ αενμδνυιζμ ζοκεπζγυηακ ηαζ 

πανά ηα ακηζαενμπμνζηά πμο δέπηδηε πνμζβεζχεδηε ζημ ζζδδνμδνμιζηυ 

ζηαειυ πμο ήηακ ζε θίθζα πένζα. Γφμ άθθα αενμπθάκα πνμζβεζχεδηακ 

ανβυηενα ιε αζθάθεζα υηακ μ επενυξ άνπζζε κα οπμπςνεί. Απυ ημ κέμ 

αενμδνυιζμ εηηεθέζηδηακ πηήζεζξ ζοκδέζιμο ηδξ Ηδξ ηαζ ΗΗδξ Μενανπίαξ. 

Δπίζδξ, δφμ αενμπθάκα ηδξ ΝΑ εηηέθεζακ πηήζεζξ αμιαανδζζιμφ ημο 

ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ Σζμιπακθάν ηαζ Σζάζ. Ζ δζμίηδζδ ηδξ ηναηζάξ 

δζέηαλε ηδκ επμιέκδ, βεκζηή επίεεζδ ιε ακάθμβδ αενμπμνζηή οπμζηήνζλδ. Ζ 

Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηςκ διέηενςκ δοκάιεςκ, υπμο 

παναηδνήεδηακ ζζπονέξ επενζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ιεβάθδ επενζηή θάθαββα ιε 

ιεηαβςβζηά κα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ Μπμγάκηζμσ. Οζ βέθονεξ ημο δζηηφμο ήηακ 

ζε ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ μ επενυξ θυνηςκε ημ αανφ πμθειζηυ οθζηυ ημο βζα κα 

ημ ιεηαθένεζ ακαημθζηυηενα. ε άθθδ έλμδμ ακαβκχνζζδξ, εκημπίζηδηακ 

επενζηέξ δοκάιεζξ ηαζ εθθδκζηά ηιήιαηα κα πνμεθαφκμοκ. Δπίζδξ, ζε άθθδ 

απμζημθή παναηδνήεδηακ μζ επενζηέξ θάθαββεξ πμο οπμπςνμφζακ. Πηήζδ 

ζοκδέζιμο ηςκ ηνζχκ , εηηεθέζηδηε απυ ημ αενμδνυιζμ ημο Δζηί επήν, 

υπμο παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ επενζηέξ δοκάιεζξ. Δπίζδξ, δ ΝΑ 

πναβιαημπμίδζε μιαδζημφξ αμιαανδζζιμφξ ζημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ 

Σζμιπακθάν, ακαβκςνίζηδηε πενζμπή εκδζαθένμκημξ ηαζ πνμζαθήεδηακ 

επενζηά ηιήιαηα. ηζξ 10 Ημοθίμο δζαηάπεδηε ακαζημθή ηδξ ηαηαδίςλδξ ημο 
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επενμφ ηαζ ιυκμ δ ΝΑ εηηέθεζε ηνεζξ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ 

επενζηχκ ηιδιάηςκ. Οζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ πναβιαημπμζχκηαξ πμθθέξ 

απμζημθέξ ηαηυνεςζακ κα θςημβναθήζμοκ ηαζ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ 

αιοκηζηή δζάηαλδ ημο επενμφ ζε αάεμξ 60 - 70 πζθζυιεηνα ηαζ πθάημξ πάκς 

απυ 150443. 

Ζ δξΪζε ηεο Αεξνπνξέαο θαηΪ ηελ εθζηξαηεέα ηνπ αγγαξένπ  

 ηζξ 15 Ημοθίμο 1921 ζοβηθήεδηε πμθειζηυ ζοιαμφθζμ ζηδκ Κζμοηάπεζα 

οπυ ηδκ πνμεδνεία ημο Βαζζθζά Κςκζηακηίκμο 444 , υπμο πανά ηδκ 

επζθοθαηηζηυηδηα ζηδκ πνμμπηζηή πεναζηένς πνμέθαζδξ ημο εθθδκζημφ 

ζηναημφ (εα έπνεπε κα δζακφζεζ 265 πθι. ιέζα απυ ηδ Αθιονά Ένδιμ), 

απμθαζίζηδηε δ πθήνδξ ηαηαζηνμθή ημο ηειαθζημφ ζηναημφ, χζηε κα 

εθανιμζηεί δ οκεήηδ ηςκ εανχκ. Χξ διενμιδκία έκανλδξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ μνίζηδηε δ 1δ Αοβμφζημο 1921. Σμ ζπέδζμ πνμέαθεπε ηδκ 

ηίκδζδ ηςκ Α΄ ηαζ Γ΄  ιεηαλφ ημο Πμονζάη πμηαιμφ ηαζ κυηζα ημο 

αββανίμο, εκχ ημ Β΄ , λεηζκχκηαξ απυ ηδκ πενζμπή ημο εσκηή Γαγή ηαζ 

ηζκμφιεκμ κυηζα ημο αββανίμο, εα αμδεμφζε ηα Α΄ ηαζ Γ΄ . 

 Οζ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ ακαζοβηνμηήεδηακ. Ζ Γ΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ 

ιεηαζηάειεοζε απυ ηδκ Πνμφζα ζημ Δζηί επίν ηαζ ιαγί ιε ηδ Β΄ Μμίνα 

απμηέθεζακ ημκ Αενμπμνζηυ Σμιέα Δζηί επίν, ηαεχξ ηαζ πνμζςπζηυ ηδξ Γ΄ 

Μμίναξ πμο πνμζημθθήεδηε ζ‟ αοηυκ, μ μπμίμξ επζπεζνδζζαηά οπαβυηακ ζηδ 

ηναηζά. Ζ Ναοηζηή Αενμπμνία δεκ αημθμφεδζε ηζξ επζπεζνήζεζξ πνμξ ημκ 

αββάνζμ, αθθά πανέιεκε ιε έκα ιήκμξ ζημ Οοζάη ηαζ ιε έκα άθθμ ζημ 

Αθζυκ Καναπζζάν. Αλίγεζ ζημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθενεεί υηζ δ Ναοηζηή 

Αενμπμνία δεκ έθααε ιένμξ ζηδκ εηζηναηεία ημο αββάνζμο, αθθά δζαηέεδηε 

βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο Νμηίμο οβηνμηήιαημξ Μενανπζχκ, 

ημ μπμίμ εα ηάθοπηε ηδ δελζά πθεονά ηδξ πνμεθαοκμφζδξ ηναηζάξ. Σα 

ζηεθέπδ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ445 απέδςζακ αοηυκ ημκ παναβηςκζζιυ ζε 

πνμζηνζαή ιε ημκ ανπζζηνάηδβμ, ηαεχξ ελήνε επίζδια ημ ένβμ ηδξ 

                                                
443

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 140-145. 
444

 Πήνακ ιένμξ μ Πνςεοπμονβυξ Γ. Γμφκανδξ, μ δζμζηδηήξ ηδξ ηναηζάξ Παπμφθαξ, μ 
Τπμονβυξ ηναηζςηζηχκ Θεμηυηδξ, μ επζηεθάνπδξ ηδξ ηναηζάξ ζοκηαβιαηάνπδξ Πάθθδξ, μ 
ακηζζηνάηδβμξ Γμφζιακδξ ηζ μ απυζηναημξ οπμζηνάηδβμξ ηναηδβυξ. 
445

 Δίπακ δδιζμονβδεεί δοζανέζηεζεξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ δφμ Αενμπμνζχκ, βζαηί 
πνμαάθθμκηακ ιμκμιενχξ απυ ηα έκηοπα ηαζ ηζξ εθδιενίδεξ ηδξ επμπήξ ημ ένβμ ηδξ 
Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ.  
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ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ, πμο εηηεθμφζακ ιαηνζκέξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ 

ηαζ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ζοβηέκηνςκακ, επδνεάγμκηακ δ ζπεδίαζδ ηαζ δ 

θήρδ απμθάζεςκ. Έηζζ, μ ανπζζηνάηδβμξ δεκ εηιεηαθθεφηδηε ζηδκ ηονία 

πνμζπάεεζα ιζα έιπεζνδ ηαζ αλζυιαπδ αενμπμνζηή δφκαιδ446.  

 Παν‟ υθα αοηά, δ Α ζοκέπζζε ηζξ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηςκ επενζηχκ 

ηζκήζεςκ ηαζ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο εδάθμοξ, ηςκ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ηαζ 

ημο μδζημφ δζηηφμο εκ υρεζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο Αοβμφζημο. Έηζζ, ζηζξ 11 

Ημοθίμο εηηεθέζηδηε απμζημθή ακαβκχνζζδξ, υπμο εκημπίζηδηακ ζδιακηζηέξ 

επενζηέξ δοκάιεζξ ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ιεηχπμο. ηζξ 12 Ημοθίμο, δ Γ΄ 

Μμίνα ακαβκχνζζε ημ ζζδδνμδνμιζηυ δίηηομ ιέπνζ Μπεσθίη Κζμπνμφ, ημ μπμίμ 

ήηακ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ βζαηί αηυιδ ημ πνδζζιμπμζμφζε μ επενυξ βζα ηδ 

ιεηαθμνά ηςκ εθμδίςκ ημο. Ακάθμβεξ πηήζεζξ (δφμ) έβζκακ ζηζξ 13 ηαζ 14 

Ημοθίμο, πθδνμθμνχκηαξ ιε αηνίαεζα ηα ζδιεία πμο οπήνπακ βέθονεξ ζημκ 

πμηαιυ αββάνζμ. ηζξ 15-7-1921 πναβιαημπμζήεδηακ δφμ ακαβκςνζζηζηέξ 

πηήζεζξ κυηζα ημο πμηαιμφ Πμονζάη, πςνίξ κα εκημπζζημφκ επενζηέξ 

αιοκηζηέξ μνβακχζεζξ. ηζξ 16 Ημοθίμο εηηεθέζηδηακ πηήζεζξ πενζπμθίαξ, 

χζηε κα πανειπμδίζμοκ ηοπυκ ακαβκςνίζεζξ επενζηχκ ηιδιάηςκ. ημ ιεηαλφ 

μ Αενμπμνζηυξ Σμιέαξ εκζζπφεδηε ιε ηνία αενμπθάκα 447  ηαζ πανά ηζξ 

δοζημθίεξ, πναβιαημπμζήεδηε αενμπμνζηή επίδεζλδ απυ μηηχ αενμζηάθδ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηεθεηήξ απμκμιήξ δεζηχκ αιμζαχκ ηαζ δζαηνίζεςκ. Σδκ ίδζα 

ιένα (18-7-21), εηηεθέζηδηε πενζπμθία πάκς απυ ηζξ θίθζεξ ηαζ επενζηέξ 

πνμθοθαηέξ. ηζξ 20 Ημοθίμο εηηεθέζηδηε άθθδ ιία έλμδμξ ακαβκχνζζδξ 

πενζμπήξ αυνεζα ημο Πμονζάη ηαζ ηδκ επμιέκδ απμβεζχεδηε γεοβάνζ 

αενμζηαθχκ βζα ηδκ ακαπαίηζζδ ημφνηζημο αενμπθάκμο, πςνίξ κα ημ 

ζοκακηήζμοκ. ε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηδκ ίδζα διένα, δζαπζζηχεδηακ ζζπονά 

μπονςιαηζηά ένβα ακαημθζηά ηαζ δοηζηά ημο αββανίμο ηαζ εθάπζζηα ααβυκζα 

ζημοξ ζζδδνμδνμιζημφξ ζηαειμφξ. ηζξ 22 ηαζ 23 Ημοθίμο απμβεζχεδηακ 

γεοβάνζα αενμζηαθχκ βζα ηδκ ηαηαδίςλδ ημονηζημφ πμο ειθακίζηδηε πάκς 

απυ ηζξ εθθδκζηέξ πνμθοθαηέξ. Δπεζδή αολήεδηε δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ 

                                                
446

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 146-148. 
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 Γφμ Bregeut 14 ηαζ έκα Nieuport. Έκα αενμπθάκμ ηφπμο Spad ηαηαζηνάθδηε ζηδκ 
απμβείςζδ. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ κέςκ επζπεζνήζεςκ, εκζζπφεδηε ιε ηνία Bregeut 14, εκχ ημ 
Gaudron G-3 δζαηέεδηε ζημ ηναηδβείμ βζα ηδ ιεηαθμνά δζαηαβχκ πνμξ ηα χιαηα ηναημφ 
ηαζ βζα ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ. Δπίζδξ, βζα ηδ ιεηαθμνά πνμζςπζημφ ζηζξ δζάθμνεξ 
Μμκάδεξ ηαζ αενμπμνζημφ ηαποδνμιείμο. 
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επενζηήξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ ζημ ιέηςπμ, ηα μπμία εζζένπμκηακ ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ βναιιχκ ημοξ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ εθθδκζηχκ αενμπθάκςκ, 

απμθαζίζηδηε δ ζοζηδιαηζηή πενζπμθία ημο ιεηχπμο. Σδκ πενίμδμ αοηή, ζημ 

Δζηί επήν οπήνπακ 15 αενμπθάκα 448  (ηα ιζζά ήηακ ηαεδιενζκά 

εημζιμπυθεια), ηα μπμία ιεηαζηάειεοζακ ζε εβηαηαζηάζεζξ πζμ ημκηά ζημ 

Δζηί επήν. ηζξ 26 ημο ίδζμο ιήκα εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ηαηά επενζηήξ δφκαιδξ, εκχ ζε άθθδ απμζημθή εκημπίζηδηακ 

μπονχζεζξ ακαημθζηά ημο αββανίμο. ηζξ 29 Ημοθίμο εηηεθέζηδηε πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ απυ ηδ Β΄ Μμίνα, υπμο εκημπίζηδηακ επενζημί ηαηαοθζζιμί ηαζ 

επενζηά ηιήιαηα ηαζ δφμ έλμδμζ απυ ηδ Γ΄ Μμίνα, υπμο παναηδνήεδηακ 

ηζκήζεζξ αιαλμζημζπζχκ ηαζ ιεηαβςβζηχκ, ηαηαοθζζιμί ηαζ οπυζηεβμ 

αενμζηαθχκ ημκηά ζημ ανίηζμσ, εκχ οπμαθήεδηε ζπεδζάβναιια ιε ηζξ 

αιοκηζηέξ εέζεζξ ηςκ Σμφνηςκ ηαζ ηδκ μνβάκςζή ημοξ. Έηζζ, ημ Δπζηεθείμ ηδξ 

ηναηζάξ είπε ζπδιαηίζεζ ζαθή εζηυκα ηδξ επενζηήξ άιοκαξ ηαζ υηζ μζ Σμφνημζ 

ήηακ απμθαζζζιέκμζ κα ακαηυρμοκ εηεί ηδκ εθθδκζηή πνμέθαζδ449. 

 Σμ Νυηζμ οβηνυηδια Μενανπζχκ (Γζμίηδζδ Νμηίμο Σμιέα), 

απμηεθμφκηακ απυ ηδκ IVδ Μενανπία ηαζ ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ 

ζημ Οοζάη ηαζ ημ Αθζυκ Καναπζζάν ηαζ είπε απμζημθή ηδκ αζθάθεζα ημο 

δελζμφ ηέναημξ ηδξ ηναηζάξ ηαζ ηδ δζάθοζδ ηςκ ημονηζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ 

πενζμπή ημο Ηηυκζμο. ηζξ 11 Ημοθίμο εηηεθέζηδηε πηήζδ αμιαανδζζιμφ 

επενζηχκ ηιδιάηςκ ηαζ ζηζξ 13-7-21 πναβιαημπμίδζακ δφμ ελυδμοξ 

αμιαανδζζιμφ επενζημφ ζππζημφ ηαζ ζηναηζςηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ιία 

ακαβκχνζζδξ ηςκ επενζηχκ εέζεςκ ηαηά ιήημξ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ 

Αθζυκ Καναπζζάν – Ηημκίμο. ηζξ 14 Ημοθίμο εηηεθέζηδηε πηήζδ ιεηαθμνάξ 

δζαηαβχκ ηαζ πηήζδ αμιαανδζζιμφ επενζηήξ θάθαββαξ ζππζημφ. Σδκ επμιέκδ 

ιένα, εηηεθέζηδηε μιαδζηυξ αμιαανδζζιυξ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ηαζ 

ημο ζηαειμφ ζημ Σζάζ, ιε 11 ελυδμοξ. ηζξ 17 ημο ίδζμο ιήκα εηηεθέζηδηε 

πηήζδ ζοκδέζιμο ιεηαλφ ηδξ Μενανπίαξ ηαζ ηδξ ηναηζάξ ιεηαθένμκηαξ 

ειπζζηεοηζηή αθθδθμβναθία. ηζξ 18 Ημοθίμο, εηηεθέζηδηακ δφμ έλμδμζ 

ακαβκχνζζδξ, υπμο πηοπήεδηακ επενζηή δφκαιδ ηαζ θάθαββα μπδιάηςκ, εκχ 

ημ έκα αενμπθάκμ δέπηδηε ακηζαενμπμνζηά πονά, πνμηαθχκηαξ ημο ηαίνζμ 

                                                
448

 11 Bregeut 14, έκα Nieuport, έκα Spad, έκα Gaudron G-3 ηαζ έκα AR. 
449

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 148-150. 
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πθήβια ζηα πδδάθζα. ηζξ 20-7-21 πναβιαημπμζήεδηε ακάθμβδ πηήζδ 

ακαημθζηά ημο Αθζυκ Καναπζζάν, υπμο πηοπήεδηακ επενζηά ζηναηεφιαηα ηαζ 

πηήζδ ζοκδέζιμο ιε ηδ ηναηζά. Σδκ επυιεκδ ιένα, εηηεθέζηδηακ ηέζζενεζξ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, μζ μπμίεξ ηαζ 

αμιαανδίζηδηακ. ηζξ 22 Ημοθίμο εηηεθέζηδηε πηήζδ ιεηαθμνάξ ηαοζίιςκ ηαζ 

ηδκ επμιέκδ, ηνεζξ έλμδμζ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ 

ηιδιάηςκ πεγζημφ, θάθαββαξ ζππζημφ, εθμδζμπμιπήξ, εκχ θςημβναθήεδηακ 

ηαζ παναηχιαηα ζηδκ πενζμπή ΑΚ επήν. ηζξ 24-7-21 θςημβναθήεδηε 

ζοβηνυηδια παναηςιάηςκ ηαζ πηοπήεδηακ ιζηνέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηδκ 

επμιέκδ, πναβιαημπμζήεδηακ δφμ έλμδμζ 450  αενμζηαθχκ βζα ακαβκχνζζδ 

ηςκ θίθζςκ ηαζ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ αμιαανδίζηδηακ ημφνηζηα 

ζηναηεφιαηα. Γφμ έλμδμζ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ 

πναβιαημπμζήεδηακ ζηζξ 26 Ημοθίμο, πνμζαάθθμκηαξ επενζηυ ζππζηυ ηαζ 

πεγζηυ, εκχ ηα αενμπθάκα ιαξ δέπηδηακ ακηζαενμπμνζηά πονά. ηζξ 27 

Ημοθίμο πναβιαημπμζήεδηε ακαβκχνζζδ πενζμπήξ ζημ Γεκήηζμσ ηαζ ημ Σζάζ ηαζ 

πηφπδζακ ημονηζηή θάθαββα. ηζξ 29-7-21 εηηεθέζηδηακ ηνεζξ πηήζεζξ 

ακαβκχνζζδξ επενζηχκ δοκάιεςκ πμο είπακ εζζπςνήζεζ ζηζξ εθθδκζηέξ 

βναιιέξ ηαζ ζδιεζχεδηακ μζ εέζεζξ ηςκ ακηίπαθςκ παναηάλεςκ. Σέθμξ, ζηζξ 

30 Ημοθίμο, ηα Ναοηζηά ιήκδ εκζζπφεδηακ ιε δφμ αενμπθάκα DH-9 απυ ημ 

Σαηυζ451. 

 Σδκ 1δ Αοβμφζημο λεηίκδζακ ηδκ πνμέθαζδ ηα εθθδκζηά ηιήιαηα ηαζ δ 

Αενμπμνία ακέθααε έκημκδ δνάζδ. Ζ πνχηδ έλμδμξ ήηακ πηήζδ πενζπμθίαξ 

πάκς απυ ηζξ θίθζεξ βναιιέξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμβεζχεδηακ δφμ αενμπθάκα 

ηδξ Β΄ Μμίναξ ηαζ έκα ηδξ Γ΄ Μμίναξ βζα κα εηηεθέζμοκ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηςκ επενζηχκ πενζμπχκ ιπνμζηά απυ ηα εθθδκζηά 

ζηναηεφιαηα. Οζ Σμφνημζ έηαζβακ δαζζηέξ εηηάζεζξ ειπμδίγμκηαξ έηζζ ηδκ 

παναηήνδζδ, είπακ πονπμθήζεζ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ, εκχ εκημπίζηδηακ 

ηαζ μζ θίθζεξ δοκάιεζξ, πμο εκδιενχεδηακ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο. 

ηδκ ηεθεοηαία έλμδμ ηδξ διέναξ, εκημπίζηδηακ ζδιακηζηέξ επενζηέξ δοκάιεζξ 

πμο ηζκμφκηακ πνμξ εκίζποζδ ημο ημονηζημφ ιεηχπμο. ηζξ 2 Αοβμφζημο 

εηηεθέζηδηε πενζπμθία ηαζ ακαβκχνζζδ ηςκ εθθδκζηχκ ηιδιάηςκ πμο 

                                                
450

 Σδκ ίδζα ιένα έθηαζε ιε αενμπθάκμ AVRO, μ Πακηεθήξ Φφπαξ, πμο ακέθααε ηδ δζμίηδζδ 
ηςκ Πνμηεπςνδιέκςκ Ναοηζηχκ ιδκχκ. 
451

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 150-153. 
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πνμέθαοκακ ηαζ ημ απυβεοια απμβεζχεδηακ δζαδμπζηά αενμπθάκα βζα ηδκ 

ακαβκχνζζδ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, υπμο δζαπζζηχεδηε δ ηαθή 

ηαηάζηαζδ βεθονχκ εκδζαθένμκημξ. Ζ επυιεκδ απμζημθή δεκ ελεηεθέζεδ452 

θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ζηδκ ηεθεοηαία έλμδμ εηηεθέζηδηε πηήζδ 

ζοκδέζιμο ηαζ ζοκμδείαξ ηςκ Α΄ ηαζ Β΄ . Ανβά ημ ανάδο, επενζηυ 

αενμζηάθμξ ένζλε πνμηδνφλεζξ βναιιέκεξ ζηα εθθδκζηά, πάκς απυ ηα 

εθθδκζηά ηιήιαηα. Σδκ επυιεκδ διένα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ακαβκχνζζδξ 

ηζκμφιεκςκ έθζππςκ ηαζ πεγχκ ηιδιάηςκ, ημ αενμπθάκμ ηαηέαδηε ζε 

παιδθυ φρμξ ηαζ ηα ηιήιαηα επέδεζλακ ηα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ημο Μεζηημφ 

Απμζπάζιαημξ πμο είπε δζαθοεεί, πνμζπαεχκηαξ κα παναπθακήζμοκ ημ 

εθθδκζηυ πθήνςια. ε άθθδ έλμδμ, εηηεθέζηδηε ζφκδεζιμξ ηναηζάξ ιε Β΄  

ηαζ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ δζαπζζηχεδηακ ζδιακηζηέξ επενζηέξ ηζκήζεζξ 

δοκάιεςκ πμο ηζκμφκηακ βζα κα εκζζπφζμοκ ημ ιέηςπμ ηδξ πενζμπήξ 

απάκηγαξ – Καναπάιαιθζ. ηζξ 4 Αοβμφζημο πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηςκ ημονηζηχκ ηζκήζεςκ, υπμο δζαπζζηχεδηακ ζζπονέξ 

δοκάιεζξ μπονςιέκεξ απυ ημ Γυνδζμ ιέπνζ Κανά Δθζάξ ηαζ Σζακαηηζί, 

εθθδκζηέξ δοκάιεζξ κα πνμεθαφκμοκ ηαζ ημονηζηέξ κα οπμπςνμφκ πνμξ 

ακαημθάξ ηαίβμκηαξ ηδ βέθονα ημο Σμονη Σαπαγίν ηαζ ακαβκςνίζηδηε 

πενζμπή εκδζαθένμκημξ ζημ αββάνζμ. Πηήζεζξ ακαβκςνζζηζημφ παναηηήνα 

εηηεθέζηδηακ ηαζ ηδκ επυιεκδ ιένα, υπμο δζαπζζηχεδηε υηζ δ Δθθδκζηή 

ηναηζά απχεδζε ηζξ ημονηζηέξ δοκάιεζξ πένα απυ ημ αββάνζμ, ζημ ανζζηενυ 

ηδξ πανάηαλήξ ηδξ. ηδκ πνχηδ έλμδμ, ακαβκςνίζηδηακ μζ επενζηέξ ηζκήζεζξ 

ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ, υιςξ ημ αενμπθάκμ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ 

θυβς ελάκηθδζδξ ηαοζίιςκ. ηδκ επυιεκδ πηήζδ ακαβκςνίζηδηακ μζ 

επενζηέξ εέζεζξ ζε πενζμπέξ εκδζαθένμκημξ ημο Γ΄ . Απμζημθή 

αμιαανδζζιμφ ιαηαζχεδηε θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ημο αενμπθάκμο ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πηήζδξ. ε άθθδ έλμδμ αενμζηάθμοξ εκημπίζηδηακ ζζπονέξ 

ημονηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ δφκαιδξ 15.000 - 20.000 ακδνχκ ηζξ μπμίεξ ηαζ 

αμιαάνδζζε ηαζ 120 ααβυκζα ζε ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ. ηζξ 6 Αοβμφζημο 

εηηεθέζηδηε απμζημθή αμιαανδζζιμφ ημο επενζημφ αενμδνμιίμο Μαθίηζμσ ηαζ 

ημο πςνζμφ Πμθαηθί ηαζ ημ αενμπθάκμ πνμζβεζχεδηε ζημ αμδεδηζηυ 

αενμδνυιζμ Φεείμβθμο. ε άθθδ έλμδμ ακαβκχνζζδξ ημιέα ημο Β΄ , δ 
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 Σμ αενμπθάκμ ηαηαζηνάθδηε ζηδκ πνμζβείςζδ. 
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απμζημθή δεκ επζηεφπεδηε θυβς κεθχκ. Δπίζδξ, εηηεθέζηδηακ ιε ημ Gaudron 

G-3 δφμ πηήζεζξ ιεηαθμνάξ ηαζ ένεοκαξ δζάζςζδξ αενμπυνςκ453! Δπίζδξ, 

λεηίκδζε δ ιεηαζηάειεοζδ ηδξ Γ΄ Μμίναξ Αενμπθάκςκ ζημ αενμδνυιζμ Υαηγή 

Αθή Οβθμφ, χζηε κα ανίζηεηαζ ημκηά ζημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, δ μπμία 

μθμηθδνχεδηε ζηαδζαηά ηζξ επυιεκεξ ηνεζξ ιένεξ. ηζξ 8 Αοβμφζημο, ακ ηαζ δ 

ηναηζά ανζζηυηακ ζε ηαηάζηαζδ πμθειζηήξ απναλίαξ, δ Αενμπμνία ζοκέπζζε 

ηδ δνάζδ ηδξ. ε πηήζδ ακαβκχνζζδξ, ελεηάζηδηε δ αιοκηζηή μνβάκςζδ ημο 

επενμφ, υπμο εκημπίζηδηακ ηα επενζηά παναηχιαηα ηαζ ηα μνφβιαηα 

ζοβημζκςκίαξ, δ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ, εκχ εκημπίζηδηακ επενζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ πμο πνμζαθήεδηακ απυ αένμξ, εκχ ημ επενζηυ πονμαμθζηυ 

έααθε εκακηίμκ ημο αενμπθάκμο. Έηζζ, επζαεααζχεδηακ πθδνμθμνίεξ βζα 

επέηηαζδ ηδξ βναιιήξ άιοκαξ ηαζ δδιζμονβία ζοιπθδνςιαηζηήξ. Σδκ 

επμιέκδ ιένα δ ηναηζά πνμςεμφζε δοκάιεζξ ζε ηαίνζα ζδιεία ημο ιεηχπμο, 

εκ υρεζ ηδξ επζηείιεκδξ επίεεζδ. Ζ Αενμπμνία ακαβκχνζζε ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο ακηζπάθμο, ηζξ βέθονεξ ημο αββανίμο, ημο Κααμοκηγή ηαζ 

ημο Μπεσθίη, απμηφπςζε ηζξ ηεθεοηαίεξ ιεηααμθέξ ηςκ μπονχζεςκ, εηηέθεζε 

πενζπμθίεξ πάκς απυ ημ ιέηςπμ, οπμθυβζζε ηζξ επενζηέξ δοκάιεζξ ζε 45.000 

άκδνεξ ηαζ αμιαάνδζζε ηζξ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ454.  

 Πανάθθδθα, ημ Ναοηζηυ ιήκμξ πμο έδνεοε ζημ Αθζυκ Καναπζζάν, ηδκ 

1δ Αοβμφζημο πναβιαημπμίδζε ηέζζενεζξ ελυδμοξ, υπμο ακαβκςνίζηδηε δ 

πενζμπή ζηδκ μπμία ηζκμφκηακ δ ΗΥδ Μενανπία πμο επζδίςηε κα εκςεεί ιε ημ 

Β΄  ζημ μπμίμ ακήηε μνβακζηά, αμιαανδίζηδηακ επενζημί ζηυπμζ ηαζ 

εηηεθέζηδηε πηήζδ ζοκμδείαξ ηδξ Μενανπίαξ. Άθθεξ ηέζζενεζξ 

πνμβναιιαηζζιέκεξ έλμδμζ ιαηαζχεδηακ θυβς αθάαδξ ηςκ αενμζηαθχκ ηαζ 

δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. Σδκ επμιέκδ εηηεθέζηδηε ιυκμ ιία έλμδμξ (δ 

δεφηενδ ιαηαζχεδηε θυβς αθάαδξ ημο αενμζηάθμοξ) υπμο ακαβκχνζζακ 

δζααάζεζξ ζηδκ πμνεία ηίκδζδξ ηδξ Μενανπίαξ, αμιαανδίζηδηακ ζονιυξ πμο 

πνμζπάεδζε κα παναπθακήζεζ ηα αενμπθάκα, μ ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ 

ημο ΑΚ επήν, ανηεηά ιεηαβςβζηά ηαζ ζππζηυ ηαζ εκημπίζηδηε ζζπονή δφκαιδ 

10.000 ακδνχκ πενίπμο. Σδκ 3δ Αοβμφζημο, εηηεθέζηδηε απμζημθή 

                                                
453

 Μεηαθένεδηε μ Μαιαθάηδξ πμο είπε πνμζβεζςεεί θυβς αθάαδξ, ζημ αενμδνυιζμ Αζαβί 
Κεπέκ, ηαζ έβζκε ένεοκα βζα ηδ δζάζςζδ ημο αενμπυνμο ημοθακέλδ πμο είπε εηηεθέζεζ 
ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ. 
454

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 153-160. 
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ακαβκχνζζδξ ηδξ πενζμπήξ πνμέθαζδξ ηδξ Μενανπίαξ ηαζ αμιαανδίζηδηακ 

ημφνηζηεξ δοκάιεζξ. ηδ δεφηενδ έλμδμ, ημ πθήνςια απμπνμζακαημθίζηδηε 

ηαζ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ζε ημονηζηυ έδαθμξ, υπμο 

ακαβηάζηδηε κα ηάρεζ ημ αενμπθάκμ. Σμ πθήνςια455 πανέιεζκε αζπιάθςημ 

ιέπνζ ηδ θήλδ ημο πμθέιμο. Σδκ επμιέκδ ιένα, εηηεθέζηδηακ δφμ απυ ηζξ 

ηέζζενεζξ πνμβναιιαηζζιέκεξ ελυδμοξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ 

(θυβς αθάαδξ) ηαζ ηδκ ίδζα ιένα ημ Ναοηζηυ ιήκμξ ζημ Αθζυκ Καναπζζάν 

εκζζπφεδηε ιε δφμ αενμπθάκα απυ ημ Σαηυζ. ηζξ 5 Αοβμφζημο εηηεθέζηδηε 

πηήζδ ζοκμδείαξ ηδξ ΗΥδξ Μενανπίαξ ηαζ ακαβκχνζζδ επενζηχκ δοκάιεςκ, μζ 

μπμίεξ πηοπήεδηακ απυ ημ εθθδκζηυ αενμπθάκμ. Έκα γεοβάνζ αενμπθάκςκ, 

είπε απμβεζςεεί κφπηα χζηε κα αζθκζδζάζεζ ημκ ακηίπαθμ, ηαεχξ πθδνμθμνίεξ 

ακέθενακ υηζ ζφκηαβια ημφνηζημο ζππζημφ είπε δζακοπηενεφζεζ ζηδκ πυθδ 

Σζζθμφη Καηζαιπά. Πνάβιαηζ, δ απμζημθή ήηακ επζηοπήξ, ηαεχξ μ επενυξ 

αζθκζδζάζηδηε. Δπακάθδρδ ηδξ πηήζδξ δεκ εβηνίεδηε απυ ημ Α΄ . Σδκ 

επμιέκδ, εηηέθεζακ 6 απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ημιέα, αμιαανδζζιμφ ηαζ 

πμθοαμθζζιμφ Σμφνηςκ ακηανηχκ, εκχ δ Γ΄ Μμίνα έζηεζθε έκα αενμπθάκμ 

πάκς απυ ημ ιέηςπμ βζα κα ημκχζεζ ημ δεζηυ ηςκ ζηναηζςηχκ. ηζξ 7 

Αοβμφζημο εηηεθέζηδηε πηήζδ ζοκμδείαξ ηδξ ΗΥδξ Μενανπίαξ ηαζ πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ πμο οπμπςνμφζακ. ηζξ 8-7-21, ζε 

επενζηή επίεεζδ εηηεθέζηδηακ ηέζζενεζξ έλμδμζ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ηςκ επενζηχκ δοκάιεςκ. ε ιία απυ αοηέξ, ημ πθήνςια 

έπνεπε κα ακαβκςνίζεζ ηαζ κα δζαθφζεζ επενζηή θάθαββα πμο επζδίςηε ηδκ 

απμημπή ηςκ ζοβημζκςκζχκ ηδξ ηναηζάξ, ηαηαζηνέθμκηαξ ζζδδνμδνμιζηέξ 

βναιιέξ ηαζ ζήναββεξ. Σμ πθήνςια πνάβιαηζ, εκηυπζζε ηδ θάθαββα, ηδκ 

μπμία αμιαάνδζζε ηαζ δζαζηυνπζζε ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοκενβάζηδηε ιε θίθζμ 

μνεζααηζηυ πονμαμθζηυ456, ημ μπμίμ έααθθε εκακηίμκ ηδξ. ηζξ 9 Αοβμφζημο, 

εηηεθέζηδηακ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ αενμζηαθχκ457. 

 Σα λδιενχιαηα ηδξ 10δξ Αοβμφζημο άνπζζε δ επίεεζδ ηςκ εθθδκζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ ηαηά ηδξ μπονςιέκδξ ημονηζηήξ βναιιήξ ηαζ ιέπνζ ηδκ 16δ 
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 Σμ πθήνςια ήηακ μ ακεοπμπθμίανπμξ Μμζπμαίκμξ ηαζ μ ζδιαζμθυνμξ Φζθζππαηυπμοθμξ 
ηαζ πνμζβεζχεδηακ ημκηά ζημ πςνζυ Δζιέ ηδξ πενζθένεζαξ Γηεσαέ. 
456

 Δηηέθεζακ ηακμκζζιυ αμθήξ, ιε ιεβάθμ νίζημ, ηαεχξ ημ αενμπθάκμ εηηεθμφζε ηάεμδμ ιε 
ζαδζιέκδ ιδπακή, εκχ μ παναηδνδηήξ πνμζπαεμφζε κα εκδιενχζεζ ημοξ πονμαμθδηέξ βζα 
ηδκ επενπυιεκδ θάθαββα. 
457

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 160-163. 
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Αοβμφζημο, δυεδηακ απυ ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα ιάπεξ απμθαζζζηζηήξ 

ζδιαζίαξ ηαζ ηαηαθήθεδηακ πμθθέξ ηαζ ζδιακηζηέξ εέζεζξ ημο επενμφ, μ 

μπμίμξ οπμπχνδζε μνβακχκμκηαξ ιία δεφηενδ αιοκηζηή βναιιή. ηζξ 18 

Αοβμφζημο ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα επζηέεδηακ ηαηά ηδξ δεφηενδξ αιοκηζηήξ 

βναιιήξ ηςκ Σμφνηςκ ηαζ πνμςεήεδηακ ζδιακηζηά, ηαηαθένκμκηαξ κα 

δζαζπάζμοκ ηδκ αιοκηζηή ημπμεεζία ηαζ κα ηαηαθάαμοκ ηδκ βναιιή Κανά 

Νηαβ-Κμνζαηθί-Σζαθ Νηαβ-Ανκηίγ κηαβ-Καθέ Γηνυημιέπνζ. ηζξ 21 Αοβμφζημο 

ηα χιαηα ηναημφ, ηαηά δζαηαβή ηδξ ηναηζάξ, ακέααθακ ηζξ επζεεηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ βζα κα ζζπονμπμζήζμοκ ηζξ εέζεζξ ημοξ ηαζ ιέπνζ ηαζ ηζξ 27 

Αοβμφζημο ζοκέπζζακ ηδκ ακαπνμζανιμβή ηδξ δζάηαλήξ ημοξ. Σα 

πνμαθήιαηα ακεθμδζαζιμφ ηυζμ ζε οθζηά, υζμ ηαζ ζηα απαναίηδηα βζα ηδκ 

ζίηζζδ ηςκ ζηναηζςηχκ, δ απυζηαζδ ημο ιεηχπμο απυ ηζξ ανπζηέξ αάζεζξ, 

αθθά ηαζ δ ζοκεπήξ ηαζ ζεεκανή ακηίζηαζδ ημο ακηζπάθμο, πνμηάθεζακ εηηυξ 

απυ ηδκ πηχζδ ημο δεζημφ ηςκ ζηναηζςηχκ ηαζ ακδζοπία ζηδ ηναηζά. ημ 

ιεηαλφ υιςξ δ ημονηζηή ζηναηζά, έπμκηαξ πθδνμθμνίεξ υηζ ηα εθθδκζηά 

ζηναηεφιαηα εα ιεηαηζκμφκηακ δοηζηά ημο αββάνζμο, έηακε ηζξ ακαβηαίεξ 

ιεηαηζκήζεζξ ηςκ Μμκάδςκ ηδξ ηαζ απμθάζζζε κα ακαθάαεζ δνάζδ. Σδκ 28δ 

Αοβμφζημο, άνπζζε δ επίεεζδ ημο επενμφ ηαηά ηςκ εθθδκζηχκ βναιιχκ ημο 

Α' ηαζ Γ' χιαημξ ηναημφ. Καηά ηζξ επυιεκεξ ιένεξ, 30 Αοβμφζημο έςξ ηαζ 5 

επηειανίμο, έβζκε δ ζφιπηολδ ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηα μπμία 

ιεηαηζκμφκηακ πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζμοκ ιζα αζθαθή ιεηςπζηή 

βναιιή458. Ζ ηναηζςηζηή Αενμπμνία ζημ δζάζηδια αοηυ εηηέθεζε ζοκμθζηά 

126 απμζημθέξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ 22 ήηακ πενζπμθίεξ ηαζ ζοκμδεία ηςκ 

εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ μζ 104 πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ. 

Ζ Ναοηζηή Αενμπμνία υκηαξ ζημ αενμδνυιζμ ημο Αθζυκ Καναπζζάν, ήηακ 

ιαηνζά απυ ημ ιέηςπμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, βζ‟ αοηυ ηαζ δ δναζηδνζυηδηά ηδξ 

ήηακ πμθφ ιζηνυηενδ.  

 ηζξ 10 Αοβμφζημο δ Γ΄ Μμίνα ιζζή χνα ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ επίεεζδξ, 

απμβείςζε αενμπθάκμ ζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ θίθζςκ ηαζ επενζηχκ 

ηιδιάηςκ, ηα μπμία ηαζ αμιαάνδζζακ ηζξ επενζηέξ δοκάιεζξ. ηδ δεφηενδ 

έλμδμ πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ αενμδνυιζμ Υαηγή Αθή Οβθμφ, ημ 

                                                
458

 Γεκζηυ Δπζηεθείμ ηναημφ/Γζεφεοκζδ Ηζημνίαξ ηναημφ, Δπίημιδ ζζημνία ηδξ εηζηναηείαξ 
ζηδκ Μζηνά Αζία, ζ. 341-342. 
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πθήνςια δζαπίζηςζε υηζ μ επενυξ ζοιπηοζζυηακ ζημ ανζζηενυ ημο ηέναξ, 

δέπηδηε πονά απυ πονμαμθανπία ζημ Γζαπάκ Υαιάι ηαζ ζηδκ επζζηνμθή ημο 

αμιαάνδζζε ημ επενζηυ αενμδνυιζμ Μαθίηζμσ ηαζ ημονηζηέξ δοκάιεζξ. ηζξ 11 

Αοβμφζημο εηηέθεζε δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ 

δοκάιεςκ ηαζ ζοκμδείαξ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ. Δκημπίζηδηε δφκαιδ 

45.000 ακδνχκ ζοβηεκηνςιέκδ ιεηαλφ Κζγίθ Κμβζμοκθμφ ηαζ Γηζμογεθηέ 

Καθέηζμσ, εκχ οπήνπε ηίκδζδ ηαζ ζε άθθα ζδιεία ημο ιεηχπμο απυ 

ιζηνυηενεξ δοκάιεζξ. Σδκ ίδζα ιένα έβζκε ιεηαζηάειεοζδ αενμπθάκςκ ηδξ Β΄ 

Μμίναξ ζημ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ Υαηγή Αθή Οβθμφ. ηζξ 12 Αοβμφζημο, δ 

αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα ήηακ πζμ έκημκδ, ηαεχξ εηηεθέζηδηακ ηνεζξ έλμδμζ 

ηδξ Β΄ Μμίναξ ηαζ ηέζζενεζξ ηδξ Γ΄ Μμίναξ αενμπθάκςκ. Δηηεθέζηδηακ 

ακαβκςνίζεζξ ηςκ εθθδκζηχκ ηαζ ημονηζηχκ εέζεςκ, πενζπμθίεξ πάκς απυ ηδ 

βναιιή ημο ιεηχπμο ηαζ ζοκμδεία ηςκ διέηενςκ ζηναηεοιάηςκ. 

Πναβιαημπμζήεδηε πμθοαμθζζιυξ επενζηχκ δοκάιεςκ, απμζημθή ζοκδέζιμο 

ηδξ ηναηζάξ ιε ηδκ VIIδ Μενανπία ηαζ ειθακίζηδηε επενζηυ αενμπθάκμ πμο 

αμιαάνδζζε ακεπζηοπχξ ημ ζηναηδβείμ ηδξ ΗΗΗδξ Μενανπίαξ. Σα πθδνχιαηα 

ζοβηέκηνςζακ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ, ιεηαθένμκηαξ ζηδ δζμίηδζδ ηδξ 

ηναηζάξ ηδκ εζηυκα απυ ηζξ ιάπεξ. ηζξ 13 Αοβμφζημο εηηεθέζηδηακ πηήζεζξ 

ακαβκχνζζδξ, ζοκμδείαξ θίθζςκ δοκάιεςκ, αμιαανδζζιμφ ηαζ πενζπμθίαξ ηαζ 

εκδιενχεδηε δ δζμίηδζδ ηδξ ηναηζάξ. Δκημπίζηδηακ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ 

ζοβηεκηνχζεζξ, ημ ζζδδνμδνμιζηυ δίηηομ ηαζ μζ ζηαειμί. ηζξ 14 Αοβμφζημο 

εηηεθέζηδηακ δέηα έλμδμζ αενμζηαθχκ. Ζ πνχηδ ήηακ ακαβκχνζζδ πενζμπήξ, 

υπμο ζε δζάθμνα ζδιεία ημο ιεηχπμο εκημπίζηδηακ επενζηέξ δοκάιεζξ 

41.000 ακδνχκ, ζηδ δεφηενδ έβζκε ζοκμδεία θίθζςκ δοκάιεςκ, υιςξ ημ 

πθήνςια εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ζηδκ Αθιονά Ένδιμ. ηδκ ηνίηδ 

έλμδμ πναβιαημπμζήεδηε πενζπμθία πάκς απυ ηζξ βναιιέξ ημο ιεηχπμο ηαζ 

ζηδκ επζζηνμθή εηηεθέζηδηε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ θυβς αθάαδξ ημο 

αενμπθάκμο. Οζ επυιεκεξ πηήζεζξ ήηακ ακαβκςνζζηζηέξ ηςκ επενζηχκ 

ηζκήζεςκ ζημκ ημιέα δνάζδξ ηςκ Α΄, Β΄ ηαζ Γ΄  ιε ζοκμδεία θίθζςκ 

ηιδιάηςκ. Σδκ ίδζα ιένα ημονηζηυ αενμπθάκμ αμιαάνδζζε ηαζ πμθοαυθδζε ημ 

ζηαειυ δζμζηήζεςξ ηδξ ΥΗΗδξ Μενανπίαξ ιε απμηέθεζια ημκ ηναοιαηζζιυ 

ηεζζάνςκ μπθζηχκ. Ακήιενα ηδξ Κμζιήζεςξ ηδξ Θεμηυημο, δ πνχηδ έλμδμξ 

ήηακ πηήζδ ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ ηαζ ζοκμδείαξ ηδξ VIIδξ Μενανπίαξ, υιςξ 

ημ αενμπθάκμ ηαηέπεζε 50 ιέηνα πνζκ ημ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ Φεείμβθμο, 
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θυβς ελάκηθδζδξ ηαοζίιςκ, ηναοιαηίγμκηαξ εθαθνά ημ πεζνζζηή. ηδ δεφηενδ 

έλμδμ ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ, ημ αενμπθάκμ δέπηδηε ακηζαενμπμνζηά πονά, 

ιε ζοκέπεζα ημκ ηναοιαηζζιυ ημο παναηδνδηή ηαζ ηδ ιαηαίςζδ ηδξ 

απμζημθήξ. Ζ επυιεκδ πηήζδ ήηακ επίζδξ ακαβκχνζζδ ημιέα, εκχ ημ ίδζμ 

πνςζκυ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε ιεηαζηάειεοζδ αενμζηαθχκ ζημ αμδεδηζηυ 

αενμδνυιζμ Υαηγή Αθή Οβθμφ. Σμ ίδζμ απυβεοια εηηέθεζακ πηήζεζξ 

ακαβκχνζζδξ πάκς απυ ημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ, ζημοξ ημιείξ ηςκ ςιάηςκ 

ηναημφ, εκχ ημονηζηυ αενμπθάκμ αμιαάνδζζε ημ ζηαειυ δζμζηήζεςξ ημο Γ΄ 

, ιε απμηέθεζια ημ εάκαημ ηνζχκ ηαζ ημκ ηναοιαηζζιυ έλζ ακδνχκ459.  

 ηζξ 16 Αοβμφζημο, δ Α εηηέθεζε ηνεζξ ελυδμοξ. Ζ πνχηδ ήηακ 

ζφκδεζιμξ ηςκ Α΄ ηαζ Β΄  ηαζ ακαβκχνζζδ ημονηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ πμο 

ανίζημκηακ δζάζπανηεξ ζε υθδ ηδκ πενζμπή, ιε ζδιακηζηυηενεξ δοκάιεζξ 

15.000-20.000 ακδνχκ έλς απυ ηδκ πυθδ Γζαπάκ Υαιάι ηαζ ηζκήζεζξ 

ιεηαβςβζηχκ. ηδ δεφηενδ πηήζδ έβζκε ακαβκχνζζδ πενζμπήξ ηαζ ζφκδεζιμξ 

πεγζημφ ιεηαλφ ηδξ VIIδξ Μενανπίαξ ηαζ ημο Γ΄  ηαζ ζηδκ ηνίηδ έλμδμ 

ζοκμδεία ημο Α΄ ηαζ Β΄ , υπμο εκημπίζηδηε επενζηή δφκαιδ πμο 

οπμπςνμφζε ηαζ αμιαανδίζηδηε. Σδκ ίδζα ιένα, ημφνηζημ αενμπθάκμ 

αμιαάνδζζε ημ ζηαειυ δζμίηδζδξ ηδξ ΗΗΗδξ Μενανπίαξ, ζημηχκμκηαξ 3 ηαζ 

ηναοιαηίγμκηαξ 15 άκδνεξ, εκχ ηαηαζηνάθδηε μ αζφνιαημξ ημο ζηαειμφ. 

ηζξ 17 Αοβμφζημο εηηέθεζε ακαβκχνζζδ ηςκ εέζεςκ ηςκ εθθδκζηχκ 

δοκάιεςκ, εκημπίζηδηακ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ζηδ δεφηενδ έλμδμ 

ζδιεζχεδηακ ζδιακηζηέξ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηζκήζεζξ ιεηαβςβζηχκ. 

Σμ ίδζμ ιεζδιένζ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ ζοκμδείαξ δοκάιεςκ ημο Α΄ ηαζ 

Β΄  ηαζ ακαβκχνζζδ ημο ημιέα δνάζδξ ημοξ, υπμο παναηδνήεδηακ 

επενζηέξ δοκάιεζξ 25.000 ακδνχκ μπονςιέκεξ ζε ημνοθμβναιιή, 

ακεπζηοπείξ αμθέξ θίθζμο πονμαμθζημφ ηαζ ιεβάθδ ηίκδζδ μπδιάηςκ ηαζ 

ιεηαβςβζηχκ. Οζ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ αμιαανδίζηδηακ. Σμ ίδζμ απυβεοια 

εηηεθέζηδηε πηήζδ ζοκδέζιμο πεγζημφ ιε ημ Γ΄ . Σδκ επμιέκδ ιένα, ζηδκ 

εθθδκζηή επίεεζδ ηαηά ηδξ επενζηήξ αιοκηζηήξ ημπμεεζίαξ, εηηέθεζε 

ηέζζενεζξ απμζημθέξ. ηδκ πνχηδ ακαβκχνζζε ημκ ημιέα ημο Α΄ ηαζ Β΄ , 

υπμο εκημπίζηδηακ ζζπονέξ δοκάιεζξ ημο επενμφ μπονςιέκεξ, ηαηαοθζζιμί 

ηαζ ηζκήζεζξ ακδνχκ ηαζ ιεηαβςβζηχκ. ημκ ημιέα ηδξ VIIδξ Μενανπίαξ, 
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εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ ζφκδεζιμξ ιε ημ Γ΄  ηαζ αμιαάνδζζακ 

ημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ημο Πμθαηθί ηαζ επενζηή θάθαββα. ε άθθδ πηήζδ, 

ζημκ ίδζμ ημιέα παναηδνήεδηε δ ηαηάθδρδ επενζηχκ εέζεςκ ηαζ ζηδκ 

ηεθεοηαία απμζημθή ηδξ ιέναξ, έβζκε παναηήνδζδ ημο εεάηνμο επζπεζνήζεςκ 

ημο Α΄ ηαζ Β΄ , υπμο δζελαβυηακ ζθμδνυηαηεξ ιάπεξ. ηζξ 19 Αοβμφζημο, δ 

Α ζοκέπζγε κα οπμζηδνίγεζ ηα ιαπυιεκα εθθδκζηά ηιήιαηα, εηηεθχκηαξ 

ηέζζενεζξ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ζοκδέζιμο πεγζημφ. ηδκ πνχηδ έβζκε 

ακαβκχνζζδ ημο πεδίμο ηδξ ιάπδξ ηαζ αμιαάνδζζακ επενζηά ηιήιαηα ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ημ εθθδκζηυ πθήνςια εκεπθάηδ ζε αενμιαπία ιε ημονηζηυ 

αενμπθάκμ επί 15 θεπηά, πςνίξ ηάπμζμ απμηέθεζια. ηδκ επυιεκδ έλμδμ 

ακαβκςνίζηδηακ μζ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηζκήζεζξ ζημκ ημιέα ημο Γ΄  

ηαζ ηδξ VIIδξ Μενανπίαξ ηαζ αμιαάνδζζακ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ υιμζα 

απμζημθή εηηεθέζηδηε ημ ιεζδιένζ ζημκ ίδζμ ημιέα. ηδκ ηεθεοηαία πηήζδ 

ζοκδέζιμο ηδξ Μενανπίαξ ιε ημ Γ΄ , ακαβκςνίζηδηακ εθθδκζηέξ ηαζ 

ημονηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ. ηζξ 20-8-21, πναβιαημπμζήεδηε ιεηαζηάειεοζδ 

αενμζηαθχκ απυ ημ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ Φεείμβθμο ζημ Μπεσθίη Κζμπνμφ. 

Απυ ημ πνχημ αενμδνυιζμ εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ημο ημιέα 

εκενβείαξ ημο Α΄ ηαζ Β΄  ηαζ ζοκδέζιμο ημο δοκάιεχκ ημοξ ηαζ 

εκημπίζηδηακ βφνς ζημοξ 20.000 άκδνεξ έκακηζ ημο Β΄ , ζηζξ μπμίεξ ένζλακ 

αυιαεξ. Ακάθμβδ απμζημθή εηηεθέζηδηε ημ απυβεοια ηδξ ίδζαξ ιέναξ, υπμο 

παναηδνήεδηακ ζζπονέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ζζπονέξ βναιιέξ παναηςιάηςκ. 

Απυ ημ κέμ αενμδνυιζμ εηηεθέζηδηε ακαβκχνζζδ θζθίςκ ηιδιάηςκ ηαζ 

ζφκδεζιμξ ηδξ VIIδξ Μενανπίαξ ιε ημ Γ΄ 460.  

 ηζξ 21 ηαζ 22 Αοβμφζημο, ηαηά δζαηαβή ηδξ ηναηζάξ ακααθήεδηακ μζ 

επζεεηζηέξ επζπεζνήζεζξ, υιςξ δ Αενμπμνία ζοκέπζζε ημ ένβμ ηδξ. Απυ ημ κέμ 

αενμδνυιζμ, ζηζξ 21 ημο ιδκυξ, εηηεθέζηδηε απμβείςζδ βζα ηδκ ηαηαδίςλδ 

επενζημφ αενμπθάκμο πμο ειθακίζηδηε πάκς απυ ηζξ θίθζεξ βναιιέξ. Ζ Γ΄ 

Μμίνα πναβιαημπμίδζε πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηςκ ημονηζηχκ εέζεςκ ζημ 

ιέηςπμ, ζοκμδεία δοκάιεςκ ημο Γ΄ , αμιαάνδζζε ημκ ακηίπαθμ ηαζ 

εκδιένςζε ηζξ δζμζηήζεζξ ηςκ  ηαζ ηδξ ηναηζάξ ηαζ ζε άθθδ έλμδμ 

ζφκδεζιμ ηδξ Μενανπίαξ ιε ημ Γ΄ , υπμο δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ 

μνβάκςκε ηδκ άιοκά ημο. ηζξ 22-8-21, εηηεθέζηδηακ πέκηε πμθειζηέξ 
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απμζημθέξ, υπμο ακαβκςνίζηδηακ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ, 

μπονςιαηζηά ένβα ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ, ζφκδεζιμ πεγζηχκ δοκάιεςκ, 

αμιαανδζζιυ ημο επενμφ ηαζ ακαπαίηζζδ ημονηζημφ αενμπθάκμο. ηζξ 23 

Αοβμφζημο, ζηζξ πέκηε ελυδμοξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ, μζ ακαβκςνίζεζξ 

επεηηάεδηακ ιέπνζ ηδκ Άβηονα, εκημπίζηδηακ μζ ηζκήζεζξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ 

ηςκ ακηίπαθςκ δοκάιεςκ, εκχ αμιαανδίζηδηε μ ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ 

ζηδκ Άβηονα. Ίδζμξ ανζειυξ πηήζεςκ πναβιαημπμζήεδηε ηαζ ζηζξ 24 

Αοβμφζημο, ακαβκςνίγμκηαξ ηζξ πενζμπέξ πμο εα ηζκμφκηακ ηα χιαηα 

ηναημφ. Οζ πθδνμθμνίεξ πμο απμημιίζηδηακ ήηακ ζδιακηζηέξ. Ο επενυξ 

ζοκέπζγε ηδκ αιοκηζηή ημο πνμπαναζηεοή ηαζ ηα αενμπθάκα αμιαάνδζζακ 

ημονηζηά ηιήιαηα. Δπίζδξ, δφμ έλμδμζ αθζενχεδηακ ζηδκ ηαηαδίςλδ επενζημφ 

αενμπθάκμο πμο ειθακίζηδηε ζηδκ πενζμπή. ηζξ 25 Αοβμφζημο, δ ηναηζά 

λεηίκδζε αιοκηζηή πνμπαναζηεοή ηαζ απυηνμοζδ ημονηζηχκ επζεέζεςκ. Ζ 

Αενμπμνία απμβείςζε αενμπθάκμ βζα ηδκ ηαηαδίςλδ επενζημφ, πμο 

επζπείνδζε ακαβκχνζζδ ηςκ εθθδκζηχκ ηιδιάηςκ. ηδ δεφηενδ έλμδμ, 

πναβιαημπμζήεδηε ακαβκχνζζδ ημο ημιέα ηςκ ηνζχκ ςιάηςκ, υπμο 

δζαπζζηχεδηε δνειία ζημ ιέηςπμ αοηυ ηαζ ζηδκ ηνίηδ απμζημθή, δεκ 

δζαπζζηχεδηε ηάπμζα ιεηααμθή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αμιαανδίζηδηε ημ 

αενμδνυιζμ Μαθίηζμσ. ηζξ 26 ηαζ 27 Αοβμφζημο, εκχ μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ 

μνβακχκμκηακ αιοκηζηά, δ Αενμπμνία εηηέθεζε ηνεζξ ελυδμοξ. Ζ πνχηδ ήηακ 

δίςλδ επενζημφ αενμπθάκμο, ζηδ δεφηενδ ακαβκχνζζε επενζηέξ δοκάιεζξ πμο 

εκζζπφμκηακ απέκακηζ απυ ημ Γ΄  ηαζ ζηδκ ηνίηδ έβζκε ακαβκχνζζδ ηαηά 

ιήημξ ημο αββάνζμο πμηαιμφ461.  

 Πανάθθδθα, δ Ναοηζηή Αενμπμνία οπμζηήνζγε ηα ιεηυπζζεεκ ηαζ ημκ 

ακεθμδζαζιυ ηδξ ηναηζάξ, πμο ήηακ ένβμ ηςκ Νυηζςκ οβηνμηδιάηςκ 

Μενανπζχκ. ηζξ 10 Αοβμφζημο ημ Πνμηεπςνδιέκμ Ναοηζηυ ιήκμξ ζημ 

Αθζυκ Καναπζζάν, εηηέθεζε δφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ 

επενζηχκ ηιδιάηςκ ηαζ ιεηαθμνάξ δζαηαβχκ ηδξ Μενανπίαξ πνμξ ηα 

ηιήιαηα. ηζξ 12 Αοβμφζημο εηδδθχεδηε επίεεζδ ηδξ 6δξ Σμονηζηήξ 

Μενανπίαξ εκακηίμκ ημο Σμοιθμφ Μπμοκάν. Ζ ΝΑ εηηέθεζε ηέζζενεζξ 

ελυδμοξ, εη ηςκ μπμίςκ δ πνχηδ δζαηυπδηε θυβς αθάαδξ ζηζξ πηένοβεξ 

(ζηίζηδηε ημ πάκζκμ πενίαθδια) ηαζ πναβιαημπμζήεδηε ζηδ ζοκέπεζα, 
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ακαβκςνίγμκηαξ ηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ. ηδκ επυιεκδ έλμδμ 

πναβιαημπμζήεδηε ακαβκχνζζδ ηδξ πενζμπήξ ηαζ αμιαανδζζιυξ επενζηχκ 

δοκάιεςκ ηαζ δ ηεθεοηαία αθμνμφζε πηήζδ ένεοκαξ ηαζ δζάζςζδξ. ηζξ 13 

Αοβμφζημο, εηηεθέζηδηακ δφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ 

επενζηχκ θαθαββχκ ηαζ νίπηδηακ δζαηαβέξ ζηα θίθζα ζηναηεφιαηα. ηζξ 17 

Αοβμφζημο, ηα Ναοηζηά ιήκδ οπμζηήνζλακ ηζξ ηζκήζεζξ ημο Νυηζμο 

οβηνμηήιαημξ βζα ηδκ απυηνμοζδ ηςκ Σμφνηςκ, πναβιαημπμζχκηαξ δφμ 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, αμιαανδζζιμφ ηαζ πμθοαμθζζιμφ ηςκ ημονηζηχκ 

ηιδιάηςκ. ηζξ 19 Αοβμφζημο, εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ζηδκ πενζμπή 

πμο πνμεημζιαγυηακ εθθδκζηή επίεεζδ. ηζξ 21 ημο ίδζμο ιήκα, 

πναβιαημπμζήεδηε ιία απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημο ιεηχπμο ηαζ νίπηδηακ 

πνμηδνφλεζξ ζηα επενζηά ηιήιαηα. Οιμίςξ, ηδκ άθθδ ιένα εηηεθέζηδηε πάθζ 

ιία έλμδμξ ακαβκχνζζδξ ηαζ έπθδλακ ηζξ ημονηζηέξ δοκάιεζξ ζηδκ πενζμπή 

πμο δζελαβυηακ δ ιάπδ. ηζξ 23 Αοβμφζημο εηηέθεζε δφμ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαζ ζηζξ 24, 25 ηαζ 26 ημο ίδζμο ιήκα, 

ζοκεπίζηδηακ μζ επζεεηζηέξ ακαβκςνίζεζξ, αμιαάνδζζακ επενζηά ηιήιαηα, 

ένζλακ δζαηαβέξ ηαζ ιεηέθενακ ειπζζηεοηζηή αθθδθμβναθία ζηζξ θίθζεξ 

δοκάιεζξ. ηζξ 27 Αοβμφζημο, δ πνμβναιιαηζζιέκδ έλμδμξ ιαηαζχεδηε θίβμ 

ιεηά ηδκ απμβείςζδ θυβς αθάαδξ ημο αενμπθάκμο462. 

 Ζ Σμονηζηή ηναηζά εηδήθςζε ζηζξ 28 Αοβμφζημο επίεεζδ ηαηά ηςκ 

εθθδκζηχκ βναιιχκ ημο Α΄ ηαζ Γ΄ , ακαβηάγμκηαξ ημ Β΄ ηαζ Γ΄  ζε 

οπμπχνδζδ ζε ζοβηεηνζιέκα ζδιεία, ημ Α΄ απέηνμοζε ηζξ ημονηζηέξ επζεέζεζξ 

ηαζ δ Υδ Μενανπία εηδήθςζε ακηεπίεεζδ. Ζ ηναηζςηζηή Αενμπμνία βζα κα 

δζαθοθάλεζ ηα αενμπθάκα ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ ιεηαζηάειεοζε απυ ημ 

αενμδνυιζμ ημο Μπεσθίη Κζμπνμφ ζημ αβζηγζθάν. Παν‟ υθα αοηά εηηέθεζε 

πέκηε απμζημθέξ, ζηζξ μπμίεξ ηαηαδζχπεδηε επενζηυ αενμπθάκμ, 

ακαβκςνίζηδηακ μζ πενζμπέξ ηδξ ιάπδξ ηαζ εηηέθεζακ απμζημθή ζοκδέζιμο 

πεγζηχκ δοκάιεςκ, εκχ πανάθθδθα πθδνμθμνμφζακ ηα ιαπυιεκα ηιήιαηα 

βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ακ ηαζ ηδκ επμιέκδ οπήνλε ζηαζζιυηδηα, δ 

Αενμπμνία εηηέθεζε έλζ απμζημθέξ (ηνεζξ δ Γ΄ Μμίνα, δφμ δ Β΄ Μμίνα ηαζ ιία 

ημ Ναοηζηυ ιήκμξ). Δθθδκζηυ αενμπθάκμ ηαηαδίςλε επενζηυ πμο έπθδλε 
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εθθδκζηή θάθαββα463 ηδξ ΥΗΗδξ Μενανπίαξ, εκχ ηδκ ίδζα χνα έηενμ ημονηζηυ 

αενμπθάκμ πνμζπάεδζε ακεπζηοπχξ κα πθήλεζ ζοβηέκηνςζδ εθθδκζηχκ 

ιεηαβςβζηχκ. ηδκ επυιεκδ έλμδμ, ακαβκςνίζηδηακ μζ ηζκήζεζξ ηαζ μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ημο επενμφ απέκακηζ απυ ηα ηνία χιαηα ηναημφ, ζε αάεμξ 

10 πθι. Ο επενυξ δφκαιδξ 15.000 ακδνχκ ηαηείπε ηζξ ζζπονά μπονςιέκεξ 

εέζεζξ ημο ηαζ δ θίθζα βναιιή ήηακ ζηαεενή. Άθθεξ ηέζζενεζξ έλμδμζ ιε υιμζμ 

ένβμ πναβιαημπμζήεδηακ ημ ίδζμ απυβεοια, υιςξ θυβς κεθχκ δεκ ήηακ 

δοκαηή δ δζεοηνίκζζδ ηδξ δζάηαλδξ ιάπδξ, ιε απμηέθεζια ημ αενμζηάθμξ κα 

δεπηεί πονά ηαζ κα εηηεθέζεζ ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ζε ακχιαθμ έδαθμξ 

θυβς δζαννμήξ ηαοζίιμο, ιε απμηέθεζια ηδκ ηαηαζηνμθή ημο αενμπθάκμο. 

ηζξ άθθεξ πηήζεζξ δζαπζζηχεδηε υηζ ηα εθθδκζηά ηιήιαηα ζοιπηφζζμκηακ ηαζ 

υηζ  δ επενζηή επίεεζδ ζοκεπζγυηακ. Σα Ναοηζηά ιήκδ απυ ημ Αθζυκ 

Καναπζζάν εηηέθεζακ ακαβκχνζζδ ηαζ ιεηαθμνά ειπζζηεοηζηήξ 

αθθδθμβναθίαξ. Σζξ επυιεκεξ δφμ ιένεξ ζοκεπίζηδηε δ εθθδκζηή οπμπχνδζδ 

δοηζηά απυ ημ αββάνζμ. Πνχημ πέναζε ημ πμηάιζ ημ Β΄ , κυηζα απυ αοηυ 

παναηάπεδηε ημ Α΄  ηαζ ηεθεοηαίμ ημ Γ΄  πμο παναηάπεδηε αυνεζα ημο Β΄ 

. Ζ αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα ήηακ ηαζ πάθζ ζδιακηζηή, εηηεθχκηαξ έλζ 

ελυδμοξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ ηνεζξ ήηακ ιεηαθμνά δφμ αενμζηαθχκ ηδξ Γ΄ 

Μμίναξ απυ ημ Οοζάη ζημ Δζηί επήν ηαζ εκυξ απυ ημ Δζηί επήν ζημ 

αβζηγζθάν. Δπίζδξ, ιία έλμδμ ακαβκχνζζδξ εηηέθεζε δ ΝΑ, δ μπμία ιεηέθενε 

ηαζ δζαηαβέξ, εκχ δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε πενζπμθία πάκς απυ ηδ βναιιή ημο 

ιεηχπμο, υπμο ζδιεζχεδηε αενμιαπία, ζηδκ μπμία ημ ημονηζηυ αενμπθάκμ 

αάθθμκηαξ ηαηά ημο εθθδκζημφ, απμιαηνφκεδηε ιε ηαπεία ηάεμδμ, εκχ ημ 

διέηενμ επέζηνερε θυβς αθάαδξ ηαζ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ ζε 

αιθζζαδημφιεκμ έδαθμξ. Γζ‟ αοηυ, αθμφ πνχηα ημο αθαίνεζακ πνήζζια 

ακηαθθαηηζηά, ημ πονπυθδζακ. ηδκ επυιεκδ έλμδμ, έβζκε ακαβκχνζζδ ημο 

ημιέα δνάζδξ ηςκ ηνζχκ ςιάηςκ ηναημφ ηαζ αμιαάνδζζε επενζημφξ 

ηαηαοθζζιμφξ. Σμ απυβεοια πναβιαημπμζήεδηε δ ηεθεοηαία πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ ηζκήζεςκ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ. Σδκ 31δ Αοβμφζημο, 

εηηεθέζηδηακ επηά πμθειζηέξ απμζημθέξ. ηδκ πνχηδ πναβιαημπμζήεδηε 

πενζπμθία πάκς απυ ηζξ βναιιέξ ηαζ εκημπίζηδηακ μζ ηζκήζεζξ ηςκ ακηίπαθςκ 

δοκάιεςκ, υπμο δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ ηζκμφκηακ πθέμκ πνμξ δοζιάξ. 
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ηζξ επυιεκεξ δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ, ενεοκήεδηε δ πενζμπή ακαημθζηά 

ημο αββάνζμο ηαζ μζ ηζκήζεζξ ημο επενμφ, δζαπζζηχεδηε υηζ ημ επενζηυ 

πονμαμθζηυ έααθε ηαηά ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ημ αενμπθάκμ 

δέπηδηε πονά απυ θίθζεξ δοκάιεζξ ιε απμηέθεζια κα εηηεθέζεζ ακαβηαζηζηή 

πνμζβείςζδ. ηδκ επυιεκδ έλμδμ, έβζκε ηαζ πάθζ ακαβκχνζζδ πενζμπήξ ζε 

αηηίκα 30 πθι. απυ ημ Φεείμβθμο ιέπνζ Κααμοκηγή Κζμπνμφ ηαζ δζαπζζηχεδηε 

δ ηαηαζηνμθή ηςκ βεθονχκ ημο αββανίμο. Σα Ναοηζηά ιήκδ εηηέθεζακ ιία 

πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, εκχ ζηδ 

δεφηενδ πναβιαημπμζήεδηε ζοκμδεία πεγζημφ ηαζ ιεηαθμνά ειπζζηεοηζηήξ 

αθθδθμβναθίαξ. Σδκ ίδζα ιένα δ Ηδ Μενανπία ηαζ ημ Μεζηηυ Απυζπαζια ηδξ 

ΥΗΗδξ Μενανπίαξ δέπεδηακ επίεεζδ απυ επενζηά αενμπθάκα, ιε απχθεζεξ έκα 

κεηνυ ηαζ μηηχ ηναοιαηίεξ, ηαζ έκα κεηνυ ηαζ δεηαεπηά ηναοιαηίεξ ακηίζημζπα. 

Σέθμξ, δ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμίνα ιεηαζηάειεοζακ ζημ ανίηζμσ, χζηε κα ανίζημκηαζ 

ημκηά ζημ ιέηςπμ. Πνυεεζδ ημο ημονηζημφ ζηναημφ ήηακ κα απμιμκχζεζ ηζξ 

εθθδκζηέξ δοκάιεζξ, κα ηαηαθάαεζ ημ Αθζυκ Καναπζζάν ηαζ κα απμηυρεζ ηζξ 

ζοβημζκςκίεξ πνμξ ηδ ιφνκδ. Ζ ηναηζά Μζηνάξ Αζίαξ πθδνμθμνήεδηε 

εβηαίνςξ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ημονηζηχκ δοκάιεςκ, πάνδ ζηζξ πηήζεζξ ηαηηζηήξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ εκίζποζε ημ κυηζμ ζοβηνυηδια Μενανπζχκ βζα ηδκ 

πνμάζπζζδ ημο Αθζυκ Καναπζζάν464.  

 Έηζζ, ηδκ 1δ επηειανίμο εηηεθέζηδηε ακαβκχνζζδ ακαημθζηά ημο 

αββάνζμο, εκημπίζηδηακ ηα εθθδκζηά ηιήιαηα ηαζ ιεηαθένεδηε ειπζζηεοηζηή 

αθθδθμβναθία ζηδ ηναηζά. ηδ δεφηενδ έλμδμ, ημ αενμπθάκμ εηηέθεζε 

ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ θυβς αθάαδξ ηαζ ηαηαζηνάθδηε, εκχ ημ 

πθήνςια 465  επζδίςλε κα επζζηνέρεζ ζηδ αάζδ ημο ιέζα απυ επζηίκδοκεξ 

πενζμπέξ. Άθθμ αενμπθάκμ, ζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ επέζηνερε βζα 

πνμζβείςζδ θυβς αθάαδξ ηαζ ζηδκ επυιεκδ έλμδμ έβζκε ιεηαθμνά 

αθθδθμβναθίαξ ζηδ ηναηζά. ηζξ 2-9-21, ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα 

ακαηαηέθααακ ηάπμζεξ πενζμπέξ, εκχ δ Αενμπμνία εηηέθεζε ηνεζξ απμζημθέξ. 

Ζ πνχηδ ήηακ ακαβκχνζζδ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ ζοβηεκηνχζεςκ ηαηά 

ιήημξ ηαζ ακαημθζηά ημο αββανίμο, υπμο δεκ ζδιεζχεδηε ηάπμζα ηίκδζδ, 

ζηδ δεφηενδ ακαβκςνίζηδηακ ηάπμζεξ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ζηδκ επυιεκδ μζ 
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εέζεζξ ηςκ ακηζιαπυιεκςκ δοκάιεςκ. ηζξ 3 επηειανίμο, ηα εθθδκζηά 

ζηναηεφιαηα απέηνμοζακ ηζξ ημονηζηέξ επζεέζεζξ ηαζ δ Αενμπμνία εηηέθεζε 

πέκηε πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ (4 δ Α ηαζ 1 δ ΝΑ) ηζκήζεςκ ηαζ ζοβηεκηνχζεςκ 

ημο ακηζπάθμο, υπμο αμιαανδίζηδηακ ηιήιαηά ημο. Σδκ άθθδ ιένα, έβζκακ 

ιεηαηζκήζεζξ ηςκ εθθδκζηχκ δοκάιεςκ, ηζξ μπμίεξ οπμζηήνζλε δ Αενμπμνία, 

ιε ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηεζζάνςκ απμζημθχκ. ηδκ πνχηδ ηαζ δεφηενδ 

έλμδμ έβζκε ακαβκχνζζδ ηςκ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ 

επζηοπήξ αμιαανδζζιυξ εκυξ ηαηαοθζζιμφ ηαζ ηιδιάηςκ ημο ακηζπάθμο. Ζ ΝΑ 

εηηέθεζε άθθεξ δφμ πηήζεζξ απυ ημ Αθζυκ Καναπζζάν, υπμο έβζκε επζηοπήξ 

αμιαανδζζιυξ ηαζ πμθοαμθζζιυξ επενζηχκ ηιδιάηςκ, εκχ ζηδ δεφηενδ 

πναβιαημπμζήεδηε ακαβκχνζζδ ηζκήζεςκ ηαζ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ Σμφνηςκ. 

Σδκ 5δ επηειανίμο 1921, δ ΝΑ εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ επενζηχκ ηιδιάηςκ ηαζ ζε επυιεκδ έλμδμ ιεηαθμνά 

αενμζηάθμοξ απυ ημ Οοζάη ζημ Αθζυκ Καναπζζάν. Ζ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμίνεξ 

εηηέθεζακ ηέζζενεζξ πμθειζηέξ απμζημθέξ. Ζ πνχηδ ήηακ ακαβκχνζζδ 

πενζμπήξ, δ δεφηενδ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ ζοβηεκηνχζεςκ, δ ηνίηδ 

πενζπμθία πάκς απυ ηζξ βναιιέξ ημο ιεηχπμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηαθμνά 

ημο αενμπθάκμο ζημ Δζηί επήν ηαζ ζηδκ ηεθεοηαία, ακαβκχνζζδ πενζμπήξ 

υπμο δζαπζζηχεδηακ ζζπονέξ επενζηέξ δοκάιεζξ άκς ηςκ 20.000 ακδνχκ κα 

ηζκμφκηαζ απυ ηα ΝΑ πνμξ ημ Σζζθηεθέν466. 

 ηζξ 2 Οηηςανίμο 1921, δ ηναηζά Μ. Αζίαξ πνμςεήεδηε πνμξ ημ 

Γεκζηγέ κμηζμδοηζηά ημο Μπαθηγί, ημ Α΄  είπε ηαηαθάαεζ ηδκ πενζμπή απυ ημ 

Σζαθζζθάν ιέπνζ ημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ Ονηάκηγαξ. Απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

ιένα δ ΝΑ εηηέθεζε ακαβκχνζζδ ημο ημιέα ζημκ μπμίμ επνυηεζημ κα ηζκδεεί δ 

ηναηζά. ηζξ 2 Οηηςανίμο εηηέθεζακ ακαβκχνζζδ μπδιάηςκ ηαζ οθζημφ ζημ 

ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ημο Σζάζ. Ακηίζημζπδ πηήζδ ηδξ Β΄ Μμίναξ ιαηαζχεδηε 

ζημκ αένα θυβς αθάαδξ. Σδκ επμιέκδ ιένα, εηηεθέζηδηε απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ, υπμο δε ζδιεζχεδηε ηάπμζα αλζυθμβδ ιεηααμθή, εκχ 

δ ΝΑ πναβιαημπμίδζε ακηίζημζπδ πηήζδ, πςνίξ αλζυθμβα απμηεθέζιαηα. Ζ Γ΄ 

Μμίνα εηηέθεζε ακαβκχνζζδ πενζμπχκ, υπμο εκημπίζηδηακ εθθδκζηά ηαζ 

ημονηζηά ηιήιαηα. ηζξ 5-10-21, ζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ, δζαπζζηχεδηε γςδνή 

ηίκδζδ ιεηαβςβζηχκ, φπανλδ ζζδενέκζαξ βέθονα ζημ αββάνζμ, θίβεξ ζπεδίεξ 
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κα δζαζπίγμοκ ημ πμηάιζ ηαζ μπονςιαηζηέξ εέζεζξ ηαηεπυιεκεξ απυ θίθζεξ 

δοκάιεζξ. ε άθθδ απμζημθή δζαπζζηχεδηε δ ηαηαζηεοή μπονςιαηζηχκ 

ένβςκ απυ ημκ επενυ, ηαζ υηζ μ επενυξ ζημκ ημιέα Σζζανίθ πνδζζιμπμζμφζε 

ςξ ηέκηνμ ακεθμδζαζιμφ ημκ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ Νηζκέν, ημκ μπμίμ ηαζ 

αμιαάνδζζακ, εκχ έπθδλακ αιαλμζημζπία πμο ηζκμφκηακ ζηδ βναιιή αοηή. 

Δκημπίζηδηακ ζδιακηζηέξ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ πμο αμιαανδίζηδηακ ηαζ 

ένζλακ πνμηδνφλεζξ, υιςξ θυβς αθάαδξ ημ αενμπθάκμ επέζηνερε βζα 

πνμζβείςζδ. Σδκ επυιεκδ ιένα, δ Αενμπμνία οπμζηήνζλε ηζξ επζπεζνήζεζξ 

ημο Απμζπάζιαημξ ημο Α΄ οκηάβιαημξ ηαηά ημονηζηχκ δοκάιεςκ πμο 

επζπείνδζακ κα δζααμφκ ημκ πμηαιυ Μαίακδνμ. Γφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ 

ηδξ πενζμπήξ απυ Γμνφθαζμ ιέπνζ Μπμνκηί Σμηάγ εηηέθεζε δ Γ΄ Μμίνα ηαζ ιία 

ημ Ναοηζηυ ιήκμξ, πςνίξ αλζυθμβα εονήιαηα. ηζξ 7 Οηηςανίμο, εηηεθέζηδηε 

θςημβναθζηή ακαβκχνζζδ βέθοναξ ηαζ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ακαημθζηά 

ημο Μπεσθίη Κζμπνμφ, εκχ εκημπίζηδηακ 3.000 Σμφνημζ ζε ηαηαοθζζιυ. ε 

άθθεξ δφμ ελυδμοξ (ιία ηδξ ΝΑ) ακαβκχνζζδξ δεκ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ 

επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ζοβηεκηνχζεζξ. ημ πθαίζζμ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ 

δοκάιεςκ ηδξ ΗΗαξ Μενανπίαξ, δ Αενμπμνία εηηέθεζε ηνεζξ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ, ιία ζε αάεμξ 10-15 πθι. εκηυξ ημο επενζημφ εδάθμοξ πςνίξ 

ηάπμζμ απμηέθεζια ηαζ δφμ δ ΝΑ υπμο αμιαανδίζηδηακ ζοβηεκηνχζεζξ 

ημονηζηχκ δοκάιεςκ. ηζξ 9-10-21, αενμπθάκμ ηδξ ΝΑ αμιαάνδζζε δφκαιδ 

Σζεηχκ ηαζ ηδκ επμιέκδ εηηεθέζηδηακ ηνεζξ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ, υπμο 

παναηδνήεδηακ πενζμνζζιέκεξ ηζκήζεζξ ημο ακηζπάθμο ηαζ ζηζξ 11 Οηηςανίμο 

πναβιαημπμζήεδηε άθθδ ιία έλμδμξ. ηζξ 14 ηαζ 15 ημο ίδζμο ιήκα εηηέθεζακ 

ιία πηήζδ δ ΝΑ ηαζ ιία δ Α ακηίζημζπα, υπμο αμιαανδίζηδηακ επενζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ467.  

 φιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ, μζ Σμφνημζ πνμεημίιαγακ βεκζηή επίεεζδ ηαζ 

έβζκε εκίζποζδ ημο Αθζυκ Καναπζζάν, βζαηί οπμπηεφμκηακ υηζ εηεί εα 

εηδδθςκυηακ δ ηφνζα επζεεηζηή εκένβεζά ημοξ. ηζξ 20 Οηηςανίμο ημ Ναοηζηυ 

ιήκμξ ακέθααε ακαβκςνζζηζηή πηήζδ ζημκ επενζηυ ημιέα, δ μπμία υιςξ δεκ 

μθμηθδνχεδηε. ηδκ επυιεκδ έλμδμ αμιαανδίζηδηακ επενζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 

ηαζ δ ηναηζά γήηδζε ηδκ εκίζποζδ ηδξ Αενμπμνίαξ ιε αενμπθάκα. Πνάβιαηζ, 

έκα DH-9 αθίπεδηε απυ ημ Σαηυζ ζημ Καγαιίν. ηζξ 27 ηαζ 28 Οηηςανίμο, δ 

                                                
467

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 189-191. 



232 
 

Α εηηέθεζε ακαβκχνζζδ ημιέα, υπμο παναηδνήεδηακ μπονςιαηζηά ένβα. 

ηζξ 29-10-21 δ ΝΑ εηηέθεζε ακαβκχνζζδ πενζμπήξ βφνς απυ ημ Αθζυκ 

Καναπζζάν, εκχ δ δεφηενδ έλμδμξ ιαηαζχεδηε θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. ηζξ 

30 Οηηςανίμο πναβιαημπμζήεδηακ δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ, υπμο ζηδ 

δεφηενδ (ηδξ ΝΑ) εκημπίζηδηε δφκαιδ ζππζημφ ημο επενμφ ζηδ δζαηθάδςζδ 

ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ιφνκδξ – Ασδζκίμο. Σδκ ηεθεοηαία διένα ημο 

Οηηςανίμο, εηηεθέζηδηακ δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ. ηδκ 

πνχηδ πηοπήεδηακ επενζηά πςνζά ηαζ ζηδ δεφηενδ εκημπίζηδηε ηαζ 

πηοπήεδηε ημ αενμδνυιζμ Μπμοηανμφγ. Σδκ 1δ Νμειανίμο εηηεθέζηδηακ 

πέκηε έλμδμζ αενμζηαθχκ. ηδκ πνχηδ ακαβκχνζζδ αμιαανδίζηδηακ 

επενζηέξ δοκάιεζξ, ζηδ δεφηενδ ακαβκχνζζακ ηαζ έπθδλακ ημ αενμδνυιζμ ημο 

Μπμοηεζίκη, υπμο πηοπήεδηακ επενζηά οπυζηεβα ηαζ δέπηδηακ 

ακηζαενμπμνζηά πονά, πςνίξ κα πνμηθδεεί ηάπμζα αθάαδ ζημ αενμπθάκμ. 

Δπίζδξ, εκημπίζηδηακ μπονςιαηζηά ένβα ηαζ πονμαμθανπία ημο επενμφ. ηδκ 

επυιεκδ έλμδμ αμιαανδίζηδηε ηαζ πάθζ ημ επενζηυ αενμδνυιζμ ηαζ ημονηζηυ 

αενμπθάκμ πμο ειθακίζηδηε ηνάπδηε ζε θοβή. Άθθεξ δφμ ελυδμοξ εηηέθεζε δ 

ΝΑ, ζηζξ μπμίεξ ακαβκςνίζηδηε δφκαιδ ζππέςκ ηαζ ζηδ δεφηενδ 

πναβιαημπμζήεδηε αενμιαπία, πςνίξ ηάπμζμ απμηέθεζια. ηζξ 2-11-21 

εηηεθέζηδηε απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημιέα, ζηδκ μπμία εκημπίζηδηακ ζζπονή 

αιοκηζηή μνβάκςζδ ηαζ γςδνή ηίκδζδ αιαλχκ ηαζ αμιαανδίζηδηε 

ηαηαοθζζιυξ ηαζ πςνζυ ημο ακηζπάθμο468.  

 ηζξ ανπέξ Νμειανίμο επήθεακ μνζζιέκεξ ιεηααμθέξ ζηδ δζάηαλδ ηςκ 

θίθζςκ δοκάιεςκ, υιςξ δ Αενμπμνία ζοκέπζζε ημ ένβμ ηδξ. ηζξ 9 ημο ιδκυξ 

εηηεθέζηδηε απμζημθή ακαβκχνζζδξ, υπμο αμιαανδίζηδηακ ζοβηεκηνχζεζξ 

ζημ Αθζυκ Καναπζζάν. Ζ ίδζα πηήζδ επακαθήθεδηε ηνεζξ ιένεξ ανβυηενα. 

ηζξ 12 Νμειανίμο, εηηεθέζηδηακ άθθεξ δφμ έλμδμζ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ 

δοκάιεςκ, ζηζξ μπμίεξ αμιαανδίζηδηε επενζηυξ ηαηαοθζζιυξ. ηζξ 15-11-21 δ 

Β΄ Μμίνα έζηεζθε αενμπμνζηυ απυζπαζια ζηδκ Πνμφζα, υπμο εηηεθέζηδηε 

ακαβκχνζζδ εέζεςκ ηςκ Σμφνηςκ, εκημπίζηδηε δφκαιδ ηάβιαημξ κα 

επζζηεοάγεζ ηζξ βέθονεξ ζημ αββάνζμ ηαζ ηδκ επμιέκδ εηηεθέζηδηε ιία πηήζδ 

απυ ηδ ΝΑ. Οζ πηήζεζξ επακαθήθεδηακ ζηζξ 22 Νμειανίμο, θυβς δοζιεκχκ 

ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. Ζ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ 
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αμιαανδζζιμφ επενζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηαηά αενμδνμιίμο πμο εκημπίζηδηε 

ηαζ δ ΝΑ πναβιαημπμίδζε άθθεξ δφμ ελυδμοξ, ζημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ ημο 

Σζάζ. ηζξ 23 δ ΝΑ εηηέθεζε ιία απμζημθή ακαβκχνζζδξ ζηδκ πενζμπή ημο 

Αθζυκ Καναπζζάν, εκχ ημ ηεθεοηαίμ δζήιενμ ημο ιήκα, δ ΝΑ εηηέθεζε δφμ 

πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ εέζεςκ. ηζξ 8 Γεηειανίμο 

εηηεθέζηδηε πηήζδ θςημβνάθζζδξ ημο αββανίμο, υπμο δζαπζζηχεδηε δ 

ηαηάζηαζδ ηςκ βεθονχκ ηαζ υιμζα απμζημθή ακέθααακ ζημκ ημιέα Μπεσθίη 

Κζμπνμφ. Δπίζδξ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ. ηζξ 9 Γεηειανίμο εηηεθέζηδηε πηήζδ ακαβκχνζζδξ ημο ημιέα 

ηδξ ΗΗαξ Μενανπίαξ ιέπνζ ηδ ζζδδνμδνμιζηή βέθονα ημο Ασδζκίμο. ηζξ 10-12-

21 δ έλμδμξ ιαηαζχεδηε θυβς αθάαδξ ημο αενμπθάκμο ηαζ ζηζξ 11 

Γεηειανίμο δ ΝΑ εηηέθεζε δφμ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ημο ζζδδνμδνμιζημφ 

ζηαειμφ ηαζ ηςκ επενζηχκ ηζκήζεςκ. Σδκ επμιέκδ ιένα, δ ΝΑ εηηέθεζε άθθδ 

ιία πηήζδ ακαβκχνζζδξ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ζηδκ πενζμπή ημο Αθζυκ 

Καναπζζάν. Μέπνζ ημ ηέθμξ ημο ιήκα εηηεθέζηδηακ θίβεξ πηήζεζξ ιεηαθμνάξ 

αενμζηαθχκ ηαζ ηαποδνμιείμο469. 

 Σμ ηέθμξ ημο 1921, ανήηε ηδκ Δθθδκζηή Πμθειζηή Αενμπμνία κα έπεζ 

ηδκ απυθοηδ αενμπμνζηή ηονίανπδ ζηδ Μζηνά Αζία. Δηηέθεζε πθήεμξ 

πμθειζηχκ απμζημθχκ, πναβιαημπμίδζε εηαημκηάδεξ χνεξ πηήζεςκ, 

ηαοηυπνμκα υιςξ οπέζηδ απίζηεοηδ ηαηαπυκδζδ πνμζςπζημφ ηαζ ιέζςκ. 

Απίζηεοημ ήηακ ηαζ ημ ένβμ πμο εηηέθεζε ημ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ, ηαεχξ 

πνμζπαεμφζε κα ζοκηδνήζεζ ηαζ κα απμηαηαζηήζεζ ηζξ ζοπκέξ αθάαεξ ηςκ 

οπεναμθζηά πνδζζιμπμζμφιεκςκ αενμπθάκςκ. Σέθμξ, πνέπεζ κα επζζδιακεεί 

υηζ δ επενζηή αενμπμνία ηαηά ημ δεφηενμ ιζζυ ημο έημοξ είπε ανπίζεζ κα ηάκεζ 

δεζθά ηδκ ειθάκζζή ηδξ, ηονίςξ ιεηά ηδκ εκίζποζή ηδξ απυ ημοξ Γάθθμοξ.  

Ζ Διιεληθά Αεξνπνξέα Ϋσο ηνλ Ηνύιην ηνπ 1922  

 Απυ ηζξ ανπέξ ημο 1922 δ ηοαένκδζδ Γ. Γμφκανδ ακηζιεηχπζγε 

μζημκμιζηυ αδζέλμδμ πμο είπε ανκδηζηή επίδναζδ ζημ Μέηςπμ ηδξ Μζηνάξ 

Αζίαξ, υιςξ δ εθθδκζηή πμθζηζηή δβεζία δεκ ζηυπεοε κα εβηαηαθείρεζ ηζξ 

εθθδκζηέξ εζηίεξ, έζης ηαζ ακ μζ απμθάζεζξ ηςκ οιιάπςκ πίεγακ πνμξ αοηή 

ηδκ ηαηεφεοκζδ. Πανάθθδθα, δεκ ηανπμθυνδζακ μζ πνμζπάεεζεξ ηδξ 
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εθθδκζηήξ ηοαένκδζδξ βζα μζημκμιζηή εκίζποζδ ηδξ πχναξ απυ ημ ελςηενζηυ. 

Συηε, μ Τπμονβυξ ηςκ Οζημκμιζηχκ δζπμηυιδζε ηα εθθδκζηά πανημκμιίζιαηα, 

εκζζπφμκηαξ πνμζςνζκά ηδκ μζημκμιία ηδξ πχναξ ιε 1,5 δζζεηαημιιφνζμ 

δναπιέξ, βεβμκυξ πμο επέηνερε ηδ ζοκέπζζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδ Μ. Αζία. 

 Οζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ είπακ ζοιπηοπεεί ζηδ βναιιή Νζημιήδεζα - Δζηί 

επήν – Κζμοηάπεζα - Αθζυκ Καναπζζάν - Μαίακδνμξ πμηαιυξ, υπμο ηαζ 

πανέιεζκακ ιέπνζ ημκ Αφβμοζημ ημο 1922, αεθηζχκμκηαξ ηδκ αιοκηζηή ημοξ 

μνβάκςζδ. Ζ Αενμπμνία είπε ηδκ αηυθμοεδ δζάηαλδ: Ζ Α΄ Μμίνα Αενμπθάκςκ 

ζηδκ Ονεζηζάδα, μ νπμξ Αενμπμνίαξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, μζ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμίνεξ 

ζημ Δζηί επήν, δ Γ΄ Μμίνα ζημ Οοζάη, δ Ναοηζηή Αενμπμνζηή Τπδνεζία ζημ 

Παθαζυ Φάθδνμ, ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ ζημ Οοζάη ηαζ ημ Αθζυκ 

Καναπζζάν ηαζ μ νπμξ Αενμπμνίαξ ηναηζάξ Μζηνάξ Αζίαξ ζημ Καγαιίν ζηδ 

ιφνκδ. Ζ αενμπμνζηή δνάζδ ζημ λεηίκδια ημο 1922 ζοκεπίζηδηε ιε 

ιεζςιέκμοξ νοειμφξ. Σμκ Ηακμοάνζμ, μζ πηήζεζξ πμο εηηεθέζηδηακ ήηακ 

ζπεηζηά θίβεξ. ηζξ 10 Ηακμοανίμο, αενμζηάθμξ ηδξ ΝΑ εηηέθεζε απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ επενζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ πυθδ Μπαβζάη, υπμο δέπηδηε ζθμδνά 

ακηζαενμπμνζηά πονά ηαζ αμιαάνδζζε εβηαηαζηάζεζξ, πνμηαθχκηαξ ζμαανέξ 

ηαηαζηνμθέξ. Σδκ ίδζα ιένα, απμθαζίζηδηε μ αμιαανδζζιυξ ζηυπςκ αυνεζα 

ηδξ Πνμφζαξ, ζημ πςνζυ Κζμπθμφ, υπμο ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ έδνεοε 

ιμίνα επενζημφ πονμαμθζημφ πμο πνμηαθμφζε ηαεδιενζκέξ θεμνέξ ζε 

ηιήιαηα ηδξ εθθδκζηήξ ΥΗδξ Μενανπίαξ. Ο αμιαανδζζιυξ ακαηέεδηε ζηδ Γ΄ 

Μμίνα, ημκ μπμίμ εηηέθεζε ιε επζηοπία, ιε πανάπθεονεξ υιςξ απχθεζεξ, 

ηαεχξ πνμηάθεζε ιεβάθεξ γδιζέξ ζε μθυηθδνμ ημ πςνζυ470. ηζξ 14-1-22, ζε 

πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαηαζηεοήξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ, αμιαανδίζηδηε μ 

ζηαειυξ Αθπίη ηαζ Μπεσθίη Απμφν ηαζ πμθοαμθήεδηε επενζηυξ ηαηαοθζζιυξ, 

εκχ ζηδκ επζζηνμθή νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ. ηζξ 19 Ηακμοανίμο, εηηεθέζηδηε 

άθθδ απμζημθή ακαβκχνζζδξ πςνίξ αλζυθμβα απμηεθέζιαηα. Σμ δζάζηδια 

αοηυ εηηεθέζηδηε ιεηαζηάειεοζδ ηνζχκ αενμζηαθχκ ηδξ ΝΑ, ζημ αμδεδηζηυ 

αενμδνυιζμ Σζζανίθ βζα κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ ΗΗα Μενανπία. ηζξ 24 ημο ίδζμο 

ιήκα, πναβιαημπμζήεδηακ δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ εέζεςκ ηαζ 

ηζκήζεςκ απυ ηδ ΝΑ, πςνίξ ζδζαίηενα εονήιαηα, μζ μπμίεξ επακαθήθεδηακ ηδκ 
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ηεθεοηαία διένα ημο ιήκα. Σμκ Φεανμοάνζμ δ δνάζδ ηδξ Αενμπμνίαξ ήηακ 

πζμ έκημκδ. Σδκ 1δ Φεανμοανίμο, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε δφμ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ ζημ Δζηί επήν ηαζ 

θςημβναθήεδηακ μζ ζηαειμί Μπζηζέν ηαζ ανίη ηαζ δ βέθονα Γζαθζβθί. 

Δπίζδξ, νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ ηαζ πμθοαμθήεδηακ επενζημί ηαηαοθζζιμί ηαζ 

ημ αενμπθάκμ δέπηδηε πονά. ηδκ άθθδ έλμδμ, ακαβκςνίζηδηακ 

ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ Σμφνηςκ, αμιαανδίζηδηε ημ Σζζθηεθέν ηαζ νίπηδηακ 

πνμηδνφλεζξ. ηζξ 8-2-22 εηηεθέζηδηε πηήζδ θςημακαβκχνζζδξ πενζμπήξ ηαζ 

αμιαανδίζηδηε ημ πςνζυ Κζμπνμφ ηαζ ζηδκ επμιέκδ απμζημθή ακαβκχνζζδξ 

ημο αενμδνμιίμο ζημ Μπμοηεζίκη, εκημπίζηδηακ ιυκμ ίπκδ οπμζηέβςκ. ηζξ 

10 Φεανμοανίμο εηηεθέζηδηε απυ ηδ Γ΄ Μμίνα, πηήζδ δμηζιήξ αζονιάημο 

αενμπθάκμο ιε επίβεζμ δέηηδ αενμδνμιίμο αυνεζα ηδξ ΗΗΗδξ Μενανπίαξ ηαζ ημο 

οβηνμηήιαημξ Μενανπζχκ, βεβμκυξ πμο εα ακααάειζγε ηδ ζοκενβαζία 

Αενμπμνίαξ ηαζ ηναημφ. ηζξ 16 Φεανμοανίμο, πναβιαημπμζήεδηε απμζημθή 

ηακμκζζιμφ αμθήξ μοθαιμφ μαζδμαυθςκ ιε ιεβάθδ επζηοπία, εκχ ηδκ ίδζα 

ιένα έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ δφμ επενζηά αενμπθάκα πμο, ακ ηαζ έβζκακ 

ακηζθδπηά βνήβμνα, δ ηαηαδίςλή ημοξ ήηακ άκεο απμηεθέζιαημξ. Οζ επενζηέξ 

πηήζεζξ αοηέξ εκίζποακ ηζξ πθδνμθμνίεξ υηζ δ ημονηζηή αενμπμνία ημκ 

Ηακμοάνζμ πνμιδεεφηδηε είημζζ βαθθζηά ηαζ δέηα ζηαθζηά αενμπθάκα. ηζξ 17-

2-22, εηηεθέζηδηε απμζημθή ακαβκχνζζδξ επενζημφ αενμδνμιίμο ζηδκ 

πενζμπή Φεείμβθμο, πςνίξ εονήιαηα, θςημβναθήεδηε δ πενζμπή, 

ζδιεζχεδηακ ηζκήζεζξ μιάδςκ ηαζ ιεηαβςβζηχκ ηαζ αμιαανδίζηδηακ επενζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ. Δπίζδξ, ζε άθθδ έλμδμ εηηεθέζηδηε απμζημθή ηακμκζζιμφ 

αμθήξ πονμαυθμο ηαζ θήθεδζακ θςημβναθίεξ. ηζξ 22 Φεανμοανίμο, 

εηηεθέζηδηε ακαβκχνζζδ επενζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ μνβακχζεχκ ημοξ ηαζ 

αμιαανδίζηδηε ημ πςνζυ ανηεζθί. ηδ δεφηενδ έλμδμ έβζκε ακαβκχνζζδ ηδξ 

ζζδδνμδνμιζηήξ βναιιήξ, παναηδνήεδηακ παναηχιαηα, ενβαζίεξ επζζηεοήξ 

βέθοναξ, ηαηαοθζζιυξ επζπέδμο ζοκηάβιαημξ, μ μπμίμξ αμιαανδίζηδηε 

πςνίξ επζηοπία, ηαεχξ δεκ ελεννάβδ δ αυιαα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έπθδλακ ηδ 

ζζδδνμδνμιζηή βναιιή, εκχ θήθεδζακ ηαζ θςημβναθίεξ παναηςιάηςκ. ηζξ 

26-2-22, εηηεθέζηδηε πηήζδ θςημβνάθζζδξ επενζηχκ μνβακχζεςκ ηαζ 

θήθεδζακ θςημβναθίεξ ημοξ, εκχ έβζκε πμθοαμθζζιυξ ιεηαβςβζηχκ ηαζ 

ηιδιάηςκ ημο ακηζπάθμο ηαζ ηδκ επμιέκδ ιένα, ζε ιία έλμδμ 

θςημβναθήεδηακ επενζηέξ μνβακχζεζξ πνμ ημο Καναβάηξ. φιθςκα ιε ηα 
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ζημζπεία πμο ζοθθέπεδηακ δεκ παναηδνήεδηε ηάπμζα ιεηααμθή ζηδ δζάηαλδ 

ηςκ Σμφνηςκ471.  

 ηζξ 2 Μανηίμο 1922, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ αμιαανδζζιμφ 

επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ζημ πςνζυ Κασιάγ ιε επζηοπία, πμθοαμθήεδηακ 

ηζκμφιεκα ηιήιαηα, εκχ επενζηυ πονμαμθζηυ έααθε εκακηίμκ ημοξ. Σδκ 6δ 

Μανηίμο, δ ΝΑ εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ μνβακχζεςκ απυ ημ 

αενμδνυιζμ Σζζανίθ ηαζ δ Γ΄ Μμίνα απμζημθή ακαβκχνζζδξ ηζκήζεςκ ηαζ 

ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ Σμφνηςκ. Σδκ επμιέκδ ιένα, εηηεθέζηδηακ μηηχ έλμδμζ 

αενμζηαθχκ. ηδκ πνχηδ, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε ακαβκχνζζδ πενζμπήξ Κασιάγ 

ηαζ κυηζα ημο αββανίμο, υπμο επζζδιάκεδηακ ζδιακηζηέξ επενζηέξ ηζκήζεζξ 

ηιδιάηςκ ηαζ ιεηαβςβζηχκ ηαηεοεοκυιεκα κυηζα ημο πμηαιμφ, ηα μπμία ηαζ 

πηοπήεδηακ ιε αυιαεξ ηαζ ημ αενμπθάκμ δέπηδηε πονά πονμαμθζημφ. Ζ 

δεφηενδ έλμδμξ πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδ Γ΄ Μμίνα, υπμο ακαβκςνίζηδηε μ 

ημιέαξ Μαζάκδνμο, πςνίξ αλζυθμβα εονήιαηα. Οζ άθθεξ δφμ πηήζεζξ, 

πναβιαημπμζήεδηακ απυ ηδ Γ΄ Μμίνα ηαζ ήηακ ηαηαδίςλδξ επενζηχκ 

αενμπθάκςκ, πςνίξ υιςξ ηάπμζμ απμηέθεζια. Πανάθθδθα, δ ΝΑ εηηέθεζε 

απμζημθέξ ακαπαίηζζδξ ημονηζηχκ αενμπθάκςκ πμο ειθακίζηδηακ πάκς απυ 

ηζξ θίθζεξ βναιιέξ ζημ Αθζυκ Καναπζζάν. ηζξ 9 Μανηίμο, δ Γ΄ Μμίνα 

πναβιαημπμίδζε ακαβκχνζζδ επενζηχκ θαθαββχκ, πςνίξ ζδζαίηενα 

απμηεθέζιαηα ηαζ δ ΝΑ ιία έλμδμ ακαβκχνζζδξ ηδξ πενζμπήξ Μάκδναξ ιέπνζ 

Αηηάξ Κζμπνμφ Σζζθθίη. ηα ιέζα Μανηίμο πναβιαημπμζήεδηακ 

ακαηαηαηάλεζξ ζηδ δζάηαλδ ηςκ θίθζςκ δοκάιεςκ, χζηε κα ακηζιεηςπίζμοκ 

εκδεπυιεκδ ημονηζηή επίεεζδ. Δπίζδξ, πνμξ ημ ηέθμξ ημο ίδζμο ιήκα, δ Β΄ 

Μμίνα ιεηαζηάειεοζε ζημ αενμδνυιζμ Γηανζιηγέ (ημκηά ζημ ζζδδνμδνμιζηυ 

ζηαειυ ημο Μπαθ Μαπιμφη), εκζζπουιεκδ ιε αενμπθάκα δίςλδξ ηφπμο Spad 

ηαζ Nieuport ηαζ δ Γ΄ Μμίνα ζημ Αθζυκ Καναπζζάν ηαζ ημ αάνμξ οπμζηήνζλδξ 

ημο ημιέα Δζηί επήν επςιίζηδηε δ Γ΄ Μμίνα αενμπθάκςκ. ηζξ 14 Μανηίμο, 

δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ ακαβκχνζζδξ επενζημφ ημιέα, πςνίξ αλζυθμβα 

εονήιαηα ηαζ ζηδ δεφηενδ έλμδμ θςημβναθήεδηακ μπονέξ εέζεζξ ημο επενμφ, 

υιςξ ημ αενμπθάκμ θυβς αθάαδξ επέζηνερε βζα πνμζβείςζδ. Ζ Γ΄ Μμίνα, 

εηηέθεζε ακαβκχνζζδ ηαζ θςημβνάθζζδ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ημο ημιέα ζημκ 

Μαίακδνμ πμηαιυ ηαζ ημο ζζδδνμδνμιζημφ ηαζ μδζημφ δζηηφμο ζηδκ πενζμπή 
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Νηεκζγθί, υιςξ ημ αενμπθάκμ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ θυβς 

ιδπακζηήξ αθάαδξ. Ζ ΝΑ εηηέθεζε ιία πηήζδ ιεηαθμνάξ αενμζηάθμοξ απυ ημ 

Μπαθ Μαπιμφη ζημ Αθζυκ Καναπζζάν. ηζξ 15 Μανηίμο, δ ΝΑ εηηέθεζε 4 

απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ πενζμπχκ εκδζαθένμκημξ, υιςξ ζηδκ ηνίηδ έλμδμ, ημ 

αενμπθάκμ ηαηαζηνάθδηε ηαηά ηδκ πνμζβείςζδ ζημ αμδεδηζηυ αενμδνυιζμ 

Σζζανίθ, ηναοιαηίγμκηαξ ημ πεζνζζηή ημο. ηζξ 19 Μανηίμο, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε 

ιία έλμδμ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, υπμο παναηδνήεδηακ 

ζδιακηζηέξ δοκάιεζξ ηαζ παναηχιαηα ζε υθδ ηδ δζαδνμιή, εκημπίζηδηε πςνζυ 

πμο δεκ ήηακ ηαηαβεβναιιέκμ ζημ πάνηδ, εέζδ πονμαμθζημφ, ηζκήζεζξ 

ιεηαβςβζηχκ ηαζ ηιδιάηςκ, δζαπζζηχεδηε υηζ ημ αενμδνυιζμ ημο Μπμοηεζίκη 

ήηακ εκενβμπμζδιέκμ, πάκς απυ ημ μπμίμ δέπηδηακ πονά πονμαμθζημφ472.  

 Γζα κα ιδ βίκεηαζ άζημπδ θεμνά ημο οθζημφ ηαζ βζα μνευηενδ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ πενζμνζζιέκςκ αενμπμνζηχκ ιέζςκ, ηαεχξ ζημ ιέηςπμ 

ημο Αθζυκ Καναπζζάν επζηναημφζε δνειία, αοηυ δζαζνέεδηε ζε ημιείξ πμο 

ενεοκμφκηακ ακά δφμ διένεξ. οβηνμηήεδηακ επίζδξ, δφμ Αενμπμνζηά 

Απμζπάζιαηα Γίςλδξ, ημ έκα ζημ Ηζπακζέ ηαζ ημ άθθμ ζημ Αθζυκ 

Καναπζζάν473, θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ επενζηήξ αενμπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζημ ιέηςπμ. Σα Απμζπάζιαηα πνμςεήεδηακ ημκηά ζημ ιέηςπμ, χζηε ιυθζξ 

μζ πνμθοθαηέξ εκδιένςκακ ηδθεθςκζηχξ βζα ηδκ ειθάκζζδ επενζηχκ 

αενμπθάκςκ, κα απμβεζςκυκημοζακ άιεζα. Ζ ηναηζά επίζδξ, γήηδζε απυ 

ημοξ αενμπυνμοξ κα ζδιεζχκμοκ ζηζξ πηήζεζξ ημοξ ηοπυκ κέεξ εκζζπφζεζξ ημο 

ακηζπάθμο, κα εκδιενχκμοκ ημοξ πάνηεξ ηαζ κα ημοξ δζμνεχκμοκ, κα 

οπμαάθθμοκ ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα ζηανζθήιαηα ηςκ ημονηζηχκ μπονχζεςκ 

ηαζ κα θςημβναθδεεί ημ ιέηςπμ ιέζα ζημ Μάνηζμ. Ζ ΝΑ ακέθααε ηδκ 

επζηήνδζδ ηαζ ένεοκα ζοβηεηνζιέκςκ ημιέςκ ηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ 

ιεηαζηάειεοζακ δφμ αενμπθάκα ζημ Σζζανίθ. ηζξ 20 Μανηίμο εηηεθέζηδηε 

απμζημθή ακαβκχνζζδξ επενζηχκ δοκάιεςκ ηαζ εκημπζζιμφ ηαζ 

θςημβνάθζζδξ ημο αενμδνμιίμο ημο Υαιπανηγίκ απυ ηδ ΝΑ, ημ μπμίμ 

επζηεφπεδηε ζε άθθδ πηήζδ ιεηά απυ δφμ διένεξ. ηζξ 22 ημο ίδζμο ιήκα, 

ακαβκςνίζηδηακ επενζηέξ δοκάιεζξ βφνς απυ ημ Μπμνκηί απυ ηδ ΝΑ ηαζ ηδκ 

επμιέκδ ζοβηεκηνχζεζξ ηαζ ηζκήζεζξ απυ ηδ Α. ηζξ 27 ηαζ 29 Μανηίμο 

                                                
472

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 200-203. 
473

 ημ πνχημ Απυζπαζια δζχηηεξ ήηακ μζ Πεηνμπμοθέαξ ηαζ Μαιαθάηδξ ηαζ ζημ δεφηενμ μζ 
Παπαδάημξ ηαζ ηαονυπμοθμξ. 



238 
 

εηηέθεζε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ 

δ ΝΑ άθθεξ δφμ ελυδμοξ ζηζξ 30 ημο ίδζμο ιήκα. Απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

ζοβηεκηνχεδηακ, δζαπζζηχεδηε υηζ πναβιαημπμζήεδηακ ιεηαηζκήζεζξ 

ζδιακηζηχκ ημονηζηχκ δοκάιεςκ πνμξ αμννά ηαζ δ ηναηζά ζοιπένακε υηζ μζ 

Σμφνημζ ζπεδίαγακ επζεεηζηή εκένβεζα ηαηά ημο Νυηζμο οβηνμηήιαημξ 

Μενανπζχκ474. 

 Καηά ημοξ ιήκεξ Απνίθζμ ιέπνζ ηαζ Ημφκζμ ημο 1922, ακ ηαζ ζοκεπίζηδηε 

δ ζπεηζηή απναλία ζημ ιέηςπμ, δ Αενμπμνία έπνεπε κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ 

ημονηζηή αενμπμνία, πμο είπε εκζζποεεί ιε ζφβπνμκα αενμζηάθδ. ηζξ ανπέξ 

Απνζθίμο, δ Γ΄ Μμίνα ιεηαζηάειεοζε απυ ημ Αθζυκ Καναπζζάν ζημ Οοζάη βζα 

ηδκ επζηήνδζδ ζοβηεηνζιέκμο ημιέα. Σδκ 1δ Απνζθίμο πναβιαημπμζήεδηε 

απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημο επενζημφ ημιέα ηαζ ζηζξ 7 ημο ίδζμο ιήκα 

εηηεθέζηδηε πηήζδ γεφβμοξ αενμζηαθχκ απυ ημκ νπμ Θεζζαθμκίηδξ ζημ 

Καγαιίν. ηζξ 11 Απνζθίμο, εηηεθέζηδηε πηήζδ ιεηαθμνάξ αενμπθάκμο απυ 

ημ Οοζάη ζημ Μπαθ Μαπιμφη, υπμο έδνεοε Αενμπμνζηυ Απυζπαζια ηδξ Β΄ 

Μμίνα. ιςξ ημ αενμπθάκμ ηαηαζηνάθδηε ζηδκ πνμζβείςζδ, μ πεζνζζηήξ 

απακεναηχεδηε ηαζ μ παναηδνδηήξ ζχεδηε ιε ζδιακηζηά εβηαφιαηα 475 . 

Μέζα ζημκ Απνίθζμ, αθίπεδηακ κέα πθδνχιαηα ηαζ ηνία κέα αενμπθάκα 

εκίζποζακ ημ αενμδνυιζμ Μπαθ Μαπιμφη, πνμενπυιεκα απυ ημ Καγαιίν ηαζ 

ημ Δζηί επήν. Απυ ηδκ 1δ Μαΐμο, πμο δ ΝΑ ζοκέηαζζε ζηανζθήιαηα ηςκ 

επενζηχκ μπονχζεςκ, δζαπζζηχεδηε υηζ μ επενυξ πνμεημίιαγε επζεεηζηή 

εκένβεζα. Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, δ ηναηζά δζέηαλε ηδκ ακαζημθή ηςκ 

αμιαανδζζιχκ, βζα κα ιδκ πνμηαθέζμοκ ακηίζημζπδ αενμπμνζηή 

δναζηδνζυηδηα απυ ηδκ Σμονηζηή Αενμπμνία. Σδκ αδνάκεζα αοηή, δ ακηίπαθδ 

αενμπμνία ελέθααε ςξ αδοκαιία ηαζ ζηζξ 25 Μαΐμο, αμιαάνδζζε ηζξ εθεδνείεξ 

ηδξ Vδξ Μενανπίαξ, ηναοιαηίγμκηαξ ιενζημφξ ζηναηζχηεξ. Ο ζηναηδβυξ 

Σνζημφπδξ δζέηαλε ηα Πνμηεπςνδιέκα Ναοηζηά ιήκδ κα εηηεθέζμοκ 

απμζημθέξ ακηζπμίκςκ. Έηζζ, ζηζξ 27 Μαΐμο, έλζ DH-9 απμβεζχεδηακ απυ ημ 

Αθζυκ Καναπζζάν ηαζ αμιαάνδζζακ επί ιζζή χνα επενζηή ιενανπία ζημ 

Μπαβζάη, ιε απμηέθεζια ημ εάκαημ επηά ημφνηςκ ζηναηζςηχκ ηαζ ημκ 
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ηναοιαηζζιυ εαδμιήκηα 476 . Σδκ ίδζα ιένα, δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ 

ηακμκζζιμφ αμθήξ πονμαμθζημφ ζημ Αη Δονέκ ηαζ Γηεσζθάν. Σδκ επμιέκδ, 

αενμζηάθμξ ηδξ Β΄ Μμίναξ επζηήνδζε ημκ ημιέα αανάκ – Σζάζ. ηζξ 13 

Ημοκίμο, δ ΝΑ εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ ηαζ ζηδκ επζζηνμθή 

δέπηδηακ επίεεζδ απυ επενζηυ αενμπθάκμ (πμο είπε πζεακυκ ςξ αάζδ ημο ημ 

αενμδνυιζμ Γζμονμφηζμσ) ηαζ αημθμφεδζε δεηάθεπηδ αενμιαπία, υπμο 

ακηαθθάπηδηακ νζπέξ πμθοαυθςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμιαηνφκεδηε. Μεηά 

απυ θίβμ μ Σμφνημξ αενμπυνμξ επέζηνερε ηαζ ημ εθθδκζηυ αενμζηάθμξ ημ 

ηαηαδίςλε. Μεηά απυ αοηυ ημ πενζζηαηζηυ, ηα επενζηά αενμπθάκα 

ηαεδθχεδηακ βζα 15 διένεξ. ηζξ 16 Ημοκίμο, δ Γ΄ Μμίνα ακέθααε ηδκ 

επζηήνδζδ ημο Σμιέα ημο Οοζάη, υπμο δζαπζζηχεδηε υηζ μζ Σμφνημζ είπακ 

αεθηζχζεζ ηδκ αιοκηζηή ημοξ μνβάκςζδ. ηζξ 25 Ημοκίμο, επενζηυ αενμζηάθμξ 

πμο εηηεθμφζε πενζπμθία ηαηέπεζε θυβς ιδπακζηήξ αθάαδξ ηαζ ημ πθήνςιά 

ημο αζπιαθςηίζηδηε απυ εθθδκζηή πενίπμθμ. Σδκ επμιέκδ, μ θμπίαξ 

ηαονυπμοθμξ εκεπθάηδ ζε αενμιαπία πάκς απυ ημκ ημιέα ημο Σμοιθμφ 

Μπμοκάν, δ μπμία ηνάηδζε 7 θεπηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έπαεε ειπθμηή ημ 

πμθοαυθμ ημο. ηζξ 29 αθίπεδ ζημ Καγαιίν αενμπθάκμ βζα εκίζποζδ ηδξ ΝΑ 

ηαζ ζηζξ 30 Ημοκίμο, εηηεθέζηδηε απυ ηδ Β΄ Μμίνα, πηήζδ νίρδξ πθδνμθμνζχκ 

βζα ημοξ Σμφνημοξ αενμπυνμοξ, ηαηυπζκ αζηήιαηυξ ημοξ, ζηδκ μπμία 

δέπηδηακ αμθέξ επενζημφ πονμαμθζημφ477.  

 ημ δζάζηδια αοηυ, μ ημονηζηυξ ζηναηυξ ελμπθίγμκηακ ηαεδιενζκά απυ 

ημοξ Γάθθμοξ ηαζ Ηηαθμφξ. Ο ιεβαθφηενμξ υβημξ ηςκ δοκάιεχκ ημοξ 

ανίζημκηακ απέκακηζ απυ ημ Αθζυκ Καναπζζάν ηαζ ημ Σζάζ ηαζ 

ακεθμδζάγμκηακ ιέζς ηδξ ζζδδνμδνμιζηήξ ημο Ηημκίμο. Δπίζδξ, 

πνμιδεεφηδηακ μπθμπμθοαυθα ηαζ ηδθεθςκζηυ οθζηυ ηαζ ακααάειζζακ βεκζηά 

ημκ μπθζζιυ ημοξ. Ζ Σμονηζηή Αενμπμνία ακαδζμνβακχεδηε ζε κέεξ αάζεζξ 

ηαζ εθμδζάζηδηε ιε 50 ζφβπνμκα αενμπθάκα δίςλδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ. 

Ακηίεεηα, δ Δθθδκζηή Αενμπμνία, πανά ηδ θεμνά πμο είπε οπμζηεί απυ ηδκ 

πμθφπνμκδ πνήζδ ηςκ ζπηάιεκςκ ιέζςκ ηδξ, ζοκέπζζε ηδ δνάζδ ηδξ. 

Γζααίααγε άιεζα ηζξ δζαηαβέξ ηδξ ηναηζάξ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηζξ 
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ακαβκςνίζεζξ ζηα χιαηα ηναημφ ηαζ ηζξ Μενανπίεξ. Ζ ΝΑ πενζμνίζηδηε ζε 

πηήζεζξ δμηζιήξ, ιεηαθμνάξ αενμζηαθχκ ηαζ εηπαίδεοζδξ πθδνςιάηςκ. ημ 

ηέθμξ Ημοθίμο, ημ Ναοηζηυ ιήκμξ ιεηαθένεδηε ζημ Οοζάη ηαζ ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ηδξ ζηδ ιφνκδ. Έηζζ, ζηδ θάζδ αοηή ηζξ απμζημθέξ ηζξ ακέθααε ελ 

μθμηθήνμο δ Α. Ζ Β΄ Μμίνα, ιε έδνα ημ Γηανζιηγέ ζοκενβαγυηακ ιε ημ 

Ναοηζηυ ιήκμξ ζημ Αθζυκ Καναπζζάν478. 

 Σδκ 1δ Ημοθίμο, δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε ιία έλμδμ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

θςημβνάθζζδξ ημιέα ηαζ δφμ πενζπμθίαξ. Ζ Γ΄ Μμίνα πναβιαημπμίδζε 

ακαβκχνζζδ επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ ηαζ νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ. Σδκ 

επμιέκδ ιένα πναβιαημπμζήεδηε πηήζδ ηαηαδίςλδξ αενμπθάκμο, πςνίξ 

υιςξ απμηέθεζια ηαζ απμζημθή ακαβκχνζζδξ μπονςιαηζηχκ εέζεςκ ηαζ 

ζοβηεκηνχζεςκ, εκχ θςημβναθήεδηακ εέζεζξ πονμαμθανπζχκ ηαζ ημ 

αενμπθάκμ δέπηδηε αμθέξ πονμαμθζημφ. Πηήζδ θςημβναθζηήξ ακαβκχνζζδξ 

ημο επενζημφ αενμδνμιίμο ημο Υαιζδζέ εηηεθέζηδηε απυ ηδ Γ΄ Μμίνα, ζηζξ 3 

Ημοθίμο. Δκημπίζηδηε ηίκδζδ ηιδιάηςκ, ιεηαβςβζηχκ ηαζ μπδιάηςκ, πςνζυ 

πμο δεκ οπήνπε απμηοπςιέκμ ζημ πάνηδ, ηαηαοθζζιυξ, ημ αενμδνυιζμ ζε 

άθθδ εέζδ (Αη Βενάκ) απυ αοηή πμο είπακ ακαθένεζ μζ Σμφνημζ αενμπυνμζ, ημ 

μπμίμ ηαζ θςημβναθήεδηε εκχ δέπηδηακ αμθέξ πονμαμθζημφ, νίπηδηακ 

επζζημθέξ ηςκ αζπιαθχηςκ Σμφνηςκ αενμπυνςκ ηαζ πνμηδνφλεζξ. ηζξ 5 

Ημοθίμο, δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε ακαβκχνζζδ πενζμπήξ, υπμο παναηδνήεδηακ 

ηαζ θςημβναθήεδηακ ηαηαοθζζιμί ηαζ δφμ ιένεξ ανβυηενα, 

πναβιαημπμζήεδηε θςημβναθζηή ακαβκχνζζδ ημο ημιέα απυ ημ 

ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ Σζμιπακθάν ιέπνζ ημ Σεηέ Γζασθά. ηζξ 8 Ημοθίμο, δ Γ΄ 

Μμίνα εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ 

ζοβηεκηνχζεςκ, νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ ηαζ δζμνεχεδηε δ εέζδ πςνζμφ ζημ 

πάνηδ. Σδκ επμιέκδ ιένα, εηηέθεζακ ακαβκχνζζδ πενζμπήξ, υπμο 

εκημπίζηδηακ επενζημί ηαηαοθζζιμί, βκςζηυ αενμδνυιζμ, ένζλακ πνμηδνφλεζξ 

ηαζ δζμνεχεδηε μ πάνηδξ, εκχ δε δζαπζζηχεδηε ηάπμζα ζδιακηζηή αθθαβή 

ζηδκ επενζηή μνβάκςζδ. ηζξ 10 Ημοθίμο, δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε δφμ ελυδμοξ 

βζα ακαβκχνζζδ επενζηχκ ηαηαοθζζιχκ, θήθεδζακ θςημβναθίεξ ηαζ δε 

δζαπζζηχεδηε ηάπμζα αθθαβή ζημ αενμδνυιζμ Διπίν Κζυζ. Πανάθθδθα, ημ 

πνχημ δεηαήιενμ εηηέθεζε 7 απμζημθέξ δίςλδξ ημονηζηχκ αενμπθάκςκ, απυ 
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ηζξ μπμίεξ ιυκμ ζε ιία (10 Ημοθίμο) ζδιεζχεδηε ειπθμηή ηςκ αενμζηαθχκ, 

υπμο ημ θίθζμ αενμπθάκμ ιεηά απυ μθζβυθεπηδ ζφβηνμοζδ ακάβηαζε ημ 

ημονηζηυ κα δζαθφβεζ πνμξ ηζξ βναιιέξ ημο. ηζξ 11 Ημοθίμο, έβζκε ηαηαδίςλδ 

επενζημφ αενμπθάκμο ηαζ επαημθμφεδζε αενμιαπία, υπμο μ Έθθδκαξ 

πεζνζζηήξ ένζλε 25 αμθέξ εκακηίμκ ημο, πςνίξ απμηέθεζια. Δπίζδξ, 

εηηεθέζηδηακ δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ημιέα ηαζ ζηδ δεφηενδ έβζκε ηαζ θήρδ 

θςημβναθζχκ ηδξ πενζμπήξ ημο ζζδδνμδνμιζημφ ζηαειμφ Σζμιπακθάν. Σδκ 

ίδζα ιένα, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ ηαζ νίρδξ 

πνμηδνφλεςκ ηαζ εθδιενίδςκ ζε ηαεμνζζιέκεξ πενζμπέξ. Σδκ άθθδ ιένα, ζε 

ιία απυ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ειθακίζεζξ επενζηχκ αενμζηαθχκ, ημ Β΄ .. 

εκδιένςζε έβηαζνα ηδθεθςκζηχξ ηδκ Β΄ Μμίνα ηαζ απμβεζχεδηε μ θμπίαξ 

Παπαδάημξ ιε Nieuport ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ θμπίαξ ηαονυπμοθμξ ιε Spad. 

Μία απυ ηζξ ζθαίνεξ πμο ένζλε μ ηαονυπμοθμξ δζέηνδζε ηδ δελαιεκή 

ηαοζίιμο ιε απμηέθεζια ημ ημονηζηυ αενμπθάκμ κα ακαθθεβεί ηαζ κα 

ακαηζκαπηεί479. Σδκ ίδζα ιένα, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ, 

υπμο παναηδνήεδηε δ ηαθή ηαηάζηαζδ ηςκ βεθονχκ ζημ αββάνζμ ηαζ 

νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ. ηζξ 14 Ημοθίμο, δ Β΄ Μμίνα αθμφ εηηέθεζε πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ, ιεηέαδ ζε παιδθυ φρμξ 50 ιέηνςκ πάκς απυ ημ ημονηζηυ 

αενμδνυιζμ Διπένηζμσ, ηαζ ένζλακ ενιαηζζιέκμ θάηεθμ ιε ηα αημιζηά είδδ ηςκ 

Σμφνηςκ αενμπυνςκ. Σδκ ίδζα ιένα δ Γ΄ Μμίνα 480  πναβιαημπμίδζε 

απμζημθή ακαβκχνζζδξ ζηδκ πενζμπή Νηειζνηγί, υπμο ζφιθςκα ιε ηζξ 

ζδιεζχζεζξ ημο Έθθδκα παναηδνδηή δεκ οπήνλε αλζυθμβδ ιεηααμθή ζηδκ 

αιοκηζηή μνβάκςζδ ημο επενμφ ηαζ δεκ εκημπίζηδηακ ηζκήζεζξ ηςκ δοκάιεχκ 

ημο. ηζξ 15 Ημοθίμο, ζε απμζημθή επζηήνδζδξ ημιέα απυ ηδ Β΄ Μμίνα, 

ζδιεζχεδηακ μζ ηαηαοθζζιμί ηαζ μζ ηζκήζεζξ ιεηαβςβζηχκ ηαζ ηιδιάηςκ ηαζ 

ζηζξ 16 ημο ίδζμο ιήκα, θςημβναθήεδηε μ ημιέαξ απυ ημ ζζδδνμδνμιζηυ 

ζηαειυ Σζμιπακθάν ιέπνζ ημ Ηκηγέ Καναπζζάν. Σδκ άθθδ ιένα, 

θςημβνάθδζακ ηδκ ημνοθμβναιιή Αλεθάν Μπεθ- Κμοιαηθί ηαζ εκημπίζηδηακ 
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ζοβηεκηνχζεζξ ζηναηεοιάηςκ ηαζ ηαηαοθζζιμί. Δπίζδξ, δ Γ΄ Μμίνα 

πναβιαημπμίδζε πηήζδ θςημβνάθζζδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ. Σδκ 21δ 

Ημοθίμο εηηεθέζηδηε ιία έλμδμξ θςημβνάθζζδξ ηαζ ακαβκχνζζδξ 

πονμαμθανπζχκ ηαζ πονμαμθείςκ ηαζ ζηζξ 22 Ημοθίμο θςημβναθζηή 

ακαβκχνζζδ ηαζ νίρδ πνμηδνφλεςκ ζε ημιείξ εκδζαθένμκημξ ηαζ ζε άθθδ 

έλμδμ ηαηαδίςλακ επενζηυ αενμζηάθμξ. Σδκ ίδζα ιένα, δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε 

πηήζδ ακαβκχνζζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ ηαζ ζηζξ 23-7-22, δφμ ακηίζημζπεξ 

απμζημθέξ επζηήνδζδξ ηαζ θςημβνάθζζδξ πενζμπήξ ηαζ ηδξ αιοκηζηήξ 

μνβάκςζδξ ημο επενμφ, υπμο εκημπίζηδηακ ηαηαοθζζιμί ηαζ θήθεδζακ 

θςημβναθίεξ απυ ημ αενμδνυιζμ ζημ Σζμιπακθάν ηαζ απυ ζοβηνμηήιαηα 

παναηςιάηςκ. Δπίζδξ, πναβιαημπμίδζε δφμ ελυδμοξ ηαηαδίςλδξ ημονηζηχκ 

αενμπθάκςκ, πςνίξ κα ζοκακηδεμφκ ιε ηα επενζηά, εκχ εηηεθέζηδηακ 

εηπαζδεοηζηέξ έλμδμζ, δμηζιέξ ηζκδηήνα ηαζ πηήζεζξ ιεηαθμνάξ αενμζηαθχκ. 

Σδκ επμιέκδ, εηηέθεζε θςημβναθζηή ακαβκχνζζδ επενζηχκ βναιιχκ ηαζ 

ιεηαηζκδεήηακ δφμ αενμζηάθδ ζημ Αθζυκ Καναπζζάν, θυβς ιεηαζηάειεοζδξ 

ημο Ναοηζημφ ιήκμοξ ζημ Οοζάη. ηζξ 25 Ημοθίμο, δ Γ΄ Μμίνα 

πναβιαημπμίδζε επζηήνδζδ ημο ημιέα ηδξ Εχκδξ Οοζάη πςνίξ ζδιακηζηά 

εονήιαηα ηαζ νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ. Πενζμνζζιέκα απμηεθέζιαηα είπε ηαζ δ 

πηήζδ ηδξ 26δξ Ημοθίμο, εκχ δ Β΄ Μμίνα πναβιαημπμίδζε ακηίζημζπδ 

απμζημθή ηδξ Β πενζμπήξ ηαζ θςημβνάθζζε ημκ ημιέα Ηκηγέ - Καναπζζάν. Ζ 

πηήζδ επακαθήθεδηε ηδκ επμιέκδ, υπμο εκημπίζηδηακ επενζηέξ αιοκηζηέξ 

μνβακχζεζξ, ηαηαοθζζιμί, ζηδκέξ ηαζ γςδνή ηίκδζδ. Δπίζδξ, ζε άθθδ έλμδμ 

θςημβναθήεδηακ μδζημί άλμκεξ ηαζ παναηχιαηα. Ζ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε πηήζδ 

ηαηαδίςλδξ ηαζ ημ δζάζηδια απυ 25 - 27 Ημοθίμο ηαζ άθθεξ ελυδμοξ 

αενμζηαθχκ πςνίξ αλζυθμβα απμηεθέζιαηα, εκχ ανηεηέξ ιαηαζχεδηακ θυβς 

δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. ηζξ 28 Ημοθίμο πναβιαημπμίδζε ακαβκχνζζδ 

ηςκ επενζηχκ εέζεςκ βφνς απυ ημ αββάνζμ, εκχ δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε πέκηε 

απμζημθέξ ηαηαδίςλδξ επενζηχκ αενμζηαθχκ ηαζ ιία ακαβκχνζζδξ επενζηήξ 

αιοκηζηήξ μνβάκςζδξ ζημκ ημιέα Ηκηγέ – Καναπζζάν ηαζ δζαπζζηχεδηε υηζ ζημ 

αενμδνυιζμ Διπένηζμσ δεκ οπήνπακ οπυζηεβα αενμζηαθχκ ηαζ 

ακηζαενμπμνζηά πονμαμθεία. Γφμ αηυια ζδιακηζηέξ ακαβκςνίζεζξ εηηέθεζε δ 

Β΄ Μμίνα ζηζξ 29 ηαζ 31 Ημοθίμο, υπμο δζαθαζκυηακ δ πνμεημζιαζία ημο 

επενμφ βζα ηδκ ηεθζηή επίεεζδ. Ακάθμβδ πηήζδ εηηέθεζε δ Γ΄ Μμίνα ζημκ 

οπμημιέα Ναγθί, υπμο πθδνμθμνίεξ ηαηαζηυπμο ακέθενακ υηζ δ 9δ Σμονηζηή 



243 
 

Μενανπία είπε ιεηααεί ζηα ορχιαηα ενάζ ιε 24 πονμαυθα, πςνίξ κα 

εκημπζζημφκ ιεβάθεξ ζηναηζςηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, Ακηίζημζπα, δ Γ΄ Μμίνα, 

θςημβνάθζζε ηαζ ζοιπθήνςζε ιε ηάεε θεπημιένεζα ηζξ μπονχζεζξ ηαζ ημοξ 

ηαηαοθζζιμφξ ημο επενμφ ζημοξ ημιείξ εκδζαθένμκημξ. 

 Ζ Αενμπμνία ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή εηηέθεζε ηονίςξ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ, απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηαζ πενζπμθίεξ. Ακαθοηζηυηενα 

εηηεθέζηδηακ απυ ηδ Ναοηζηή Αενμπμνία ημοθάπζζημκ 36 απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ, 14 αμιαανδζζιμφ, 6 πενζπμθίαξ, θςημβνάθζζδξ ηαζ 

ηακμκζζιμφ αμθήξ πεγζημφ εκχ απυ ηδ ηναηζςηζηή Αενμπμνία εηηεθέζηδηακ 

ημοθάπζζημκ 90 απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ, 14 αμιαανδζζιμφ, 32 πενζπμθία ηαζ 

θςημβνάθζζδξ. ημ ένβμ αοηυ δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ άθθεξ πηήζεζξ, υπςξ 

εηπαζδεοηζηέξ, δμηζιέξ αενμζηαθχκ, ιεηαθμνέξ αενμζηαθχκ ηηθ. Με αάζδ 

ηζξ ακαβκςνίζεζξ ηαζ θςημβναθίζεζξ, ηαηανηίζηδηε ζπεδζάβναιια ηςκ 

αιοκηζηχκ μνβακχζεςκ ζε υθμ ημ ιήημξ ημο ιεηχπμο ιε θεπημιενή πίκαηα 

ηςκ δοκάιεςκ ημο επενμφ ηαζ ηςκ ηέκηνςκ εθμδζαζιμφ ημο. Δπίζδξ, 

εκημπίζηδηακ κέεξ πονμαμθανπίεξ, κέμζ ηαηαοθζζιμί πμο ιυθζξ 

ηαηαζηεοάγμκηακ ηαζ παναθθάζζμκηακ, δζαπζζηχεδηε υηζ είπακ ακμζπεεί κέεξ 

μδεφζεζξ ζε υθμ ημ ιήημξ ηςκ πνχηςκ βναιιχκ ημο ιεηχπμο ηαζ 

επαημθμφεδζε άιεζδ ηάθορή ημοξ ηαζ υηζ μζ ηαηαοθζζιμί κυηζα ημο Αηάν 

άνπζζακ κα πθδεαίκμοκ481.  

Ζ δξΪζε ηεο Αεξνπνξέαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922 

 Σδκ 1δ Αοβμφζημο, δ αενμπμνζηή δφκαιδ ηδξ ηναηζάξ Μζηνάξ Αζίαξ 

απμηεθμφκηακ απυ 10 αενμζηάθδ DH-9 ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ 55 

δζαθυνςκ ηφπςκ ηδξ ηναηζςηζηήξ, εη ηςκ μπμίςκ ηα 15 ήηακ ηαηαδζςηηζηά 

ηαζ ηα οπυθμζπα πνδζζιμπμζμφκηακ ζε νυθμ αμιαανδζζιμφ ηαζ ακαβκχνζζδξ. 

Σα ηαηαδζςηηζηά ήηακ ηαηακειδιέκα ζε ηνία Απμζπάζιαηα, ζημ Αθζυκ 

Καναπζζάν, ζημ Καγθί Γηζυη Υαιάι ηαζ ζημ εσκηί Γαγή. Σα ακαβκςνζζηζηά 

είπακ ηαηακειδεεί ζηζξ Β΄, Γ΄ ηαζ Γ΄ Μμίνεξ πμο είπακ ςξ αάζδ ημ Γηανζιηγέ, 

ημ Δζηί επήν ηαζ ημ Αθζυκ Καναπζζάν ακηίζημζπα. Απυ ηα 40 πενίπμο 

ακαβκςνζζηζηά, πενίπμο ηα 25 - 30 ήηακ εημζιμπυθεια ηαζ ηα οπυθμζπα οπυ 

επζζηεοή. Σα αενμπθάκα ηδξ ΝΑ ήηακ ζημ Καγαιίν, εηηυξ απυ 4-5 πμο 
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έδνεοακ ζημ Οοζάη, ζημ Πνμηεπςνδιέκμ Ναοηζηυ ιήκμξ. Σα αενμπθάκα 

οζηενμφζακ ηεπκμθμβζηά, εκχ δε δζέεεηακ αζφνιαημ. Ακηίεεηα, δ Σμονηζηή 

Αενμπμνία είπε εθμδζαζηεί ιε ηαζκμφνβζα αενμπθάκα απυ ηδ Γαθθία ηαζ ηδκ 

Ηηαθία. 

 Οζ Σμφνημζ ηζξ πνχηεξ διένεξ ημο Αοβμφζημο άνπζζακ ηζξ 

παναπθακδηζηέξ επζεέζεζξ, υιςξ μζ ακαβκςνίζεζξ ηδξ Αενμπμνίαξ δεκ 

άθδκακ αιθζαμθίεξ βζα ηζξ πνμεέζεζξ ημοξ, ηαεχξ ημ πνχημ δεηαήιενμ 

παναηδνήεδηακ αζοκήεζζηα γςδνέξ ηζκήζεζξ πμθειζηήξ πνμεημζιαζίαξ ζε 

υθδ ηδκ πενζμπή ημο κυηζμο ηαζ ηεκηνζημφ Αηάν. Ζ επζηείιεκδ επίεεζδ ήηακ 

βκςζηή, ηαζ δ ηναηζά ήλενε ηδ γχκδ επίεεζδξ ηαζ ηδκ επενζηή δφκαιδ. Ζ 

εθθδκζηή ζηναηζςηζηή δζμίηδζδ δζέηαλε ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ Δ΄ Μμίναξ ιε έδνα 

ημ Οοζάη, δ μπμία εα έπνεπε κα είκαζ εημζιμπυθειδ ιέπνζ ηζξ 10 Αοβμφζημο. 

ημ ιεηαλφ δ Σμονηζηή Αενμπμνία λεηίκδζε ηδκ εηηέθεζδ απμζημθχκ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ δίςλδξ πάκς απυ ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα, υιςξ ηα 

εθθδκζηά πθδνχιαηα ήηακ ζε επζθοθαηή ηαζ απμβεζςκυηακ αιέζςξ πνμξ 

ηαηαδίςλή ημοξ. Ζ ηναηζά βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ επενζηήξ αενμπμνζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ εκενβμπμίδζε ηα απμζπάζιαηα ζημ εσκηί Γαγή, ζημ Ηζπακζέ 

ηαζ ζημ Αθζυκ Καναπζζάν. Σα χιαηα ηναημφ δζαηάπεδηακ (5 Αοβμφζημο) κα 

εβηαηαζηήζμοκ πθήνεξ ηδθεθςκζηυ δίηηομ ιεηαλφ ηςκ πνμηεπςνδιέκςκ 

παναηδνδηδνίςκ ηαζ ηςκ Απμζπαζιάηςκ, χζηε κα ελαζθαθζζεεί δ άιεζδ 

ιεηααίααζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ειθάκζζδξ επενζημφ αενμπθάκμο. ηζξ 4 

Αοβμφζημο, ζε ειθάκζζδ ημονηζημφ αενμπθάκμο απμβεζχεδηε εθθδκζηυ, ημ 

μπμίμ εκεπθάηδ ιαγί ημο ηαζ ημ έηνερε ζε θοβή. Σμ εθθδκζηυ αενμπθάκμ 

δέπηδηε πονά πονμαμθζημφ απυ ημ Ηζζηθάν482.  

 ηζξ 6 Αοβμφζημο εηδδθχεδηε δ πνχηδ επζεεηζηή εκένβεζα ζημκ ημιέα 

ημο Μαζάκδνμο εκακηίμκ ηδξ Ονηάκηγαξ, δ μπμία πανά ηδ ζηθδνή ακηίζηαζδ 

ηαηαθήθεδηε ηαζ δ θνμονά αζπιαθςηίζηδηε. Ζ Αενμπμνία ακέθααε 

ακαβκςνζζηζηέξ απμζημθέξ ζε υθμ ημ ιήημξ ημο ιεηχπμο. Ζ Γ΄ Μμίνα 

πναβιαημπμίδζε ακαβκχνζζδ ζημκ ημιέα ημο Γ΄  ηαζ θήθεδζακ 36 

θςημβναθίεξ, υιςξ δε δζαπζζηχεδηε ζδζαίηενδ δναζηδνζυηδηα. ηδ δεφηενδ 

έλμδμ ζηδκ ίδζα πενζμπή επζαεααζχεδηε δ φπανλδ οπμζηέβμο εθαθνχκ 
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αενμπθάκςκ ζημ πςνζυ Αη Βενεΐ, ημ μπμίμ ηαζ θςημβναθήεδηε ηαζ ήηακ 

υιμζμ ιε άθθμ ζημ πςνζυ Μπαθί Βενέΐ. ημκ άθθμ ημιέα ημο ιεηχπμο, ζηζξ 7 

Αοβμφζημο, δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε αενμπμνζηή ακαβκχνζζδ ζε αάεμξ 180 πθι. 

ιε ζημπυ κα εκημπίζεζ ηζξ επενζηέξ ηζκήζεζξ, ηα ημονηζηά αενμδνυιζα ηαζ κα 

αμιαανδίζεζ ηζξ επενζηέξ εέζεζξ. Ζ απμβείςζδ γεφβμοξ αενμζηαθχκ έβζκε 

απυ ημ Μπαθ Μαπιμφη ηαζ δζήθεακ πάκς απυ ημ πνχημ επενζηυ αενμδνυιζμ 

ιε πμνεία πμο παναπθάκδζε ημοξ ακηζπάθμοξ, μζ μπμίμζ εκδιένςζακ ιε 

εζδζηά ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ημ εθθδκζηυ αενμπθάκμ βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 

ακέιμο. Οζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ έαβαθακ θςημβναθίεξ ημο αενμδνμιίμο, ζημ 

μπμίμ ανίζημκηακ επενζηά ηαηαδζςηηζηά έημζια βζα απμβείςζδ. Σμ ίδζμ 

εθάνιμζακ ηαζ ζηα άθθα δφμ αενμδνυιζα πάκς απυ ηα μπμία δζήθεακ. ηζξ 8 

Αοβμφζημο εηηέθεζακ απμζημθή ακαβκχνζζδξ ηςκ ημονηζηχκ εθεδνεζχκ ηαζ 

δέπηδηακ αζθκζδζαζηζηή επίεεζδ απυ επενζηυ αενμζηάθμξ. Οζ αμθέξ 

ηναοιάηζζακ ημκ παναηδνδηή ηαζ ηνφπδζακ ηδκ απμεήηδ αεκγίκδξ, δ μπμία 

άνπζζε κα ακαθθέβεηαζ. Ο Έθθδκαξ παναηδνδηήξ ζηδ δεφηενδ επίεεζδ ημο 

ημονηζημφ αενμπθάκμο, ημ βάγςζε ηαζ έπεζε ζε πενζδίκδζδ ηαζ ζοκεηνίαδ, 

εκχ ημ εθθδκζηυ ηνάηδζε ημκ ηζκδηήνα ηαζ εηηέθεζε ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ 

ζε έκα ιζηνυ πςνζυ πίζς απυ ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα483. ηζξ 9 Αοβμφζημο, 

δ Β΄ Μμίνα εηηέθεζε δφμ πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ ζηδκ πενζμπή ημο Αηάν, υπμο 

οπήνπακ ζαθείξ εκδείλεζξ επζηείιεκδξ επίεεζδξ. ηδκ πνχηδ παναηδνήεδηακ 

πμθθμί ηαηαοθζζιμί, εκχ ζηδκ επυιεκδ έλμδμ δε ζδιεζχεδηε ηάηζ αλζυθμβμ. 

Σδκ ίδζα ιένα δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε ακαβκχνζζδ ζηδκ πενζμπή ηδξ Ονηάκηγαξ, 

θήθεδζακ θςημβναθίεξ, αθθά δεκ παναηδνήεδηακ ζμαανέξ ηζκήζεζξ, ηαεχξ 

μ επενυξ θεζημονβμφζε ιε ιεβάθδ ιοζηζηυηδηα. ηζξ 10 Αοβμφζημο, 

πναβιαημπμίδζε απμζημθή ακαβκχνζζδξ ιε ζημπυ ηδ δζαηνίαςζδ ηςκ 

επενζηχκ εέζεςκ ηαζ δοκάιεςκ, θςημβναθήεδηε ζεζνά παναηςιάηςκ, εκχ 

εκηφπςζδ πνμηάθεζε ζημκ παναηδνδηή υηζ μζ ηαηαοθζζιμί ήηακ ηεθείςξ 

μναημί ηαζ επζδεηηζημί πθδβιάηςκ απυ αένμξ. Πανάθθδθα, δζαηάπεδηε δ 

ιεηαζηάειεοζδ αενμπμνζημφ απμζπάζιαημξ ηδξ Γ΄ Μμίναξ ζημ αενμδνυιζμ 

εσκηί Γαγή. ηζξ 11 Αοβμφζημο, εηδδθχεδηε άθθδ παναπθακδηζηή επίεεζδ 

ηςκ Σμφνηςκ ζημκ οπμημιέα Μπζθεκηγίη, δ μπμία υιςξ απμηνμφζηδηε απυ 

ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα. Σδκ ίδζα ιένα, δ Γ΄ Μμίνα πναβιαημπμίδζε δφμ 
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ελυδμοξ ακαπαίηζζδξ επενζηχκ αενμπθάκςκ πςνίξ κα ζοκακηήζμοκ ημκ 

εζζαμθέα ηαζ εηηεθέζηδηακ δφμ ακαβκςνίζεζξ επενζηχκ δοκάιεςκ, υπμο 

δζαπζζηχεδηε υηζ μζ ημονηζημί ηαηαοθζζιμί αολάκμκηακ ζοκεπχξ ηαζ 50 

θμνηδβά αοημηίκδηα, ηζκμφκηακ πνμξ ημ Σζζθμφη Καζαιπά. Δπμιέκςξ, μζ 

ακαβκςνίζεζξ επζαεααίςκακ ηδ ζοκεπή εκδοκάιςζδ ημο επενμφ κυηζα ημο 

Αηάν πμηαιμφ. ηζξ 12 Αοβμφζημο, δ ηναηζά πθδνμθυνδζε ηα χιαηα 

ηναημφ υηζ ημονηζηέξ ιενανπίεξ ηζκήεδηακ ΝΓ ημο Αθζυκ Καναπζζάν ηαζ υηζ 

εκζζπφεδηε μ οπμημιέαξ Νζημιήδεζαξ. Ζ Γ΄ Μμίνα ακαβκχνζζε ηζξ επενζηέξ 

δοκάιεζξ, υπμο δεκ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ ηζκήζεζξ, εκχ ζε απμζημθή 

δίςλδξ ημονηζημφ αενμπθάκμο, μ Έθθδκαξ αενμπυνμξ ημ ηοκήβδζε ζε 

απυζηαζδ 6-7 πθι. απυ ημ επενζηυ αενμδνυιζμ. ημ Αθζυκ Καναπζζάν, δ Γ΄ 

Μμίνα εηηέθεζε δφμ ακαβκςνίζεζξ βφνς απυ ημκ πμηαιυ Αηάν, υπμο ζηδκ 

πνχηδ ημ αενμπθάκμ δέπηδηε επίεεζδ απυ ημονηζηυ ηαηαδζςηηζηυ ηαζ 

επέζηνερε πςνίξ κα μθμηθδνχζεζ ηδκ απμζημθή ημο. Ο Έθθδκαξ πεζνζζηήξ, 

θμπαβυξ Κμθζαθέλδξ, επεζήιακε ζηδκ ακαθμνά ημο υηζ μ ακηίπαθμξ εηηεθεί 

ζοκεπχξ πενζπμθίεξ ζηδκ πενζμπή ηαζ γήηδζε ηδ ζοκμδεία ηαηαδζςηηζημφ ηαζ 

ηδκ απμζημθή ιδπακζημφ πμθοαυθςκ, χζηε κα ζοκηδνδεμφκ θυβς ηςκ 

ζοκεπχκ ειπθμηχκ πμο πανμοζίαγακ. Αιέζςξ, δ ηναηζά ελέδςζε ζπεηζηή 

μδδβία βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ζηδκ πενζμπή. Ζ 

δεφηενδ έλμδμ ηδξ Γ΄ Μμίναξ πναβιαημπμζήεδηε ζοκμδεία ηαηαδζςηηζημφ ηαζ 

παναηδνήεδηε γςδνή ηίκδζδ ιεβάθςκ ηιδιάηςκ πεγζημφ, ιεηαβςβζηχκ ηαζ 

αοημηζκήηςκ ιε ηαηεφεοκζδ αυνεζα ηαζ δοηζηά ηαζ επζαεααζχεδηε δ αφλδζδ 

ηςκ επενζηχκ ηαηαοθζζιχκ484. 

 ηζξ 13 Αοβμφζημο 1922 λέζπαζε δ βεκζηή επίεεζδ ημο επενμφ ηαζ ημ 

ημονηζηυ πονμαμθζηυ άνπζζε κα αάθθεζ ηαηαζβζζηζηά εκακηίμκ ηςκ εθθδκζηχκ 

εέζεςκ ζημ Αθζυκ Καναπζζάν, εκχ ζηδ ζοκέπεζα αημθμφεδζε ηαζ δ επίεεζδ 

ημο πεγζημφ. Σμ Γ΄  δζέηαλε ηδ Γ΄ Μμίνα κα εηηεθέζεζ δφμ πηήζεζξ 

ακαβκχνζζδξ ζηδκ αηηίκα δνάζδξ ηςκ αενμπθάκςκ, υπμο ζοβηεκηνχεδηακ 

πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ νίπηδηακ πνμηδνφλεζξ, αθθά δεκ παναηδνήεδηε 

ηάηζ αλζυθμβμ. Ακηίεεηα, δ επενζηή αενμπμνία ζδιείςζε έκημκδ δναζηδνζυηδηα 

ζημκ ημιέα αοηυ ηαζ πναβιαημπμζήεδηακ δφμ πηήζεζξ ηαηαδίςλδξ ημο 

επενμφ. ηδ ζοκέπεζα, δ Γ΄ Μμίνα εηηέθεζε άθθδ απμζημθή ακαβκχνζζδξ 
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βφνς απυ ηδκ Ακελάνηδηδ Μενανπία, πςνίξ πάθζ κα εκημπζζηεί ηάηζ αλζυθμβμ. 

ημ ιεηαλφ μζ ιάπεξ ζημ Βυνεζμ ηαζ Νυηζμ Σμιέα βεκζηεφηδηακ ηαζ άνπζζε κα 

ηθμκίγεηαζ ημ δεζηυ ημο ζηναηεφιαημξ. Σδκ επυιεκδ διένα, δ ηαηάζηαζδ 

πεζνμηένερε. Μυκμ ζημ ιέηςπμ ημο Γ΄  επζηναημφζε δνειία, πθδκ ημο 

ημιέα Σζεαζζθί πμο ημονηζηή επίεεζδ απμηνμφζηδηε απυ ηδκ Ακελάνηδηδ 

Μενανπία. Ζ Β΄ Μμίνα δζαηάπεδηε κα ακαβκςνίζεζ ημονηζηυ εθζβιυ ηδξ 

επενζηήξ ηαλζανπίαξ ζππζημφ, πμο επζδίςηε κα απμηυρεζ ηζξ εθθδκζηέξ 

δοκάιεζξ. Πνάβιαηζ, δζαπζζηχεδηε υηζ επενυξ πνμζπαεμφζε κα ηαηαζηνέρεζ 

ηδ ζζδδνμδνμιζηή βναιιή ημο Σμοιθμφ Μπμοκάν. Σμ αενμπθάκμ υηακ ημοξ 

εκηυπζζε, επζηέεδηε εκακηίμκ ημοξ ηαζ μ πεζνζζηήξ ηναοιαηίζηδηε ηαζ 

επέζηνερακ ζημ αενμδνυιζμ ημο Οοζάη, ηαεχξ ημ Αθζυκ Καναπζζάν είπε 

εβηαηαθεζθεεί. Σα 11 απυ ηα 12 αενμπθάκα485 ηδξ Β΄ Μμίναξ ιεηαζηάειεοζακ 

ζημ Οοζάη ηαζ δφμ ηδξ Γ΄ Μμίναξ, εκχ ηα οπυθμζπα ηδξ Γ΄ Μμίναξ ιεηέαδζακ 

ζημ Δζηί επήν ηαζ εκηάπεδηακ ζηδ Γ΄ Μμίνα486.  

 Απυ ημ Οοζάη δ Δ΄ Μμίνα ζε ζοκενβαζία ιε ημ Ναοηζηυ Απυζπαζια 

ηαζ ηα πθδνχιαηα ηςκ Β΄ ηαζ Γ΄ Μμζνχκ εηηέθεζε απμζημθέξ ιέπνζ ηζξ 18 

Αοβμφζημο. ηζξ 14-8-22 έβζκε απμζημθή ακαβκχνζζδξ πενζμπήξ ιπνμζηά 

απυ ηδκ ΗΗΗδ Μενανπία, υπμο δε ζδιεζχεδηακ αλζυθμβεξ επενζηέξ δοκάιεζξ. 

Σδκ άθθδ ιένα, εηηέθεζακ απμζημθή ακαβκχνζζδξ ημιέα, υπμο δζαπζζηχεδηε 

υηζ μζ θίθζεξ δοκάιεζξ οπμπςνμφζακ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο Αθζυκ, εκχ 

επενζηέξ θάθαββεξ πνμςεμφκηακ αναδέςξ. ε άθθδ έλμδμ δζαπζζηχεδηε υηζ 

ζζπονέξ ημονηζηέξ δοκάιεζξ πνμέθαοκακ ζηδκ πενζμπή ένεοκαξ ηαζ 

ανίζημκηακ ζηα πενίπςνα ημο Σμοιθμφ Μπμοκάν ηαζ ημο Μπαθ Μαπιμφη 

πμο είπακ εβηαηαθεζθεεί απυ ηζξ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ. ηδκ επυιεκδ πηήζδ, 

πάκς απυ ηδκ ίδζα πενζμπή, αμιαανδίζηδηακ επενζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ. 

Ακηίζημζπα, δ Σμονηζηή Αενμπμνία ημ πνςί ηδξ 15δξ Αοβμφζημο αμιαάνδζζε 

εθθδκζηή θάθαββα. Σδκ επμιέκδ ιένα ηα αενμπθάκα απυ ημ Οοζάη 

απμβεζχεδηακ βζα κα δζαπζζηχζμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ημ ιεηχπμο. ηδκ πνχηδ 

έλμδμ δέπηδηακ ακηζαενμπμνζηά πονά ηαζ ηνεζξ θμνέξ επενζηή επίεεζδ 

αενμπθάκμο Spad ηαζ δζαπίζηςζακ ηδκ εβηαηάθεζρδ ημο Αηάν, πανά ηδκ 

εκδιένςζδ υηζ μζ επζηζεέιεκμζ επενμί ζηδκ πενζμπή ήηακ θίβμζ. ηζξ επυιεκεξ 
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ακαβκςνζζηζηέξ πηήζεζξ θάκδηε υηζ πάεδηε δ ζοκμπή ηςκ εθθδκζηχκ 

ηιδιάηςκ, υιςξ ηα αενμπθάκα ζοκέπζγακ κα αμιαανδίγμοκ επενζηέξ 

δοκάιεζξ. Σα Α ηαζ Β΄  πζεγυιεκα ζοκεπχξ ηνάπδηακ πνμξ δοζιάξ ηαζ δ 

δφκαιδ ημο ζηναηδβμφ Σνζημφπδ αζπιαθςηίζηδηε ζηδ ιάπδ ημο Αθή Βενάκ, 

ζηζξ 17 Αοβμφζημο. Σδκ ίδζα ιένα, μζ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ δζαηάπεδηακ κα 

ιεηαζηαειεφζμοκ ζημ Καγαιίν ηαζ δ Γ΄ Μμίνα ζηδκ Πνμφζα εκ υρεζ ηδξ 

ζφιπηολδξ ηαζ ημο Γ΄ . ηζξ 18 Αοβμφζημο εηηεθέζηδηακ ηνεζξ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ, υπμο παναηδνήεδηε βεκζηή οπμπχνδζδ ηςκ 

διεηένςκ δοκάιεςκ ζε ιεβάθδ αηαλία. ηζξ 19 Αοβμφζημο εβηαηαθείπεηαζ ημ 

Οοζάη, απ‟ υπμο εηηεθμφκηαζ δφμ ακαβκςνζζηζηέξ πηήζεζξ, εκχ μζ 

εβηαηαζηάζεζξ ημοξ πονπμθμφκηαζ βζα κα ιδκ πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημκ 

ακηίπαθμ. Καηά ηζξ πηήζεζξ ηδξ 18δξ ηαζ 19δξ Αοβμφζημο ηαεμδδβήεδηακ 

διέηενα παναπθακδιέκα ηιήιαηα ηαζ απέθοβακ ηδκ αζπιαθςζία, εκχ 

παναημθμοεμφκηακ ημ επενζηυ ζππζηυ ζοκεπχξ ηαζ δ ηναηζά ιπυνεζε κα 

θάαεζ ιέηνα βζα κα ημ ακηζιεηςπίζεζ. Ακάθμβεξ απμζημθέξ 

πναβιαημπμζήεδηακ απυ ημ αενμδνυιζμ Καγαιίν, ιε απμηέθεζια δ δβεζία κα 

δζαηδνείηαζ εκήιενδ βζα ηδκ αηνζαή ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο. ε ιία απυ αοηέξ 

ημ εθθδκζηυ αενμζηάθμξ δέπηδηε επενζηή επίεεζδ ηαζ ακαβηάζηδηε κα 

πνμζβεζςεεί ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Φζθαδέθθεζαξ. Δηεί ιεηαζηάειεοζε υθμ ημ 

δζαεέζζιμ πνμζςπζηυ ηαζ ιέζα ηδξ Αενμπμνίαξ ηαηυπζκ δζαηαβήξ ημο 

Γζεοεοκηή Αενμπμνίαξ ηναηζάξ Υαηγδγαθεζνίμο, ηαεχξ ζηδ Φζθαδέθθεζα 

ζπεδζαγυηακ βναιιή άιοκαξ. Λυβς ηςκ ζοκεπχκ οπμπςνήζεςκ, ημ 

απυβεοια ηδξ 21δξ Αοβμφζημο ιεηαζηάειεοζακ λακά ζημ Καγαιίν, εηηυξ απυ 

ηνία αενμπθάκα πμο εα εηηεθμφζακ ηδκ επμιέκδ, ζζάνζειεξ απμζημθέξ 

ακαβκχνζζδξ βζα κα δζαπζζηχζμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο. Σα 

αενμπθάκα απμβεζχεδηακ ηαοηυπνμκα ηαζ ηα δφμ εα πανέιεκακ ζημκ αένα 

υζμ εα ημοξ επέηνεπακ ηα ηαφζζια, ημ δε άθθμ ηζκήεδηε βφνς απυ ηδ 

Φζθαδέθθεζα, υπμο δζαπίζηςζε ιεβάθεξ επενζηέξ θάθαββεξ ζππζημφ 

ηζκμφιεκεξ ιε ζημπυ κα πθαβζμηυρμοκ ημ Νυηζμ οβηνυηδια Μενανπζχκ. Σμ 

πθήνςια, ιεηά απυ νζρμηίκδοκεξ δζεθεφζεζξ βζα κα δζαπζζηχζεζ ηδκ 

ηαοηυηδηα ηςκ δοκάιεςκ πμο εκηυπζγε εκδιένςζε 487  ζπεηζηά δζενπυιεκμ 
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εθθδκζηυ φκηαβια βζα ημκ επενπυιεκμ ηίκδοκμ. Ο δζμζηδηήξ ημο οκηάβιαημξ 

δζέημρε ηδκ πμνεία ημο ηαζ δζαζηυνπζζε ημκ επενυ ιε ημ πονμαμθζηυ ημο. 

Ηδζαίηενδ ικεία πνήγμοκ μζ απμζημθέξ βζα ηδκ ακεφνεζδ ηδξ Ακελάνηδηδξ 

Μενανπίαξ, δ μπμία εκχ ανζζηυηακ ζε πμνεία ηδκ 16δ Αοβμφζημο ζηζξ εέζεζξ 

Αη Ηκ-ανί Μπασν (κμηζμακαημθζηά ηδξ Κζμοηάπεζαξ) ιε πνμμνζζιυ ημ 

Σζενημονθάν, δζαηάπεδηε κα εκςεεί ιε ηα Α΄ ηαζ Β΄ χιαηα ηναημφ. Γζα κα 

ημ ηαημνεχζεζ αοηυ εα έπνεπε κα αθθάλεζ πμνεία ηαζ κα ζοκεπίζεζ πνμξ ημ 

Οοζάη ιέζς Σζεκηίγ. ηζξ 17 Αοβμφζημο έθηαζε ζημ ζζδδνμδνμιζηυ ζηαειυ 

ημο Σζενημοθάν ηαζ ήνεε ζε επαθή, ιέζς αζονιάημο, ιε ημ Γ΄ χια 

ηναημφ ημ μπμίμ υιςξ δε βκχνζγε ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ δφμ άθθςκ ςιάηςκ. ηδ 

ζοκέπεζα, ιε ηδκ οπμπχνδζδ ημο Γ΄  πάεδηε ηάεε επζημζκςκία ιε ηα θίθζα 

ηιήιαηα, αθμφ ηαηά ηδκ οπμπχνδζδ μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ είπακ ηαηαζηνέρεζ 

ηζξ ηδθεβναθζηέξ επζημζκςκίεξ ηαζ δ επαθή ιέζς αζονιάημο δεκ ηαηέζηδ 

δοκαηή. Ζ Μενανπία πενζήθεε ζε αδζέλμδμ, ααδίγμκηαξ ζε άβκςζημ ηαζ 

επενζηυ έδαθμξ. ηζξ 19 Αοβμφζημο μ θμπαβυξ Ξδνυξ Γεχνβζμξ ςξ 

παναηδνδηήξ ηαζ μ ακεοπμθμπαβυξ Λμοηίδδξ εηηέθεζακ πηήζδ ηαζ εκηυπζζακ 

ηδκ Μενανπία ηαζ απμιαηνφκεδηακ ηεθζηά πνμξ Φζθαδέθθεζα. Σδ κφπηα 

εθήθεδ δζαηαβή κα εηηεθεζηεί πηήζδ νίρδξ δζαηαβήξ πνμξ ηδ Μενανπία. 

Πνάβιαηζ, ηδκ άθθδ ιένα, ημ ίδζμ πθήνςια απμβεζχεδηε ηαζ αθμφ έθηαζακ 

άκςεεκ ηδξ Μενανπίαξ, ένζλε ηδ δζαηαβή ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηδκ 

ακαβκχνζζδ, μζ μπμίεξ ηδ αμήεδζακ κα απμθφβεζ ηδκ ηαηαζηνμθή ή ηδκ 

αζπιαθςζία. Σδκ άθθδ ιένα εηηεθέζηδηε ηαζ άθθδ απμζημθή πνμξ ηδκ 

Ακελάνηδηδ Μενανπία, αθθά ημ πθήνςια δεκ ηδκ εκηυπζζε, θυβς έθθεζρδξ 

ηαοζίιςκ. Πανάθθδθα, ημ Γ΄  εκδιενςκυηακ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζημ 

ιέηςπμ ιέζς ηδξ Γ΄ Μμίναξ, πμο ζοκέπζζε κα εηηεθεί πηήζεζξ ακαβκχνζζδξ. 

Σεθζηά, ζηζξ 19 Αοβμφζημο ιεηαζηάειεοζε ζηδκ Πνμφζα, απ‟ υπμο 

παναημθμοεμφζε ηδκ οπμπχνδζδ ημο Γ΄ . Σδκ ίδζα ιένα εηηέθεζε 

απμζημθή ακαβκχνζζδξ επενζηχκ ηζκήζεςκ ηαζ ηδκ επμιέκδ πενζπμθία ζημκ 

ημιέα ηδξ Πνμφζαξ – Μπμγ Δβηζμφη – Ηκ Δσκμφ. ηζξ 21 εηηεθέζηδηε πηήζδ 

ακαβκχνζζδξ ηδξ πενζμπήξ Δζηί επήν, ημ μπμίμ ηαζβυηακ, υπςξ ηαζ μ 

ζζδδνμδνμιζηυξ ζηαειυξ, εκχ δε ζδιεζχεδηε ηάπμζα αλζυθμβδ ηίκδζδ. ηδ 

δεφηενδ έλμδμ, επίζδξ δεκ παναηδνήεδηε αλζυθμβδ ηίκδζδ. Σδκ επμιέκδ 

                                                                                                                                       
αληηζηαζήηε κέρξηο εζράησλ, ίλα ζώζεηε ηελ ηηκήλ ηεο Διιάδνο. Άιισο ζα είζζε θνηλνί 
εγθιεκαηίαη: Αεξνπόξνο Εσγξάθνο – Λνραγόο Ππξνβνιηθνύ». 
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ιένα, πναβιαημπμζήεδηε απμζημθή εκημπζζιμφ οπμπςνμφκηςκ ηιδιάηςκ, 

χζηε κα πάνμοκ μδδβίεξ ηαηεφεοκζδξ. Πνάβιαηζ, εκημπίζηδηακ δζάζπανηα 

εθθδκζηά ζηναηεφιαηα, ζηα μπμία νίπηδηακ μδδβίεξ, ηαεχξ ηαζ ζηδ δζμίηδζδ 

ηδξ Μενανπίαξ. ηζξ 23 Αοβμφζημο ακαβκςνίζηδηακ επενζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ 

ζοβηεκηνχζεζξ ζημκ οπμημιέα Κίμο, εκχ απυ ημ αενμδνυιζμ ημο Καγαιίν, 

πμο είπακ επζζηνέρεζ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ υθεξ μζ άθθεξ αενμπμνζηέξ 

δοκάιεζξ, εηηεθέζηδηακ απμζημθέξ ιεηαθμνάξ πθδνμθμνζχκ ζηα 

οπμπςνμφκηα ηιήιαηα. ηζξ 24-8-22, μζ εκηοπχζεζξ απυ ηδκ ακαβκχνζζδ 

ήηακ ηναβζηέξ, ηαεχξ μ Δθθδκζηυξ ηναηυξ οπμπςνμφζε εκ αηαλία ηαζ δ 

εκδμπχνα ηαζβυηακ. ηζξ 25 Αοβμφζημο ζοκεπίζηδηακ μζ πηήζεζξ 

ακαβκχνζζδξ ιέπνζ ηδ Φζθαδέθθεζα, υπμο δζαπζζηχεδηε δ βεκζηή οπμπχνδζδ 

ημο Δθθδκζημφ ηναημφ ιέζα απυ ηα ενείπζα ηςκ ηαζυιεκςκ πυθεςκ. Σδκ 

κφπηα ηδξ 25δξ πνμξ 26δ Αοβμφζημο δυεδηε δ δζαηαβή ακαπχνδζδξ ηςκ 

αενμζηαθχκ βζα ηδκ Δθθάδα. Σα εκκέα αενμζηάθδ ηδξ ΝΑ απμβεζχεδηακ ημ 

πνςί ηδξ 26δξ Αοβμφζημο ηαζ ηα πέκηε πνμζβεζχεδηακ ζημ Σαηυζ, ηα ηνία ζηδκ 

Καθθμκή Λέζαμο ηαζ έκα ηαηέπεζε ζηδ Νάλμ ηαζ ηαηαζηνάθδηε. Σδκ ίδζα ιένα 

απμβεζχεδηακ ηαζ ηα αενμζηάθδ ηδξ Α, εηηυξ απυ ηνία πμο πανέιεζκακ βζα 

ηδκ ακάθδρδ ηάπμζαξ απμζημθήξ. Ζ Δ΄ Μμίνα ιεηαθένεδηε ζηδκ Καθθμκή ηαζ 

απυ εηεί ηάπμζα αενμπθάκα ιεηαηζκήεδηακ ζημ Γμοδί ηαζ ηάπμζα ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ. Σα ηνία αενμπθάκα, απμβεζχεδηακ βζα ηδκ Δθθάδα ιέζα απυ 

ανμπή ημφνηζηςκ ζθαζνχκ ιε πνμμνζζιυ ηδ Μοηζθήκδ. Απυ εηεί ζοκέπζζακ κα 

εηηεθμφκ απμζημθέξ ιέπνζ ηδ ιφνκδ ηαζ ημ θζιάκζ ημο Σζεζιέ. ηζξ 27 

Αοβμφζημο άνπζζε δ ιεηαθμνά ηδξ Γ΄ Μμίναξ ζηδκ Πάκμνιμ, υπμο πανέιεζκε 

ιέπνζ ηδκ 3δ επηειανίμο ημο 1922, μπυηε ηαζ ιεηαζηάειεοζε ζηδκ 

Αθελακδνμφπμθδ. Οιμίςξ, ηαζ δ Γ΄ Μμίνα πμο ιεηά ηδ δζάζπαζδ ημο 

ιεηχπμο είπε ιεηαζηαειεφζεζ ζημ Δζηί επήν ηαζ απυ εηεί ζηδκ Πνμφζα, 

ιεηαθένεδηε ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ. Δηεί ακαζοβηνμηήεδηακ ιαγί ιε ηδκ Α΄ 

Μμίνα, οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο Υαηγδγαθεζνίμο εκ υρεζ ηδξ ελυνιδζδξ βζα ηδκ 

ηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, δ μπμία ηεθζηά δεκ πναβιαημπμζήεδηε488. 

 ηζξ 10 επηειανίμο, μ Κειάθ εζζήθεε ζηδκ ιφνκδ κζηδηήξ ιε 

αοημηζκδημπμιπή ηαζ ηζξ επυιεκεξ ιένεξ δ πυθδ παναδυεδηε ζημ έθεμξ ηδξ 

ηαηαζηνμθζηήξ θςηζάξ. Οζ απχθεζεξ ήηακ ηνμιαηηζηέξ βζα ημκ ζηναηυ: 24.250 

                                                
488
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κεηνμί, 18.095 αβκμμφιεκμζ ηαζ 48.880 ηναοιαηίεξ ζημοξ ζανάκηα ιήκεξ πμο 

δζήνηεζε δ εηζηναηεία. Οζ αενμπυνμζ, πεζνζζηέξ ηαζ παναηδνδηέξ, ηαζ ημ 

ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ηναηζςηζηήξ ηαζ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ, πνμζέθενακ 

πμθφηζιεξ οπδνεζίεξ ζηα ιαπυιεκα πενζαία ηιήιαηα.  

πκπεξΪζκαηα 

 Απυ ηδκ διένα ηαηάθδρδξ ηδξ ιφνκδξ, δ Δθθδκζηή Αενμπμνία 

ζοιιεηείπε ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο δζελαβυηακ ζηδκ πενζμπή ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ. 

Καεδιενζκά δζελαβυηακ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ επενζηχκ 

δοκάιεςκ ηαζ ζηυπςκ, ζφκδεζιμ πεγζημφ ηαζ εθάπζζηεξ πηήζεζξ ηακμκζζιμφ 

αμθήξ, εκχ πναβιαημπμζήεδηακ απμζημθέξ θςημβνάθζζδξ, πενζπμθίεξ ηαζ 

αενμιαπίεξ. Δπζπθέμκ, πναβιαημπμίδζε πηήζεζξ ιεηαθμνάξ πνμζςπζημφ ηαζ 

ημο επίζδιμο ηαποδνμιείμο απυ ημ Γεκζηυ ηναηδβείμ ζηζξ Μμκάδεξ ζημ 

ιέηςπμ, πηήζεζξ επζδείλεςκ, εηπαζδεοηζηέξ πηήζεζξ, δμηζιήξ ηζκδηήνςκ πμο 

πανμοζίαγακ ζμαανά πνμαθήιαηα η.ά. Ακ ηαζ ανπζηά δ δνάζδ ηδξ 

Αενμπμνίαξ είπε πενζμνζζηεί θυβς ζηεκυηδηαξ ηαοζίιςκ ηαζ πονμιαπζηχκ, ημ 

πνυαθδια αοηυ ζηαδζαηά επζθφεδηε, εκχ ηα πνμαθήιαηα μλφκεδηακ ημ 1922, 

θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ δοζπναβίαξ ηδξ πχναξ. 

 Ζ ηναηζςηζηή Αενμπμνία, ακέθααε ηονίςξ απμζημθέξ επζεεηζηήξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιε ηζξ πενζαίεξ δοκάιεζξ, 

εκχ δ Ναοηζηή Αενμπμνία ηονίςξ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ ηαζ 

ακαβκχνζζδξ, βζαηί εηηυξ απυ ηα αενμζηάθδ DH-9, πμο είπακ εζδζημφξ θμνείξ 

ακάνηδζδξ αμιαχκ, είπε ιεβαθφηενδ ειπεζνία ηαζ ελεζδίηεοζδ ζημ 

αμιαανδζζιυ ηαζ οζηενμφζε ζε ειπεζνία ζε απμζημθέξ ζοκενβαζίαξ ιε 

πεγμπυνα ηιήιαηα. Απμζημθέξ πενζπμθίαξ ηαζ δίςλδξ επενζηχκ αενμπθάκςκ 

ακαθήθεδηακ ηαζ απυ ημοξ δφμ Κθάδμοξ. 

 ηηο απνζηνιΫο αλαγλώξηζεο πνπ εθηεινύζαλ, εληνπηδόηαλ νη 

ερζξηθΫο ζπγθεληξώζεηο, ζΫζεηο πνιπβόισλ θαη ππξνβνιαξρηώλ, 

θηλάζεηο ζηξαηεπκΪησλ, νρεκΪησλ θαη ακαμνζηνηρηώλ. ΚαηαγξΪθνληαλ 

νη ερζξηθΫο γξακκΫο θαη ηα νρπξσκαηηθΪ ηνπο Ϋξγα, θσηνγξαθάζεθαλ 

νδηθνέ θαη ζηδεξνδξνκηθνέ Ϊμνλεο, θόκβνη, γΫθπξεο θαη πνηΪκηα θαη 

πεξηνρΫο ελδηαθΫξνληνο. εκεηώλνληαλ πεξηνρΫο πνπ 

θαηαιακβΪλνληαλ από ηα ειιεληθΪ ά ηνπξθηθΪ ζηξαηεύκαηα, ηα ερζξηθΪ 



252 
 

ραξαθώκαηα θαη νξύγκαηα ζπγθνηλσλέαο, πνπ απνηεινύζαλ πιάξεο 

δέθηπν νρύξσζεο. Δπέζεο, εληνπέζηεθαλ Ϊγλσζηα ρσξηΪ πνπ δελ 

ππάξραλ ζεκεησκΫλα ζηνπο ρΪξηεο, ζηξαηώλεο, ερζξηθνέ θαηαπιηζκνέ 

θαη γεληθόηεξα απνηππώζεθε ε κνξθνινγέα ηνπ εδΪθνπο θηι. Οη 

αλαγλσξέζεηο θαη θπξέσο νη θσηνγξαθέζεηο πνπ εθηειΫζηεθαλ κεηΪ ηα 

κΫζα ηνπ 1921, επΫηξεςαλ ηε ζπκπιάξσζε ησλ επηηειηθώλ ραξηώλ, 

πνπ παξνπζέαδαλ ζνβαξΫο αηΫιεηεο, θαη πΪλσ ζε απηνύο 

απνηππώζεθαλ νη ζΫζεηο, ηα νρπξσκαηηθΪ Ϋξγα ηνπ ερζξνύ, ε αθξηβάο 

ζΫζε νηθηζκώλ, νη αθξηβεέο απνζηΪζεηο ηνπο θηι. Καηαξηέζηεθαλ 

ζρεδηαγξΪκκαηα ησλ ακπληηθώλ νξγαλώζεσλ ζε όιν ην κάθνο ηνπ 

κεηώπνπ κε ιεπηνκεξά πέλαθα ησλ δπλΪκεσλ ηνπ ερζξνύ θαη ησλ 

θΫληξσλ εθνδηαζκνύ ηνπ. Δπέζεο, εληνπέδνληαλ λΫνη θαηαπιηζκνέ πνπ 

Ϊκεζα παξαιιΪζζνληαλ, λΫεο νδεύζεηο πνπ εέραλ αλνηρζεέ ζε όιν ην 

κάθνο ησλ πξώησλ γξακκώλ θαη επαθνινύζεζε Ϊκεζε θΪιπςά ηνπο 

θηι. Έηζζ, έβζκε πνμζπάεεζα εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ ζηδκ 

αενμθςημβναθία βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ένβμο αοημφ πμο 

ζοκεζδδημπμίδζακ υηζ ήηακ γςηζηυ βζα ηδκ έηδμζδ μνεχκ δζαηαβχκ ηαζ ηδ 

ζςζηή ζπεδίαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ.  

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ βζκυηακ ελαηνίαςζδ ηςκ εέζεςκ ημο 

επενμφ ηαζ παναημθμφεδζδ ηαζ ζοκμδεία ηςκ θίθζςκ δοκάιεςκ. Υάνδ ζημ 

ένβμ αοηυ, δ Γζμίηδζδ ήηακ ζοκεπχξ εκήιενδ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηζξ εέζεζξ 

ηςκ ακηζιαπυιεκςκ δοκάιεςκ ηαζ βζα ηδ βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο. 

Οζ πθδνμθμνίεξ επδνέαγακ ηδ θήρδ απυθαζδξ ηυζμ ζηδ ζπεδίαζδ υζμ ηαζ 

ζηδκ ελέθζλδ ηδξ ιάπδξ. Ζ ηναηζά ηαζ μζ Μενανπίεξ δζέεεηακ ηζξ απαναίηδηεξ 

πθδνμθμνίεξ βζα αηνζαή ζπεδίαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ επυιεκδξ διέναξ, 

πάνδ ζηζξ πηήζεζξ ηαηηζηήξ ακαβκχνζζδξ πμο εηηεθμφζε ζπεδυκ ηαεδιενζκά δ 

Αενμπμνία ηαζ έδζκακ πθήνδ εζηυκα ηδξ ηαηηζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο εεάηνμο 

επζπεζνήζεςκ. Οζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ πναβιαημπμζχκηαξ πμθθέξ απμζημθέξ 

ηαηυνεςζακ κα θςημβναθήζμοκ ηαζ κα ακαβκςνίζμοκ ηδκ αιοκηζηή δζάηαλδ 

ημο επενμφ ζε αάεμξ δεηάδςκ ηαζ πθάημξ εηαημκηάδςκ πζθζμιέηνςκ. Ζ 

ηναηζά δζέηαζζε ημοξ αενμπυνμοξ κα ζδιεζχκμοκ ζηζξ πηήζεζξ ημοξ ηάεε 

ιεηααμθή πμο πανμοζίαγε μ ακηίπαθμξ, κα εκδιενχκμοκ ημοξ πάνηεξ ηαζ κα 

ημοξ δζμνεχκμοκ, κα οπμαάθθμοκ ηάεε ιήκα ζηανζθήιαηα ηςκ ημονηζηχκ 
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μπονχζεςκ ηαζ κα θςημβναθήζμοκ ημ ιέηςπμ. Οζ απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ 

πνμζέθενακ πμθφηζιεξ ηαζ ζςηήνζεξ πθδνμθμνίεξ ζηα οπμπςνμφκηα 

ηιήιαηα ημκ Αφβμοζημ ημο 1922, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Ακελάνηδηδξ 

Μενανπίαξ.  

 Οζ αμιαανδζζιμί, ακ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημοξ δεκ ήηακ ανηεηά 

ηαηαζηνμθζηά, πνμηαθμφζακ ζηα επενζηά ηιήιαηα ζδζαίηενδ ζφβποζδ ηαζ δ 

ροπμθμβζηή επίδναζή ημοξ ήηακ πμθφ έκημκδ ζημοξ ζηναηζχηεξ. Χξ ζηυπμ, 

είπακ βεκζηά ηδκ πνυηθδζδ ηδξ ιέβζζηδξ δοκαηήξ ηαηαζηνμθήξ ζηζξ επενζηέξ 

δοκάιεζξ, μπονχζεζξ, ηαηαοθζζιμφξ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ. Δπζδίςηακ ηδκ 

απμημπή ηςκ βναιιχκ ακεθμδζαζιμφ ημο επενμφ, αμιαανδίγμκηαξ 

ζζδδνμδνμιζηέξ βναιιέξ ηαζ ζηαειμφξ, ζοβηεκηνχζεςκ ζονιχκ ηαζ 

αιαλμζημζπζχκ, βέθονεξ ηαζ ζδιακηζημφξ ηυιαμοξ, αθθά ηαζ εθμδζμπμιπέξ. 

Δπίζδξ, πηοπμφζακ απμεήηεξ ιε πονμιαπζηά ηαζ πάζδξ θφζεςξ οθζηά ηαζ 

εθυδζα, επενζηά αενμδνυιζα, ζημπεφμκηαξ ηα οπυζηεβα θφθαλδξ ηςκ 

αενμπθάκςκ ηαζ ηα πηδηζηά ιέζα ημο ακηζπάθμο, ημ πνμζςπζηυ ημο 

αενμδνμιίμο ηαζ βεκζηυηενα ζηναηζχηεξ ηαζ άηαηημοξ ζηα ζδιεία 

ζοβηέκηνςζήξ ημοξ ηαζ ζε ηάεε εοηαζνία δζεκενβμφζακ πμθοαμθζζιμφξ ηαηά 

ηςκ επενζηχκ ζηναηεοιάηςκ ηαζ εθμδίςκ. Δληππσζηαθνέ σο πξνο ηα 

απνηειΫζκαηα θαη ηνλ ςπρνινγηθό αληέθηππν άηαλ νη ιέγνη νκαδηθνέ 

βνκβαξδηζκνέ πνπ δηελάξγεζε θπξέσο ε Ναπηηθά Αεξνπνξέα ζε 

ερζξηθΫο πόιεηο πνπ άηαλ θαη θΫληξα αλεθνδηαζκνύ. Σα απμηεθέζιαηα 

ήηακ ακχηενα απυ ηάεε πνμζδμηία, ηαεχξ πηοπήεδηακ μ ζζδδνμδνμιζηυξ 

ζηαειυξ, ημ αενμδνυιζμ, δδιυζζα ηηήνζα, ζηναηχκεξ, απμεήηεξ, βέθονεξ ηαζ 

ζηναηζςηζημί ηαηαοθζζιμί η.ά. Ζ ιδ δζαηήνδζδ ημο φρμοξ αζθαθείαξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ αμιαανδζζιχκ ή ηςκ πμθοαμθζζιχκ χζηε κα αεθηζςεεί δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ επζεεηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πνμηάθεζε ζδιακηζηή 

θεμνά ζηα ιέζα, ακαβηάγμκηαξ ανηεηά πθδνχιαηα κα πνμαμφκ ζε 

ακαβηαζηζηή πνμζβείςζδ. Σμ αέααζμ είκαζ υηζ ημ ζπηάιεκμ πνμζςπζηυ 

εηδήθςζε οπεναάθθμκηα γήθμ ηαζ ηυθιδ βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ 

επζπεζνδζζαηέξ ακάβηεξ, βζ‟ αοηυ ηαζ ηζιήεδηακ ακάθμβα απυ ηδ ζηναηζςηζηή 

δβεζία. 

 Γεκ έθεζρακ θαζκυιεκα υπμο απυ εθθζπή εκδιένςζδ ηςκ 

αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ κα αμιαανδζζημφκ εθθδκζηά ζηναηεφιαηα (Δζηί 
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επήν), αθθά βνήβμνα απθχεδηακ ηα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ηαζ έηζζ 

δζαηυπδηε μ αμιαανδζζιυξ. Δπίζδξ, πνμζπάεεζα ημο επενμφ κα 

παναπθακήζεζ ηα εθθδκζηά πθδνχιαηα ηςκ αενμζηαθχκ, υηακ έπμκηαξ 

οπμηθέρεζ ηα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ, πέηοπακ κα 

ηα παναπθακήζμοκ επζδεζηκφμκηαξ ηα πνμαθεπυιεκα ζήιαηα ακαβκχνζζδξ. 

 διακηζηυ ήηακ ημ ένβμ ζοκμδείαξ δοκάιεςκ πεγζημφ ζηδ θάζδ 

ιεηαηζκήζδξ ηςκ Μμκάδςκ, ηυζμ βζα κα θάαμοκ ηζξ εέζεζξ ιάπδξ πμο 

πνμαθεπυηακ απυ ηα ζπέδζα, υζμ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ, 

ιεηαθένμκηάξ ημοξ ηδκ εζηυκα ημο ιεηχπμο, αθθά ηαζ μδδβίεξ ηαζ δζαηαβέξ 

απυ ηζξ πνμσζηάιεκεξ ανπέξ. Δπίζδξ, πναβιαημπμζμφζακ απμζημθέξ 

ζοκδέζιμο πεγζημφ ιεηαλφ ηςκ εθθδκζηχκ ηιδιάηςκ, ηαεχξ ιπμνμφζακ κα 

ζοκημκζζημφκ ιεηαλφ ημοξ μζ Μενανπίεξ ηαζ ημ Δπζηεθείμ κα έπεζ ιζα 

μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ημο Μεηχπμο, χζηε κα θαιαάκεζ μνεέξ απμθάζεζξ. 

Απμζημθέξ ιεηαθμνάξ ειπζζηεοηζηχκ δζαηαβχκ ηαζ βεκζηυηενα ζηναηζςηζηήξ 

αθθδθμβναθίαξ πναβιαημπμζμφκηακ ζε υθδ ηδκ πενίμδμ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ζηδ Μζηνά Αζία, εκχ δεκ έθεζρακ ηαζ πηήζεζξ νίρδξ αθθδθμβναθίαξ Σμφνηςκ 

αζπιαθχηςκ, εκχ δ νίρδ πνμηδνφλεςκ ήηακ πμθφ ζοπκυ θαζκυιεκμ ζε υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ Δηζηναηείαξ. 

 Δπίζδξ, δεκ πναβιαημπμζήεδηακ ζδζαίηενεξ απμζημθέξ ηακμκζζιμφ 

αμθήξ, βζαηί δεκ οπήνλε ακάθμβδ πνμπαναζηεοή, ηαζ ηα αενμπθάκα δεκ ήηακ 

εθμδζαζιέκα ιε ημοξ αζφνιαημοξ ηδθέβναθμοξ. Βεααίςξ, ημ 1922 υηακ 

πναβιαημπμζήεδηε πηήζδ δμηζιήξ αζονιάημο αενμπθάκμο ιε επίβεζμ δέηηδ 

αενμδνμιίμο, εηηεθέζηδηακ πενζμνζζιέκεξ απμζημθέξ αοημφ ημο είδμοξ, 

ηαεχξ δεκ οπήνλε ιαγζηή πνμιήεεζα ηέημζμο οθζημφ (ημπμεεηήεδηακ 

αζφνιαημζ ηδθέβναθμζ ζε μνζζιέκα αενμπθάκα) ηαζ δ ηναηζά δεκ είπε αηυιδ 

εηπμκήζεζ ηακμκζζιυ αμθήξ πονμαμθζημφ. 

 Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ απμζημθχκ ακηζιεηχπζζακ ζπμναδζηά 

ακηζαενμπμνζηά πονά ηαζ ζδιεζχεδηακ δζάθμνα αενμπμνζηά αηοπήιαηα, πμο 

ζημίπζζακ ηδ γςή ηαζ ημ ηναοιαηζζιυ ζπηάιεκμο πνμζςπζημφ ηαζ ηδκ 

ηαηαζηνμθή αενμπμνζημφ οθζημφ. Σμ βεβμκυξ υηζ δ δζμίηδζδ γδημφζε κα 

πθδνμθμνδεεί ακαθοηζηά βζα ηζξ επενζηέξ εέζεζξ ηαζ ηζκήζεζξ ηςκ επενζηχκ 

δοκάιεςκ, οπμπνέςκε ηα πθδνχιαηα κα πεηάκε ζε παιδθυ φρμξ πανά ηα 
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επενζηά πονά, ιε απμηέθεζια κα εζζένπμκηαζ ζημ αεθδκεηέξ ηςκ 

ακηζαενμπμνζηχκ υπθςκ, αθθά ηαζ ηςκ ηοθεηίςκ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ 

απχθεζα θυβς ηαηαννίρεςξ πεζνζζηή ηαζ αενμπθάκμο απυ εθεφεενμ 

ζημπεοηή. ιςξ, δ ηναηζά ελέδςζε αοζηδνέξ δζαηαβέξ βζα ηδκ απμθοβή 

αενμπμνζηχκ αηοπδιάηςκ, πμο είπακ ζηενήζεζ ηδκ Αενμπμνία ζε έιροπμ ηαζ 

άροπμ οθζηυ. 

 Μεηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ Σμονηζηήξ Αενμπμνίαξ ζημ ιέηςπμ, ανπζηά δ 

Αενμπμνία ιε ηδκ εκδιένςζή ηδξ, απμβείςκε απυ ημ πθδζζέζηενμ 

αενμδνυιζμ αενμπθάκα (ζοκήεςξ γεοβάνζ αενμζηαθχκ) βζα ηδκ ηαηαδίςλδ 

ημο εζζαμθέα. Ο επενυξ υιςξ απμιαηνοκυηακ αιέζςξ, ιε απμηέθεζια μζ 

πηήζεζξ κα ιδκ έπμοκ ημ επζεοιδηυ απμηέθεζια. ηακ δ ζοπκυηδηα ηςκ 

ημονηζηχκ αενμπμνζηχκ επζδνμιχκ αολήεδηε, δ Αενμπμνία εκενβμπμίδζε 

απμζημθέξ πενζπμθίαξ ηαηά ιήημξ ημο ιεηχπμο. ηαδζαηά ζοβηνμηήεδηακ 

Αενμπμνζηά Απμζπάζιαηα Γίςλδξ, θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ επενζηήξ 

αενμπμνζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Σα Απμζπάζιαηα πνμςεήεδηακ ημκηά ζημ 

ιέηςπμ, χζηε ιυθζξ μζ πνμθοθαηέξ εκδιένςκακ ηδθεθςκζηχξ βζα ηδκ 

ειθάκζζδ επενζηχκ αενμπθάκςκ, κα απμβεζςκυκημοζακ άιεζα. Σα εθθδκζηά 

πθδνχιαηα ήηακ ζε επζθοθαηή ηαζ απμβεζςκυηακ αιέζςξ πνμξ ηαηαδίςλή 

ημοξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ μζ Μμκάδεξ είπακ δζαηαπεεί κα ηαηαζηεοάζμοκ 

πθήνεξ ηδθεθςκζηυ δίηηομ ιεηαλφ ηςκ πνμηεπςνδιέκςκ παναηδνδηδνίςκ ηαζ 

ηςκ Απμζπαζιάηςκ, χζηε κα ελαζθαθζζεεί δ άιεζδ εκδιένςζδ ηςκ 

αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ιε ηδκ ειθάκζζδ επενζημφ αενμπθάκμ. Με ηζξ πηήζεζξ 

πενζπμθίαξ ηαζ ακαπαίηζζδξ ημο επενμφ απέηνερακ ζε ιεβάθμ ααειυ ημκ 

αμιαανδζζιυ θίθζςκ ηιδιάηςκ, πενζμνίγμκηαξ ηζξ θίθζεξ απχθεζεξ ηαζ 

ηαηαζηνμθέξ απυ αενμπμνζηέξ πνμζαμθέξ, ηαεχξ μζ Σμφνημζ ζηυπεοακ ηα 

ηέκηνα δζμζηήζεςκ ηςκ εθθδκζηχκ Μμκάδςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ακαπαίηζζδξ ηαζ 

ηαηαδίςλδξ ημο επενμφ, μζ Έθθδκεξ δζχηηεξ πνμζέββζζακ ηα επενζηά 

αενμδνυιζα, ηα μπμία αμιαάνδζγακ ηαζ πμθοαμθμφζακ, ζημπεφμκηαξ ηονίςξ 

ηα οπυζηεβα ηςκ αενμπθάκςκ. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ ζε υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ Μζηναζζαηζηήξ Δηζηναηείαξ δ Δθθδκζηή αενμπμνία, δζαηδνμφζε 

ηδκ αενμπμνζηή οπενμπή, ακ ηαζ ηα εθθδκζηά αενμπθάκα οζηενμφζακ 

ηεπκμθμβζηά ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο είπε εθμδζαζηεί Σμονηζηή Αενμπμνία.  
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 Σα πξνβιάκαηα θαη νη ειιεέςεηο πνπ εέραλ λα αληηκεησπέζνπλ νη 

Έιιελεο αεξνπόξνη άηαλ πνιιΪ. Ο κηθξόο αξηζκόο αεξνζθαθώλ θαη 

ρεηξηζηώλ γηα Ϋλα ηόζν κεγΪιν ζε Ϋθηαζε κΫησπν, θαη ε παιαηόηεηα 

ησλ αεξνζθαθώλ, ηα μπμία πανμοζίαγακ ιεβάθμ ανζειυ αθααχκ (ηονίςξ 

γδηήιαηα αλζμπζζηίαξ ημο ηζκδηήνα) έηακε ζδζαίηενα επζζθαθή ηάεε πηήζδ 

ζηδκ επενζηή εκδμπχνα. Ακ ηαζ έβζκε πνμζπάεεζα πνμιήεεζαξ αενμπμνζημφ 

οθζημφ, αοηυ ηεθζηά απμδείπηδηε πεπαθαζςιέκμ ή αηαηάθθδθμ, εκχ ανβυηενα 

δεκ είπε ηδκ μζημκμιζηή δοκαηυηδηα πνμιήεεζαξ. Οζ ζοπκέξ αθάαεξ, είπακ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ιαηαίςζδ απμζημθχκ, ηδ ιείςδδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ 

αενμπθάκςκ, εκχ δ εηηέθεζδ ακαβηαζηζηχκ πνμζβεζχζεςκ πνμηαθμφζακ 

ζδιακηζηέξ γδιζέξ ζηα πηδηζηά ιέζα, ηονίςξ θυβς αηαηάθθδθμο πεδίμο 

πνμζβείςζδξ. Γεκ έθεζρακ πνμζβεζχζεζξ ζηδκ επενζηή εκδμπχνα πμο είπακ 

ζακ απμηέθεζια ηδκ απχθεζα έιροπμο έιπεζνμο δοκαιζημφ αθθά ηαζ 

αενμπθάκςκ. ε αοηυ ζοκέηεζκακ ηαζ μζ πενζμνζζιέκεξ πηδηζηέξ δοκαηυηδηεξ 

ηςκ ιέζςκ (ειαέθεζα, εθάπζζηα υνβακα πηήζδξ, έθθεζρδ αζονιάημο), πμο 

μδήβδζακ ζηδκ απχθεζα πνμζακαημθζζιμφ πθδνςιάηςκ. Ζ ιεβάθδ 

απυζηαζδ ηςκ αενμδνμιίςκ απυ ημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ πενζυνζγε ημ 

δζαεέζζιμ πνυκμ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ. Ζ 

ηαθφηενδ ηαηακμιή ημο ένβμο εα ζοκηεθμφζε ζημκ πενζμνζζιυ ημο 

πνμαθήιαημξ, ηάηζ πμο άνβδζε κα βίκεζ ακηζθδπηυ απυ ημ Δπζηεθείμ. Γζα ηδκ 

ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ηδξ Αενμπμνίαξ ακαζοβηνμηήεδηακ μζ Μμίνεξ ηαζ ημ 

ιέηςπμ δζαζνέεδηε ζε ημιείξ πμο ενεοκμφκηακ ακά δφμ διένεξ. Απμηέθεζια 

ηςκ πενζμνζζιχκ ηςκ αενμζηαθχκ ηδξ επμπήξ ήηακ δ αδοκαιία εηηέθεζδξ 

υθςκ ηςκ απμζημθχκ πμο δ ηναηζά δζέηαζζε ηζξ Μμίνεξ κα εηηεθέζμοκ, 

βεβμκυξ πμο ακαδείηκοε ηδκ άβκμζα πμο είπακ βζα ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ 

αενμπθάκςκ ηδξ επμπήξ. Σμ πνυαθδια εα θοκυηακ ανβυηενα ιε ηδκ 

ημπμεέηδζδ αενμπυνμο ςξ φκδεζιμ ζημ Δπζηεθείμ. Δπέζεο, εέλαη 

ζεκαληηθό λα ηνληζηεέ όηη νη απνζηνιΫο πνπ Αεξνπνξέα αλαιΪκβαλε 

άηαλ νπζηαζηηθΪ ε αλαγλώξηζε ηνπ ηνκΫα ελδηαθΫξνληνο θαη ε εγγύο 

αεξνπνξηθά ππνζηάξημε ησλ καρόκελσλ ηκεκΪησλ θαη δελ 

αμηνπνηάζεθε κε ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζε λα αιιΪμεη ηα δεδνκΫλα ηεο 

όπνηαο αληηπαξΪζεζεο. Υαξαθηεξηζηηθό εέλαη ην γεγνλόο όηη ε Ναπηηθά 

Αεξνπνξέα από ην θαινθαέξη ηνπ 1921 δελ αμηνπνηάζεθε, θαζώο ν 

αξρηζηξΪηεγνο δελ εθκεηαιιεύηεθε ζηελ θπξέα πξνζπΪζεηα ζην 
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αγγΪξην κηα Ϋκπεηξε θαη αμηόκαρε αεξνπνξηθά δύλακε αλαγλώξηζεο 

θαη βνκβαξδηζκνύ. 

 Πνέπεζ κα ημκζζηεί, υηζ υηακ δ ηναηζά ανζζηυηακ ζε ηαηάζηαζδ 

πμθειζηήξ απναλίαξ, δ Αενμπμνία ζοκέπζγε κα εηηεθεί ηαεδιενζκά απμζημθέξ, 

ιε απμηέθεζια ημ πνμζςπζηυ ηαζ ηα ιέζα κα ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή πνήζδ. 

Ηδζαίηενδξ ικείαξ είκαζ ημ πκεφια αοηαπάνκδζδξ ημο πνμζςπζημφ ηδξ 

Αενμπμνίαξ, πμο πανά ηζξ ακςηένς δοζπένεζεξ ηαζ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ οπυ 

ηζξ μπμίεξ θεζημονβμφζε, δ ζοιαμθή ηδξ ήηακ ζδζαίηενα ζδιακηζηή ζηδκ 

εηπθήνςζδ ημο ΑΝΚ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄: Ζ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ  

 

Ζ Αεξνπνξέα κεηΪ ηελ Μηθξαζηαηηθά Καηαζηξνθά 

 

 Αιέζςξ ιεηά ηδκ Μζηναζζαηζηή Καηαζηνμθή έβζκε πνμζπάεεζα 

επακελμπθζζιμφ ηαζ ακαδζμνβάκςζδξ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ ηδξ πχναξ. Ζ 

Αενμπμνία ζοκέπζζε κα είκαζ δζαπςνζζιέκδ ζηδ ηναηζςηζηή ηαζ ηδκ Ναοηζηή. 

Σα ακηίζημζπα Τπμονβεία ήεεθακ ηδκ Αενμπμνία βζα ζοβηεηνζιέκεξ ιυκμ 

απμζημθέξ ηαζ επμιέκςξ ςξ αμδεδηζηυ πθμ, ηαζ βζ‟ αοηυ επζδίςηακ ηδκ 

ακάπηολή ηδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ακάβηεξ έηαζημο Κθάδμο489. 

Αοηυ είπε ςξ ζοκέπεζα ηδκ ακμιμζμιμνθία ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηα ιέζα ηαζ 

ηδκ άζημπδ επζαάνοκζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ. Ακηίεεηα, δ απμηίιδζδ ημο Α΄ 

Παβημζιίμο Πμθέιμο, εεςνμφζε υηζ ιζα ζζπονή, αοηυκμιδ Αενμπμνία εα 

ιπμνμφζε κα δζαδναιαηίζεζ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, κα επζθένεζ ηαπφηαηα απμηεθεζιαηζηυ πηφπδια ηαηά ημο 

επενμφ ηαζ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ άιοκα ηδξ πχναξ, ηαηαζηνέθμκηαξ επενζηέξ 

πυθεζξ, ηέκηνα εθμδζαζιμφ, αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ζοβημζκςκζαημφξ 

ηυιαμοξ ηαζ ηδκ ακηίπαθδ Αενμπμνία. Μζα ηέημζα επζπεζνδζζαηή δνάζδ 

εεςνμφζακ υηζ εα ακάβηαγε ημκ επενυ ζηδκ παφζδ ηςκ επενμπναλζχκ ηαζ υηζ 

εα ημκ μδδβμφζε ζηδ ζοκεδημθυβδζδ. Γζ‟ αοηυ μζ ανιυδζμζ πανάβμκηεξ 

ιεθέηδζακ ζπέδζμ εκζαίαξ μνβάκςζδξ ηδξ Αενμπμνίαξ, πςνίξ υιςξ 

απμηέθεζια490. 

 

 οβηεηνζιέκα, μ Πάβηαθμξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ακαδζμνβάκςζδξ ημο 

αενμπμνζημφ υπθμο, έδςζε εκημθή ζημκ Σαβιαηάνπδ Υαηγδγαθεζνίμο491 κα 

                                                
489

Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Συιμξ Γ΄, Ζ ελέθζλδ ηδξ Δθθδκζηήξ Πμθειζηήξ 
Αενμπμνίαξ απυ ηδκ ίδνοζδ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ έςξ ημ 1940 ηαζ δ δνάζδ ηδξ ηαηά 
ημκ Δθθδκμσηαθζηυ Πυθειμ, (1930-Απνίθζμξ 1941), ΓΔΑ, Yπδνεζία Ηζημνίαξ ΠΑ, Αεήκα, 1990. 
490

 Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Συιμξ Β΄, 1919-1929, ΓΔΑ, Yπδνεζία 
Ηζημνίαξ ΠΑ, Αεήκα, 1983, ζ. 247-9. 
491

 Ο Υαηγδγαθεζνίμο, ήηακ μ πνχημξ απυθμζημξ αενμπυνμξ ηδξ πμθήξ Καιπένμο, ελαίνεημξ 
αενμπυνμξ ηαζ ιαπδηήξ, μ μπμίμξ ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ είπε ηναοιαηζζεεί επηά θμνέξ ηαζ 
ζηδ Μέηςπμ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ημπμεεηήεδηε ζηδ ιφνκδ ςξ Γζεοεοκηήξ Αενμπμνίαξ 
ηναηζάξ. Θεςνμφκηακ άνζζημξ επαββεθιαηίαξ ηαζ ζηακυηαημξ αλζςιαηζηυξ. Κανηαθαιάηδξ 
Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 205-210, Αεήκα 1983 ηαζ Εάκκαξ Αθέλακδνμξ, «Θθζαεναί 
δζαπζζηχζεζξ απυ ιζακ επζηυπζμκ επζεεχνδζζκ εζξ ηαξ Βάζεζξ Θεζζαθμκίηδξ, Λανίζδξ ηαζ 
Σαημΐμο. Σμ ένβμκ ηδξ ακαδζμνβακχζεςξ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ ζοκακηά γςδνυηαηαξ 
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οπμαάθεζ ζπεηζηή εζζήβδζδ. Πνάβιαηζ, ηδκ ακαθμνά ημο δζααίααζε δ ηναηζά 

ζημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ (έββναθμ οπ‟ ανζει. 1063/43 ηδξ 12-10-1922), 

υπμο ηαζ εηθήεδ κα ακαπηφλεζ ιπνμζηά ζηδκ Δπακαζηαηζηή Δπζηνμπή ηζξ 

απυρεζξ ημο. Πανά ηζξ παναζηδκζαηέξ ιεεμδεφζεζξ μιάδςκ πμο 

θμαυκημοζακ ημκ παναβηςκζζιυ ημοξ, έπεζζε ηδκ Δπζηνμπή κα ακαθάαεζ ςξ 

Γζεοεοκηήξ ηδξ Αενμπμνίαξ ζημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ηαζ κα εθανιυζεζ ηζξ 

εζζδβήζεζξ ημο. ηακ πανμοζζάζηδηε υιςξ κα ακαθάαεζ ηα ηαεήημκηά ημο, 

ημκ πθδνμθυνδζακ υηζ έπνεπε κα ιεηααεί ζηδ ηναηζά Έανμο, ςξ επζηεθαθήξ 

ηδξ Αενμπμνίαξ ζηζξ επζηείιεκεξ επζπεζνήζεζξ492. Πανά ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ 

αθμζίςζή ημο βζα ηδκ Αενμπμνία, δεκ ιπυνεζε κα ζοιαζααζηεί ιε ιζα 

ηαηάζηαζδ, υπμο ηάεε ιεθθμκηζηή πνμζπάεεζα ακαδζμνβάκςζδξ ημο πθμο 

εα ηφπαζκε ακάθμβδξ ακηζιεηχπζζδξ ηαζ παναζηήεδηε493.  

 

 ηδ ζοκέπεζα ηαζ ιεηά ηδκ οπμβναθή ηδξ ζοκεήηδξ ηδξ Λςγάκδξ, δ Δ΄ 

ηαζ δ Γ΄ Μμίνεξ ιεηαζηάειεοζακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ ιεημκμιάζηδηακ ζε Γ΄ 

φκηαβια Αενμπθάκςκ, εκχ δ Α΄ ηαζ δ Γ΄ Μμίνεξ ζοβπςκεφεδηακ ηαζ 

ιεημκμιάζηδηακ ζε Α΄ φκηαβια Αενμπθάκςκ ιε έδνα ηδκ Αεήκα 494 . 

Πανάθθδθα, δ Ναοηζηή Αενμπμνία πενζμνίζηδηε ζηα αενμδνυιζα ημοΠαθαζμφ 

Φαθήνμο ηαζ ημο Σαημΐμο, ιε πεπαθαζςιέκα αενμζηάθδ, ζπεδυκ αηαηάθθδθα 

ιεηά ηδκ εκηαηζηή πνδζζιμπμίδζή ημοξ ζηζξ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ ζημ 

ιέηςπμ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ ιε εβηαηαζηάζεζξ πενζμνζζιέκςκ δοκαημηήηςκ. 

Κφνζμξ ζηυπμξ ηαζ ηςκ δφμ Αενμπμνζχκ ήηακ δ πνμιήεεζα αενμπμνζημφ 

οθζημφ ηαζ δ παναβςβή ηαζ εηπαίδεοζδ ζηεθεπχκ495.  

 

 Έπμκηαξ ηα δζδάβιαηα απυ ημ εέαηνμ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ, μζ αενμπυνμζ 

πμο είπακ ηδκ εζδζηυηδηα «Παναηδνδηή», πμο δ πθεζμρδθία ημοξ ήηακ 

                                                                                                                                       
ακηζδνάζεζξ. Πμίμκ ήημ ημ επίπεδμκ ημο ειρφπμο οθζημφ ηδξ Αενμπμνίαξ», Σν Βήκα, 3 
Φεανμοανίμο 1955. 
492

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 205-210, Αεήκα 1983. «Αιιά, όπσο πξνέβιεπε 
ν Υαηδεδαθεηξίνπ, γηα ηνλ Πάγθαιν δελ ππήξρε ηίπνηε ην εκπηζηεπηηθό ή απόξξεην. Δίρε ήδε 
δώζεη ην ππόκλεκα ζε θίινπο ηνπ αμησκαηηθνύο θαη αθξηβώο ζ’ εθείλνπο ησλ νπνίσλ ν 
Υαηδεδαθεηξίνπ επξόηεηλε ηελ άκεζε απνκάθξπλζη. Από ηνπο 200 πεξίπνπ αμησκαηηθνύο πνπ 
είρε ε Αεξνπνξία επξόηεηλε λα απνκαθξπλζνύλ πεξηζζόηεξνη ησλ 150. Δλλνείηαη, όηη ππό 
ηνηαύηαο ζπλζήθαο ήηαλ αδύλαηνο πιένλ ε νξγάλσζηο ηεο Αεξνπνξίαο από ηνλ 
Υαηδεδαθεηξίνπ». Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, Σν Βήκα, 3 Φεανμοανίμο 1955. 
493

 Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, Σν Βήκα, 3 Φεανμοανίμο 1955. 
494

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 249. 
495

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 251. 
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απυθμζημζ ηςκ ηναηζςηζηχκ πμθχκ Δοεθπίδςκ ηαζ Γμηίιςκ ηαζ είπακ 

πθδνέζηενδ ιυνθςζδ ηαζ έιπναηηα είπακ απμδείλεζ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ, ακηζθήθεδηακ υηζ έπνεπε κα εηπαζδεοημφκ ςξ «Οδδβμί». Δίπακ 

ανπίζεζ κα δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα πεζεανπίαξ ηαζ επζαμθήξ ηςκ 

αλζςιαηζηχκ «παναηδνδηχκ» πνμξ ηα ζηεθέπδ εζδζηυηδηαξ «μδδβμφ», βζαηί 

είπε βίκεζ ημζκή πεπμίεδζδ υηζ αενμπυνμξ είκαζ μ «Οδδβυξ». ημ πκεφια αοηυ 

εηδυεδηε ζηζξ 24-12-1923 δζαηαβή ημο Τπμονβείμο ηναηζςηζηχκ πνμξ ημ 

Γεκζηυ ηναηδβείμ ηαζ ημ Αενμπμνζηυ χια, υπςξ εηπαζδεοημφκ ζε μδδβμφξ 

αλζςιαηζημί παναηδνδηέξ, χζηε «…λα παύζε πθηζηακέλε ε πεπιαλεκέλε 

γλώκε όηη ν παξαηεξεηήο απνθαζίζηαηαη Αεξνπνξηθώο κόλνλ γηλόκελνο 

νδεγόο…»496. 

 

 Σμ 1924, ζδνφεδηε δ πμθή Αενμπμνίαξ ζημ Παθαζυ Φάθδνμ βζα ηδκ 

Δηπαίδεοζδ οπαλζςιαηζηχκ αενμπυνςκ, ηαεχξ ηαζ δ πμθή Ναοηζηήξ 

Αενμπμνίαξ ζημ Αενμδνυιζμ ημο Σαημῒμο. Δπζπθέμκ, έβζκακ δζάθμνεξ 

παναββεθίεξ ζηδ Μεβάθδ Βνεηακία βζα ηδκ πνμιήεεζα κέςκ ηφπςκ 

αενμζηαθχκ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ Βνεηακμί αλζςιαηζημί ςξ αενμπμνζημί 

ζφιαμοθμζ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ. Αημθμφεδζακ ηα αββθζηά πνυηοπα 

μνβάκςζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, εκχ ημ αενμπμνζηυ οθζηυ ιε ημ μπμίμ 

εκζζπφεδηε ήηακ ηδξ αοηήξ πνμέθεοζδξ497. Γζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημοξ, 

δ Ναοηζηή Αενμπμνία εκζζπφεδηε ιε ζηακυ ανζειυ αλζςιαηζηχκ απυ άθθεξ 

επζζηαζίεξ ημο Τπμονβείμο Ναοηζηχκ. Ήδδ ζημ Σαηυζ, ιε Γζμζηδηή ηδξ 

Ναοηζηήξ Μμίναξ ημκ Τπμπθμίανπμ Πακηεθή Φφπα, ανπίγμοκ μζ εηπαζδεοηζηέξ 

πηήζεζξ. Πναβιαημπμζήεδηε εηπαίδεοζδ ζηζξ κοπηενζκέξ πηήζεζξ ιε 

πνςημαμοθία ηςκ πζμ έιπεζνςκ αενμπυνςκ ημο Κθάδμο. Σα ζοιπενάζιαηα 

ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο ηαζ ηδξ Μζηναζζαηζηήξ Δηζηναηείαξ είπακ δείλεζ 

υηζ πμθθέξ θμνέξ αενμζηάθδ οπμπνεχεδηακ κα παναιείκμοκ ζημκ αένα ζε 

ζοκεήηεξ ζηυημοξ. Σμκ Ημφθζμ ημο 1924 εηπαζδεφεηαζ δ πνχηδ ζεζνά ζημ 

Σαηυζ ιε αενμπθάκα Avro, απμηεθμφιεκδ απυ έλζ ζηεθέπδ (5 Αλζςιαηζημί ηαζ 

έκαξ Τπαλζςιαηζηυξ Μδπακζηυξ)498. 

 

                                                
496

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 217-220, Αεήκα 1983. 
497

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 260. 
498

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 225-226, Αεήκα, 1983. 
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 Δπί καοάνπμο Γειέζηζπα ηαζ ιε ηζξ εζζδβήζεζξ ηδξ Αββθζηήξ Ναοηζηήξ 

Απμζημθήξ, απμθαζίγεηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 1924 δ ακαζοβηνυηδζδ ηδξ 

Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ιε ζηεθέπδ εηπαζδεοιέκα ιε ζφβπνμκεξ ιεευδμοξ. Γζα 

ημ ζημπυ αοηυ ζοβηνμηείηαζ μιάδα ηςκ πθέμκ αενμπμνζηχξ ηαηανηζζιέκςκ 

ζηεθεπχκ ζηδκ Βνεηακία, ζηα «Δνβμζηάζζα Αενμπθάκςκ ηαζ ηα Κέκηνα 

Δηπαίδεοζδξ», χζηε κα ιεθεηήζμοκ ηαζ κα εζζδβδεμφκ ζπεηζηά. Μεηά απυ 

ηνίιδκδ πενζμδεία, εζζδβήεδηακ ηδκ απμζημθή αενμπυνςκ πεζνζζηχκ ζηδ 

πμθή Δηπαίδεοζδξ Δηπαζδεοηχκ (Central Flying School) ηαζ ηδκ ακάεεζδ 

εηζοβπνμκζζιμφ ημο Δνβμζηαζίμο Φαθήνμο ζηδκ εηαζνεία «Blackburn», πμο 

εεςνμφκηακ υηζ ήηακ πνςημπυνμξ ζηδκ Αββθζηή Αενμπμνζηή Βζμιδπακία. 

Πνάβιαηζ, ημ 1925 ζηάθεδηακ βζα εηπαίδεοζδ ζηδκ Βνεηακία ηαζ ηδ Γαθθία 

ζηζξ δζάθμνεξ αενμπμνζηέξ ζπμθέξ αλζςιαηζημί ημο Πμθειζημφ Ναοηζημφ, 

εεεθμκηέξ, απυ ημοξ πζμ εκεμοζζχδεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ Ναοηζηήξ 

Αενμπμνζηήξ Γφκαιδξ. Έηζζ, ζηδκ Γαθθία δ απμζημθή απμηεθμφκηακ απυ 

εκκέα αλζςιαηζημφξ (έκαξ ελ αοηχκ ζηδ Γαθθία ηνίεδηε αηαηάθθδθμξ ηαζ 

ακηζηαηαζηάεδηε) ηαζ ηέζζενζξ ζηδκ Βνεηακία. Ζ εηπαίδεοζδ ζηδ Γαθθία 

δζήνηδζε δφμ πνυκζα 499 . Ακηίεεηα, ηςκ ηεζζάνςκ οπμπθμζάνπςκ ζηζξ 

Βνεηακζηέξ Αενμπμνζηέξ πμθέξ ςξ πεζνζζηχκ αενμζηαθχκ ήηακ απυθοηα 

ζφβπνμκδ, ζηα πνυηοπα ηδξ R.A.F.500. Πανάθθδθα, μνβακχεδηε απμζημθή 

εηπαίδεοζδξ πθδνςιάηςκ αένμξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα Ναοηίθςκ-Παναηδνδηχκ 

ηαζ Βμιαανδζζηχκ ζημ Ρμζθυν ηδξ Γαθθίαξ (έδνα ηδξ Αενμκαοηζηήξ πμθήξ 

ημο Γαθθζημφ Πμθειζημφ Ναοηζημφ) πμο είπε αενμζηάθδ παναηήνδζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ, ηαεχξ ηαζ αενυζηαηα «δέζιζα», «εθεφεενα» ηαζ 

«πδδαθζμπμφιεκα». Ζ εηπαίδεοζδ πενζεθάιαακε εηηυξ απυ αενμκαοηζθία ηαζ 

αμθέξ απυ ημκ πονβίζημ αενμζηάθμοξ, εηπαίδεοζδ ζε εθεφεενμ αενυζηαημ, 

εκαένζα ηαλίδζα η.ά. Ζ εηπαίδεοζδ ζοκεπίζηδηε ζημ Οονηέκ, ημκηά ζηδκ 

μιχκοιδ θίικδ, υπμο πέηαλακ ιε ιμκμηζκδηήνζα αενμπθάκα ηαζ βζα 

πνμηεπςνδιέκδ εηπαίδεοζδ ιε οδνμπθάκα ζηδ θίικδ. Δπίζδξ, ζε πμθοεέζζα 

αενμπθάκα, εκχ επζζηέθεδηακ ηαζ πμθθά αενμπμνζηά ενβμζηάζζα, χζηε κα 

εκδιενςεμφκ βζα ηζξ ελεθίλεζξ ζηδ βαθθζηή αενμπμνζηή ηεπκμθμβία501. 

 

                                                
499

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 280-287, Αεήκα, 1983. 
500

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 280-290, Αεήκα, 1983. 
501

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 290-293, Αεήκα, 1983. 
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 Δπίζδξ, ζδνφεδηε ημ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ Φαθήνμο 502  βζα κα 

ηαθφρεζ ηζξ πμθφ ιεβάθεξ ακάβηεξ ζε αενμζηάθδ. Βεααίςξ, ήδδ απυ ημ 1917, 

ημ Τπμονβείμ Ναοηζηχκ είπε εζζδβδεεί ηδκ ίδνοζδ εκυξ ενβμζηαζζαημφ θμνέα 

πμο εα ηάθοπηε ηζξ ακάβηεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ πνμιήεεζαξ αενμζηαθχκ ηδξ 

Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ503. Χξ πχνμξ ημο ενβμζηαζίμο είπε επζθεβεί έκα ιένμξ 

ημο Εςμθμβζημφ Κήπμο ημο Παθαζμφ Φαθήνμο. πεηζηά ζφκημια άνπζζακ μζ 

ενβαζίεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηηδνίςκ ηαζ δ εζζαβςβή ηςκ απαναίηδηςκ 

ιδπακδιάηςκ (1920), μζ μπμίεξ ακαζηάθεδηακ θυβς ηδξ ηναβζηήξ έηααζδξ 

ηδξ Μζηναζζαηζηήξ Δηζηναηείαξ ηαζ λακάνπζζακ ημ 1923, ιε ηδκ επίαθερδ ηαζ 

εοεφκδ ημο ίδζμο ιδπακζημφ. Σδκ 1δ Ημοθίμο ημο 1925 οπμβνάθηδηε 5εηήξ 

ζφιααζδ ιεηαλφ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ ηαζ ηδξ εηαζνείαξ Blackburn 

Aeroplane & Motor Co. βζα ηδκ παναβςβή ημο πνχημο ζηδκ Δθθάδα 

οδνμπθάκμο – ημνπζθμπθάκμο ηφπμο Vellos ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ επζζηεοή ηαζ 

ηαηαζηεοή αενμζηαθχκ βζα ηδκ ΝΑ, ιε ηδκ οπμπνέςζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ 

Δθθήκςκ ηεπκζηχκ βζα ηζξ αενμπμνζηέξ ενβαζίεξ504. Έηζζ, ημ 1925 άνπζζε ιε 

εθπζδμθυνεξ πνμμπηζηέξ δ θεζημονβία ημο πνχημο ηναηζημφ ενβμζηαζζαημφ 

θμνέα ηαηαζηεοήξ αενμπθάκςκ ζηδκ Δθθάδα505. 

 

 Ακηίζημζπα, ημ 1924, λεηίκδζε λακά ημ εηπαζδεοηζηυ ένβμ ηδξ πμθήξ 

έδεξ, ιε Γζμζηδηή ημκ Σαβιαηάνπδ Κένηζμ. Ακ ηαζ είπε επζδζςπεεί δ 

εηπαίδεοζδ κα είκαζ εθάιζθθδ αοηή ηδξ πμθήξ Δοεθπίδςκ, ηαζ πνάβιαηζ δ 

εηπαίδεοζδ «Δδάθμοξ» ήηακ πθήνδξ, εκ ημφημζξ ημ πνυβναιια «Αένμξ» ήηακ 

ακαπνμκζζηζηυ. Οζ εηπαζδεοηέξ ήηακ αοημδίδαηημζ ηαζ μ ηαεέκαξ εθάνιμγε υζα 

βκχνζγε απυ ηδκ ειπεζνία ημο, πςνίξ εκζαία ηαηεφεοκζδ. Ζ εηπαίδεοζδ ηςκ 

πεζνζζηχκ βζκυηακ ιε παθζά αενμπθάκα, οπμθείιιαηα ηδξ Γαθθζηήξ πμθήξ 

ημο έδεξ, ηα μπμία ήηακ ηαημζοκηδνδιέκα θυβς έθθεζρδξ ακηαθθαηηζηχκ, 

βεβμκυξ ημ μπμίμ πνμηαθμφζε αενμπμνζηά αηοπήιαηα υθςκ ηςκ 

ηαηδβμνζχκ506. 

                                                
502

 Σμ 1938 ιεημκμιάζηδηε ζε Κναηζηυ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ (Κ.Δ.Α.). 
503

 Ζ ζπεηζηή ιεθέηδ είπε ακαηεεεί ζημκ Άββθμ ιδπακζηυ Οοέζημκ ηδξ Βνεηακζηήξ Αενμπμνζηήξ 
Απμζημθήξ ζηδκ Δθθάδα. 
504

 Πνάβιαηζ, ιέζα ζε ιζα ηεηναεηία ηαηανηίζηδηακ πενζζζυηενμζ απυ 1000 Έθθδκεξ ηεπκίηεξ 
δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ, εκχ μζ ενβάηεξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ Δνβμζηάζζμ ήηακ ηονίςξ 
Έθθδκεξ ζε πμζμζηυ 99%. ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 260-261.  
505

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 260-261.  
506

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 234-238, Αεήκα,1983. 
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 Σμ 1925, δ ηναηζςηζηή Αενμπμνία απμηέθεζε ζδζαίηενμ πθμ ημο 

ηναημφ Ξδνάξ ηαζ δδιζμονβήεδηε βζα πνχηδ θμνά δ Δπζεεχνδζδ ηδξ 

ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ ζημ Τπμονβείμ ηςκ ηναηζςηζηχκ. Ζ κέα μνβάκςζδ 

πνμέαθεπε δ Γζμίηδζδ κα ακηζζημζπεί ζε Μενανπία, οκηάβιαηα Αενμπθάκςκ 

Ακαβκςνίζεςξ ηαζ Γίςλδξ, ηναηζςηζηέξ πμθέξ ηαζ ημκ Κεκηνζηυ νπμ 

Αενμπμνίαξ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ημο αενμπμνζημφ οθζημφ. Με ηδ κέα μνβάκςζδ 

πνμαάθθεηαζ επζηαηηζηά δ ακάβηδ επάκδνςζδξ ηςκ ηεκχκ εέζεςκ ηαζ δ 

ζοζηδιαηζηή εηπαίδεοζδ αλζςιαηζηχκ ηαζ οπαλζςιαηζηχκ. Σμ πνμζςπζηυ 

εκζζπφεδηε ιε ηδ ιεηάηαλδ ηαηςηένςκ αλζςιαηζηχκ απυ ηα άθθα πθα, 

απυθμζηςκ ηδξ ηναηζςηζηήξ πμθήξ Δοεθπίδςκ, μζ μπμίμζ εηπαζδεφμκηακ 

απμηθεζζηζηά ςξ επίημονμζ παναηδνδηέξ. Ζ εηπαίδεοζδ ημο ζπηάιεκμο 

πνμζςπζημφ πναβιαημπμζμφκηακ ηονίςξ ζηδ «ηναηζςηζηή πμθή 

Αενμπθμΐαξ» ιε έδνα ημ αενμδνυιζμ έδεξ. Ζ εηπαίδεοζδ άθθςκ εζδζημηήηςκ, 

υπςξ «μδδβχκ», δδθαδή ημοξ ζδιενζκμφξ πεζνζζηέξ, αθθά ηαζ θςημβνάθςκ, 

αμιαανδζζηχκ ηαζ άθθςκ ηεπκζηχκ εζδζημηήηςκ βζκυηακ ιε ηδκ εζζαβςβή 

ζδζςηχκ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πμθή, μζ μπμίμζ ιεηά απυ αενμπμνζηή 

εηπαίδεοζδ εκυξ έημοξ, έπαζνκακ ημ πηοπίμ ημο αενμπυνμο, ηαηαηάζζμκηακ 

ιε ημ ααειυ ημο Λμπία ηαζ οπμπνεςηζηή οπδνεζία 507 . ημ ίδζμ Ν.Γ. 508 , 

ακεοπμθμπαβμί απυθμζημζ ηδξ .. Δοεθπίδςκ ηαζ Τπαλζςιαηζηχκ 

απμζπυηακ ζηδκ Αενμπμνία βζα κα εηπαζδεοημφκ ςξ παναηδνδηέξ-αενμπυνμζ 

ηαζ ςξ μδδβμί-αενμπυνμζ βζα ηδκ πθήνςζδ ηεκχκ εέζεςκ ιε ζηεθέπδ 

ιμνθςιέκα, χζηε κα ιπμνέζμοκ ανβυηενα κα βίκμοκ ζηακμί Δπζηεθείξ ηαζ κα 

ακαθάαμοκ δζμζηδηζηέξ εέζεζξ. Σδκ ίδζα πενίμδμ δ πθεζμρδθία ηςκ 

οπαλζςιαηζηχκ μδδβχκ-αενμπυνςκ είπε πθμφζζα ζηναηζςηζηή δνάζδ ηαζ 

πμθειζηή ειπεζνία, αθθά ζηενμφκηακ ιμνθχζεςξ509. Ακηίζημζπα, ημ ηεπκζηυ 

πνμζςπζηυ πνμένπμκηακ απυ ζηεθέπδ ιε ακμιμζυιμνθδ εηπαίδεοζδ ηαζ 

πνμέθεοζδ ηαζ ζε ανζειυ πμο δεκ ακηαπμηνζκυηακ μφηε πμζμηζηά μφηε 

πμζμηζηά ζηζξ ακάβηεξ ημο πθμο. Σμ ηιήια υιςξ ηςκ ηεπκζηχκ αλζςιαηζηχκ 

επακδνςκυηακ απυ πηοπζμφπμοξ ημο Πμθοηεπκείμο, μζ μπμίμζ ηαηαηάζζμκηακ 

                                                
507

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζεθ. 252. 
508

 Νμιμεεηζηυ Γζάηαβια ηδξ 15
δξ

 Νμειανίμο 1925, άνενμ 10. 
509

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 257-260, Αεήκα, 1983. Οζ οπαλζςιαηζημί 
αενμπυνμζ ιε μνμθή πνμαβςβήξ ημκ ααειυ ημο Λμπαβμφ, άνπζζακ κα αζζεάκμκηαζ 
αδζηδιέκμζ απυ ημ Νυιμ. 



264 
 

ζημ χια ηδξ Αενμπμνίαξ, απυ πηοπζμφπμοξ λέκςκ πμθοηεπκείςκ, 

πνμενπυιεκςκ ηονίςξ απυ Βνεηακία ηαζ Γαθθία ηαζ απυ ζηεθέπδ ηδξ 

Αενμπμνίαξ πμο είπακ ζηαθεί βζα εηπαίδεοζδ ζημ Πανίζζ ζηδκ Ακςηένα 

πμθή Αενμκαοηζηήξ ESNA (Ecole Superieure Nationale d‟ Aeronautique)510.  

 

 Μεηά ημ ηναηζςηζηυ Κίκδια ηδξ 25δξ Ημοκίμο 1925 ημο ζηναηδβμφ 

Θευδςνμο Πάβηαθμο, ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ζημ πθαίζζμ ακάπηολδξ 

ημο Αενμπμνζημφ πθμο, ιε ημ ΝΓ ηδξ 26-8-1925 (ΦΔΚ 228Α'/31-8-1925), 

δδιζμφνβδζε έκακ αοηυκμιμ Κναηζηυ Ονβακζζιυ, ηδκ Αενμπμνζηή Άιοκα, 

ζηδκ ηονζυηδηα ηδξ μπμίαξ πενζήθεε δ δζμίηδζδ ηαζ δζαπείνζζδ δδιυζζαξ 

πενζμοζίαξ (αζηζηά ηηήιαηα ημο ηναημφ ηαζ δδιυζζα ηηήιαηα πμο οπάβμκηακ 

ζημ Τπμονβείμ Γεςνβίαξ, δςνεέξ, ηθδνμκμιζέξ ηαζ ηάεε είδμοξ πνμζθμνέξ 

οπέν ηδξ Αενμπμνίαξ)511. Ζ Αενμπμνζηή Άιοκα απεφεοκε έηηθδζδ ζημοξ 

Έθθδκεξ πμθίηεξ, γδηχκηαξ ηδ ζοκδνμιή ημοξ βζα ηδκ εκίζποζδ ηαζ ημκ 

εηζοβπνμκζζιυ ηδξ Αενμπμνίαξ, ηαεχξ ημ αενμπθάκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ 

Παβημζιίμο Πμθέιμο απμδείπεδηε ημ απμηεθεζιαηζηυηενμ ηςκ 

πνδζζιμπμζδεέκηςκ ιέζςκ. Χξ απμηέθεζια αοημφ ημο βεβμκυημξ, μζ 

βεζημκζηέξ ιε ηδκ Δθθάδα πχνεξ επζδίςηακ κα απμηηήζμοκ αλζυιαπμ ζηυθμ 

αενμπθάκςκ. Απυ ηδκ έηηθδζδ ημο πνμέδνμο ηδξ εηηεθεζηζηήξ επζηνμπήξ ηδξ 

Αενμπμνζηήξ Άιοκαξ, βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ δ δδιζμονβία εκυξ αλζυιαπμο 

αενμπμνζημφ ζηυθμο ηαηέζηδ ζδιακηζηυ γήηδια βζα ηδκ Δεκζηή Αζθάθεζα512. 

Πνάβιαηζ, δ εθθδκζηή ημζκςκία απμδέπεδηε ηδκ εεκζηή ακάβηδ ηαζ 

ακηαπμηνίεδηε ιε εένιδ πνμζθένμκηαξ ζδιακηζηά πμζά. Ο πνχημξ εηήζζμξ 

                                                
510

 Πνμζςπζηυ εηπαζδεουηακ ηαζ ζε Γαθθζηέξ Αενμπμνζηέξ πμθέξ. ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 252. 
511

 φιθςκα ιε ημ άνενμ 2, υπςξ αοηυ ζοιπθδνχεδηε ιε ημ άνενμ 17 ημο ΝΓ ηδξ 22-4-
1926 (ΦΔΚ 155Α'/16-5-1926). 
512

 «…Γηα ηνύην δε όια ηα θξάηε θαηαβάιινπζη ηελ ζήκεξνλ πάζαλ πξνζπάζεηαλ πξνο 
απόθηεζηλ ηνηνύησλ ζηόισλ αμηνκάρσλ, ηα κελ κηθξόηεξα εμ εθαηνληάδσλ ηα δε κεγαιύηεξα εθ 
ρηιηάδσλ θαη κπξηάδσλ αεξνπιάλσλ. Δθ ησλ γεηηνληθώλ καο θξαηώλ παξαζθεπάδνπζη 
ελαεξίνπο ζηόινπο ε κελ Σνπξθία εμ 600, ε δε εξβία εμ 800 αεξνπιάλσλ. Δηο ηελ Διιάδα 
επηβάιιεηηαη λα κελ ππνιεηθζή ησλ γεηηόλσλ ηεο… Δηο ησλ πόξσλ ηνύησλ είλαη θαη νη έξαλνη 
ππέξ σλ απεπζύλνκελ εκείο ζήκεξνλ… έθθιεζηλ πξνο πάληαο ηνπο Έιιελαο, ελ ηε πεπνηζήζη 
όηη ππό ηελ άπνςηλ ηαύηελ δελ ζα θαλώζη απηνί θαηώηεξνη ησλ Σνύξθσλ, ησλ νπνίσλ νη 
έξαλνη αλειζόληεο ήδε εηο 2.700.000 ιίξαο Σνπξθίαο, ζα ππεξβώζη κέρξη ηέινπο, σο 
ππνινγίδεηαη, ηα 6.000.000, πξνζπκνπνηνπκέλσλ θαη πνιιώλ λνκώλ θαη πόιεσλ απηήο λα 
θαηαβάισζηλ νιόθιεξνλ ην αληίηηκνλ αεξνπιάλσλ, θεξόλησλ ην όλνκά ησλ… Απνηεηλόκεζα 
ηέινο πξνο πάληαο ηνπο ελ Διιάδη δηόηη πάλησλ απηώλ ε δσή θαη ε πεξηνπζία δηαηξέρνπζη 
θίλδπλνλ, εάλ δελ είκεζα εηο ζέζηλ λ’ απνθξνύζσκελ απνηειεζκαηηθώο ελαέξηόλ ηηλα επίζεζηλ 
Αιιά θαη δηά ηνπο ελ Διιάδη θαη δηά ηνπο ελ δηαζπνξά Έιιελαο είλαη δήηεκα εζληθήο 
θηινηηκίαο… Δλ Αζήλαηο, ηε 17 Οθησβξίνπ 1925…», ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, Πανάηδια Γ, ζεθ. 32-33. 
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πνμτπμθμβζζιυξ ημο Ονβακζζιμφ (1926-27) έθεαζε ηα 310.000.000 

δναπιέξ, απυ ημκ μπμίμ δζέεεηε ζημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ημ 70% ηςκ 

εζυδςκ ηαζ ημ 30% ζημ Τπμονβείμ Ναοηζηχκ513. Σμ Φεανμοάνζμ ιάθζζηα ημο 

1926, μ πμθζηεοηήξ ηαζ ανβυηενα πνςεοπμονβυξ Αεακάζζμξ Δοηαλίαξ, ςξ 

πνυεδνμξ ημο Σαιείμο Αενμπμνζηήξ Άιοκαξ, μνβάκςζε ιεβάθδ αενμπμνζηή 

επίδεζλδ ιε ζημπυ ηδ ζοθθμβή πνδιάηςκ514.  

 

 Σμ 1926 ηαηαζηεοάζεδηακ ηα πνχηα οδνμπθάκα – ημνπζθμπθάκα 

ηφπμο Vellos απυ ημ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ Φαθήνμο ηαζ αιέζςξ άνπζζε μ 

εθμδζαζιυξ ηςκ Μμζνχκ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ. ηδ ζοκέπεζα 

ελμπθίζηδηακ ηαζ ιε ηα κέα εηπαζδεοηζηά αενμζηάθδ ηφπμο Avro ηαζ Bristol 

ηαζ ιεηέπεζηα ιε ηα ιαπδηζηά ηφπμο Atlas. Ζ Ναοηζηή Αενμπμνία, ιεηά ηδκ 

εκίζποζή ηδξ ιε ιέζα ηαζ πνμζςπζηυ, ακαδζμνβακχεδηε δζμζηδηζηά. Σμ 1926 

δδιζμονβήεδηε δ Ακςηένα Γζμίηδζδ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ (ΑΓΝΑ), πμο 

αζημφζε δζμίηδζδ ζηζξ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ ημο Ναοηζημφ, ζηδκ μπμία 

οπαβυηακ υθεξ μζ οπδνεζίεξ αενμζηαθχκ, μζ καοηζημί αενμζηαειμί ηαζ ηα 

αενμδνυιζα, δ πμθή Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ δ Δπζηνμπή Δπζεεχνδζδξ ημο 

Δνβμζηαζίμο Αενμπθάκςκ515. 

 

 Ακηίζημζπα ημ 1927, δ ηναηζςηζηή Αενμπμνία άνπζζε κα εκζζπφεηαζ ιε 

κέα αενμζηάθδ βαθθζηήξ πνμέθεοζδξ ηφπςκ Breguet-19, Henriot ηαζ Morane 

ηαζ ηαηαζηεοάζηδηακ μζ απαναίηδηεξ οπμδμιέξ ζηα αενμδνυιζα Σαημΐμο, 

Μίηναξ, έδεξ ηαζ Λάνζζαξ. ημ ηεθεοηαίμ αενμδνυιζμ έδνεοε ημ Β΄ φκηαβια, 

ζημ Σαηυζ ημ Α΄ φκηαβια ηαζ ζημ έδεξ ημ Γ΄ φκηαβια Αενμπθάκςκ516. ηα 

ιέζα ηδξ πνμκζάξ, ζημ έδεξ ζοιααίκεζ μνβαζιυξ εηπαίδεοζδξ ιε δφμ ζεζνέξ 

μδδβχκ-οπαλζςιαηζηχκ ηαζ δφμ ζεζνέξ παναηδνδηχκ ηδξ πμθήξ Δοεθπίδςκ, 

πςνίξ δοζηοπχξ κα έπμοκ αθθάλεζ μζ οπμδμιέξ ηαζ πςνίξ ημζκή εηπαίδεοζδ. 

                                                
513

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 251. 
514

 Δηηυξ απυ ημοξ ζπδιαηζζιμφξ αενμζηαθχκ ηαζ ηα αηνμααηζηά, βζα πνχηδ θμνά έκαξ 
αηνμαάηδξ (πνδιαηζζηήξ ζημ επάββεθια), μ Μάκεμξ αηηάξ, βζα πνχηδ θμνά ζηδκ Δθθάδα, 
εα έαβαζκε ζημκ αένα απυ ημ αενμπθάκμ ηαζ ηνειαζιέκμξ απυ ιία ζηάθα εα εηηεθμφζε 
ιενζηέξ αζηήζεζξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα έπεθηε ιε αθελίπηςημ, πνμηαθχκηαξ έηζζ ημ 
εκδζαθένμκ ημο αεδκασημφ ηφπμο ηαζ ημο θαμφ. Αεδκαίμζ ηαηά πζθζάδεξ πθδιιφνζζακ ημκ 
Ηππυδνμιμ ηαζ ηδκ παναθία. Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 309-314, Αεήκα, 
1983. 
515

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 261. 
516

 ΓΔΑ, Συιμξ Β΄, ζ. 255. 
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Αοηή ήηακ πενζζζυηενμ ειπεζνζηή ηαζ δεκ αημθμοεμφζε έκα ακαθοηζηυ ηαζ 

μνβακςιέκμ ζφζηδια εηπαίδεοζδξ, έςξ υημο επέζηνερακ αενμπυνμζ πμο 

εηπαζδεφηδηακ ζημ ελςηενζηυ ηαζ ιεηαθαιπάδεοζακ έκα ζφβπνμκμ ηνυπμ 

εηπαίδεοζδξ, πθήνεξ ηαζ πνμκζηά ηαεμνζζιέκμ. Σδκ πενίμδμ αοηή ηδ δζμίηδζδ 

ηδξ πμθήξ πθαζζζχκμοκ αλζςιαηζημί ηδξ πμθήξ Δοεθπίδςκ ηαζ δίκεηαζ 

ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδ ζηναηζςηζηή αβςβή ηαζ ηδκ πεζεανπία517. 

 

 Με αθμνιή ηδκ παναββεθία απυ ηδ Γαθθία αενμπθάκςκ ηφπμο 

Breguet-19, μ οκηαβιαηάνπδξ Αδαιίδδξ, ζημ πθαίζζμ ημο δζεεκμφξ 

ακηαβςκζζιμφ βζα ηδκ ηαηάηηδζδ αενμπμνζηχκ «νεηυν», επζδίςλε ηάηζ πμο 

εα ημκ ηαεζένςκε επαββεθιαηζηά ζηδ ζοκείδδζδ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ Δθθδκζηήξ 

Αενμπμνίαξ ηαζ εα δζηαζμθμβμφζε ηδκ ακέθζλή ημο ζηδκ ζενανπία ημο πθμο. 

Με ηνμπμπμζδιέκμ αενμπθάκμ πμο έθενε πνυζεεηεξ δελαιεκέξ ηαοζίιμο, 

χζηε κα έπεζ αοημκμιία 20 ςνχκ πθεφζδξ, ιε πεζνζζηή ημκ οπμθμπαβυ 

Παπαδάημ λεηίκδζακ ιζα δζαδνμιή 12.000 πθι, πμο εα ζοιπενζθάαακε ημοξ 

εκαένζμοξ πχνμοξ ηςκ ηναηχκ πμο πενζαάθθμκηαζ απυ ηδ Μεζυβεζμ, 

εηηεθχκηαξ ημκ «Γφνμ ηδξ Μεζμβείμο». Έκα εβπείνδια ζε ιζα επμπή πμο δ 

ηναηζςηζηή Αενμπμνία ήηακ απμδζμνβακςιέκδ ηαζ εβηαηαθεθεζιιέκδ απυ ημ 

Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ηαζ ημ αενμπθάκμ εθμδζαζιέκμ ιε ιία πολίδα, έκα 

εηπηςζίιεηνμ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πθαβζυηδηαξ ημο ακέιμο. Σμ αενμπμνζηυ 

ηαλίδζ δζήνηεζε 25 ιένεξ ηαζ ζοκηεθέζηδηε μοζζαζηζηά πςνίξ ακάπαοζδ ημο 

πθδνχιαημξ, πνμηάθεζε ηδκ ζοβηίκδζδ ηςκ απακηαπμφ Δθθήκςκ ηαζ 

δυλαζακ ηδκ Δθθδκζηή Αενμπμνία518. 

 

Ζ ελνπνέεζε ηεο Διιεληθάο Αεξνπνξέαο 

 

 Μεηά ηδκ εηθμβζηή κίηδ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ ημ 1928, μ 

Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, θίθμξ ηαζ ζοκενβάηδξ ημο Βεκζγέθμο, πνμχεδζε ηαζ 

ακέθααε ηδκ ακαδζμνβάκςζδ ηδξ Αενμπμνίαξ. Σμ 1929, μ Εάκκαξ έπεζζε ημ 

Βεκζγέθμ υηζ δ αθιαηχδδξ πνυμδμξ πμο παναηδνμφκηακ ζηδκ αενμπμνία 

δζεεκχξ, δδιζμονβμφζε ηδκ ακάβηδ ίδνοζδξ ακελάνηδημο οπμονβείμο ζηδκ 

                                                
517

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 260-262, Αεήκα, 1983. 
518

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 315-342, Αεήκα, 1983. 
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Δθθάδα, ημ μπμίμ εα ακαθάιαακε ηζξ αενμπμνζηέξ οπδνεζίεξ ημο ηναημφ, 

ημο Ναοηζημφ ηαζ ηδξ Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ519. Δηηυξ υιςξ απυ ημοξ ηαεανά 

επζπεζνδζζαημφξ θυβμοξ, δ δδιζμονβία ιζαξ εκζαίαξ Αενμπμνίαξ ήηακ 

επζαεαθδιέκδ ηαζ βζα μζημκμιζημφξ θυβμοξ. Ζ δοζπενήξ μζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ επέααθε ηδ ιέβζζηδ δοκαηή αλζμπμίδζδ ηςκ 

οπανπυκηςκ ιέζςκ ηαζ ηςκ ακενςπίκςκ ηαζ μζημκμιζηχκ πυνςκ, ιε ηδκ 

επίηεολδ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ (ημζκά ενβμζηάζζα, ιδπακήιαηα, ενβαθεία, 

ηεπκζηυ πνμζςπζηυ, ημζκή εηπαίδεοζδ), ηαεχξ μζ ακάβηεξ ηςκ δφμ 

Αενμπμνζχκ ήηακ ηαηά αάζδ παναπθήζζεξ. Ζ ναβδαία ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ 

ημο αενμπθάκμο απαζημφζε ηεπκζηυ ηαζ ζπηάιεκμ πνμζςπζηυ άνζζηα 

ηαηανηζζιέκμ ηαζ ζοκεπήξ ακααάειζζδ ημο επζπεζνδζζαημφ ηνυπμο 

αλζμπμίδζήξ ημο. 

 

 Ο Βεκζγέθμξ εκήνβδζε άιεζα, ηαεχξ δζέηνζκε ηδκ ελαζνεηζηή ζδιαζία 

πμο είπε βζα ηδ πχνα δ Αενμπμνία, υπζ ιυκμ ςξ ιέζμ άιοκαξ, αθθά ηαζ ςξ 

ιέζμ επζημζκςκίαξ ηαζ ακάπηολδξ – πνμχεδζδξ ημο πμθζηζζιμφ. Ζ ελαζνεηζηή 

ζδιαζία πμο απέδζδε μ Δθ. Βεκζγέθμξ βζα ηδκ αενμπμνία πνμηφπηεζ ηαζ απυ 

ημ βεβμκυξ υηζ πνχημξ ακέθααε ημκ κεμζφζηαημ Τπμονβείμ, επζθμνηίγμκηαξ 

                                                
519 Ο Αθ. Εάκκαξ ζε δδιμζίεοια ημο παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ: «Έλα βξάδπ, ηνλ Φεβξνπάξην 
ηνπ 1929, θνπβεληηάδακε κε ην Βεληδέιν γηα ηελ πξόνδν πνπ είρε ζεκεηώζεη θαηά ηα ηειεπηαία 
ρξόληα ε αεξνπνξία. Άξρηζα ηόηε λα εμεγώ ηηο λέεο θαηεπζύλζεηο ηεο Αεξνπνξίαο ηόζνλ από 
απόςεσο ζηξαηεγηθήο, όζνλ θαη από απόςεσο ηαθηηθήο θαη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ ζα είρε ζ’ 
έλα κειινληηθό πόιεκν. Αλέθεξα ηηο θαηαπιεθηηθέο επηδόζεηο ησλ λέσλ αεξνπιάλσλ, ηηο 
ηερληθέο ηειεηνπνηήζεηο πνπ δελ κπνξνύζαλ νύηε θαηά θαληαζίαλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηα 
αεξνπιάλα πνπ κεηαρεηξίζζεθαλ νη εκπόιεκνη ζηνλ πξώην παγθόζκην πόιεκν. Δπεηδή έβιεπα 
πσο ην ζέκα ηνλ ελδηέθεξε, εμήγεζα ηηο ζεσξίεο ηνπ Ηηαινύ ζηξαηεγνύ Νηνπέ ζρεηηθά κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζη ηεο αλεμαξηήηνπ Αεξνπνξίαο, ζεσξίεο πνπ έρνπλ επηζηεκνληθή βάζη θαη έγηλαλ 
ηόηε παξαδεθηέο από ηα πεξηζζόηεξα Δπξσπατθά Κξάηε. Δμήγεζα πσο ε Αεξνπνξία δελ ήην 
πιένλ όπινλ δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο, αιιά αλεμάξηεηε δύλακηο κε πνιιέο δπλαηόηεηεο 
κεγαιπηέξαο εμειίμεσο. Καη ηέινο εμήγεζα πσο, θαηά ηελ αληίιεςί κνπ, εάλ ζηελ εθζηξαηεία 
ηεο Μηθξάο Αζίαο είρακε αξθεηόλ αξηζκό βνκβαξδηζηηθώλ αεξνπιάλσλ ε θαηάζηαζηο ζα ήηαλ 
δηαθνξεηηθή θαη ε θαηαζηξνθή ζα είρελ ίζσο απνζνβεζή. Σν Δπηηειείνλ καο δελ είρε ηελ 
απαηηνύκελε θαληαζία… Ζ ζπδήηεζηο απηή μύπλεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη θαηά ηε 
ζπλήζεηά ηνπ, άξρηζε λα κε ξσηά γηα δηάθνξα ηερληθά δεηήκαηα. Έηζη πέξαζε ε ώξα ρσξίο λα 
ην θαηαιάβσκε… ε ιίγεο κέξεο ν Βεληδέινο είρε δηαβάζεη ηα βηβιία πνπ ηνπ έζηεηια θαη έλα 
βξάδπ πνπ είκαζηε πάιη κόλνη, μαλαξρίζακε ηε ζπδήηεζη. «Ζ πξόνδνο θαη ε εμέιημηο ηεο 
Αεξνπνξίαο είλαη αικαηηθή, είλαη πξσηνθαλήο. Πξέπεη απαξαηηήησο λα ηελ αθνινπζήζσκε 
είπε. Πξέπεη απαξαηηήησο λα ηδξπζί έλα μερσξηζηό Τπνπξγείν, λα παξαιάβε ηηο ζηξαηησηηθέο 
θαη λαπηηθέο αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ πνιηηηθή Αεξνπνξία από ην Τπνπξγείν 
πγθνηλσλίαο. Θα ζε παξαθαιέζσ κάιηζηα λ’ αλαιάβεηο εζύ απηό ην Τπνπξγείν, πνπ είλαη 
αλάγθε λα ηδξπζή ην ηαρύηεξνλ θαη λα ζπλδπαζζή κε ην λαπηηθό πξόγξακκα ηεο Διιάδνο…». 
Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, «Ο Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ ηαηακμεί πνχημξ ημκ νυθμκ πμο έιεθθε κα 
παίλδ δ αενμπμνία ηαζ απμθαζίγεζ ηδκ ίδνοζζκ ακελάνηδημο Τπμονβείμο. Έκα ηαλίδζ ιεθέηδξ 
εζξ Γαθθίακ, Βνεηακίακ ηαζ Γενιακίακ», Σν Βήκα, 30 Ηακμοανίμο 1955. 
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ημκ παθζυ έιπεζνμ αενμπυνμ Αθέλακδνμ Εάκκα ιε ημ ένβμ ηδξ ζοκμθζηήξ 

ζοβηνυηδζδξ ημο πθμο. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, μ Εάκκαξ ιεηά απυ ηδκ επζιμκή 

ημο Πνςεοπμονβμφ δέπηδηε ανπζηά κα ακαθάαεζ ςξ Τθοπμονβυξ 

Αενμπμνίαξ, υιςξ ημο έεεζε ηάπμζμοξ υνμοξ χζηε κα ιπμνεί κα θένεζ ζε 

πέναξ αοηυ ημ ηυζμ δφζημθμ ένβμ 520 . Μεηά ηδκ επζζηνμθή ημο απυ ημ 

ελςηενζηυ ηαζ πνμξ ημ ηέθμξ Νμειανίμο 1929 ζοκέηαλε ηδκ εζζήβδζή ημο ηαζ 

ηδκ οπέααθε ζημκ Πνςεοπμονβυ ζηα ιέζα Γεηειανίμο521. ηζξ 5 Γεηειανίμο 

1929 δ ηοαένκδζδ ηςκ Φζθεθεοεένςκ ηαηέεεζε ζηδ Βμοθή κμιμζπέδζμ βζα 

ηδκ ίδνοζδ Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ, ημ μπμίμ έηοπε ηδξ βεκζηυηενδξ 

απμδμπήξ ημο Κμζκμαμοθίμο. Με ηδ δδιμζίεοζδ ημο κυιμο ζδνφεδηε ημ 

Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ ζημ μπμίμ ζοβπςκεφηδηακ μζ δφμ Τπδνεζίεξ ηδξ 

Αενμπμνίαξ. ημ Κμζκμαμφθζμ μ Πνςεοπμονβυξ ηυκζζε υηζ ιε εκζαία δζμίηδζδ 

                                                
520

 «…. Γέρζεθα ηελ πξόηαζί ηνπ ππό όξνπο. Πξώηα δήηεζα πξηλ αλαιάβσ ην ππνπξγείν λα 
επηζθεθζώ κε δηθά κνπ βέβαηα έμνδα, ηε Γαιιία, Βξεηαλία θαη Γεξκαλία γηα λα κειεηήζσ θαη 
λα ηδώ από θνληά ηε κεηαπνιεκηθή εμέιημε ηεο Αεξνπνξίαο. Εήηεζα ινηπόλ λα κ’ εθνδηάζε κε 
ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξνο ηηο πξεζβείεο καο γηα λα δνζή νπσζδήπνηε εκηεπίζεκνο ραξαθηήξ 
ζηελ απνζηνιή κνπ. Γεύηεξνλ, όηαλ επηζηξέςσ λα ππνβάισ έθζεζη πνπ ζα θαζνξίδε ηνλ 
ηξόπν ηεο ηδξύζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα εγθαηαζηάζεηο, αγνξά 
αεξνπιάλσλ θηι. Σξίηνλ, ειεύζεξε εθινγή ησλ πθηζηακέλσλ κνπ. Ο Βεληδέινο δέρζεθε άλεπ 
ζπδεηήζεσο ηηο πξνηάζεηο κνπ, ηηο βξήθε απνιύησο ινγηθέο. Καηά ηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 1929 
επεζθέθζεθα αιιεινδηαδόρσο ηελ Βξεηαλία, Γαιιία θαη Γεξκαλία…». Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, 
«Ο Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ … ηαζ Γενιακίακ», Σν Βήκα, 30 Ηακμοανίμο 1955. 
521

 «… Ζ έθζεζίο κνπ απηή ήηαλ αξθεηά καθξνζθειήο, 80 ζειίδεο γξαθνκεραλήο. Μέζα ζε 
δύν κέξεο ν Βεληδέινο ηελ είρε δηαβάζεη, είρε θξαηήζεη ζεκεηώζεηο γηα λα κνπ δεηήζεη 
δηάθνξεο εμεγήζεηο. Σειηθά έκεηλε απόιπηα ζύκθσλνο καδί κνπ. Βξήθε κάιηζηα πσο αη 
πηζηώζεηο πνπ δεηνύζα ήζαλ πνιύ ινγηθέο θαη ην πξόγξακκα πνπ είρα λα εθαξκόζσ πνιύ 
ζπληεξεηηθό. Γελ παξέιεηςα θαηά ηε ζπδήηεζη πνπ είρακε λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο 
αληηδξάζεηο πνπ ζα ζπλαληνύζακε από ηα Τπνπξγεία Ναπηηθώλ θαη ηξαηησηηθώλ, ηα νπνία 
δελ έβιεπαλ επραξίζησο ηελ ίδξπζη αλεμαξηήηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ πξνζρώξεζη ζ’ απηό 
ησλ αεξνπνξηθώλ ππεξεζηώλ πνπ βξίζθνληαλ ππό ηαο δηαηαγάο ησλ. Γη’ απηό ηνλ παξεθάιεζα 
ζεξκόηαηα θαη επέκελα λα αλαιάβε απηόο πξνζσπηθώο ην Τπνπξγείν θαη εγώ λα πξνζιεθζώ 
σο πθππνπξγόο, αθνύ κάιηζηα ηελ επνρή εθείλε νύηε βνπιεπηήο ήκνπλ. ηελ αξρή δελ ήζειε 
λα ην παξαδερζή. ηαλ όκσο ηνπ εμήγεζα θαη πάιηλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνύζα θαη ηα 
εκπόδηα πνπ ζα είρα λα ππεξπεδήζσ παξαδέρηεθε λα αλαιάβε απηόο ην Τπνπξγείν, νύησο 
ώζηε κε ην δηθό ηνπ θύξνο λα επηβιεζή θαη λα εμαζθαιίζε ηελ επηηπρία ηεο λέαο απηήο 
νξγαλώζεσο. Μνπ αλέζεζε ηόηε λα ζπληάμσ ηνλ ηδξπηηθό λόκν ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο Νόκνο 
4451 ήηαλ ζπληνκώηαηνο θαη πεξηειάκβαλε 4 κόλν άξζξα. Με ηνλ Νόκνλ απηόλ είρα ην 
δηθαίσκα λα νξγαλώζσ ηηο ππεξεζίεο ηνπ λένπ Τπνπξγείνπ κε Ννκνζεηηθά Γηαηάγκαηα. Γελ 
έθακα όκσο ρξήζηλ απηήο ηεο δηαηάμεσο. Πξνηίκεζα ε Αεξνπνξία λα νξγαλσζή δηα Νόκσλ 
θαη όρη δηα Γηαηαγκάησλ. Πξίλ νξθηζζώ σο πθππνπξγόο ζεώξεζα θαζήθνλ κνπ, κε ηελ έγθξηζη 
ηνπ Βεληδέινπ, λα επηζθεθζώ ηνπο Αξρεγνύο ησλ θνκκάησλ θαη λα ηνπο εθζέζσ ηηο αληηιήςεηο 
καο ζρεηηθά κε ηε λέα νξγάλσζη ηεο Αεξνπνξίαο. Οη Παπαλαζηαζίνπ, Καθαληάξεο, 
Μηραιόπνπινο, έκεηλαλ ζύκθσλνη κε ηηο αληηιήςεηο καο, παξαδέρηεθαλ όηη ε ίδξπζηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ ήηαλ απαξαίηεηνο θαη ππνζρέζεθαλ ακέξηζηε ηελ ππνζηήξημί ησλ. Δπεζθέθζεθα 
θαη ηνλ Αξρεγό ηνπ Λατθνύ θόκκαηνο Π. Σζαιδάξε, ηνπ εμέζεζα δηά καθξώλ ηα αεξνπνξηθά 
δεηήκαηα, ηελ αλάγθελ ηεο νξγαλώζεσο ηεο Αεξνπνξίαο καθξάλ πάζεο θνκκαηηθήο 
ζπλαιιαγήο θαη ην απαξαίηεην ηεο ηδξύζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ…». Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, «Ο 
Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ εβηνίκεζ ηδκ εζζήβδζζκ ηαζ ζδνφεηαζ ζδζαίηενμκ οπμονβείμκ.-Ζ ηαηάζηαζζξ 
ηδξ Αενμπμνίαξ ήημ ηναβζηή.-Σζ δζαπζζηχκεζ ιζα επζεεχνδζζξ ημο πνχημο οπμονβμφ εζξ ηαξ 
ιμκάδαξ», Σν Βήκα, 2 Φεανμοανίμο 1955. 
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δ Αενμπμνία εα απμηηήζεζ ημζκή ζοκείδδζδ ηαζ κμμηνμπία ηαζ υηζ ημ 

ακελάνηδημ πθμ εα ζοιαάθεζ απμθαζζζηζηά ζηδκ άιοκα ηδξ Δθθάδαξ522. Ο 

Εάκκαξ ακαθαιαάκμκηαξ οθοπμονβυξ ζηζξ 23 Γεηειανίμο λεηίκδζε ηζξ 

επζεεςνήζεζξ ζηζξ αενμπμνζηέξ Μμκάδεξ ημο ηναημφ ηαζ ημο Ναοηζημφ, χζηε 

κα έπεζ πνμζςπζηή ακηίθδρδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ κα ιπμνέζεζ πζμ 

ακηζηεζιεκζηά κα επζθέλεζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, ζ‟ αοηυ ημ δφζημθμ εβπείνδια. 

Πανά ηδκ πνμζπάεεζα ακααάειζζδξ ημο αενμπμνζηχκ ιέζςκ, μζ αενμπμνζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ηονίςξ ηδξ ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ ήηακ ζε πνςηυβμκδ 

ηαηάζηαζδ ηαζ μζ δοκαηυηδηεξ επζζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηςκ αενμπθάκςκ 

ηδξ πενζμνζζιέκεξ, εκχ ημ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ακεπανηέξ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ. Δπζπθέμκ, δ εηπαίδεοζδ ηυζμ ημο ηεπκζημφ υζμ ηαζ ημο 

ζπηάιεκμο πνμζςπζημφ δεκ είπε ζδζαίηενεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ επμιέκςξ δ 

φπανλδ δζαθμνεηζηχκ πμθχκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ζπηαιέκςκ ηαζ ηεπκζηχκ 

ήηακ ζπαηάθδ πυνςκ, εκχ δ αδοκαιία ζοκηήνδζδξ ηςκ αενμζηαθχκ ηδξ 

ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ δ πενζμνζζιέκδ εηιεηάθθεοζδ απυ ηδ Ναοηζηή 

Αενμπμνία ηςκ δοκαημηήηςκ ημο Δνβμζηαζίμο Φαθήνμο, ζοκέααθθακ ζηδ 

ζοκεζδδημπμίδζδ ηδξ ακάβηδξ βζα εκμπμίδζδ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ 

Αενμπμνζχκ523. 

 

 Καηά ηδ δζαδζηαζία ίδνοζδξ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ μ Εάκκαξ 

ζοκάκηδζε πμθθά ειπυδζα, δζυηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ακςηένςκ αλζςιαηζηχκ 

ιδ πνμενπυιεκςκ απυ ηναηζςηζηέξ πμθέξ (Δοεθπίδςκ – Γμηίιςκ), ήηακ 

δζαθυνςκ πνμεθεφζεςκ ηαζ αιυνθςημζ524 ηαζ αδοκαημφζακ κα ακηζθδθεμφκ 

ηζξ κέεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. Ζ επζααθθυιεκδ απυ ηδκ πμθζηζηή δβεζία 

εκμπμίδζδ ηςκ δφμ δζαθμνεηζηχκ Αενμπμνζχκ, απαζημφζε ηδκ επζθμβή 

ηαηάθθδθμο πνμζςπζημφ πμο εα είπε ακηζθδθεεί αοηήκ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηαζ 

εα ζοιιενζγυηακ ημ «ναια» ημο Εάκκα, βζα ιζα εκζαία, ζφβπνμκδ ηαζ 

ακελάνηδηδ Πμθειζηή Αενμπμνία. Ζ δδιζμονβία ιζαξ δβεηζηήξ μιάδαξ πμο εα 

δδιζμονβμφζε ηζξ ηαηάθθδθεξ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ηςκ ακαβηαίςκ 

αθθαβχκ ήηακ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επζηοπία ημο εβπεζνήιαημξ. Έηζζ, 

                                                
522

 ηζξ 19-12-1929, ιε ημ Νυιμ 4451 «Πενί ζοζηάζεςξ Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ» ζοζηάεδηε 
ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ. 
523

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 22-23. 
524

 Κνίκεηαζ ζηυπζιμ κα επζζδιακεεί υηζ δ Δθθάδα πνυζθαηα είπε ελέθεεζ απυ έκακ 
οπενδεηαεηή πυθειμ, πμο είπε ζακ απμηέθεζια ηδκ αδοκαιία πανμπήξ εηπαίδεοζδξ ζημοξ 
κέμοξ. 
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ιεηά ηδκ πνχηδ επαθή ιε ηζξ επζιένμοξ Αενμπμνίεξ, μ Εάκκαξ είπε αβάθεζ ηα 

ζοιπενάζιαηά ημο, ηα μπμία δοζηοπχξ δεκ ήηακ εομίςκα525. 

 

 Ζ ηαηάζηαζδ επζδεζκχκεηαζ υηακ ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ανκείηαζ 

κα ιεηαηάλεζ Αλζςιαηζημφξ ζηδκ Αενμπμνία, ι‟ απμηέθεζια μζ ηεκέξ εέζεζξ κα 

ζηεθεπςεμφκ ιε Αλζςιαηζημφξ πμο πνυεοια δζέεεζε ημ Τπμονβείμ Ναοηζηχκ. 

Αοηυ πνμηάθεζε ζημοξ εη ημο ηναημφ πνμενπμιέκμοξ αλζςιαηζημφξ 

ανκδηζηή πνμδζάεεζδ, πονμδμηχκηαξ ζοβηνμφζεζξ πμο μδήβδζακ ημ 

κεμζφζηαημ Τπμονβείμ ζε ζοκεήηεξ δζάθοζδξ. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ άπμρδ 

ημο Πηενάνπμο ε.α. Π. Οζημκμιάημο, αλζςιαηζημφ ιε πνμέθεοζδ απυ ημ 

ηναηυ Ξδνάξ, πμο ακέθενε υηζ ημ Τπμονβείμ Ναοηζηχκ επεδίςηε κα εθέβλεζ 

ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ526. Βεααίςξ, αοηυ δεκ ήηακ αθδεέξ, ηαεχξ ζηδκ 

πμνεία πνμέηορακ γδηήιαηα ανπαζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηςκ δφμ 

Κθάδςκ πμο πονμδυηδζακ εκηάζεζξ, έθενακ ζηδκ επζθάκεζα ζηάκδαθα 

ηαημδζαπείνζζδξ, πνμιδεεζχκ ηηθ ηυζμ ηδξ πμθζηζηήξ δβεζίαξ ημο 

Τπμονβείμο, υζμ ηαζ ζηεθεπχκ ηδξ Αενμπμνίαξ. Αοηά, ιαγί ιε ηδκ πμθζηζηή 

αζηάεεζα ηδξ πενζυδμο 1932-1936 ηαζ ηδκ μζημκμιζηή δοζπναβία ηδξ πχναξ, 

έβζκακ ακηζηείιεκμ εηιεηάθθεοζδξ απυ μιάδα αλζςιαηζηχκ, πμο πνμηάθεζακ 

ηδκ οπμβναθή πνςημηυθθςκ ηζιήξ ιε ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ζηεθεπχκ ηαζ 

ηδξ δβεζίαξ ημο Τπμονβείμο.  

 

                                                
525

 «Σηο εληππώζεηο κνπ από ηελ επηζεώξεζη αλέθεξα ζηνλ Πξόεδξν ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
επξόηεηλα λ’ αληηθαηαζηαζεί ν Αδακίδεο θαη λα αλαιάβεη ν Π. Βνύιγαξεο ηα θαζήθνληα ηνπ 
Γηεπζπληνύ ηνπ Τπνπξγείνπ. Ο Βεληδέινο ζπλεθώλεζε θαη’ αξράο καδί κνπ θαη είρα εηνηκάζεη 
ήδε ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο, αιιά όηαλ ηηο παξνπζίαζα λα ηηο ππνγξάςεη, κε παξεθάιεζε λα 
θξαηήζσ ηνλ Αδακίδε ιίγν θαηξό ζηελ Αεξνπνξία κε ηελ ειπίδα λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ λέα 
θαηάζηαζη. Γηάθνξνη αλώηαηνη αμησκαηηθνί ηνλ είραλ παξαθαιέζεη λα θξαηήζε ηνλ Αδακίδε 
ζηελ Αεξνπνξία.  Οκνινγώ πσο ήηαλ ζθάικα κνπ πνπ δελ επέκελα λα ηνλ απνκαθξύλσ, δελ 
ζέιεζα όκσο λα δπζαξεζηήζσ ηνλ Βεληδέιν. Σνλ ηνπνζέηεζα ηόηε Γηνηθεηήλ ησλ Μνλάδσλ 
ηεο Βνξείνπ Διιάδνο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη αλέζεζα ζηνλ Βνύιγαξε ηελ δηεύζπλζη ηνπ 
Τπνπξγείνπ. Πξηλ αξρίζσ αθόκε ηε δνπιεηά κνπ είρα λ’ αληηκεησπίζσ δηάθνξεο θαη πνηθίιεο 
αληηδξάζεηο. Ζ ηνπνζέηεζηο ηνπ πινηάξρνπ Βνύιγαξε δπζαξέζηεζε ηα ζηειέρε ηεο 
ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο αιιά θαη αμησκαηηθνί ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο δελ ήηαλ 
ηθαλνπνηεκέλνη,…. νη αμησκαηηθνί ηεο θνβνύληαλ ιόγσ ηεο πξνειεύζεσο κνπ από ηελ 
ηξαηησηηθή Αεξνπνξία όηη ζα ππεζηήξηδα θαη ζα επέβαια ηελ Γαιιηθή νξγάλσζη. Αη 
αληηδξάζεηο δελ εμεδειώζεζαλ από ηα ζηειέρε απ’ επζείαο αιιά κέζσ ησλ Τπνπξγείσλ ησλ 
ηξαηησηηθώλ θαη ησλ Ναπηηθώλ, ηα νπνία έβιεπαλ κε κεγάιε δπζαξέζθεηα ηελ ίδξπζη ηνπ λένπ 
ππνπξγείνπ θαη είραλ ίζσο ην δηθαηνινγεκέλν παξάπνλν όηη ν Βεληδέινο δελ δήηεζε ηε γλώκε 
ησλ γηα ηελ ίδξπζί ηνπ. Ήηαλ αθάληαζηα ηα εκπόδηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ παξελέβαιαλ ζηελ 
ίδξπζη ηνπ Τπνπξγείνπ...»Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, «Θθζαεναί δζαπζζηχζεζξ … ειρφπμο οθζημφ 
ηδξ Αενμπμνίαξ», Σν Βήκα, 3 Φεανμοανίμο 1955. 
526

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζεθ. 81. 
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 Ο Εάκκαξ ανπζηά, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Γζεοεοκηή ημο Τπμονβείμο 

Αενμπμνίαξ, ζηναηδβυ Μενεκηίηδ, εηπυκδζακ 10εηή ιεθέηδ πνμβνάιιαημξ 

ααειζαίαξ ακάπηολδξ ηδξ Αενμπμνίαξ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ Δεκζηήξ 

Άιοκαξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ527, πνζκ αηυιδ ανπίζεζ δ 

επελενβαζία ημο μνβακζζιμφ ηαζ ηςκ ζοκαθχκ πνμζπεδίςκ528. Ζ ηαηάζηαζδ 

ηςκ Αενμπμνζηχκ Γοκάιεςκ πνζκ ηδκ ίδνοζδ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ 

ήηακ ακεπανηήξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ Δεκζηήξ Άιοκαξ. φιθςκα 

ιε έηεεζδ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο Αενμπμνίαξ, δ ηναηζςηζηή Αενμπμνία 

δζέεεηε 87 αενμζηάθδ ακαβκςνίζεςξ, δζχλεςξ ηαζ εηπαζδεφζεςξ, εη ηςκ 

μπμίςκ ηα 30 πεπαθαζςιέκα ηαζ πςνίξ οθζηά μπθζζιμφ, ζοκεκκμήζεςξ, 

θςημβναθίαξ ηαζ αενμκαοηζθίαξ. Ζ δε Ναοηζηή Αενμπμνία δζέεεηε 45 

αενμζηάθδ, εη ηςκ μπμίςκ ιυκμ ηα 17 ηνίκμκηακ αλζυιαπα, εκχ δζέεεηακ 

επανηέξ πμθειζηυ οθζηυ. Οοζζαζηζηά δ ακεπάνηεζα ηςκ ιέζςκ εζηζαγυηακ ζηα 

αενμπθάκα δζχλεςξ, ζηα ημνπζθμπθάκα ηαζ ζημκ εθμδζαζιυ ηςκ Μμκάδςκ. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ, ημ Τπμονβείμ αιέζςξ ιεηά ηδ ζφζηαζή ημο, γήηδζε ηδκ 

οπμαμθή ηςκ απαζηήζεςκ ζε πηδηζηυ οθζηυ, πνμηεζιέκμο κα πνμαεί ζηδκ 

ηαηάνηζζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ εηζοβπνμκζζιμφ ηςκ ιέζςκ ηαζ ηάθορδξ ηςκ 

εθθείρεςκ. Ακ ηαζ ηα επζηεθεία γήηδζακ 775 αενμζηάθδ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 

ακαβηχκ ημοξ, ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ θαιαάκμκηαξ οπ‟ υρζκ ηδκ αλία ηςκ 

αενμπθάκςκ, ηςκ οθζηχκ ελμπθζζιμφ ηαζ εθμδζαζιμφ ημοξ, ηζξ απαζημφιεκεξ 

εβηαηαζηάζεζξ, ημ ιέβεεμξ ημο Ονβακζζιμφ πμο εα έπνεπε κα δδιζμονβδεεί 

βζα ηδκ οπμζηήνζλή ημοξ ηαζ ηζξ δζαηζεέιεκεξ πζζηχζεζξ ημο Κναηζημφ 

Πνμτπμθμβζζιμφ, οπέααθε ημκ Μάνηζμ ημο 1931 ζηδκ Κοαένκδζδ απαζηήζεζξ 

1 δζζεηαημιιονίμο δναπιχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα 340 αενμζηαθχκ ηαζ ημο 

απαναίηδημο ελμπθζζιμφ ημοξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ 

απαναίηδηςκ οπμδμιχκ. Ζ δφκαιδ αοηή ηςκ ιέζςκ εα απμηεθμφζε ημκ 

ανπζηυ πονήκα ημο Τπμονβείμο, μ μπμίμξ εα ζοιπθδνςκυηακ ζηδ ζοκέπεζα 

ακάθμβα ιε ηζξ μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ πχναξ529. 

                                                
527

 Τπυ ημ πνίζια ηδξ Μεβάθδξ Γζεεκμφξ Οζημκμιζηήξ Κνίζδξ ημο 1929. 
528

 «…Ζ κειέηε ηνπ αεξνπνξηθνύ πξνγξάκκαηνο απέδεημε θαη πάιηλ όηη ηα Δπηηειεία ηνπ 
Ναπηηθνύ θαη ηνπ ηξαηνύ δελ είραλ ηδέα ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο θαη ηεο εμειίμεσο ηεο 
Αεξνπνξίαο. ηαλ εδεηήζακε λα καο γλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε αεξνπιάλα ην Γεληθό 
Δπηηειείν ηξαηνύ δεηνύζε κηα ηεξαζηίαλ αύμεζηλ αεξνπιάλσλ αλαγλσξίζεσο θαη 
δηώμεσο…». Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, «Δπενχηδζζξ ημο Λασημφ Κυιιαημξ δζα ηα γδηήιαηα ηδξ 
αενμπμνίαξ, πνμηαθεί μθμκφηηζμκ ζογήηδζζκ εζξ ηδκ αμοθήκ. – Ζ απάκηδζζξ ημο οθοπμονβμφ 
ήημ ηυζμκ πθήνδξ, χζηε μ Βεκζγέθμξ δεκ δβυνεοζε», Σν Βήκα, 5 Φεανμοανίμο 1955. 
529

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 38-42. 
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 Σμ 1930 ζδνφεδηε ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ ηαζ δ εκμπμζδιέκδ πθέμκ 

ΠΑ ηαεζενχεδηε ςξ αοημηεθήξ Κθάδμξ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ530. Σδκ 1δ 

Ηακμοανίμο 1930 πενζήθεακ ζηδ δζηαζμδμζία ημο Τπμονβείμο υθεξ μζ ζπεηζηέξ 

οπδνεζίεξ πμο ήηακ δζαζημνπζζιέκεξ ζε άθθα Τπμονβεία 531 . Με ηαπείξ 

νοειμφξ ακαζοβηνμηήεδηακ μζ εκαένζεξ δοκάιεζξ, ακαδζμνβακχεδηακ μζ 

Γζμζηήζεζξ ηαζ μζ Μμκάδεξ, έβζκε πνμζπάεεζα εκμπμίδζδξ ημο εηενυηθδημο 

πνμζςπζημφ, βζα ηδ ζοζηδιαημπμίδζδ ηαζ εκμπμίδζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ πμθθχκ ένβςκ οπμδμιήξ. Απμηέθεζια ηςκ εκενβεζχκ αοηχκ 

ήηακ δ ζηαδζαηή ηαζ ζηαεενή εκίζποζδ ηςκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ, δ 

αεθηίςζδ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ ημο αενμπμνζημφ οθζημφ, δ 

ακααάειζζδ ηδξ εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ, δ αεθηίςζδ ηςκ οπμδμιχκ 

η.ά. 532 . Βεααίςξ, οπήνλακ ηαζ εκένβεζεξ ημο Αθ. Εάκκα μζ μπμίεξ 

αιθζζαδηήεδηακ απυ πμθζηζημφξ ηαζ ζηναηζςηζημφξ ηφηθμοξ, ηαεχξ 

παναηηδνίζηδηακ ςξ θακεαζιέκεξ ή άζημπεξ533.  

 

 ημ πθαίζζμ ηςκ γοιχζεςκ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ζζμννμπζχκ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ πμο επεδίςηακ ημοθάπζζημκ ηδ δζαηήνδζδ ηςκ 

ηεηηδιέκςκ ημοξ, δ δμιή ημο Τπμονβείμο πέναζε απυ δζάθμνα ζηάδζα 

ακαπνμζανιμβήξ. ε Νμιμεεηζηυ Γζάηαβια ηδξ 5δξ Φεανμοανίμο 1930 ζημ 

Τπμονβείμ οπήπεδζακ μζ Γζεοεφκζεζξ ηδξ Πμθειζηήξ, ηδξ Πμθζηζηήξ 

Αενμπμνίαξ ηαζ δ ακηίζημζπδ ηςκ Οζημκμιζηχκ Τπδνεζζχκ ηαζ ηα Σιήιαηα 

Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ, Γδιμζίςκ Ένβςκ ηαζ ημ Μεηεςνμθμβζηυ. ηδ 

Γζεφεοκζδ ηδξ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ οπήπεδζακ μζ ακηίζημζπεξ ηδξ 

ηναηζςηζηήξ ηαζ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ. Χζηυζμ ελαημθμοεμφζακ κα 

οθίζηακηαζ δομ δζαθμνεηζηέξ δζμζηήζεζξ, ηδξ ΝΑ πμο έδνεοε ζημ Παθαζυ 

Φάθδνμ ηαζ ημο ηναημφ ζηδ Θεζζαθμκίηδ. ηζξ 5 Φεανμοανίμο 1930 

εηδυεδηε ημ ΠΓ «Πενί Ονβακχζεςξ Γζμζηήζεςξ ηςκ Γοκάιεςκ Αενμπμνίαξ 

ηναημφ», υπμο ημ Α΄ φκηαβια Αενμπθάκςκ οπαβυηακ απ‟ εοεείαξ ζημ 

Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ ηαζ ηα Β‟ ηαζ Γ‟ ζηδκ έδνα ηδξ Γζμίηδζδξ. Με κέμ 

                                                
530

 Ζ εκμπμζδιέκδ ΠΑ ηαεζενχεδηε ςξ αοημηεθήξ Κθάδμξ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ ιε ημ 
Νυιμ 5121 «Πενί Ονβακζζιμφ ηδξ ΠΑ» ηδκ 10δ Ημοθίμο 1931. 
531

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 26. 
532

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 25-26. 
533

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 27. 
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δζάηαβια ηδξ 7δξ Μαΐμο 1930, ηαηανβήεδηε ζε ιεβάθμ ααειυ δ εκμπμίδζδ 

πνμαθέπμκηαξ λεπςνζζηά Δπζηεθεία ηαζ Τπδνεζίεξ Πνμζςπζημφ, δδθαδή δφμ 

εκηεθχξ ακελάνηδηεξ οπμδζεοεφκζεζξ, εκχ ημζκά πανέιεζκακ ημ οβεζμκμιζηυ 

ηαζ δζηαζηζηυ ηιήια. Γζα κα ανεεί δ πνμδβμφιεκδ ηνμπμπμίδζδ πμο 

μοζζαζηζηά ακαζνμφζε ηδκ ίδζα ηδκ εκμπμίδζδ, εηδυεδηε ζηζξ 23 επηειανίμο 

1930 κέμ Γζάηαβια534 πμο ηαηήνβδζε ημ Γναθείμ Τπμονβμφ ηαζ επακέθενε 

ηδκ Γζεφεοκζδ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ, ηα ζηεθέπδ ηδξ μπμίαξ πνμένπμκηακ 

ηαζ απυ ημοξ δφμ Κθάδμοξ ηαζ ηνμπμπμίδζε ηδ δζεφεοκζδ μζημκμιζηχκ ζε 

επζιεθδηείαξ ακαθαιαάκμκηαξ ηαζ ημ εθμδζαζηζηυ ημιιάηζ ημο πθμο.535 Με 

ημ Νυιμ 5121 «Πενί Ονβακζζιμφ ηδξ ΠΑ» ηδξ 10δξ Ημοθίμο 1931,536 δ ΠΑ 

ζοβηνμηήεδηε ςξ ακελάνηδημξ Κθάδμξ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ, ζηδκ μπμία 

οπήπεδ ηαζ δ Πμθζηζηή Αενμπμνία. Ονίζηδηακ δ Ηδ Γζμίηδζδ Αενμπμνίαξ ιε 

έδνα ημ αενμδνυιζμ έδεξ ηαζ δ ΗΗα ιε έδνα ημ Παθαζυ Φάθδνμ. Δπζπθέμκ, μζ 

δοκάιεζξ μνβακχεδηακ ζε ηνεζξ ιδκανπίεξ, ζε δφμ Δθεδνζηέξ ιδκανπίεξ 

ηαζ δφμ Αενμπμνζηέξ Βάζεζξ, δ ηαεειία εη ηςκ μπμίςκ απμηεθμφκηακ απυ 

Μμίνεξ ηαζ ιήκδ537. 

 

 Ο ίδζμξ μ Τπμονβυξ ακέθααε ηδκ ίδνοζδ ηδξ Μεηεςνμθμβζηήξ 

Τπδνεζίαξ ζηδκ Δθθάδα, ιε ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ πνμχεδζδ βζα ρήθζζδ ημο 

Νυιμο 5258/1931, ιε ζημπυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ θαζκμιέκςκ ηδξ 

πχναξ ηαζ ηδκ πανμπή πνμβκχζεςκ ηαζνμφ βζα πνήζδ απυ ηδκ Πμθειζηή ηαζ 

ηδκ Πμθζηζηή Αενμπμνία. Θα οπάβμκηακ ζημ Τπμονβείμ ιε πνυεδνμ ημκ ίδζμ 

ημκ οπμονβυ ηαζ ιέθδ απυ ζπεηζημφξ επζζηδιμκζημφξ πχνμοξ. Γδιζμονβήεδηε 

έκα δίηηομ Μεηεςνμθμβζηχκ ηαειχκ ζ‟ υθδ ηδκ Δθθάδα πμο ζηεθεπχεδηε 

απυ πνμζςπζηυ δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ ηαζ εζδζημηήηςκ. Ζ ίδνοζή ηδξ 

απμηέθεζε ζδιακηζηυ επίηεοβια ηονίςξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ Πμθζηζηήξ 

Αενμπμνίαξ ζηδκ Δθθάδα538.  

 

                                                
534

 «Πενί Ονβακζζιμφ Αενμπμνίαξ», ΦΔΚ 340, ηδξ 7
δξ

 Οηηςανίμο 1930), ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 
30. 
535

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ.30. 
536

 ΦΔΚ 204 ηδξ 15
δξ

 Ημοθίμο 1930, ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 32. 
537

 Ζ Α΄ ιδκανπία ζημ Σαηυζ, δ Β΄ ζηδ Λάνζζα, δ Γ΄ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, δ 1
δ
 Δθεδνζηή ζηδ 

Θήαα, δ 2
δ
 Δθεδνζηή ζημ Σαηυζ, δ Α΄ Αενμπμνζηή Βάζδ ζημ Φάθδνμ ηαζ δ Β΄ ζημ Βυθμ. ΓΔΑ, 

Συιμξ Γ΄, ζ. 33.  
538

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 53 - 54. 
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 Δλαζνεηζηά κεοναθβζηυ νυθμ δζαηέθεζε ημ Σιήια Γδιμζίςκ Ένβςκ, 

ανιμδζυηδηα ημο μπμίμο ήηακ δ ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή αενμδνμιίςκ, 

αενμθζιέκςκ, αενμπμνζηχκ αάζεςκ ηαζ θμζπχκ αενμπμνζηχκ εβηαηαζηάζεςκ 

ηαζ δ πνμιήεεζα υθμο ημο απαναίηδημο ελμπθζζιμφ βζα ηδκ εφνοειδ 

θεζημονβία ημοξ539. 

 

 ημ ιεηαλφ, δ πμθή Αενμπθμΐαξ ζημ έδεξ, ζοκέπζγε κα θεζημονβεί βζα 

ηδκ εηπαίδεοζδ αλζςιαηζηχκ ηδξ Δ, ςξ παναηδνδηέξ, μζ μπμίμζ θίβμοξ 

ιήκεξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζή ηδξ, λακαηθήεδηακ κα εηπαζδεοημφκ ςξ 

πεζνζζηέξ. Πανάθθδθα δίκεηαζ δ εοηαζνία ζε απυθμζημοξ αλζςιαηζημφξ 

«παναηδνδηέξ» ηδξ πμθήξ ιεηαλφ 1925-1930, κα εηπαζδεοημφκ ςξ πεζνζζηέξ 

αενμζηαθχκ ζε ιζα ζφκημιδ εηπαίδεοζδ δζάνηεζαξ ηνζχκ ιδκχκ, ηαεχξ είπακ 

ήδδ απμηηήζεζ ηδκ αενμπμνζηή κμμηνμπία. Ζ ηεθεοηαία εζνά αλζςιαηζηχκ ηδξ 

Δ πανμοζζάγεηαζ ζημ έδεξ ημκ Απνίθζμ ημο 1931, μζ μπμίμζ εα 

εηπαζδεοημφκ ςξ πεζνζζηέξ-παναηδνδηέξ, ζε έκα πνυβναιια δζάνηεζαξ 14 

ιδκχκ. ηδ ζοκέπεζα δ πμθή ιεημκμιάγεηαζ ζε «Κέκηνμ Πηδηζηήξ 

Δηπαζδεφζεςξ» οπαβυιεκμ ζηδ Γ‟ ιδκανπία, ηαεχξ πθέμκ έπεζ ζδνοεεί δ 

πμθή Αενμπμνίαξ (ιεηέπεζηα πμθή Ηηάνςκ) ζημ Σαηυζ540. Πανάθθδθα, ζηδ 

Ναοηζηή Αενμπμνζηή πμθή ζημ Σαηυζ, ζημ ηέθμξ ημο 1931 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 

1932 πανμοζζάγμκηαζ διαζμθυνμζ πμο εηπαζδεφμκηαζ ςξ πεζνζζηέξ βζα ημ 

Πμθειζηυ Ναοηζηυ, μζ μπμίμζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ εηπαίδεοζήξ ημοξ 

                                                
539

 «…ε Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηε δηεύζπλζη ηεο νπνίαο αλέιαβε ν θ. Κνξσλαίνο. 
Έπξεπε ην γξεγνξώηεξν λα εθηειεζζνύλ ηα απαξαίηεηα δεκόζηα έξγα, δηόηη ρσξίο απηά ε 
νξγάλσζηο ηεο Αεξνπνξίαο δελ ήηαλ δπλαηή. Αεξνπνξία ρσξίο επίγεηεο εγθαηαζηάζεηο δελ 
είλαη δπλαηόλ λα λνεζή. Καη αξρίζακε ακέζσο ηε βειηίσζη ησλ ππαξρόλησλ Αεξνδξνκίσλ θαη 
ηελ θαηαζθεπή λέσλ. Σα Αεξνδξόκηα Σαηνΐνπ, έδεο, θαη Λαξίζεο επεμεηάζεθαλ, 
ηζνπεδώζεθαλ, πινπηίζζεθαλ κε λέεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, λπρηεξηλό θσηηζκό, ππόγεηεο 
δεμακελέο βελδίλεο θαη άιια ηερληθά έξγα. Καηαζθεπάζζεθαλ επίζεο κόληκα κεηαιιηθά 
ππόζηεγα γηα ηε ζηέγαζη ησλ αεξνπιάλσλ, έλα ζην Φάιεξν, δύν ζην Σαηόη θαη δύν ζην έδεο, 
δηαζηάζεσο πεξίπνπ ηξηώλ ρηιηάδσλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ην θαζέλα. Έγηλαλ λέα Αεξνδξόκηα 
ζην Αγξίλην, Μεζνιόγγη, Γηάλληλα, Σαλάγξα, Αηαιάληε, Καηεξίλε θηι. Δπεμεηάζε ν αεξνιηκήλ 
Κεξθύξαο θαη γεληθά ειήθζεζαλ όια ηα δπλαηά κέηξα αζθαιείαο γηα ηηο αεξνπνξηθέο 
ζπγθνηλσλίεο ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. Δθηειέζζεθαλ επίζεο ζνβαξώηαηα έξγα γηα ηελ 
εγθαηάζηαζη ησλ αεξνπνξηθώλ κνλάδσλ. ην Φάιεξν, ζην Σαηόη, ζηε Λάξηζα, ζηε 
Θεζζαινλίθε εθηίζζεθαλ θηίξηα δηακνλήο αμησκαηηθώλ, Γηνηθεηήξηα, ηερληθά εξγαζηήξηα, θηίξηα 
ζπγρξνληζκέλα κε βάζη έλα γεληθόηεξν πξόγξακκα νξγαλώζεσο νιόθιεξεο ηεο Αεξνπνξίαο. 
Καη όια απηά επηπιώζεθαλ κε απιά θαη ζηεξεά έπηπια κε όινπο ηνπο θαλόλεο ηεο πγηεηλήο…». 
Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, «Ο ζιήκανπμξ Dacre εηθνάγεηαζ ιε εκεμοζζαζιυκ δζα ηαξ πνμυδμοξ 
ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ-Καζ υιςξ δ Κοαένκδζζξ Σζαθδάνδ ακηζιεηςπίγεζ γήηδια 
ηαηανβήζεςξ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ», Σν Βήκα, 15 Φεανμοανίμο 1955. 
540

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 379-386, Αεήκα, 1983. 
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ιεηαηάπεδηακ εεεθμκηζηά ζηδκ κεμζφζηαηδ ακελάνηδηδ Πμθειζηή 

Αενμπμνία541. 

 

 Με ηδ ζφζηαζδ ημο Τπμονβείμο, ημ πνμζςπζηυ ανζειμφζε 151 

αλζςιαηζημφξ ηαζ 140 οπαλζςιαηζημφξ Ηπηαιέκμοξ542, 13 αλζςιαηζημφξ ηαζ 189 

οπαλζςιαηζημφξ Σεπκζημφξ. Γζα ηδκ οπάνπμοζα δφκαιδ αενμζηαθχκ, δ 

δφκαιδ ηςκ Ηπηαιέκςκ ήηακ ζηακμπμζδηζηή, εκχ ακεπανηήξ ήηακ αοηή ηςκ 

Σεπκζηχκ. Γζα ηδκ πνμαβςβή ηςκ αλζςιαηζηχκ Ηπηαιέκςκ, απαζημφκηακ μ 

πνμηεζκυιεκμξ αλζςιαηζηυξ κα έπεζ ζοιπθδνχζεζ ακάθμβα ιε ημ ααειυ έκα 

εθάπζζημ ανζειυ ελαιήκςκ πηδηζηήξ εκένβεζαξ 543 . Ζ ζηνάηεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ ααζζγυηακ ζηδκ εεεθμκηζηή ηαηάηαλδ ηςκ κέςκ βζα οπδνεζία ςξ 

οπαλζςιαηζημί Ηπηάιεκμζ ή ςξ πνμζςπζηυ άθθςκ εζδζημηήηςκ ηαζ ζημοξ 

ζηναηεφζζιμοξ πμο επζεοιμφζακ κα οπδνεηήζμοκ ηδ εδηεία ημοξ ζηδκ 

Αενμπμνία ςξ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ. Καηά πενζυδμοξ πνμηδνοζζυηακ 

δζαβςκζζιμί βζα ηδκ εζζαβςβή εεεθμκηχκ βζα ηδκ ηάθορδ εέζεςκ 

οπαλζςιαηζηχκ Ηπηαιέκςκ ιε ηεηναεηή οπμπνεςηζηή οπδνεζία ηαζ εθ‟ υζμκ 

ημ επζεοιμφζακ είπακ ηδ δοκαηυηδηα κα επακαηαηαηαβμφκ ςξ ιυκζιμζ 

οπαλζςιαηζημί. Ακάθμβεξ νοειίζεζξ πνμαθέπμκηακ ηαζ βζα ηζξ άθθεξ 

εζδζηυηδηεξ544. Ζ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ πνμηάθεζε ηδκ ακηίδναζδ ηςκ 

ζηεθεπχκ ηςκ δφμ Τπμονβείςκ, ηα μπμία ζοβπςκεφηδηακ οπυ ημζκή ζενανπία: 

«Γηά ηνπ Νόκνπ 5124 «πεξί ηεξαξρίαο θαη πξνβηβαζκνύ ησλ ζηειερώλ ηεο 

Αεξνπνξίαο» θαη ελ ζπλδπαζκώ κε ηνλ Νόκνλ 5121 ζπλεηειέζζε ε 

ζπγρώλεπζηο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ δύν Τπνπξγείσλ κε θνηλήλ ηεξαξρίαλ θαη 

θαζνξηζκόλ εηδηθήο ζηνιήο, εθόπεθαλ δειαδή νξηζηηθά νη δεζκνί πνπ 

ππήξραλ ιόγσ ηεο πξνειεύζεώο ησλ κε ηα Τπνπξγεία ηξαηησηηθώλ θαη 

Ναπηηθώλ. Καηεβιήζε θάζε πξνζπάζεηα λα ζπληειεζζή ε ζπγρώλεπζηο ρσξίο 

αδηθίεο, ρσξίο λα ζίγνπλ θεθηεκέλα πξάγκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ ζηειερώλ… 

Ζ επεηεξίο απηή, κνινλόηη ήηαλ δίθαηε θαη ακεξόιεπηε θαλέλα δελ 

επραξίζηεζε. Σόζνλ νη εθ ηνπ ηξαηνύ, όζνλ θαη νη εθ ηνπ Ναπηηθνύ 

πξνεξρόκελνη ελόκηζαλ όηη αδηθήζεζαλ, θαλέλαο δελ έιαβε ππ’ όςηλ, δελ 

                                                
541

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 391-398, Αεήκα, 1983. 
542

 3 οκηαβιαηάνπεξ, 4 Ακηζζοκηαβιαηάνπεξ, 25 Σαβιαηάνπεξ, 43 Λμπαβμί, 38 Τπμθμπαβμί, 
34 Ακεοπμθμπαβμί, 57 Ακεοπαζπζζηέξ, 21 Δπζθμπίεξ, 65 Λμπίεξ. ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 35. 
543

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 35. 
544

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 38. 
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ζθέθζεθε όηη πξέπεη θάπνηε λα ζπζηάδεηαη ην δίθαηνλ ηνπ ελόο κπξνζηά ζην 

γεληθώηεξν ζπκθέξνλ ηνπ ηόπνπ»545. Πνάβιαηζ, ιεηά απυ εκάιζζδ πνυκμ, ημ 

πνμζςπζηυ ζοβπςκεφεηαζ ζε ιζα ημζκή «επεηδνίδα», πμο μκμιάζηδηε 

«πηέκζ», φζηενα απυ ηδκ θζθυηζιδ πνμζπάεεζα ηδξ επζηνμπήξ κα ημ ηαηαηάλεζ 

υζμ βζκυηακ πζμ αιενυθδπηα ηαζ δίηαζα. Ένβμ ζδζαίηενα δφζημθμ, ηαεχξ ηα 

ζηεθέπδ πνμένπμκηακ απυ 17 δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ (πνμζυκηςκ, 

ιυνθςζδξ, πμθή πνμέθεοζδξ). Ανπζηά, δυεδηε ιζα ιεηαααηζηή πενίμδμξ, 

υπμο ζοκοπήνπακ ηαζ ηα ηνία είδδ ζημθχκ (ζημθή υπθμο πνμέθεοζδξ 

ζηναημφ ηαζ καοηζημφ, ζημθή αενμπμνίαξ). Μάθζζηα, ηα ζηεθέπδ ημο ηναημφ 

Ξδνάξ, δεκ ζοιθςκμφζακ ιε ηα δζαηνζηζηά ηδξ κέαξ ζημθήξ, ηαεχξ 

αημθμοεμφζε ημ πνυηοπμ ηδξ R.A.F., ι‟ απμηέθεζια δ ζημθή κα θένεζ ηα 

δζαηνζηζηά ηαζ ηςκ δφμ Κθάδςκ ηςκ ΔΓ. Ζ ακηίδναζδ ηαζ δ ακηίζηαζδ ημο 

πνμζςπζημφ ζηδκ εκμπμίδζδ, μθείθεηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ημοξ κμμηνμπίεξ, μζ 

μπμίεξ πνμηαθμφζακ ακηζγδθίεξ, πνμζηυιιαηα ζηδ ιεηαλφ ημοξ ζοκενβαζία 

ηαζ πνμζηνζαέξ πμο δζαζςκίγμκηακ. Οζ μκμιαζίεξ ηςκ ααειχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζπεδυκ έςξ ζήιενα, ηαεζενχεδηακ απυ ημκ ίδζμ ημκ 

Αθέλακδνμ Εάκκα, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Πθςηάνπδ Πακ. Βήθμ ηαζ ημοξ 

βθςζζμθυβμοξ Μακχθδ Σνζακηαθοθθίδδ ηαζ Αθέλακδνμ Γεθιμφγμ 546 , ηζξ 

μπμίεξ δδιζμφνβδζακ ιε αάζδ ηζξ θέλεζξ «ιήκμξ» ηαζ «ιδκανπία»547. 

 

 Έκα απυ ηα γςηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο απαζπυθδζακ ημ Τπμονβείμ 

Αενμπμνίαξ ήηακ δ ζηεθέπςζή ηδξ Αενμπμνίαξ ιε ζηεθέπδ ακχηενμο 

ιμνθςηζημφ επζπέδμο απυ άπμρδ επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηεπκζηήξ ηαηάνηζζδξ, 

                                                
545

 Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, «Δπενχηδζζξ… μ Βεκζγέθμξ δεκ δβυνεοζε», Σν Βήκα, 5 
Φεανμοανίμο 1955. 
546

 Ο Διιακμοήθ Σνζακηαθοθθίδδξ ζοβηαηαθέβεηαζ ζημοξ ημνοθαίμοξ Έθθδκεξ θζθμθυβμοξ 
ηαζ βθςζζμθυβμοξ, αθμφ ημ υκμιά ημο ζοκδέεδηε ιε ηδ ζφκηαλδ ημο ζζημνζημφ Λελζημφ ηδξ 
Δθθδκζηήξ Γθχζζαξ ηαζ ημοξ αβχκεξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1910-20 βζα ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ 
δδιμηζηήξ βθχζζαξ. Ζ πνςημπυνα δνάζδ ημο μδήβδζε ζηδκ ηαηάηηδζδ ηδξ 
βθςζζμεηπαζδεοηζηήξ ιεηαννφειζζδξ ημο 1917 ιε ηδκ επζαμθή ηδξ δδιμηζηήξ ζηα 
ακαβκςζηζηά ηςκ ηεζζάνςκ πνχηςκ ηάλεςκ ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο. Σμ εβπείνδια 
οπμκμιεφηδηε ιεηά ηδκ πηχζδ ημο Δ. Βεκζγέθμο ημ 1920. Μκδιεζχδδ έπμοκ ιείκεζ ηα ένβα ημο 
Ηζημνζηή Δζζαβςβή (1938) ηαζ Νεμεθθδκζηή Γναιιαηζηή ηδξ Γδιμηζηήξ Γθχζζαξ (1941). Ο 
Αθέλακδνμξ Γεθιμφγμξ εεςνείηαζ ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πνμζςπζηυηδηεξ ζημκ πχνμ 
ηδξ κεμεθθδκζηήξ εηπαίδεοζδξ. Σμ πνυηοπμ εηπαζδεοηζηυ ημο υναια, δ ηνζηζηή ημο εκάκηζα 
ζημ δαζηαθμηεκηνζζιυ, μζ απυρεζξ ημο βζα ημ «Νέμ πμθείμ», αθθά ηαζ μζ παζδαβςβζηέξ ημο 
ανπέξ πμο έεεηακ ημ ιαεδηή ζημ ηέκηνμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ ιενζηά απυ 
ηα ζδιεία ημο ένβμο ημο πμο ημ ηαεζζημφκ δζαπνμκζηυ. 
547

 Δηηυξ απυ ημκ ααειυ ημο Τπμζηνάηδβμο πμο ηνμπμπμζήεδηε ζε Τπμπηένανπμ. Δπίζδξ, 
ηαεμνίζηδηε ηαζ εζδζηή ζημθή, ηυαμκηαξ έηζζ ημκ μιθάθζμ θχνμ ιε ηα άθθα Τπμονβεία, πςνίξ 
ςζηυζμ αοηυ κα ζηακμπμζήζεζ ηα ζηεθέπδ ηδξ. ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 36. 
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ζηακυ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ ιζαξ ζφβπνμκδξ βζα ηδκ επμπή 

αενμπμνζηήξ δφκαιδξ. Έπνεπε κα ελαθεζθεμφκ ηα ειπυδζα πμο πνμηαθμφζε 

δ ακμιμζμιμνθία ημο πνμζςπζημφ, ηαεχξ δ πνμέθεοζή ημο ήηακ πμζηίθδ, 

εκχ ζε επίπεδμ ηαηηζηήξ, μζ δφμ Αενμπμνίεξ έδζκακ αάνμξ ζε άθθα 

ακηζηείιεκα εηπαίδεοζδξ, ιε εηπαζδεοηέξ ηονίςξ ειπεζνζημφξ ηαζ πςνίξ 

επανηείξ εεςνδηζηέξ βκχζεζξ. Δπμιέκςξ, ήηακ ακαβηαίμ κα ζδνοεμφκ ζπμθέξ 

παναβςβήξ ζηεθεπχκ δζαθυνςκ εζδζημηήηςκ ιε ζημπυ ηδκ πανμπή 

μιμζμβεκμφξ εηπαίδεοζδξ ορδθμφ ιμνθςηζημφ επζπέδμο, χζηε κα 

δδιζμονβδεεί ζηαδζαηά δ ακαβηαία αάζδ πμο εα αμδεμφζε ζηδκ εκμπμίδζδ 

ημο πνμζςπζημφ. Σδκ εζζήβδζδ αοηή είπε οπμαάθθεζ ζημκ Εάκκα μ Γζμζηδηήξ 

ηδξ Α.Β. Φαθήνμο Πθςηάνπδξ Π. Βήθμξ548 ηαζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή 

ρδθίζεδηακ μζ κυιμζ 5121/1931 «Πενί Ονβακζζιμφ ηδξ ΠΑ» ηαζ 5123/1931 

«Πενί εηπαζδεφζεςξ ηδξ ΠΑ» ηδξ 10δξ Ημοθίμο 1931, χζηε κα ακηαπμηνζεεί ημ 

Τπμονβείμ ζημοξ επζδζςηυιεκμοξ ζημπμφξ ημο. Με ημ άνενμ 19 ζδνφεδηε 

ζημ Σαηυζ δ πμθή Αενμπμνίαξ, ιεηέπεζηα πμθή Ηηάνςκ (1967), δ μπμία 

οπήνλε ημ θοηχνζμ ηςκ κέςκ Αλζςιαηζηχκ ηαζ Τπαλζςιαηζηχκ Ηπηαιέκςκ, 

αθθά ηαζ άθθςκ εζδζημηήηςκ ηαζ βνήβμνα ανέεδηε ζημ επίηεκηνμ ηςκ 

πμθζηζηχκ ηαζ ζηναηζςηζηχκ ακηζπαναεέζεςκ. Βεααίςξ ηαζ οπήνλακ 

ακηζδνάζεζξ βζα ηδκ ίδνοζή ηδξ, ηονίςξ απυ οπαλζςιαηζημφξ πνμενπυιεκμοξ 

απυ ηδ πμθή έδεξ, μζ μπμίμζ ηζκδφκεοακ κα ανεεμφκ είηε πίζς ζηδκ 

επεηδνίδα, ηαεχξ μζ απυθμζημζ ηδξ πμθήξ Αενμπμνίαξ εα έιπαζκακ ιπνμζηά 

ημοξ, είηε βζαηί ηάπμζμζ απυ αοημφξ δεκ εα ήηακ απαναίηδημζ ηαζ εκδεπμιέκςξ 

κα απμιαηνφκμκηακ απυ ημ ζηνάηεοια. Οπςζδήπμηε οπήνπακ ηαζ 

οπμζηδνζηηέξ, μζ μπμίμζ πνμένπμκηακ ηονίςξ απυ ημοξ αλζςιαηζημφξ ηςκ 

πμθχκ Δοεθπίδςκ ηαζ Γμηίιςκ, ηαεχξ ηαζ ηάπμζμζ ορδθυααειμζ, μζ μπμίμζ 

δεκ επδνεάγμκηακ απυ ηδ θεζημονβία ηδξ Α 549 . Ο ζημπυξ ηδξ πμθήξ 

Αενμπμνίαξ ήηακ δ πανμπή εηπαίδεοζδξ επζπέδμο Πμθοηεπκείμο, ημθεβζαηή 

αβςβή, ζηναηζςηζηή πεζεανπία, αεθδηζηή εηπαίδεοζδ επζπέδμο αεθδηχκ ηαζ 

Αενμπμνζηή εηπαίδεοζδ, ααζζγυιεκμζ ζημ ζφζηδια ηαζ ημο ηακμκζζιμφξ ηδξ 

Αββθζηήξ πμθήξ. Αοηυ πνμτπέεεηε ημ δζμνζζιυ ηαεδβδηχκ ορδθμφ 
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 Σδκ πνυηαζδ βζα ημζκή παναβςβή Ηπηαιέκςκ πεζνζζηχκ απυ ιζα κέα πμθή Αενμπμνίαξ, 
ηαηανβμφιεκςκ υθςκ ηςκ άθθςκ παναβςβζηχκ πμθχκ ηαζ Κέκηνςκ Δηπαίδεοζδξ, ακέθενε 
ζε ζογήηδζή ημο πνμξ ημκ Αθέλακδνμ Εάκκα, μ Πθςηάνπδξ Βήθμξ, ζαθχξ επδνεαζιέκμξ 
απυ ημ ανεηακζηυ ζφζηδια πηδηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ζημ μπμίμ είπε βαθμοπδεεί βζα δφμ πνυκζα. 
Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 461-462, Αεήκα, 1983. 
549

 Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά Φηεξά, ζ. 463, Αεήκα, 1983. 
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ιμνθςηζημφ επζπέδμο. Πνάβιαηζ, δζμνίζηδηακ μ ηαεδβδηήξ Γδιήηνζμξ 

Υυκδνμξ,550 μ μπμίμξ δίδαζηε Φοζζηή, μ Θ. Σζαηζάξ Υδιεία,551 μ ηαεδβδηήξ 

Γοικαζηζηήξ Γ. Σζαηίνδξ552 η.ά. Πανάθθδθα, βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ ηεπκζηχκ 

ζδνφεδηε ζημ Παθαζυ Φάθδνμ δ πμθή Σεπκζηχκ Αενμπμνίαξ, εκχ βζα ηδκ 

ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ιε ακχηενμ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ θεζημονβμφζε ζηδ 

πμθή Ναοηζηχκ Γμηίιςκ δ Σεπκζηή πμθή. Σέθμξ, βζα ηδ ζοζηδιαηζηή 

εηπαίδεοζδ ηαζ ιεηεηπαίδεοζδ ημο Ηπηάιεκμο πνμζςπζημφ, πένακ απυ ηδ 

πμθή Αενμπμνίαξ, ζδνφεδηακ δ πμθή Βμθήξ, δ πμθή Ακςηέναξ 

Αενμπμνζηήξ Δηπαίδεοζδξ, ημ Κέκηνμ Ναοηζηήξ Αενμπμνζηήξ Δηπαίδεοζδξ, 

ηα Κέκηνα Δηπαζδεφζεςξ Δπζημφνςκ Παναηδνδηχκ (ηναημφ – Ναοηζημφ), ημ 

Κέκηνμ Δηπαζδεφζεςξ Δηπαζδεοηχκ Πηήζεςκ ηαζ ημ Κέκηνμ Δηπαζδεφζεςξ 

ηναηεοζίιςκ Υεζνζζηχκ, ημ μπμίμ μοζζαζηζηά δεκ θεζημφνβδζε πμηέ ζηδκ 

πνάλδ553. Ζ έθθεζρδ ζφβπνμκςκ εηπαζδεοηζηχκ ιέζςκ ηαζ δ ακμιμζμβεκήξ 

πνμέθεοζδ ημο πνμζςπζημφ δεκ επέηνερε, ανπζηά ημοθάπζζημκ, κα 

επζηεοπεμφκ μοζζαζηζηά απμηεθέζιαηα ζε υθμοξ ημοξ ακςηένς ημιείξ, ηαεχξ 

ηα κέα εηπαζδεοηζηά πνμβνάιιαηα πνμζέηνμοζακ ζηδ δοζπζζηία ημο 

πνμζςπζημφ554.  

 

 Μεηά ηδκ ήηηα ημο Βεκζγέθμο, εηηυξ απυ ηζξ πνμζηνζαέξ ιεηαλφ 

ζηεθεπχκ ημο ηναημφ ηαζ ημο Ναοηζημφ, μζ αεκζγεθζημί αλζςιαηζημί 

                                                
550

 πμφδαζε ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Αεήκαξ ηαζ ακαβμνεφηδηε δζδάηηςν ηςκ Φοζζηχκ 
Δπζζηδιχκ. οκέπζζε ηζξ ζπμοδέξ ημο ζηδ Γενιακία ζημ Γηέηζβηεκ ηαζ Μυκαπμ, υπμο 
ακαβμνεφηδηε εη κέμο δζδάηηςν ηδξ Φοζζηήξ. Δπέζηνερε ηαζ δζμνίζηδηε Τπμεπζιεθδηήξ ημο 
Υδιζημφ ενβαζηδνίμο ημο Δεκζημφ Πακεπζζηδιίμο. Γζμνίζηδηε ηαηηζηυξ ηαεδβδηήξ ηδξ 
Φοζζηήξ ημ 1912 ηαζ δζεηέθεζε Πνυεδνμξ ηδξ Γεςδαζηζηήξ ηαζ Γεςθοζζηήξ Δπζηνμπήξ ημο 
Κνάημοξ ηαζ Πνυεδνμξ ημο Σδθεπζημζκςκζαημφ οιαμοθίμο ηαζ ημο Γκςιμδμηζημφ Σεπκζημφ 
οιαμοθίμο ναδζμθςκίαξ. 
551

 Ο Θ. Σζαηζάξ, δζεηέθεζε δζεοεοκηήξ ημο Πονζηζδμπμζείμο. 
552

 Ήηακ ανζζημφπμξ ηδξ Γοικαζηζηήξ Αηαδδιίαξ, είπε ζπμοδάζεζ ζηζξ ΖΠΑ ηα ηυηε ζφβπνμκα 
ζοζηήιαηα Φοζζηήξ Αβςβήξ, υπςξ πεημζθαίνζζδ ηαζ ηαθαεμζθαίνζζδ ηαζ ήηακ πνμπμκδηήξ 
ημο Πακαεδκασημφ Α.Ο. 
553

 «Ζ εθπαίδεπζηο ησλ ζηειερώλ ηεο αεξνπνξίαο, ηδίσο ηεο ηξαηησηηθήο, ήηαλ απόιπηα 
εκπεηξηθή… ηαλ δηεηάμακε ηελ κεηεθπαίδεπζη όισλ ησλ ηπηακέλσλ κεξηθνί από ηνπο 
παιαηνύο ρεηξηζηάο εζίγεζαλ θαη εζεώξεζαλ πξνζβιεηηθή ηελ κεηεθπαίδεπζη. Δπέκεηλα όκσο 
θαη ηνπο αλάγθαζα λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηόζν θαλεξά 
πνπ αλαγθάζζεθαλ θαη απηνί λα νκνινγήζνπλ όηη ε κεηεθπαίδεπζηο ήηαλ απαξαίηεηε, όηη 
πξνεγνπκέλσο δελ ήμεξαλ λα πεηνύλ. Σν βέβαηνλ είλαη πσο όινη νη εθπαηδεπηαί εξγάζζεθαλ 
κε δήιν θαη ελζνπζηαζκό άμην παληόο επαίλνπ. Οη πεξηζζόηεξνη απ’ απηνύο είραλ βξαβεπζή 
ζην εμσηεξηθό γηα ηελ επίδνζη ζηα καζήκαηά ησλ. ηελ Κεληξηθή ρνιή Δθπαηδεύζεσο ηεο 
Βξεηαλίαο κεηαμύ 120 εθπαηδεπνκέλσλ νη 7 Έιιελεο ήιζαλ πξώηνη». Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, 
«Πνςημθακήξ ακηίδναζζξ απυ ιένμοξ ημο ζηναημφ ηαζ ημο καοηζημφ 
ηαηά ηδξ ζδνφζεςξ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ-Ο Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ εηπθήζζεηαζ πνμ 
ηδξ αιάεεζαξ ηςκ επζηεθανπχκ ημο ζηναημφ», Σν Βήκα, 8 Φεανμοανίμο 1955. 
554

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 42 - 53. 
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ακηζιάπμκηακ ημοξ ακηζαεκζγεθζημφξ. Ακ ηαζ ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ είπε 

ηαηαθένεζ ζε πμθφ ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια κα έπεζ επζηεθέζεζ ζδιακηζηυ 

ένβμ, δ έθθεζρδ ροπζηήξ εκυηδηαξ ημο πνμζςπζημφ πνμηάθεζε ηδκ άζηδζδ 

έκημκςκ πζέζεςκ απυ ιεβάθδ ιενίδα ημο χιαημξ βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ημο 

Τπμονβείμο. οζηάεδηε ιάθζζηα επζηνμπή, δ μπμία βκςιμδυηδζε οπέν ηδξ 

ηαηάνβδζήξ ημο Τπμονβείμο, πνμθαζζγυιεκδ μζημκμιζημφξ θυβμοξ. Σδκ 

ηνίζζιδ αοηή ζηζβιή μ Δθ. Βεκζγέθμξ απδφεοκε δφμ επζζημθέξ πνμξ ημκ 

Πνςεοπμονβυ Π. Σζαθδάνδ, μζ μπμίεξ ημκ επδνέαζακ ελαζηίαξ ηςκ 

επζπεζνδιάηςκ ημοξ ηαζ ηδξ ααεφηαηδξ εζθζηνίκεζαξ ημο πενζεπμιέκμο ημοξ555. 

Ο Πνςεοπμονβυξ Πακαβήξ Σζαθδάνδξ, αθμφ έθααε ηδκ επζζημθή, 

επζζηέθεδηε ημκ Τπμονβυ ηςκ Ναοηζηχκ η. Υαηγδηονζάημ ζημ ζπίηζ ημο ηαζ 

ζοκενβάζεδηε ιαγί ημο βζα ημ ακςηένς εέια. Ο Τπμονβυξ ημο έεεζε οπ‟ 

υρζκ ημ πναηηζηυ ηδξ Δπζηνμπήξ πμο απεθάκεδ βζα ημ πςνζζιυ ηδξ 

Αενμπμνίαξ ζηα δφμ Τπμονβεία, ακ ηαζ δεκ επνυηεζημ κα επζηεοπεεί 

μοζζαζηζηά ηάπμζα ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ημο πθμο. Ο 

Σζαθδάνδξ ηυκζζε ζημοξ εηπνμζχπμοξ ημο Σφπμο υηζ εα απακημφζε άιεζα 

ζηζξ επζζημθέξ ημο Δθ . Βεκζγέθμο ηαζ υηζ δ Κοαένκδζδ ήηακ δ ιυκδ ανιυδζα 

βζα κα ηνίκεζ ακ δ ηαηάνβδζδ ηδξ Αενμπμνίαξ εα επέθενε μζημκμιία ζημ 

ηνάημξ. Δπίζδξ, υηζ ήδδ είπε επζθμνηίζεζ ημκ Τπμονβυ ηςκ Ναοηζηχκ βζα ηδ 

ζφβηθδζδ ηδξ δεφηενδξ επζηνμπήξ απυ πνυζςπα πενζζζυηενμ ελεζδζηεοιέκα. 

Ο Πνςεοπμονβυξ ελέθναζε ηδκ άπμρδ κα ελεηαζεεί δ οπαβςβή ημο 

ζοκυθμο ηςκ αενμπμνζηχκ οπδνεζζχκ ζε έκα εη ηςκ δφμ πμθειζηχκ 

οπμονβείςκ οπυ εκζαία δζεφεοκζδ 556 . Έηζζ, ζοβηάθεζε ζηζξ 3 Γεηειανίμο 

1932 βζα δεφηενδ θμνά ηδκ επζηνμπή, δ μπμία ηάπεδηε λακά οπέν ηδξ 

δζάθοζδξ ημο Τπμονβείμο. Σεθζηά, μ Πνςεοπμονβυξ δεκ εζζάημοζε ημοξ 

πμθειίμοξ ηδξ ακελάνηδηδξ Αενμπμνίαξ. 

 

                                                
555

 Βθ. Πανάνηδια Β΄, ζημ μπμίμ βζα πνχηδ θμνά δδιμζζεφεηαζ ηαζ δ απάκηδζδ ημο ηυηε 
πνςεοπμονβμφ Πακαβή Σζαθδάνδ. Οζ επζζημθέξ ημο Δθ. Βεκζγέθμο ακαδδιμζζεφηδηακ απυ 
ημ πενζμδζηυ Ίθαξνο, «Αθζένςια: Πςξ εδδιζμονβήεδ δ Δθθδκζηή Αενμπμνία», η. 7, Άκμζλδ 
2000. 
556

 «Γη’ επηζηνιήο ηνπ πξνο ηνλ θ. Σζαιδάξελ ν θ. Βεληδέινο εθεξύρζε ππέξ ηνπ ππνπξγείνπ 
Αεξνπνξίαο. Οπδεκία νηθνλνκία πξνέξρεηαη εθ ηεο θαηαξγήζεσο. πλεζηήζε θαη άιιε 
επηηξνπή πξνο κειέηελ ηνπ δεηήκαηνο. Αη θξαηνύζαη εηο ηνπο θπβεξλεηηθνύο θύθινπο 
απόςεηο», Σν Βήκα, 26 Νμειανίμο 1932. 
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 ημ δζάζηδια αοηυ εηδυεδηακ δζάθμνα κμιμεεηζηά δζαηάβιαηα πμο 

ζπεηίγμκηακ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο κεμζφζηαημο πθμο. Έηζζ, 

ιε ημ Ν.Γ. ηδξ 6δξ Οηηςανίμο 1932, ηαηανβήεδηε δ εέζδ ημο Γζεοεοκημφ ηδξ 

Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ ιε ημ Ν.Γ. ηδξ 6δξ Ηακμοανίμο 1933 «Πενί 

ζοιπηφλεςξ ηςκ Αενμπμνζηχκ Γζμζηήζεςκ ηαζ Μμκάδςκ», μζ Γζμζηήζεζξ 

ζοιπηφπεδηακ ζε ιία ημζκή ιε ημκ ηίηθμ «Ακςηένα Γζμζηήζζξ Αενμπμνίαξ» ηαζ 

μζ Μμκάδεξ ζηδ ιδκανπία Σαημΐμο (ηδκ Α΄ ιδκανπία ηαζ ηδκ 2δ Δθεδνζηή 

ιδκανπία), ηδ ιδκανπία έδεξ (ηδκ Γ΄ ιδκανπία ηαζ ηδ Β΄ Αενμπμνζηή 

Βάζδ), ηδκ Αενμπμνζηή Βάζδ Φαθήνμο (ηδκ Α΄ Αενμπμνζηή Βάζδ ηαζ ηδκ 1δ 

Δθεδνζηή ιδκανπία), εκχ δ Β΄ ιδκανπία δζαηδνήεδηε ζε ηαηάζηαζδ 

εθεδνείαξ ιε ηδκ μκμιαζία ιδκανπία Λανίζδξ. Με ημ Ν.Γ. ηδξ 28δξ Ημοκίμο 

1933 μζ ιδκανπίεξ ιεημκμιάζηδηακ ζε Αενμπμνζηέξ Βάζεζξ ηαζ ζηζξ 14 

Νμειανίμο 1933 ηαηανβήεδηακ μζ Απμεήηεξ Τθζημφ πμο έδνεοακ ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ ηαζ ζοιπηφπεδηακ ζηδκ εθεδνζηή Αενμπμνζηή Βάζδ Μίηναξ.  

 

θΪλδαια. Ζ Πνιεκηθά Αεξνπνξέα ππό δηΪιπζε 

 

 ημ πθαίζζμ ηδξ πμθζηζηήξ αζηάεεζαξ πμο αημθμφεδζε ηαζ ιε αθμνιή 

ημ απμηοπδιέκμ ηίκδια ημο Πθαζηήνα ημ Μάνηζμ ημο 1933, δ ηοαένκδζδ ημο 

Π. Σζαθδάνδ ιε Τπμονβυ Αενμπμνίαξ ημκ Ηςάκκδ Ράθθδ, ακάβηαζε ζε 

παναίηδζδ πμθθμφξ αεκζγεθζημφξ αλζςιαηζημφξ ηζ ακάιεζα ημοξ αενμπυνμοξ 

ηαζ ζηεθέπδ ηδξ πμθήξ, πμο πνμένπμκηακ ηονίςξ απυ ηζξ Παναβςβζηέξ 

πμθέξ Δοεθπίδςκ ηαζ Γμηίιςκ. Ζ πμθζηζηή ηνίζδ ημνοθχεδηε ιε ηδκ 

απυπεζνα δμθμθμκίαξ ηαηά ημο Βεκζγέθμο ηδκ 6δ Ημοκίμο ημο 1933. 

 

 Ο ακηζπμθζηεουιεκμξ Σφπμξ λεηίκδζε ιία πμθφ έκημκδ ηαζ ζοζηδιαηζηή 

ηνζηζηή ηαηά ημο ένβμο ηδξ Κοαένκδζδξ Σζαθδάνδ, εζηζάγμκηαξ ανπζηά ζηδκ 

απμζφκεεζδ ημο χιαημξ ηδξ Αενμπμνίαξ, ηάης απυ ηδ δζεφεοκζδ ημο Η. 

Ράθθδ ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο. Έβζκε ιζα ζοκμπηζηή ακαθμνά βζα ηδκ 

ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία δ ηοαένκδζδ Βεκζγέθμο πανέθααε ημ πθμ ηαζ 

οπεναιφκεδηε ηδξ εκμπμίδζδξ ηδξ Αενμπμνίαξ. Ακαβκχνζζε υηζ έβζκακ 

ηάπμζεξ αδζηίεξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ζοβπχκεοζδξ ηςκ δφμ Αενμπμνζχκ 

(ηναημφ ηαζ Ναοηζημφ), ζδζαίηενα βζα ημ εέια ηδξ επεηδνίδαξ υπςξ ζοκέαδ 
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ηαζ ζε άθθα ηνάηδ πμο επζπείνδζακ κα εκμπμζήζμοκ ηζξ λεπςνζζηέξ οπδνεζίεξ 

ηδξ Αενμπμνίαξ, αθθά ήηακ εέια πνυκμο κα οπάνλεζ ηαηακυδζδ ηδξ 

ακαβηαζυηδηαξ ημο ιέηνμο απυ υζμοξ αδζηήεδηακ. ηδ ζοκέπεζα επζηέεδηε 

άιεζα ζημκ οπμζηνάηδβμ Αδαιίδδ, ηαηδβμνχκηαξ ημκ βζα ηδκ πνμιήεεζα 

άπνδζημο οθζημφ, ημ μπμίμ ζάπζγε ζηζξ απμεήηεξ ημο υνπμο ζηδ Μίηνα. 

Δπίζδξ, υηζ δ ζοκμπή ημο χιαημξ ηαζ δ πεζεανπία ηαηανναηχεδηακ ελαζηίαξ 

ημο Πνςηυημθθμο πμο οπέβναρακ αλζςιαηζημί ηαζ οπαλζςιαηζημί ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ηοαενκδηζηήξ ιεηααμθήξ. Θεςνμφζε υηζ ημ πνμζςπζηυ 

παναζφνεδηε απυ ηδ δζαηφπςζδ ημο Πνςημηυθθμο, πμο είπε ηδ ιμνθή 

εοπμθμβίμο, ημ πενζεπυιεκμ ημο μπμίμο ζηδ ζοκέπεζα αθθάπεδηε, 

πνμηαθχκηαξ ηδκ απμζηνμθή ηςκ αλζςιαηζηχκ πνμξ ημοξ ακςηένμοξ ημοξ. 

Απεζθήεδηε δε δ φπανλδ ημο ίδζμο ημο χιαημξ, αθθά δ ηαηάζηαζδ 

ακηζιεηςπίζηδηε απμηεθεζιαηζηά απυ ιία δεηάδα επίθεηηςκ ακχηενςκ 

αλζςιαηζηχκ πνμενπμιέκςκ απυ ηζξ ηναηζςηζηέξ πμθέξ557. Οζ αλζςιαηζημί 

πμο ακηζιεηχπζζακ ημ γήηδια ηδξ ακηζπεζεανπζηήξ ηίκδζδξ, ζημ ηίκδια ημο 

Πθαζηήνα ανέεδηακ κα ηαηέπμοκ ηζξ ηονζυηενεξ εέζεζξ ηδξ ζενανπίαξ ηδξ 

Αενμπμνίαξ. Σμ απμηέθεζια ήηακ κα απμηαπεμφκ υθμζ υζμζ αλζςιαηζημί ηςκ 

Παναβςβζηχκ πμθχκ είπακ ακηζηαπεεί ζημ ακηζπεζεανπζηυ πνςηυημθθμ ημο 

Μαΐμο ημο 1932, δ πθεζμρδθία ηςκ μπμίςκ είπακ εηπαζδεοηεί ζε αενμπμνζηέξ 

πμθέξ ημο ελςηενζημφ. Οζ θζβυηενμζ ηςκ δέηα ηαηςηένςκ αλζςιαηζηχκ ηςκ 

πμθχκ Δοεθπίδςκ ηαζ Γμηίιςκ πμο πανέιεζκακ εκ εκενβεία, ηέεδηακ ζηδ 

δζάεεζδ ημο Τπμονβείμο ιε ηδκ απεζθή ηδξ απμιάηνοκζή ημοξ, ζφιθςκα ιε 

ημ κμιμζπέδζμ ηδξ αοηεπαββέθημο απμζηναηείαξ 558 . οβηεηνζιέκα, 

παναπέιθεδηακ ζηα ακαηνζηζηά ζοιαμφθζα 17 ακχηενμζ αλζςιαηζημί, εη ηςκ 

μπμίςκ 13 ιε ημ ενχηδια ηδξ απμηάλεςξ ή ανβίαξ ηαζ 4 ιε ημ ενχηδια ηδξ 

ανβίαξ δζά απμθφζεςξ. Σεθζηά, απυ αοημφξ απμηάπεδηακ 10, ηζιςνήεδηακ ιε 

ανβία 4 ηαζ απαθθάπεδηακ ιυκμ 3. Απυ ημοξ 24 ακχηενμοξ αλζςιαηζημφξ πμο 

                                                
557

 ηδκ ακαζοβηνμηδεείζα Κοαένκδζδ Βεκζγέθμο επζηνάηδζε ημ πκεφια ηδξ επζείηεζαξ ηαζ μ 
οπμζηνάηδβμξ Αδαιίδδξ ηζιςνήεδηε ιε μθζβυιδκδ ανβία ηαζ μ ζιήκανπμξ Ρέππαξ ιε 
ελάιδκμ ανβία δζά απμθφζεςξ, ιεηά απυ ηδκ απυθαζδ δφμ Ακαηνζηζηχκ οιαμοθίςκ ηαζ ηδκ 
επζηφνςζή ημοξ απυ ημ οιαμφθζμ ηδξ Δπζηναηείαξ. 
558

 «Αζ πνμζπάεεζαζ ηδξ ηοαενκήζεςξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ υπςξ ηδκ ακαδζμνβακχζμοκ 
πθήνςξ. –πμο μζ πνμιδεεοηαί ημο απνήζημο αενμπμνζημφ οθζημφ οπμβνάθμοκ 
πνςηυημθθμκ ηαηά ηςκ εκηίιςκ ηαζ ζηακχκ αενμπυνςκ. –Ζ επζείηεζα απέκακηζ ηςκ ηδξ 
ηοαενκήζεςξ Βεκζγέθμο. – Σμ «ηίκδια» ηδξ 6

δξ
 Μανηίμο. –Ζ ελυκηςζζξ ηςκ ανίζηςκ 

αλζςιαηζηχκ», 12 Οηηςανίμο 1933 ηαζ «Πενί εζπάηδξ πνμδμζίαξ», Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 19 
Οηηςανίμο 1933 
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είπακ απμιείκεζ ζηδκ Αενμπμνία, 5 ήηακ απυθμζημζ ηδξ πμθήξ Δοεθπίδςκ, 

εκχ μζ οπυθμζπμζ 19 δεκ θμίηδζακ ζε ηάπμζα Παναβςβζηή πμθή559. 

 

 Πνμξ ημ ηέθμξ Οηηςανίμο 1933, μθμηθδνχεδηακ μζ ακαηνίζεζξ απυ ημκ 

ακηζπθμίανπμ Ηςακκίδδ, βζα ηδκ πνμιήεεζα ηςκ αενμπθάκςκ Morane ηαζ 

Potez ηαζ βζα άθθα ηαηαββεθεέκηα ζηάκδαθα ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ, 

ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ δζαηοαένκδζδξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ. Ο 

δζεκενβήζαξ ηζξ ακαηνίζεζξ απμθάκεδηε υηζ πνάβιαηζ δζαθαίκμκηακ ηέημζα 

ζημζπεία, ζδζαίηενα βζα ηδκ αβμνά ηςκ αενμπθάκςκ «Potez 25» ηαζ «Morane 

230», ηςκ αθελζπηχηςκ ηφπμο «Ονξ» η.ά.560 φιθςκα ιε ημ πυνζζια, μ ηέςξ 

Τπμονβυξ η. Εάκκαξ ηαζ μζ ηεπκζημί ζφιαμοθμζ ημο Τπμονβείμο, πανά ηδκ 

ακηίεεηδ βκςιμδυηδζδ ηςκ πνχηςκ επζηνμπχκ, ιεηαπεζνίζεδηακ ιέζα πμο 

δε ζοιαάδζγακ ιε ηδ κυιζιδ μδυ βζα ηδκ πνμιήεεζά ημοξ. Δπίζδξ, 

δδιμζζμβναθζηέξ πθδνμθμνίεξ ακέθενακ υηζ μζ ακχηενμζ αλζςιαηζημί ηδξ 

Αενμπμνίαξ πμο παναπέιθεδηακ εκχπζμκ ημο εζζαββεθέα, πνμηεζιέκμο κα 

πεηφπμοκ ηδκ αβμνά ηαζ ηδκ παναθααή ηςκ οπυρδ οθζηχκ ηαζ αενμπθάκςκ, 

πθαζημβνάθδζακ επίζδια έββναθα ηαζ ηδθεβναθήιαηα. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ 

θεζημφνβδζακ ηαζ βζα ηδκ πνμιήεεζα ηδξ αεκγίκδξ, ηςκ αθελζπηχηςκ «Ονξ» 

ηαζ πμθθχκ ακηαθθαηηζηχκ βζα ηα αενμπθάκα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζμζηδηζηή 

δζημβναθία ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ βζα ηδκ πνμιήεεζα ηςκ Potez 25 

ακέθενε υηζ πανά ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ πμο έβζκακ, ελαημθμοεμφζακ κα 

εβηοιμκμφκ ηζκδφκμοξ ζπεηζηά ιε ηδκ αζθάθεζα ηςκ πηήζεςκ. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ ημ Τπμονβείμ πνυηεζκε ηδ δίςλδ ηςκ οπεοεφκςκ δζυηζ ελαπάηδζακ ημ 

οιαμφθζμ ημο Αένμξ, δζααεααζχκμκηαξ υηζ ηα αενμπθάκα αοηά ανίζημκηακ 

                                                
559

 «Ζ επζδνμιή ημο δεζημφ νοειμφ εζξ ηδκ Αενμπμνίακ ηαζ ημ Ναοηζηυκ», Γεκνθξαηηθόο 
Αγώλ, 25 Οηηςανίμο 1933. 
560

 Σμ πυνζζια πμο δζααζαάζεδηε ζηδκ ανιυδζα εζζαββεθία πανέπειπε ημκ πνχδκ Γεκζηυ 
Γζεοεοκηή ηςκ Σεπκζηχκ Τπδνεζζχκ ημο Τ.Α. Βζηάθδ, ημκ Δπζεεςνδηή ηςκ Οζημκμιζηχκ 
Τπδνεζζχκ Ηαηνίδδ, ημκ Γζεοεοκηή ημο Οζημκμιζημφ Κονζαημφ, ημκ ηέςξ Τπμδζεοεοκηή ηδξ 
Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ Απμζηυθμο, ημκ ηέςξ Γζεοεοκηή ημο Α΄ Δπζηεθζημφ Γναθείμο 
Ακηζζιήκανπμ Γδιάηδ ηαζ ημκ Γζεοεοκηή ημο Γ΄ Δπζηεθζημφ Γναθείμο Ακηζζιήκανπμ 
Βαζηανδή

560
. Με ζδζαίηενα εβηςιζαζηζηά ζπυθζα, δ εθδιενίδα «Δθθδκζηυκ Μέθθμκ» 

οπμδέπηδηε ηδκ απυθαζδ ηδξ εζζαββεθίαξ: «… ν αγώλ ηνπ δηεπζπληνύ ηνπ «Διιεληθνύ 
Μέιινληνο» θ. Ν. Π. Δπζηξαηίνπ θαηά ηεο θιίθαο ηνπ πεξηβόεηνπ Εάλλα, απνδίδεη ζήκεξνλ 
ηνπο θαξπνύο ηνπ, αιιά θαη βξαβεύεηαη θαηά ηνλ παλεγπξηθώηεξνλ ηξόπνλ. Ζ δηεμαρζείζα 
αλάθξηζηο, ηεο νπνίαο ην πόξηζκα δηεβηβάζζε ρζεο εηο ηελ εηζαγγειίαλ, δηεπίζησζε θαη 
απεθάιπςελ εηο όιαο ησλ ηαο ιεπηνκέξεηαο, όια ηα αίζρε ηεο ππνπξγίαο Εάλλα, νιόθιεξνλ ην 
όξγηνλ ηεο «θιίθαο», ε νπνία εθσδίαζελ εγθιεκαηηθώηαηα ηελ Υώξαλ κε άρξεζηα αεξνπιάλα, 
δηά λα ελζπιαθώζε εθαηνκκύξηα…». «Σμ υνβζμκ Εάκκα. Έκαξ θασηυξ ενίαιαμξ», Διιεληθόλ 
Μέιινλ, 22 Οηηςανίμο 1933. 



283 
 

ήδδ ζε πνήζδ ιε ημοξ ηζκδηήνεξ Hispano Suiza ηαζ υηζ δ Γαθθζηή Αενμπμνία 

είπε παναββείθεζ 800, ζημζπείμ ημ μπμίμ μζ ανιυδζμζ απμδέπηδηακ πςνίξ 

έθεβπμ. Δπζπθέμκ, βζαηί ηαηάνηζζακ ζφιααζδ ιε ημκ ηαηαζηεοαζηζηυ μίημ 

Potez, ζηδκ μπμία βνάθηδηακ δζαθμνεηζηέξ επζδυζεζξ ημο αενμπθάκμο απυ 

αοηέξ πμο πενζέβναθε ημ επίζδιμ ηεπκζηυ εβπεζνίδζμ. Δπίζδξ, βζαηί ακέεεζακ 

ζημ βναθείμ Βενζηάξ ημκ έθεβπμ παναημθμφεδζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ 

παναθααήξ ημοξ ηαζ δεκ επέηνερακ ζηδκ επζηνμπή παναθααήξ ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ κα δζεκενβήζεζ μθμηθδνςιέκμ έθεβπυ ημοξ, πανά ιυκμ ηδκ 

πμζμηζηή ημοξ παναθααή, πανά ηδκ ακηίεεηδ μιυθςκδ εέζδ ηςκ εηεί 

ανιμδίςκ. Δπζπνυζεεηα, υηζ γδιίςζακ ημ δδιυζζμ ιε 1.160.400 βαθθζηά 

θνάβηα, ηαεχξ πνμιδεεφηδηακ ηα αενμπθάκα ζε ορδθυηενδ ηζιή απυ ηδκ 

πνμζθενεείζα ζημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ημ 1927 (ορδθυηενδ ηαηά 48.350 

έηαζημ). Οιμίςξ, βζαηί απμδείπεδηακ αηαηάθθδθα βζα ημκ ζημπυ ηδξ 

πνμιήεεζά ημοξ ηαζ επμιέκςξ γδιίςζακ ημ δδιυζζμ ιε ημ ζφκμθμ ημο πμζμφ 

ηδξ αβμνάξ ημοξ. Αηυιδ, βζαηί πανααίαζακ ημ δζάηαβια πενί ημο ηνυπμο 

πνμιήεεζαξ, χζηε κα ηενδίζμοκ πνυκμ ηαζ κα οπμβναθεί δ ζφιααζδ πνμημφ 

βίκεζ ακηζθδπηυ ημ ιεβαθφηενμ ηυζημξ ηδξ πνμιήεεζαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

πανεθεμφζα πνμζθμνά. Σέθμξ, βζαηί ελαζηίαξ ηδξ ημπμεέηδζδξ ηςκ ακςηένς 

ηζκδηήνςκ, γδιίςζακ ημ δδιυζζμ ιε δαπάκεξ βζα ηδκ επζζηεοή ηςκ ζοκεπχξ 

πανμοζζαγυιεκςκ αθααχκ ηαζ ελέεεηακ ζε ηίκδοκμ ηζξ γςέξ ηςκ ζπηαιέκςκ. 

 

 ζμκ αθμνά ηδκ πνμιήεεζα ηςκ 18 αενμπθάκςκ Morane 230, 

πνμηείκμκηακ δ πμζκζηή δίςλδ ηςκ οπεοεφκςκ, βζαηί μ εκ θυβς ηφπμξ 

αενμπθάκμο είπε απμννζθεεί απυ δφμ επζηνμπέξ. Ζ πνχηδ πμθοιεθήξ 

ηεπκζηή επζηνμπή ακ ηαζ ηαηήνηζζε ημοξ υνμοξ πμο έπνεπε κα πθδνμφκ ηα 

αενμπθάκα, μ δζεοεοκηήξ ηςκ ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ ημο Τπμονβείμο ηαηυπζκ 

εκημθήξ ημο η. Εάκκα, ηαηήνηζζε υνμοξ ηέημζμοξ χζηε ηα Morane 230 κα 

ιπμνμφκ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ δζαβςκζζιυ. Δπζπθέμκ, μ ζοβηνζηζηυξ πίκαηαξ 

ηςκ αενμπθάκςκ πενζείπε ακαηνίαεζεξ βζα ηα Morane, ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά 

δδθαδή πμο δεκ πενζβνάθμκηακ ζημ εβηεηνζιέκμ εβπεζνίδζμ ημο Τπμονβείμο 

Αενμπμνίαξ ηδξ Γαθθίαξ υζμκ αθμνά ημ αάνμξ ηαζ ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ηαζ ζημ 

ζοκηεθεζηή αζθαθείαξ, πανμοζζάγμκηάξ ηα ςξ ηα αζθαθέζηενα απυ υζμοξ 

ηφπμοξ αενμπθάκςκ πήνακ ιένμξ ζημ δζαβςκζζιυ, ιε ζημπυ κα 

ελαπαηήζμοκ ημ οιαμφθζμ ημο Αένμξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μ Πνυεδνμξ ημο 
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οιαμοθίμο πνμζέααθε ηα ζημζπεία ημο πίκαηα, αοηυξ ηεθζηά έβζκε απμδεηηυξ. 

Δπίζδξ, ηαηδβμνμφκηακ υηζ απέαθεπακ ιυκμ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ 

πνμζςπζηχκ ημοξ ζοιθενυκηςκ ηαζ δεκ πνμέαδζακ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ 

εκένβεζεξ ιεηά ηζξ ηαηαββεθίεξ ημο πνμέδνμο πενί πθαζηυηδηαξ ηςκ 

εββνάθςκ. Δπζπθέμκ, βζαηί μ οθοπμονβυξ βζα κα απμθφβεζ ηδκ εζζαβςβή ηδξ 

εκ θυβς πνμιήεεζαξ ζηδκ Κεκηνζηή Δπζηνμπή Πνμιδεεζχκ ηαζ βζα κα 

επζζπεφζεζ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ, πθαζημβνάθδζε ηδκ διενμιδκία 

ηδξ δζαηαβήξ ημο. Οιμίςξ, βζαηί ακέεεζε ζημ βναθείμ Βενζηάξ ηδκ παναθααή 

ηςκ αενμπθάκςκ ηαζ ηδκ επμπηεία ηςκ δμηζιχκ ζε αλζςιαηζηυ ιδ ηεπκζηχξ 

επανηή, εκχ πανάθθδθα δεκ ημο πανείπακ ηα απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδκ 

εηηέθεζδ ημο ένβμο ημο, πανά ιυκμ θίβεξ διένεξ πνζκ απυ ηδκ διένα πμο 

ζφιθςκα ιε ηδ ζφιααζδ εα μθμηθδνςκυηακ μζ δμηζιέξ ημο αενμπθάκμο, 

χζηε κα ιδκ είκαζ δοκαηή δ επζαμθή πμζκζηχκ νδηνχκ ζημ ενβμζηάζζμ θυβς 

ηαεοζηενήζεςκ ζηζξ παναδυζεζξ ημοξ. Δπζπνυζεεηα, βζαηί δεκ ιπμνμφζακ κα 

αλζμπμζδεμφκ πθήνςξ επζπεζνδζζαηά, ηαεχξ μζ ακαβναθυιεκεξ ζηδ ζφιααζδ 

επζδυζεζξ δεκ ηαοηίγμκηακ ιε ημ επίζδιμ εβπεζνίδζμ ημο Τπμονβείμο Αένμξ ηδξ 

Γαθθίαξ. ημ δδιμζίεοια ημκίγεηαζ υηζ μζ ακςηένς οπμεέζεζξ εεςνήεδηακ 

απυ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ αλζςιαηζηχκ ηδξ αενμπμνίαξ ςξ ζηακδαθχδεζξ ηαζ 

οπήνλακ δ αζηία ηδξ οπμβναθήξ ημο βκςζημφ πνμξ ημκ ζηναηδβυ Αδαιίδδ 

πνςηυημθθμ, ιε ημ μπμίμ ακέεεηακ ζημκ ζηναηδβυ κα ελοβζάκεζ ημ 

Αενμπμνζηυ χια561.  

 

 Μεηά ηζξ ακςηένς ηαηαββεθίεξ ηαζ ηδ δδιμζίεοζδ ημο 

«ζηδκμεεηδιέκμο» -ηαηά ηζξ ακηζπμθζηεουιεκεξ εθδιενίδεξ- πμνίζιαημξ ημο 

ακηζπθμίανπμο Ηςακκίδδ, λεηίκδζακ δδιμζζμβναθζηή επίεεζδ ηαηά ημο 

Τπμονβμφ ηδξ Αενμπμνίαξ, ημο ακηζπθμζάνπμο Ηςακκίδδ ηαζ ηςκ αλζςιαηζηχκ 

ηδξ Αενμπμνίαξ πμο είπακ ηαηαββείθεζ ηα ζηάκδαθα ημο Τπμονβείμο ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηςκ Αδαιίδδ, Ρέππα, Απμζημθυπμοθμ, Φαθημκάηδ, Γεςνβίμο, 

Οζημκυιμο η.ά. Ζ πμθειζηή ηδξ εθδιενίδαξ «Γδιμηναηζηυξ Αβχκ», άνπζζε 

εκακηίμκ ημοξ ιε ζδζαίηενα μλείξ εηθνάζεζξ, ηαηδβμνχκηαξ ημοξ ςξ 

δμζίθμβμοξ, πθαζημβνάθμοξ, εηαζαζηέξ, ηαηαπναζηέξ δδιμζίμο πνήιαημξ, 

θζπμηάηηεξ, απυθειμοξ ηαζ αβνάιιαημοξ, ακίηακμοξ άπνδζημοξ ηαζ 

                                                
561

 «Πθήνδξ απμηάθορζξ εκυξ ηενάζηζμο αεκζγεθζημφ ζηακδάθμο. Ζ πνμιήεεζα άπνδζηςκ 
αενμπθάκςκ. Πμζκζηή δίςλζξ ηςκ οπεοεφκςκ», Βξαδπλή, 21 Οηηςανίμο 1933. 
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επζγήιζμοξ βζα ηδκ αενμπμνία η.ά.562 Δπζπθέμκ υηζ μζ ακχηενμζ αλζςιαηζημί 

είπακ ηαηαθάαεζ ηζξ ηαίνζεξ εέζεζξ ημο Τπμονβείμο, παναβηςκίγμκηαξ ηαζ 

δζχημκηαξ απυ ημ χια ηδξ Αενμπμνίαξ ακχηενμφξ ημοξ. ηζ ζοκδεζπκμφζακ 

ηαζ ζοκδζαζηέδαγακ ιε δζάθμνμοξ ακηζπνμζχπμοξ ηαζ βκςζημφξ ημιιαηζημφξ 

θίθμοξ ημο Τπμονβμφ, θίθμοξ ημο Γζηαίμο ηαζ ημο Πμθοπνμκυπμοθμο 563 , 

εκδζαθενυιεκμζ κα ανμοκ πνήιαηα βζα κα αβμνάζμοκ κέα αενμπθάκα, εκχ 

δεκ ιπμνμφζακ κα ζοκηδνήζμοκ ηα οθζζηάιεκα. ημ ιεηαλφ μζ Μμκάδεξ ηαζ μζ 

Τπδνεζίεξ ηδξ Αενμπμνίαξ ήηακ οπυ δζμζηδηζηή ηαζ μοζζαζηζηή δζάθοζδ564. 

 

 Χξ ημνςκίδα ηςκ ζηακδάθςκ ζηα μπμία εκεπθάηδ μ πνχδκ οπμονβυξ 

ηδξ Αενμπμνίαξ, ήηακ δ ρήθζζδ ημο άνενμο 9 ημο κυιμο 5163 ηδξ 15δξ 

Ημοθίμο 1931565, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ, μ Εάκκαξ αικδζηεφμκηακ βζα υθεξ ηζξ 

αηαζεαθίεξ ηαζ ηζξ πνμιήεεζεξ πμο είπε έςξ ηυηε δζεκενβήζεζ. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ, μ Η. Ράθθδξ ηαηέεεζε ζηδ Βμοθή ζπέδζμ κυιμο πενί ηαηανβήζεςξ ηδξ 

αικδζηεοηζηήξ παναβνάθμο ημο άνενμο 9 ημο κυιμο 5163566. 

 

 Ο ζοκηαβιαηάνπδξ εκ απμζηναηεία Γδιήηνζμξ Απμζηυθμο ηδκ επμιέκδ 

δδιμζίεοζε επζζημθή ημο, δ μπμία απεοεφκμκηακ ζημκ Τπμονβυ Αενμπμνίαξ 

Η. Ράθθδ, ζηδκ μπμία ακηέηνμοε ηζξ ηαηδβμνίεξ ηαηά ημο Εάκκα ηαζ 

ηαηδβμνμφζε ημοξ Αδαιίδδ ηαζ Ρέππα, υηζ πνμιήεεοζακ ηδκ εθθδκζηή 

αενμπμνία ημ 1920 ιε άπνδζηα αενμπθάκα ηαζ οθζηά, επζδεζηκφμκηαξ πθήνδ 

έθθεζρδ πνυκμζαξ, πνμηαθχκηαξ ζδζαίηενδ αθάαδ ζημ εθθδκζηυ δδιυζζμ. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ιεηά ηδ ιήκοζδ πμο οπέααθθε μ Γ. Ρέππαξ ηθήεδηε ςξ 

ιάνηοναξ βζα ημ εέια ηςκ πνμιδεεζχκ βζα ηα ακςηένς αενμπθάκα. Μεηά ημ 

                                                
562

 Βθ. Πανάνηδια Γ‟. 
563

 Καηδβμνήεδηακ βζα ηδκ απυπεζνα δμθμθμκίαξ ηαηά ημο Δθεοεενίμο Βεκζγέθμο, ζηδκ 
Λεςθυνμ Κδθζζίαξ, ημκ Ημφκζμ ημο 1933. 
564

 «Κάης ηα πένζα! Ηδμφ πμζμζ ζοημθάκηαζ δζμζημφκ ζήιενμκ ηδκ αενμπμνίακ ιαξ, άκενςπμζ 
οπυδζημζ απυ εηχκ εκχπζμκ ηδξ πμζκζηήξ δζηαζμζφκδξ. Άκενςπμζ μπαδμί ημο η. Μπμζίκδ. 
Καηαββείθαηε εζξ ημκ εζζαββεθέα εάκ ημθιάηε», Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 25 Οηηςανίμο 1933. 
565

 «Αη από ηεο ζπζηάζεσο ηνπ ππνπξγείνπ Αεξνπνξίαο, κέρξη ηεο ζέζεσο εηο εθαξκνγήλ ηνπ 
Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ηεο 12

εο
 επηεκβξίνπ 1930 πεξί ηξόπνπ ελεξγείαο πξνκεζεηώλ θηι. 

ηεο αεξνπνξηθήο ππεξεζίαο γελόκελαη πξνκήζεηαη, βάζεη εμαηξέζεσλ ηνπ λόκνπ .Η.Β. θαηόπηλ 
απνθάζεσο ηνπ ππνπξγνύ Αεξνπνξίαο, ζηεξηδόκελαη επί γλσκνδνηήζεσο ηνπ πκβνπιίνπ 
Αεξνπνξίαο άλεπ κεζνιαβήζεσο ησλ επηηξνπώλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. Γηαηάγκαηνο ηεο 6

εο
 

Ννεκβξίνπ 1925 «πεξί θαηαξγήζεσο ππεξεζίαο θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ», ζεσξνύληαη 
λόκηκνη».  
566

 «Νέμκ ζηάκδαθμκ ημο η. Εάκκα. Γζά αεκζγεθζημφ κυιμο είπε θνμκηίζεζ κ‟ αικδζηεοεή δζά 
ηαξ ηαηαπνήζεζξ ημο! Ο ζηακδαθχδδξ κυιμξ εα ηαηανβδεή ήδδ», Διιεληθόλ Μέιινλ, 26 
Οηηςανίμο 1933. 
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πέναξ ηδξ πνμακαηνζηζηήξ ελέηαζήξ ημο μ Απμζηυθμο ακέθενε υηζ δεκ ήηακ 

απμδεηηυ ααειμθυνμζ πμο ζημ πανεθευκ είπακ ηαηδβμνδεεί υηζ έθενακ 

αανφηαηεξ εοεφκεξ βζα ηδκ πνμιήεεζα αενμπθάκςκ ηαζ ακηαθθαηηζηχκ, 

άπνδζηςκ, κα οπμαάθθμοκ ιδκφζεζξ ιε ηαηυαμοθδ πνυεεζδ εκακηίςκ 

ζοκαδέθθςκ ημοξ, μζ μπμίμζ ηαηά βεκζηή μιμθμβία ήηακ άνζζημζ επαββεθιαηζηά 

ζηδκ εζνήκδ ηαζ ζημκ πυθειμ ηαζ έκηζιμζ. Μάθζζηα, ελαζηίαξ ηδξ 

αηαηαθθδθυηδηαξ ημοξ, ηα εκ θυβς αενμπθάκα ηαζ οθζηά δε 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ Μζηναζζαηζηήξ Δηζηναηείαξ, ακ ηαζ 

αβμνάζεδηακ βζα κα ζοκδνάιμοκ ζηδ δζελαβςβή ημο αβχκα, ημκίγμκηαξ υηζ δ 

έθθεζρδ ημοξ πνμηάθεζε ιεβάθδ αθάαδ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ελεδυεδζακ απαθθαηηζηά αμοθεφιαηα 

ελαζηίαξ έθθεζρδξ επανηχκ ζημζπείςκ δυθμο απυ ιένμοξ ημοξ, αοηά ήηακ 

ζοκηνζπηζηά βζα ηδκ οπυζηαζή ημοξ ζημ ζηνάηεοια. Μάθζζηα, επέζηδζε ηδκ 

πνμζμπή ζημκ ανιυδζμ Τπμονβυ ηδξ Αενμπμνίαξ, υπςξ κα ιενζικήζεζ πςνίξ 

πνμκμηνζαή βζα ηδκ άιεζδ απμιάηνοκζδ ημοξ απυ ηζξ ακχηαηεξ Γζμζηήζεζξ. 

Καηά ημκ επζζημθμβνάθμ, δ ηεθεοηαία ακαδζμνβάκςζδ πναβιαημπμζήεδηε ιε 

ζημπυ κα ακαηεεεί δ δζμίηδζδ ημοξ ζημοξ εκ θυβς αλζςιαηζημφξ. 

Δπζπνυζεεηα, ηυκζζε υηζ έπνεπε κα ημοξ αθαζνεεμφκ μζ ακχηαημζ ααειμί πμο 

ηαηείπακ ζηδκ ζενανπία, χζηε ηα ζοκηνζπηζηά εκακηίμκ ημοξ αμοθεφιαηα πμο 

δδιμζζεφηδηακ ζημκ Σφπμ, κα ιδκ επδνεάζμοκ ημ βυδηνμ ημο ζοκυθμο ηςκ 

αλζςιαηζηχκ ηδξ Αενμπμνίαξ. Σαοηυπνμκα, ιζα ηέημζα εκένβεζα εα απέηνεπε 

ηα ζηεθέπδ απυ ημ κα επακαθάαμοκ ακάθμβεξ εκένβεζεξ ζημ ιέθθμκ πμο εα 

έαθαπηακ υπζ ιυκμ ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ αθθά ηαζ ηδκ εεκζηή πνμζπάεεζα, 

υπςξ αοηή ηδξ Μζηναζζαηζηήξ Δηζηναηείαξ. ηδ ζοκέπεζα, απεοεοκυιεκμξ 

ζημκ ανιυδζμ Τπμονβυ, ημκ πνμέηνεπε κα θάαεζ ηα δέμκηα δζμζηδηζηά ιέηνα 

ηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ δδιμζίεοζε απμζπάζιαηα απυ ηα ζπεηζηά αμοθεφιαηα 

απυ ηα μπμία πνμέηοπηακ πμθφ αανζά αδζηήιαηα βζα ημοξ δφμ ακςηένς 

αλζςιαηζημφξ. Δζδζηυηενα, υηζ ημ οιαμφθζμ ηςκ Πθδιιεθεζμδζηχκ ηδξ Αεήκαξ 

απμθάκεδηε υηζ μ Αδαιίδδξ ιε ημκ Ρέππα, ηαηά ηδκ αβμνά αενμπθάκςκ ηαζ 

αενμπμνζημφ οθζημφ ημ 1920 ζηδ Γαθθία, έαθαρακ ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ, 

πνμιδεεφηδηακ πεπαθαζςιέκμ ηαζ εκ ιένεζ άπνδζημ οθζηυ. Σα αενμπθάκα 

ηνίεδηακ αηαηάθθδθα ηαζ υηζ ηαηά ηδ δζελαπεείζα ακάηνζζδ δ δζημβναθία 

πάεδηε. Δπζπνυζεεηα, πανέεεζε επίζδια ζημζπεία ιε ζημπυ κα απμδείλεζ ηδ 

γδιζά ηαζ ίζςξ ηδ ζοκηνζαή ηδξ εεκζηήξ πνμζπάεεζαξ ζηδ Μζηνά Αζία, πμο 
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πνμηθήεδηε απυ ηζξ παναπάκς εκένβεζεξ, ελαζηίαξ ηδξ πμθφ ζδιακηζηήξ 

ζοιαμθήξ ηδξ Αενμπμνίαξ ζηζξ εζδζηέξ ζοκεήηεξ ημο αβχκα. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, υηζ μζ Αδαιίδδξ ηαζ Ρέππαξ πνμιήεεοζακ αοημαμφθςξ ηδκ 

Αενμπμνία ιε ακηαθθαηηζηυ αενμπμνζηυ οθζηυ βζα ηα αενμπθάκα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηακ ηυηε απυ ηδκ Αενμπμνία ηναημφ ηαζ αβμνάζεδηακ 12 

αενμπθάκα άθιζμκ, 15 Νζμφπμνη, 12 Κμκηνυκ ηαζ ηάπμζα ηφπμο Μπνεβηέ, 

ιδ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ νδηή εκημθή πμο είπακ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ 

ηυηε πζζηχζεςκ. Σμ οθζηυ αοηυ ανέεδηε «…ή ΣΔΛΔΙΧ ΑΥΡΗΣΟΝ θαη δελ 

ερξεζηκνπνηήζε θαηά ηνλ πνιεκηθόλ αγώλα, ή ΠΔΠΑΛΑΙΧΜΔΝΟΝ θαη έρνλ 

αλάγθελ επηζθεπώλ, ίλα ρξεζηκνπνηεζή αθνινύζσο κε ζνβαξώο κεησκέλελ 

ηελ απόδνζηλ, θαη κε πξνθαλή θίλδπλνλ ηεο πεξηζζόηεξνλ πνιπηίκνπ εηο 

ηνηαύηαο ζηηγκάο δσήο ησλ αεξνπόξσλ καο, σο απεδείρζε θαη εηο ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Ούησ, εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ αεξνπιάλσλ, ηα κελ 

«ΑΛΜΟΝ» θαηεζηξάθεζαλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαζόινπ, θαηόπηλ 

νκνθώλνπ απνθάζεσο ελλεακεινύο εμ αεξνπόξσλ επηηξνπήο, εο 

πξνήδξεπελ ν λπλ επηηειάξρεο θ. Απνζηνιόπνπινο.  

 

 Σν πξαθηηθόλ ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ζπλεηάγε ελ Μίθξα 

Θεζζαινλίθεο ηελ 15ελ Ηνπλίνπ 1926, ππνγξαθέλ παξά ησλ 9 κειώλ ηεο 

επηηξνπήο θαη ππεβιήζε εηο ηελ δηεύζπλζηλ αεξνπνξίαο ηνπ ππνπξγείνπ 

ηξαηησηηθώλ.  

 

 Ηδνύ, ηη ζρεηηθώο επί ιέμεη αλαθέξεη ην πξαθηηθόλ ηνύην: «…ηαύηα –ηα 

αεξνπιάλα- 12 ηνλ αξηζκόλ, επξίζθνληαη ιειπκέλα ελ ηνηο ζπλεξγείνηο ηνπ 

όξρνπ, 8 κεηά θηλεηήξσλ, 4 δε άλεπ απηώλ, πξνεξρνκέλα εθ ΣΟΚ θαη 

αγνξαζζέληα από ην 1920 ελ Γαιιία εδνθηκάζζεζαλ αιιεπαιιήισο έθηνηε, 

νπδέπνηε όκσο εηέζεζαλ ελ ρξήζεη ιόγσ ησλ βιαβώλ θαη θηλδύλσλ νπο 

παξνπζηάδνπζη. Καηά ηελ ηειεπηαίαλ κάιηζηα δνθηκήλ νιίγνπ δεηλ λα εζηνίρηδε 

ηελ δσήλ ηνπ δνθηκάζαληνο ελ εθ ηνύησλ αεξνπόξνπ…». Δθ ησλ ινηπώλ 

αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ αεξνπιάλσλ –εγνξάζζεζαλ ππέξ ηα 40 ελ όισ- 

εθηόο ηνπ όηη ήζαλ πεπαιαησκέλα θαη κε ζεκαληηθώο κεησκέλελ ηελ απόδνζηλ, 
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ηα πιείζηα εμ απηώλ δηειύζεζαλ σο ηειείσο άρξεζηα θαη κε ρξεζηκνπνηήζηκα 

δηά ηνλ πνιεκηθόλ αγώλα»567. 

 

 ημ ίδζμ πθαίζζμ δδιμζζεφηδηε ηνοπημβναθζηυ ηδθεβνάθδια ημο ηυηε 

ανπζζηνάηδβμο Παπμφθα πνμξ ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ ηδξ 3 Μαΐμο 1921, 

ηδξ Γζεφεοκζδξ Μδπακζημφ/ Σιήια Αενμπμνίαξ ιε ανζειυ Δ.Π. 7700/539, 

εηδμεέκ ζηδ ιφνκδ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ παναηηήνζγε ηα αενμπθάκα 

Κμκηνυκ, πμο πνμμνζγυηακ βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο ζοκδέζιμο ημο ζηναημφ, 

αηαηάθθδθα θυβς παθαζυηδηαξ ηςκ ζηαθχκ ηαζ ηςκ ηζκδηήνςκ ημοξ. Οιμίςξ, 

ηαζ ηα ακηαθθαηηζηά πμο πνμιδεεφηδηακ ήηακ ηεθείςξ άπνδζηα ή παθαζά ηαζ 

επζζηεοάζζια, εκχ θζβυηενμ ημο 1/20 ήηακ ηαζκμφνβζμ, υπςξ δζαηοπχεδηε 

απυ ηα πνςηυημθθα παναθααήξ ηδξ μζηείαξ επζηνμπήξ, δ μπμία 

απμηεθμφκηακ απυ ημοξ ηυηε θμπαβυ αενμπυνμ Παπαδυπμοθμο, ανπζηεπκίηδ 

Μπαζαηάηδ ηαζ ημκ Γάθθμ ιδπακζηυ Κμκηζκφ ηαζ ζοκηάπεδηε ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ ηδκ 16δ Μανηίμο 1921. Ζ επζηαηηζηή ακάβηδ ηαζκμφνβζςκ 

ακηαθθαηηζηχκ θαίκεηαζ απυ ημ έββναθμ πμο ελέδςζε ημ Αενμπμνζηυ χια 

ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηδκ 23δ Μανηίμο 1921 πνμξ ημ Τπμονβείμ ηναηζςηζηχκ 

ζπεηζηά ιε ημ αενμπμνζηυ οθζηυ πμο πανέθααακ, ιε ημ μπμίμ αζημφκηακ αθ‟ 

εκυξ κα ιδ βίκεηαζ ζπαηάθδ ημο δδιμζίμο πθμφημο ηαζ αθ‟ εηένμο κα 

παναθαιαάκμοκ οθζηυ άιεζα πνδζζιμπμζήζζιμ «…ιακβαλνκέλεο κάιηζηα 

ππόςε ηεο κεγίζηεο αλάγθεο εκώλ ηνηνύησλ εηδώλ αεξνπνξηθνύ 

πιηθνύ. 

     Γ. Απνζηνιόπνπινο». 

 

 Οιμίςξ, ζε άθθμ έββναθμ απ‟ ηδ Γζεφεοκζδ Μδπακζημφ/ Σιήια 

Αενμπμνίαξ ιε ανζειυ ΔΠ 5134, μ . Υαηγδγαθεζνίμο αζηήεδηε ηδ δζεκένβεζα 

αοζηδνμφ εθέβπμο βζα ηδ βεκυιεκδ πνμιήεεζα ηςκ ακηαθθαηηζηχκ ζημ Πανίζζ, 

βζαηί αοηά βέιζγακ απθά ηζξ απμεήηεξ οθζημφ ιε άπνδζηα είδδ, 

δζαζπαείγμκηαξ έηζζ ημ δδιυζζμ πθμφημ. 

 

                                                
567

 «Οζ η. η. Αδαιίδδξ ηαζ Ρέππαξ πνμιδεεφζακηεξ άπνδζηα αενμπθάκα ηαζ οθζηά δεκ 
δζηαζμφκηαζ κα ειθακίγςκηαζ ςξ ιδκοηαί ζοκαδέθθςκ ηςκ εκηίιςκ εκ εζνήκδ ηαζ πμθέις. Ο η. 
Ράθθδξ χθεζθε κα ημοξ απμιαηνφκδ εβηαίνςξ. Μζα ακμζηηή επζζημθή πνμξ ημκ οπμονβυκ», 
Διεύζεξνλ Βήκα, 27 Οηηςανίμο 1933. 
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 Δπμιέκςξ, μ Απμζηυθμο εεςνμφζε εναζείξ ημοξ Ρέππα ηαζ Αδαιίδδ, 

ηαεχξ ιήκοακ άνζζημοξ ζοκαδέθθμοξ ημοξ, επζδζχημκηαξ κα ζπζθχζμοκ ηζξ 

οπμθήρεζξ ημοξ. Πυζμ ιάθθμκ υηακ μζ ιδκοεέκηεξ ήηακ απυ ημοξ 

αλζςιαηζημφξ πμο είπακ πμθειήζεζ ημκ επενυ ιε ηα αηαηάθθδθα αοηά ιέζα, 

εκχ μζ εκ θυβς αλζςιαηζημί πανέιεζκακ «…επί καθξόλ εηο Παξηζίνπο θαη εηο 

παξάλνκνλ απνπζίαλ -ΛΙΠΟΣΑΚΣΑΙ- ελ θαηξώ πνιέκνπ…». Μάθζζηα, 

επζζήιακε ζημκ Τπμονβυ υηζ είπε ηδκ οπμπνέςζδ κα πενζθνμονήζεζ ηζξ 

οθζηέξ ηαζ δεζηέξ δοκάιεζξ ηδξ άιοκαξ ηδξ πχναξ, ιε ημ κα απαθθαβεί απυ 

ημοξ ακςηένς αλζςιαηζημφξ, ηαεχξ ημ αμφθεοια οπ‟ ανζει. 889 πμο 

εηδυεδηε πνμξ ημ ηέθμξ ημο 1932 ημκ έπνδγε οπεφεοκμ βζα ηδ δζεοεέηδζδ ημο 

εέιαημξ568. 

 

 ζμκ αθμνά ημ γήηδια ηδξ πνμιήεεζαξ ηςκ αενμπθάκςκ «Morane» 

ηαζ «Potez», μ ζοκηαβιαηάνπδξ Απμζηυθμο Γδι., δδιμζίεοζε ζημ ίδζμ θφθθμ, 

ακηίβναθμ ιεηαθναζιέκμο απμζπάζιαημξ ημο Τπμονβείμο Αένμξ ηδξ 

Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ ηδξ 29δξ Νμειανίμο 1930, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μ 

ακηίζημζπμξ Γάθθμξ Τπμονβυξ εκδιένςζε ημ εθθδκζηυ Τπμονβείμ 

ηναηζςηζηχκ ιέζς ημο αενμπμνζημφ αημθμφεμο ηδξ Γαθθίαξ, ηαβιαηάνπδ 

Masnou, υηζ ζηδ Γαθθία 34 Μμίνεξ Παναηδνήζεςξ ήηακ εθμδζαζιέκεξ ιε 

αενμπθάκα «Potez 25» ηαζ ηέζζενεζξ ζοιπθδνςιαηζηέξ Μμίνεξ ήηακ οπυ 

ιεηαζπδιαηζζιυ, μζ ζπμθέξ ανπζηήξ εηπαίδεοζδξ ήηακ εθμδζαζιέκεξ ιε 

αενμπθάκα «Morane 130», ηάπμζεξ Μμίνεξ Μεηαζπδιαηζζιμφ ιε «Morane 

230», εκχ απμθαζίζηδηε δ βεκζηεοιέκδ πνήζδ ημοξ θυβς πμθφ 

ζηακμπμζδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ. ηδ ζοκέπεζα μ επζζημθμβνάθμξ 

ακαθενυιεκμξ ζηδ πνήζδ ηςκ αενμπθάκςκ απυ ηδκ Δθθδκζηή ΠΑ, ιέζς 

νδημνζηχκ ενςηήζεςκ ηυκζζε υηζ αοηά είπακ απμδχζεζ ζηακμπμζδηζηά 

απμηεθέζιαηα, υηζ ζδιεζχεδηακ ιυκμ 4 αηοπήιαηα επί αενμπθάκςκ «Potez», 

ιε ζπεηζηά παιδθέξ θεμνέξ, υηζ ημ «Morane 230» είπε πμθφ ορδθυ ςθέθζιμ 

θμνηίμ, ημ μπμίμ δμηζιάζηδηε ζηδ Θεζζαθμκίηδ, υηακ μ ιδκοηήξ Ρέππαξ 

οπδνεημφζε εηεί ηαζ υηζ δ αβμνά ηςκ «Morane» ζημίπζζε πμθφ θζβυηενα απυ 

ημ αενμπθάκμ πμο ιεζμρήθδζε. Δπμιέκςξ, μ Τπμονβυξ υθεζθε κα 
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 «Αζ παναββεθίαζ αενμπθάκςκ ηαζ οθζημφ. Έββναθα απμηεθμφκηα ζθμδνυηαημκ 
ιαζηίβςια», Διεύζεξνλ Βήκα, 27 Οηηςανίμο 1933. 
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απμηαηαζηήζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ αενμπυνςκ πνμξ ημ πθμ ζημ μπμίμ 

οπδνεημφζακ ηαζ κα δζαθοθάλεζ άζπζθδ ηδκ οπυθδρδ ηςκ έκηζιςκ πμθζηχκ569.  

 

 ημ πενζμδζηυ «Αενμπθμΐα», είπε δδιμζζεοεεί έκα εκδζαθένμκ άνενμ 

βζα ηδκ εηαζνία «Aeroplanes Morane – Saulnier», δ μπμία ζδνφεδηε ημ 1911 

ηαζ έηημηε ηαηαζηεφαγε ζδζαίηενα πεηοπδιέκα ιμκηέθα αενμπθάκςκ, ιε ηα 

μπμία πέηοπε παβηυζιζα νεηυν φρμοξ, δζάπηδζδξ ηδξ Μεζμβείμο, ημκ βφνμ 

ηςκ πνςηεομοζχκ ηαζ δζάθμνεξ επζδυζεζξ ηαπφηδηαξ. Μεηά ημ πέναξ ημο Α΄ 

Παβημζιίμο Πμθέιμο, εζδζηεφηδηε ζηδκ ηαηαζηεοή αενμπθάκςκ εηπαίδεοζδξ, 

πνμζδίδμκηάξ ημοξ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία εα επέηνεπακ ηδκ 

ηαθφηενδ δοκαηή εηπαίδεοζδ ημο ζπηάιεκμο πνμζςπζημφ. Πνάβιαηζ, ημκ 

Μάζμ ημο 1923, δ Γαθθζηή ηναηζςηζηή Αενμπμνία ηαηυπζκ δζαβςκζζιμφ 

επέθελε ιεηαλφ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ εηπαζδεοηζηχκ αενμπθάκςκ, ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ, ιε απμηέθεζια δ εηπαίδεοζδ ηςκ ιαεδηεουιεκςκ 

πζθυηςκ ηδξ Γαθθζηήξ ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ κα βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ηα 

αενμπθάκα «Morane – Saulnier» ηςκ ηφπςκ «35», «138», «149», ηαζ «230». 

Σμκίζηδηε ιάθζζηα, υηζ επζθέπεδηακ ελαζηίαξ ηςκ απυθοηα ζηακμπμζδηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, πμο επέηνεπακ ζημοξ εηπαζδεοηέξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ 

ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ ιαεδηχκ, κα ημοξ οπμδεζηκφμοκ ηα θάεδ 

ημοξ ηαζ κα ηα δζμνεχκμοκ, βεβμκυξ πμο απμδείπηδηε απυ ηα εθάπζζηα 

ζμαανά αηοπήιαηα ζηα μπμία πενζέπεζακ μζ ιαεδηεουιεκμζ. Χξ απμηέθεζια 

είπε ηδκ αφλδζδ ηδξ αζθάθεζαξ ηςκ πηήζεςκ ηαζ ηδκ επίηεολδ ιέβζζηδξ 

μζημκμιίαξ απυ επζδζμνεχζεζξ ηαζ αβμνά ακηαθθαηηζηχκ. ηδκ ακηίζημζπδ 

Δθθδκζηή Πμθειζηή Αενμπμνία, πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδκ Ανπζηή Δηπαίδεοζδ 

ηα αενμπθάκα M.S 137 & 147 ηαζ ημ M.S. 230 βζα ηδ ιεηεηπαίδεοζδ ηαζ ημοξ 

αηνμααηζημφξ εθζβιμφξ570. 

 

 Ζ Πμθειζηή Αενμπμνία είπε ηδκ ακάβηδ πνμιήεεζαξ αενμπθάκμο βζα 

ηδκ πνμηεπςνδιέκδ εηπαίδεοζδ ηςκ πεζνζζηχκ, αθθά βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

παναηδνδηχκ, θςημβνάθςκ ηαζ αμιαανδζζηχκ ζε υθεξ ηζξ απμζημθέξ ηδξ. 

Γζα ημ ζημπυ αοηυ ζοβηνμηήεδηε δεηαιεθήξ επζηνμπή οπυ ηδκ πνμεδνία ημο 
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 «Ζ αθήεεζα ηδξ ζδιενζκήξ οπμεέζεςξ», Διεύζεξνλ Βήκα, 27 Οηηςανίμο 1933. 
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 «Αζ βαθθζηαί αενμαζμιδπακίαζ. Ζ εηαζνία MORANE-SAULNIER ηαζ αζ αενμηαηαζηεοαί ηδξ», 
Αενμπθμΐα, Σ. 16, 16 Φεανμοανίμο 1932, ζ.341-2. 
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ζοκηαβιαηάνπδ Ρέππα, δ μπμία ηαευνζζε ημοξ υνμοξ πμο έπνεπε κα πθδνμί 

μ εκ θυβς ηφπμξ αενμπθάκμο. Σεθζηά αβμνάζηδηακ 18 αενμζηάθδ ηφπμο 

M.S. 230, ηα μπμία υιςξ δεκ ιπμνμφζακ κα θένμοκ ςθέθζιμ θμνηίμ ηαζ 

επμιέκςξ αδοκαημφζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ άθθςκ 

εζδζημηήηςκ 571 . Γζα ηδκ ηάθορδ θμζπυκ ηςκ ακαβηχκ εηπαίδεοζδξ ηςκ 

παναηδνδηχκ ηαζ ηςκ πνμακαθενμιέκςκ εζδζημηήηςκ, δ οπδνεζία πνμέαδ 

ζηδκ πνμιήεεζα άθθςκ αενμπθάκςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ζοζηάεδηε άθθδ 

επζηνμπή ζηδκ μπμία ζοιιεηείπε έκαξ αλζςιαηζηυξ επζιεθδηείαξ, δ μπμία 

ηαηέθδλε ζηδκ αβμνά ηςκ 24 αενμζηαθχκ Potez 25. Σα εκ θυβς αενμπθάκα 

ήηακ ηαηαζηεοαζιέκα απυ λφθμ ηαζ επέθελακ κα ηα ελμπθίζμοκ ιε ηζκδηήνεξ 

Hispano Suiza ηςκ 500 ίππςκ, μζ μπμίμζ υιςξ ήηακ αηαηάθθδθμζ βζα αοηυκ 

ημκ ηφπμ, βζαηί ιεηαημπίζηδηε ημ ηέκηνμ αάνμοξ ημοξ ιε απμηέθεζια κα 

ακαηνέπμκηαζ ζηδ θάζδ ηδξ πνμζβείςζδξ. Γζα ηδκ επίθοζδ ηδξ εοζηάεεζαξ 

ημο εκ θυβς αενμπθάκμο, ανπζηά ημπμεέηδζακ ζάημοξ άιιμο ζηδ εέζδ ημο 

παναηδνδηή, ημ μπμίμ υιςξ είπε ςξ απμηέθεζια κα οπμπςνήζεζ ημ δάπεδμ 

ημο αενμπθάκμο. ηδ ζοκέπεζα ημπμεέηδζακ πάκς απυ ηδ ααηηδνία ηειάπζα 

ζζδήνμο αάνμοξ 25 ηζθχκ πνμηαθχκηαξ έηζζ ζηα αενμπθάκα ορδθή 

ηαηαπυκδζδ ζηδ δμιή ημοξ ιε απμηέθεζια ημ ζπηάιεκμ πνμζςπζηυ κα ηα 

εεςνεί επζηίκδοκα ηαζ υηζ πμθφ ζφκημια εα ηαηακημφζακ «ζπηάιεκα 

θένεηνα»572. Μάθζζηα, ζε ζπεηζηυ δδιμζίεοια, ακαθένεηαζ υηζ ημ θεζκυπςνμ 

ημο 1931, ζημ αενμδνυιζμ Σαημΐμο ηαηά ηδκ πνμζβείςζδ απμζπάζηδηε μ 

ηνμπυξ εκυξ ηαζκμφνβζμο αενμπθάκμο (είπε ιυθζξ 30 χνεξ πνήζεςξ) ιε 

απμηέθεζια ηδκ ηαηαζηνμθή ημο. Απυ ηδ δζενεφκδζδ ημο αηοπήιαημξ 

πνμέηορε υηζ αοηυ μθεζθυηακ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ημο, ηα 

μπμία μζ Γάθθμζ ηα παναηηήνζγακ «ηαθά βζα ηδκ Ακαημθή» (bons pour l'orient). 

Έλζ ιήκεξ ανβυηενα, ζημ αενμδνυιζμ ηδξ Μίηναξ ζοκέαδ ακάθμβμ αηφπδια, 

ζημ μπμίμ ημ Potez 25 διζακαηνάπδηε, εκχ ζηζξ 12 Οηηςανίμο ημο 1932 έκα 

άθθμ αενμπθάκμ ηαηαζηνάθδηε ζημ αενμδνυιζμ έδεξ, ιεηά απυ απυζπαζδ 

ημο ηνμπμφ ημο. Σμ αίζεδια έθθεζρδξ αζθάθεζαξ ηαζ δ ιδ θήρδ ηςκ 

εκδεδεζβιέκςκ ιέηνςκ βζα ηδκ επίθοζδ ημο εέιαημξ απυ ημ Τπμονβείμ, 

ζφιθςκα ιε ημ δδιμζίεοια, εεςνήεδηε εβηθδιαηζηή πανάθεζρδ. Γζα ηδ 
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 «Σμ αενμπμνζηυκ δεηαπεκεήιενμκ. Δπί εκυξ θδζιμκδεέκημξ ζηακδάθμο», Αεξνπινΐα, 
Συιμξ ΗΗ, Σ. 42, 16 Μανηίμο 1933, ζ.336. 
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 «Σμ αενμπμνζηυκ δεηαπεκεήιενμκ. Δπί εκυξ θδζιμκδεέκημξ ζηακδάθμο», Αεξνπινΐα, 
Συιμξ ΗΗ, Σ. 42, 16 Μανηίμο 1933, ζ.336. 
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δζαπίζηςζδ ηδξ ηαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ αενμπθάκςκ, ιεηά απυ ηαηαββεθία 

ημο οπεφεοκμο ιδπακζημφ πμο είπε ακαθάαεζ ηδκ επμπηεία ηδξ επζζηεοή ημοξ, 

ζοβηνμηήεδηε επζηνμπή ζηδκ μπμία πνμΐζηαημ μ εζζδβδηήξ ηαζ έκεενιμξ 

οπμζηδνζηηήξ αοηήξ ηδξ πνμιήεεζαξ, πνμηαθχκηαξ ηζξ έκημκεξ ακηζδνάζεζξ 

ηςκ ζπηαιέκςκ. Υαναηηδνζζηζηά ακανςηζυκημοζακ ακ «…ε παξ’ απηνύ 

ππνβιεζεζνκέλε έθζεζηο ζα θσηίζε αξθνύληνο ηνλ θ. Τπνπξγόλ, ηαο 

ππεξεζίαο ηνπ θαη ηνπο κειινζαλάηνπο έιιελαο αεξνπόξνπο;». Σεθζηά αοηή 

απμθάκεδηε υηζ δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ πνυαθδια ιε ηα αενμπθάκα 573 . 

Δηεέημκηαξ ιέζς ηςκ δδιμζζεοιάηςκ ημκ Γζεοεοκηή ηςκ Σεπκζηχκ 

Τπδνεζζχκ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ, μ μπμίμξ ήηακ εκ εκενβεία 

αλζςιαηζηυξ, ηαζ ημο μπμίμο δ ηζιή είπηδηε, ημ πενζμδζηυ «Αενμπθμΐα» 

εεχνδζε υηζ πνςηίζηςξ μ Τπμονβυξ εα έπνεπε κα ημκ ακηζηαηαζηήζεζ ηαζ κα 

δζαηάλεζ ηδ δζεκένβεζα ακαηνίζεςκ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ αθήεεζαξ, μ δε 

εζβυιεκμξ εα έπνεπε κα ημοξ ιδκφζεζ, ηαεχξ δ ζζςπή ημο εηθαιαακυηακ ςξ 

μιμθμβία εκμπήξ574. 

 

 ημ πμνυ ηςκ δδιμζζεοιάηςκ βφνς απυ ημ γήηδια ηςκ ζηακδάθςκ 

πμο αθμνμφζακ ηδκ Αενμπμνία, ακαημζκχεδηε υηζ πνμ ημο 1932 ηαζ ηαηά ηδκ 

πενίμδμ ηδξ δζμίηδζδξ ημο Τπμονβείμο απυ ημκ Εάκκα, δζαπζζηχεδηε 

ηαηάπνδζδ αεκγίκδξ ζηδκ Αενμπμνζηή Βάζδ Σαημΐμο, απυ ημκ θμβζζηή 

Εανμοπθζχηδ, μ μπμίμξ δζαηεθμφζε δζαπεζνζζηήξ ηδξ Βάζεςξ ιέπνζ ημ 1932. 

Έηζζ, δζαηάπεδηε άιεζδ πνμθοθάηζζή ημο, ημκ μπμίμ μ Ράθθδξ είπε πνμ 

διενχκ εέζεζ ζε αοηεπάββεθημ απμζηναηεία βζα θυβμοξ ζπεηζγμιέκμοξ ιε ημκ 

παναηηήνα ηαζ ηδκ επαββεθιαηζηή ημο ζηακυηδηα575. Σμ έθθεζιια πμο ανέεδηε 

ηαηά ηδκ επζεεχνδζδ ηςκ απμεδηχκ Σαημΐμο ακένπμκηακ ζημοξ 120 - 150 

ηυκμοξ ηαζ ηαηά ηζξ πθδνμθμνίεξ ηδξ εθδιενίδαξ οπεφεοκμξ ήηακ ηαζ μ ηέςξ 

Γζμζηδηήξ ηδξ Βάζδξ Σαημΐμο, ζιήκανπμξ Οζημκμιάημξ576. 
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 «Σμ αενμπμνζηυκ δεηαπεκεήιενμκ Σα πμηέγ ηαζ δ επζηνμπή», Αενμπθμΐα, Συιμξ ΗΗ, Σ. 29, 
1 επηειανίμο 1932, ζ.89-90 ηαζ «Σμ αενμπμνζηυκ δεηαπεκεήιενμκ Σα πενίθδια 
αενμπθάκα Potez 25», Σ. 33, ζ.170. 
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 «Σμ αενμπμνζηυκ δεηαπεκεήιενμκ Γζά ηδκ απμηαηάζηαζζκ ηδξ αθήεεζαξ», Αενμπθμΐα, 
Συιμξ ΗΗ, Σ. 43, 1 Απνζθίμο 1933, ζ.356. 
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 «Πνμθοθαηίζεδ μ ηαηαπναζηήξ ηδξ αεκγίκδξ. Ζ έηηαζζξ ηδξ ηαηαπνήζεςξ», Βξαδπλή, 30 
Οηηςανίμο 1933. 
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 «Ζ οπυεεζζξ ηδξ ηαηαπνήζεςξ ηδξ αεκγίκδξ. Πμζμζ εοεφκμκηαζ», Αζελατθά Νέα, 30 
Οηηςανίμο 1933. 
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 ημ ιεηαλφ, δδιμζζεφηδηε ζηδ «Βναδοκή» επζζημθή ημο Γεςνβίμο 

Γζχηδ, πμο οπήνλε οπαλζςιαηζηυξ ζηδκ Πμθειζηή Αενμπμνία ηαζ μ μπμίμξ ιε 

ηδκ επέιααζδ ηάπμζμο πανάβμκηα ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ 

πνμζθήθεδηε ςξ πνμζςπζηυ ζηδκ Πμθζηζηή Αενμπμνία ηαζ απμθφεδηε απυ 

ημκ Ρέππα. Με ηδκ επζζημθή ημο αοηή πνμζπαεεί κα απμζαθδκίζεζ ηα 

ηίκδηνα πμο χεδζακ ημοξ άννμ ηαζ Απμζηυθμο ζηδκ ζοημθάκηδζδ ηςκ 

Ρέππα ηαζ Αδαιίδδ. οβηεηνζιέκα, ακαθένεζ υηζ ιεηά ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ 

Γζεφεοκζδξ ηδξ Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ απυ ημ Τπμονβείμ, μ άννμξ απχθεζε 

ζδιακηζηά έζμδα, ηαεχξ μ ιδκζαίμξ ιζζευξ ημο ςξ ηιδιαηάνπδξ ήηακ 12.000 

δνπ. εκχ ακήηε ζημοξ ηθαζζζημφξ «αξγνκίζζηνπο», υηζ αηυιδ εηηνειμφζε 

έκηαθια μδμζπμνζηχκ ελυδςκ ιενζηχκ πζθζάδςκ δναπιχκ απυ ηδκ πενίμδμ 

πμο ήηακ δζμζηδηήξ ζημ αενμδνυιζμ Ηςακκίκςκ, υπμο πνδζζιμπμίδζε 

αοημηίκδημ ζε «θπλεγεηηθάο εθδξνκάο». Οιμίςξ, ακαθένεζ υηζ μ Απμζηυθμο, 

ήηακ δζεοεοκηήξ ζηδκ ίδζα οπδνεζία, αιείαμκηακ ιε ακχηενεξ απυ ημκ άννμ 

απμδμπέξ ηαζ ημ ηφνζμ ένβμ ημο ήηακ μ δζμνζζιυξ θίθςκ ημο Βαζζθεζάδδ. 

Δπμιέκςξ, εεχνδζε υηζ μζ πνυζθαηεξ ηαηαββεθίεξ ημοξ είπακ ζδζμηεθή ηίκδηνα 

(απχθεζα εζυδςκ), δζαθμνεηζηά εα είπακ ηαηαββείθεζ ηα ακςηένς ζηάκδαθα 

έβηαζνα, ηαεχξ απυ ηυηε είπακ δζέθεεζ 12 πνυκζα. οκεπχξ, ζοιπένακε υηζ μζ 

ακςηένς αλζςιαηζημί είηε ήηακ ζοημθάκηεξ είηε ζοκοπεφεοκμζ ηαζ ζοκέκμπμζ 

ζηα ηαηαββεθεέκηα ζηάκδαθα. Μάθζζηα, ηυκζζε υηζ μ Ρέππαξ δεκ εα 

ανζζηυηακ ζε ηαηάζηαζδ πεκίαξ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζή ημο απυ ημ 

ζηνάηεοια απυ ημοξ Φζθεθεοεένμοξ, ακ πνάβιαηζ είπε ηαηαπναζηεί δδιυζζμ 

πνήια577. 

 

 Σαοηυπνμκα, ημ «Δθεφεενμκ Βήια» ακαδδιμζίεοζε απυ ηδκ εθδιενίδα 

«Γδιμηναηζηυξ Αβχκ», επζζημθή ημο εκ απμζηναηεία ζηναηδβμφ ημο 

ιδπακζημφ Γ. Νζημθυπμοθμο, ηέςξ ανπδβμφ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο, δζά ηδξ 

μπμίαξ απμηαθφπημκηακ δ δνάζδ ημο Αδαιίδδ ζημ πθαίζζμ ηςκ πνμιδεεζχκ 

αενμπμνζημφ οθζημφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ επζζημθή ημο μ Νζημθυπμοθμξ, 

απεοεοκυιεκμξ πνμθακχξ ζημκ Αθέημ Εάκκα, ακέθενε υηζ ηα υζα ηαηήββεζθε 

ιε ηδκ επζζημθή ημο ηα πθδνμθμνήεδηε απυ ημ δζεοεοκηή ηςκ ενβμζηαζίςκ 

«Λμναίκ», ημκ μπμίμ επζζηέθεδηε ιε ημκ Maillit. οβηεηνζιέκα, υηζ μ Αδαιίδδξ 
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 «Ζ ημζκή βκχιδ. Σα αενμπμνζηά», Βξαδπλή, 2 Νμειανίμο 1933. 
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ημ 1925, έπμκηαξ θάαεζ νδηή εκημθή απυ ημκ ανπδβυ ημο Δπζηεθείμο 

ακηζζηνάηδβμ Μαγανάηδ ηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ Τπμονβυ ηςκ ηναηζςηζηχκ κα 

πνμαεί ζηδκ αβμνά 30 ηζκδηήνςκ ηφπμο «Λμναίκ» βζα ηα αενμπθάκα ζε 

πνμζοιθςκδιέκδ ηζιή πανμοζία ημο εκ θυβς δζεοεοκηή, ζηδκ μπμία 

ιεζμδυηδζε ιεηαλφ άθθςκ πνμζθμνχκ, ακηί κα πνμαεί ζηδ ζφκηαλδ ημο 

ζπεηζημφ ζοιαμθαίμο αβμνάξ ημο οθζημφ, ακαπχνδζε εζπεοζιέκςξ βζα ημ 

Πανίζζ. ηακ μ δζεοεοκηήξ ημο ενβμζηαζίμο πήβε ζημ Πανίζζ ηαζ ημκ 

ακαγήηδζε βζα ηδ ζφκηαλδ ηδξ ζφιααζδξ αβμναπςθδζίαξ ημο εκ θυβς οθζημφ, 

δεκ ημκ έανζζηε επί 10ήιενμ. Έπεζηα πθδνμθμνήεδηε απυ ημ ενβμζηάζζμ 

«Ρεκχ», υηζ μ Αδαιίδδξ είπε πνμαεί ζηδκ αβμνά 30 ηζκδηήνςκ απυ ημ εκ 

θυβς ενβμζηάζζμ, μζ μπμίμζ ήηακ ηαηχηενδξ πμζυηδηαξ ηαζ ζππμδφκαιδξ ηαζ 

αηνζαυηενμζ ηαηά 30% ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμζθμνά ηδξ «Λμναίκ» ηαζ υηζ έθααε 

πνμιήεεζα 25.000 θνάβηςκ βζα ηάεε ηζκδηήνα, δδθαδή πνμιήεεζα φρμοξ 

750.000 βαθθζηχκ θνάβηςκ. Ο δζεοεοκηήξ ηδξ «Λμναίκ» ιυθζξ 

πθδνμθμνήεδηε ηα ακςηένς πήβε αιέζςξ ζημ λεκμδμπείμ «Hotel de deux 

mondes» βζα ηδκ ακαγήηδζδ ημο ζηναηδβμφ ιε ζημπυ κα ημο γδηήζεζ ημ θυβμ 

βζα ημκ μπμίμ πανέαδ ηδ νδηή εκημθή πμο είπε θάαεζ. Σδκ πνχηδ θμνά μ 

Αδαιίδδξ δεκ ημ δέπηδηε, εκχ ηδ δεφηενδ ημκ ζοκάκηδζε ζηδκ είζμδμ ημο 

λεκμδμπείμο. Δηεί μ δζεοεοκηήξ μνβζζιέκμξ ημο ακέθενε ηα υζα είπε 

πθδνμθμνδεεί ηαζ μ Αδαιίδδξ βζα κα ημκ ηαηαπναΰκεζ ημο οπμζπέεδηε υηζ εα 

πνμιδεεοηεί απυ ημ ενβμζηάζζυ ημο πέκηε ηζκδηήνεξ, θαιαάκμκηαξ υιςξ 

πνμιήεεζα 5.000 θνάβηςκ βζα ηάεε έκακ απυ αοημφξ. Δπίζδξ, ζηδκ επζζημθή 

ακέθενε υηζ μ δζεοεοκηήξ ημο ακέθενε υηζ δ αενμπμνζηυξ ηαζ αζμιδπακζηυξ 

ηυζιμξ ζηδ Γαθθία, βκχνζγε υηζ μ Αδαιίδδξ έηαιε «…ρξπζέο δνπιεηέο ηόζνλ 

κε ηα «Breguet», όζνλ θαη κε ηα κνηέξ «Ρελώ» κέρξη ηνπ 1927-28, νπόηε 

ζπλεβιήζε κεηά ησλ νίθσλ «Espano», είλε δε άλζξσπνο ρξεζηκνπνηήζαο ηελ 

εκπηζηεπηηθήλ ζέζηλ, ελ ησ ελεπηζηεύζε ην θξάηνο, πξνο ρξεκαηηζκόλ θαη 

πινπηηζκόλ ησλ ηδηαηηέξσλ ηνπ ηακείσλ, θεξδίζαο πνιιά εθαηνκκύξηα εθ ησλ 

πξνκεζεηώλ ηνπ δεκνζίνπ…»578. 

 

                                                
578

 «Μία απμηαθοπηζηή ηαζ ζοκηνζπηζηή επζζημθή δζα ημ αίζπμξ ηςκ δζμζημφκηςκ ηδκ 
αενμπμνίακ ιαξ», Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 1 Νμειανίμο 1933 ηαζ «Νέαζ απμηαθφρεζξ 
αενμπυνςκ παθαζχκ πμθειζζηχκ», Διεύζεξνλ Βήκα, 2 Νμειανίμο 1933. 
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 Δπζπνυζεεηα, δδιμζζεφεηαζ επζζημθή ημο πθςηάνπδ εκ απμζηναηεία 

Πακηεθή Φφπα, ζπεηζηά ιε ηζξ ζοκέπεζεξ απυ ηδκ πνμιήεεζα ημο 

πεπαθαζςιέκμο οθζημφ ζημ ιέηςπμ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ. Ακαθένεηαζ ζηδκ 

ακαβηαζυηδηα πμο οπήνπε ηδκ πενίμδμ αοηή βζα ηδκ πνμιήεεζα ηαζκμφνβζςκ 

ηαηάθθδθςκ αενμπθάκςκ ηαζ ημο εθμδζαζιμφ ημοξ ιε ακάθμβα ακηαθθαηηζηά, 

χζηε κα δζαζθαθίγμκηακ δ απνυζημπηδ πνήζδ ηςκ ιέζςκ ηαζ δ αζθάθεζα ημο 

ζπηάιεκμο πνμζςπζημφ. Ζ πξνκάζεηα ηνπ αθαηΪιιεινπ αεξνπνξηθνύ 

πιηθνύ, εέρε σο απνηΫιεζκα ηε κε δπλαηόηεηα απνηειεζκαηηθάο 

ζπκβνιάο ηεο αεξνπνξέαο ζηνλ αγώλα θαη ηελ αηρκαισζέα ά ηνλ Ϊδηθν 

ζΪλαην πνιιώλ εθ ησλ αεξνπόξσλ καο! Δπζπθέμκ, υηζ είπε άιεζδ 

επίδναζδ ζημ δεζηυ ημο ζηναηεφιαημξ, ηαεχξ ηδκ πενίμδμ πμο μ αβχκαξ είπε 

ηαηαζηεί δφζημθμξ ηαζ δ εκζζποιέκδ αενμπμνζηή δναζηδνζυηδηα ήηακ 

επζαεαθδιέκδ, μ ιαπυιεκμξ ζηναηυξ έαθεπε ηδκ αενμπμνία κα αδνακεί ηαζ κα 

ιδκ ζοκηνέπεζ ζημκ αβχκα579. 

 

 Πανάθθδθα, δδιμζζεφεδηε ζηδκ Δζζαββεθία Πθδιιεθεζμδζηχκ ημ 

πυνζζια ηδξ δζμζηδηζηήξ ακάηνζζδξ βζα ηδκ πνμιήεεζα ηςκ αθελζπηχηςκ 

ηφπμο «Ονξ», αάζδ ημο μπμίμο γδημφκηακ δ πμζκζηή δίςλδ ηςκ Εάκκα, 

Βζηάθδ, Ηαηνίδμο ηαζ Κονζαημφ βζαηί δεκ αημθμφεδζακ ηδ κυιζιδ μδυ, αθθά 

οπμπνέςζακ ημ δδιυζζμ κα πνμιδεεοηεί ηα εκ θυβς αθελίπηςηα, εκχ 

πνμζθένμκηακ ηαζ άθθα ακχηενδξ αλίαξ ζε ιζηνυηενδ ηζιή. Δπζπθέμκ, βζαηί 

δεκ είπακ ηδ ζοβηαηάεεζδ ημο οιαμοθίμο Αένμξ, υπςξ πνμαθεπυηακ απυ ηδ 

κμιμεεζία. Μεηά ηδκ έηδμζδ ημο παναπειπηζημφ πμνίζιαημξ, μ Τπμονβυξ 

εα δζέηαζζε ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ εκενβυ οπδνεζία ημο Ηαηνίδδ ηαζ 

Κονζαημφ ιέπνζ ηδκ εηηαεάνζζδ ηδξ οπυεεζδξ απυ ηα ηαηηζηά δζηαζηήνζα, 

ηαεχξ ανίζημκηακ ζηδκ εκένβεζα.  

 

 Ο οπμζηνάηδβμξ Αδαιίδδξ πανμοζζάζεδηε εκχπζμκ ημο Σζακηήθα ηαζ 

οπέααθε ιήκοζδ βζα ζοημθακηζηή δοζθήιζζδ ηαηά ημο δζεοεοκηή ηδξ 

εθδιενίδαξ «Γδιμηναηζηυξ Αβχκ» Μ. Γνδβμνίμο ηαζ ηαηά ημο απμζηνάημο 

οπμζηναηήβμο Νζημθυπμοθμο, ηδκ μπμία ηαζ έζηεζθε πνμξ δδιμζίεοζδ ζηζξ 

                                                
579

 «Σζ απμηαθφπηεζ μ εκ απμζηναηεία αενμπυνμξ η. Φφπαξ», Διεύζεξνλ Βήκα, 2 Νμειανίμο 
1933. 
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εθδιενίδεξ580. Ζ πμθειζηή ηαηά ημο οπμζηνάηδβμο Αδαιίδδ ζοκεπίζηδηε ζε 

επυιεκμ θφθθμ ημο «Γδιμηναηζημφ Αβχκ». φιθςκα ιε ημ δδιμζίεοια, μ 

Αδαιίδδξ, ζφκαρε ζφιααζδ ιε ηδκ μπμία μνίζηδηε ακηζπνυζςπμξ ημο 

Γζεεκμφξ Γναθείμο ΒΔΡΗΣΑ, ημ μπμίμ δζεκενβμφζε ημκ έθεβπμ ηαζ ηζξ 

παναθααέξ υθμο ημο αενμπμνζημφ ηαζ θμζπμφ οθζημφ ημο εθθδκζημφ Γδιμζίμο 

ζηδ Γαθθία, υπςξ θαίκμκηακ απυ ηδ δδιμζζεοεείζα θςημηοπία ζεθίδαξ ημο 

επίζδιμο αζαθίμο ηςκ ακηζπνμζχπςκ ηδξ εκ θυβς εηαζνίαξ. Γειαδά, ν 

αξρεγόο ηεο Αεξνπνξέαο ηεο ΔιιΪδαο πνπ Ϋδηδε ηηο παξαγγειέεο ηνπ 

πιηθνύ θαη ζηε ζπλΫρεηα ηα παξαιΪκβαλε, Ϋπαηξλε πνζνζηΪ από απηνύο 

πνπ Ϋθαλαλ ηνλ πνηνηηθό Ϋιεγρό ηνπο. Σμ απμηέθεζια ήηακ δ Δθθδκζηή 

Αενμπμνία κα εθμδζάγεηαζ ιε άπνδζημ οθζηυ ή οθζηυ πμο είπε παναθδθεεί 

πςνίξ ημοξ πνμαθεπυιεκμοξ εθέβπμοξ. ιςξ, δ Βένζηαξ, είπε δοζανεζηδεεί 

ιε ημκ ακηζπνυζςπυ ημοξ ζηδκ Δθθάδα. Συηε μ Αδαιίδδξ άνπζζε ηζξ 

ηαηδβμνίεξ ηαηά ημο Εάκκα, βζαηί μζ παναθααέξ ημο οθζημφ βζκυηακ ιέζς 

αοηήξ εηαζνίαξ, ελαζηίαξ ηδξ απχθεζαξ εζυδςκ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ 

ζοκενβαζία ημοξ. Πανάθθδθα, δ εθδιενίδα ακαδδιμζίεοζε ηδκ επζζημθή ημο 

Αδαιίδδ ζπεηζηά ιε ηα υζα ημο είπε πνμζάρεζ μ Νζημθυπμοθμξ581. 

 

 πμθζάγμκηαξ ακηζπμθζηεουιεκεξ εθδιενίδεξ ηζξ απμηαθφρεζξ πμο 

δδιμζζεφηδηακ βζα ημκ Αδαιίδδ, ηαοηδνίαγακ ημ βεβμκυξ υηζ έκα ηαζ ημ αοηυ 

πνυζςπμ έδζδε ηζξ παναββεθίεξ, παναθάιαακε ημ οθζηυ ηαζ δζεκενβμφζε ηαζ 

ημκ πμζμηζηυ ημοξ έθεβπμ. Δπζπθέμκ, υηζ δεκ ήηακ δοκαηυ κα δζαηδνεί ημ 

αλίςιά ημο, υηακ ζπεδυκ ζε ηαεδιενζκή αάζδ ηαηαββέθθεηαζ δδιυζζα ηαζ 

ηάπμζα «κέα αθέθεζα…» ημο582. 

 

 ε ζπεηζηυ δδιμζίεοια ημο «Γδιμηναηζημφ Αβχκα», ακαθενυιεκμ 

ζημκ παναηηήνα ημο Ρέππα, ηυκζγακ υηζ μ εκ θυβς ζιήκανπμξ πανέζονε 

ανηεημφξ αλζςιαηζημφξ ζηδκ οπμβναθή ημο οπμικήιαημξ πμο δυεδηε ζημκ 

οπμζηνάηδβμ Αδαιίδδ. Αοηυ ζηνεθυηακ ηαηά ηςκ ιεηαηαπεέκηςκ ζηδκ 

Αενμπμνία αλζςιαηζηχκ ημο Ναοηζημφ ηαζ εηιεηαθθεουιεκμζ ηδ δοζθμνία πμο 

                                                
580

 «Ο ζηναηδβυξ Αδαιίδδξ δζά ηαξ αεκζγεθζηάξ ζοημθακηίαξ. Μζα απμζημιςηζηή απάκηδζζξ», 
Διιεληθόλ Μέιινλ, 7 Νμειανίμο 1933. 
581

 «Ο ζηναηδβυξ Αδαιίδδξ ακηζπνυζςπμξ ηςκ βναθείςκ «Βένζηαξ»! Έπαζνκε πμζμζηά δζα 
ηαξ παναββεθίαξ οθζημφ!», Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 8 Νμειανίμο 1933. 
582

 «Ο Σφπμξ ηαζ αζ μνβακχζεζξ δζά ημκ «Γδιμηναηζηυκ Αβχκα»», Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 15 
Νμειανίμο 1933. 
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είπε δδιζμονβδεεί, ηδκ ακηζηαηέζηδζακ ιε άθθδ, πμο είπε εκηεθχξ δζαθμνεηζηυ 

πενζεπυιεκμ ηαζ ζε αοηυ πνμζηυθθδζακ ηζξ οπμβναθέξ ηςκ αλζςιαηζηχκ583. 

 

 Πανάθθδθα, ζηδκ Δζζαββεθία δζααζαάζηδηε δζημβναθία βζα ημ ζηάκδαθμ 

ηδξ πνμιήεεζαξ ακηθζχκ αεκγίκδξ «Ρίιζθζη», ηφπμο «Ρεκχ» βζα ηα αενμπθάκα 

ηδξ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ. Ο ακηζεζζαββεθέαξ Σζακηήθαξ ακέεεζε ηδ 

δζεκένβεζα ακαηνίζεςκ ζημκ Εαιπέηα. Χξ οπεφεοκμζ βζα ηδκ πνμιήεεζα αοηή 

εεςνμφκηαζ μζ Εάκκαξ, Βζηάθδξ ηαζ Βαζηανδήξ584. 

 

 ηζξ 17 Νμειανίμο, ημ «Δθεφεενμκ Βήια» ακαδδιμζίεοζε απυ ηα 

«Αεδκασηά Νέα» επζζημθή ημο ακηζζοκηαβιαηάνπδ Κ. άννμο πμο 

ηαηαθένμκηακ ηαηά ημο ζηναηδβμφ Αδαιίδδ. Με αθμνιή ηδκ επζζημθή πμο 

δδιμζζεφεδηε ηδκ 6δ Νμειανίμο ζε απμβεοιαηζκή εθδιενίδα, ζηδκ μπμία μ 

Αδαιίδδξ πνμζπαεμφζε κα ακαζηεοάζεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ πνμξ ημ πνυζςπυ 

ημο, μ άννμξ ακαθένεζ υηζ πνμέηοπηακ αάζζια ζημζπεία πμο ημκ 

ηαεζζημφζακ οπυθμβμ βζα ηζξ αηαζεαθίεξ πμο έβζκακ ζηδκ ηυηε πνμιήεεζα. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, υηζ δεκ πνμέαδ -υπςξ πνμαθεπυηακ- ζηδ ζοβηνυηδζδ 

ζοιαμοθίμο απυ ημκ πνμσζηάιεκμ ηδξ δζεφεοκζδξ ημο ηεπκζημφ ηιήιαημξ ηαζ 

ελεζδζηεοιέκμ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ, βζαηί δεκ εα ιπμνμφζε κα ελοπδνεηήζεζ 

ημοξ ζδζμηεθείξ ζημπμφξ ημο. Ακηίεεηα, υηζ πνμέαδ ιεεμδζηά ζε εκένβεζεξ πμο 

ημο ελαζθάθζγακ ημ «αέημ» ηαζ ηδ ιεηαηυπζζδ ηςκ εοεοκχκ ζε πνυζςπα πμο 

ήηακ ακαιθζζαήηδηα έκηζια. Ακαθφμκηαξ ηζξ πνάλεζξ ημο Αδαιίδδ, ακαθένεζ 

υηζ ηυηε μ άννμξ ήηακ μ πνμσζηάιεκμξ ηδξ εκ θυβς δζεφεοκζδξ ηαζ υηζ μ 

Αδαιίδδξ ημκ ιεηέεεζε, εκχ ήηακ μ ιυκμξ ηεπκζηά ηαηδνηζζιέκμξ απυ ηδ 

δζεφεοκζδ ηαζ ζηδκ ανιμδζυηδηά ημο οπάβμκηακ ηα γδηήιαηα ηα ζπεηζηά ιε 

ηδκ εηθμβή ημο αενμπμνζημφ οθζημφ. Μάθζζηα, επζζδιαίκεζ υηζ δ ιεηάεεζή ημο 

πνμήθεε ςξ απμηέθεζια ηδξ άνκδζήξ ημο κα πνμζοπμβνάρεζ ηζξ 

ζηακδαθχδεζξ εκένβεζεξ ημο Αδαιίδδ. ημπυξ ημο ζηναηδβμφ ήηακ κα ιδκ 

οπάνπμοκ ζοβηνζηζηέξ ιεθέηεξ, εηεέζεζξ ηαζ αζηζμθμβδιέκεξ ηεπκζηέξ 

απμθάζεζξ, μζ μπμίεξ έπνεπε κα πνμδβμφκηαζ ηάεε κυιζιδξ πνμιήεεζαξ 

αενμπμνζημφ οθζημφ, ηαεχξ απυ ηδκ πμζυηδηά ημοξ ελανηζυηακ δ γςή ημο 

                                                
583

 «Ζ ακςηένα δεζηή», Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 8 Νμειανίμο 1933. 
584

 «Σα ζηάκδαθα ημο πνχδκ Τπμονβμφ η. Εάκκα. Δπέιααζζξ ηδξ εζζαββεθίαξ», Βξαδπλή, 12 
Νμειανίμο 1933 ηαζ «Απμηαθφπημκηαζ αζ ηαηαπνήζεζξ ηδξ πανέαξ ηςκ Εάκκα ηαζ ία», 
Διιεληθόλ Μέιινλ, 13 Νμειανίμο 1933. 
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πθδνχιαημξ ηςκ αενμπθάκςκ ηαζ ζε πμθειζηή πενίμδμ δ έηααζδ ηδξ εεκζηήξ 

πνμζπάεεζαξ. Έηζζ, μ Αδαιίδδξ ζοβηνυηδζε ζοιαμφθζμ ιε αλζςιαηζημφξ πμο 

δεκ είπακ ζπέζδ ιε ηδκ Αενμπμνία ηαζ πνυεδνμ ημκ ανπδβυ ημο Δπζηεθείμο 

ημο ηναημφ Μαγανάηδ ηαζ ιέθδ ημκ Δδζπίδδ, ακαιθζζαήηδηδξ ιεκ 

εκηζιυηδηαξ αθθά ιδ ζπεηζημφξ βζα ηδ δζεκένβεζα ζοβηνζηζηήξ ιεθέηδξ 

αενμηζκδηήνςκ ηαζ επμιέκςξ βζα ηδκ εηθμβή ημο ηαηαθθδθυηενμο. Δπζπθέμκ, 

υηζ ζημ ζοιαμφθζμ ζοιιεηείπε ηαζ μ ημοιπάνμξ ημο Αδαιίδδ, μ Σζανπαθήξ μ 

μπμίμξ πανά ηζξ έκηζιεξ πνμεέζεζξ ημο δεκ ήηακ μ πθέμκ εκδεδεζβιέκμξ 

αλζςιαηζηυξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια. Σμ ζοιαμφθζμ πνμέηνζκε ημκ 

ηζκδηήνα «Λςναίκ» ηαηυπζκ επζαμθήξ ηδξ βκχιδξ ημο Αδαιίδδ, ηαεχξ μζ 

θμζπμί αλζςιαηζημί δεκ ήηακ ζπεηζημί ηαζ δεκ ιπμνμφζακ κα ακαθάαμοκ έκακηζ 

αλζςιαηζημφ ημο χιαημξ ηδξ Αενμπμνίαξ ηδκ ημθμζζζαία εοεφκδ ηδξ 

εκακηίςζδξ ζημκ εζδζηυ. Σμ βεβμκυξ ηδξ επζαμθήξ ηδξ εέθδζδξ ημο Αδαιίδδ 

ηαηαδεζηκφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ υηακ ιεηέαδ ζημ Πανίζζ, έζηεζθε πνμξ ημ 

ζοιαμφθζμ επζζημθή ιε ηδκ μπμία γδημφζε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ 15 ηζκδηήνςκ 

«Λςναίκ» ιε ακηίζημζπμοξ ηδξ «Ρεκχ», ακ ηαζ μ αενμηζκδηήναξ αοηυξ είπε 

απμννζθεεί απυ ημ ζοιαμφθζμ, αίηδια ημ μπμίμ ηεθζηά έβζκε απμδεηηυ απυ 

ημκ Ανπδβυ ημο Δπζηεθείμο, μ μπμίμξ μοζζαζηζηά ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ακέθααε 

ηαζ ηδκ εοεφκδ ηδξ ηνμπμπμίδζδξ ηδξ απυθαζδξ βζα ηδκ πνμιήεεζα. Οιμίςξ, 

ακ υκηςξ μ Αδαιίδδξ ζημ Πανίζζ πενζζοκέθελε κέα ζημζπεία, ηα μπμία 

απμδείηκοακ ηδκ οπενμπή ημο ηζκδηήνα «Ρεκχ», υθεζθε επζζήιςξ ηαζ ιε 

αζηζμθμβδιέκδ έηεεζδ κα ηα οπμαάθεζ ζημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ. ηδ ζοκέπεζα μ 

ανπδβυξ εα έπνεπε κα ζοβηαθέζεζ ημ ζοιαμφθζμ βζα κα απμθακεεί ζπεηζηά. 

Καζ επεζδή πνμθακχξ δεκ οπήνλακ ηέημζα ζημζπεία, ήηακ πμθφ πζεακυ κα 

ίζποακ ηα υζα μ Νζημθυπμοθμξ είπε δδιμζζεφζεζ ζηδκ επζζημθή ημο πενί 

οπυπηςκ επαθχκ. 

 

 Δπζπνυζεεηα, επζζήιακε υηζ ζημ ζοιαυθαζμ ιεηαλφ ενβμδυηδ ηαζ 

ενβμθήπηδ, πενζθαιαάκμκηαζ βεκζημί μζημκμιζημί υνμζ, υνμζ παναδυζεςξ ηαζ 

ηεπκζημί υνμζ, μζ δε ηεθεοηαίμζ ζοκηάζζμκηαζ απυ εζδζημφξ. ιςξ, μ Αδαιίδδξ 

ζζπονίγμκηακ υηζ δε ζοκέηαλε μφηε οπέβναρε ζοιαυθαζα. Ακ θμζπυκ ημοξ 

ηεπκζημφξ υνμοξ ημοξ ζοκέηαλε μ ιδ εζδζηυξ, πμζμξ ήηακ μ νυθμξ ημο Αδαιίδδ 

ζημ Πανίζζ; Μήπςξ βζα ηδκ παναθααή ημο οπυ πνμιήεεζα οθζημφ; Αθθά είπε 

ήδδ εη ηςκ πνμηένςκ ιενζικήζεζ, ηαεχξ είπε ακαεέζεζ ηδκ παναθααή ημοξ 
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απυ ημ βαθθζηυ ζδζςηζηυ βναθείμ Bureau Veritas, ημο μπμίμο είπε ακαθάαεζ ηδκ 

ακηζπνμζςπεία ζηδκ Δθθάδα ηαζ επμιέκςξ ήηακ απαθθαβιέκμξ απυ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ηδξ παναθααήξ! φιθςκα υιςξ ιε ημκ Αδαιίδδ, δ δζαηαβή ημο 

Μαγανάηδ απεοεοκυηακ πνμξ ηδκ εθθδκζηή πνεζαεία ζημ Πανίζζ ηαζ υπζ ζε 

αοηυκ πνμζςπζηά, χζηε κα απμζείζεζ ηζξ εοεφκεξ ημο.  

 

 ηδ ζοκέπεζα, μ άννμξ ακέθενε υηζ μζ αενμηζκδηήνεξ «Ρεκχ» 

πανμοζίαγακ εθαηηςιαηζηή θεζημονβία ηςκ ιέζςκ ρφλεςξ ηαζ εθαηηςιαηζηυ 

ζοκημκζζιυ ζοκενβαζίαξ ααθαίδςκ ηαζ ελαενςηήνα. Αοηά είπακ ςξ 

απμηέθεζια ηαηά ηδ δζάνηεζα αφλδζδξ ηςκ ζηνμθχκ κα πνμηαθείηαζ 

οπενεένιακζδ ηαζ αοηακαθθέλεζξ ηαζ μζ επζζηνμθέξ πμο ηαηέθδβακ ζημκ 

ελαενςηήνα κα πνμηαθμφκ επίζδξ αοηακαθθέλεζξ. Ο άννμξ, εεςνμφζε υηζ δ 

ακςηένα δοζθεζημονβία ημο ηζκδηήνα «Ρεκχ» ήηακ δ αζηία ημο ΘΑΝΑΣΟΤ ηςκ 

αενμπυνςκ Παπαδυπμοθμο, Βαβζμκή, θδκανυθδ ηαζ Θςιυπμοθμο, μζ 

μπμίμζ πεημφζακ ιε αενμπθάκα πμο ήηακ εθμδζαζιέκα ιε αοηυκ ημκ 

ηζκδηήνα, εκχ δζεζχεδζακ μζ αενμπυνμζ Μίπμο ηαζ αιανηγήξ ηαηυπζκ 

επζηοπμφξ πνήζδξ ημο πονμζαεζηζημφ μπήιαημξ. Απυ ηα 15 αενμπθάκα, 

πανέιεκακ εκ εκενβεία ηα 8 ζηδ Β΄ ιδκανπία ηδξ Λάνζζαξ. Πανά ηδ αεθηίςζδ 

ηςκ εθαηηςιάηςκ ηςκ ηζκδηήνςκ ιεηά απυ ακάθμβεξ ηνμπμπμζήζεζξ, ημ 70% 

ηςκ πηήζεςκ αθμνμφζακ πηήζεζξ δμηζιχκ ημο ηζκδηήνα ηαζ ημ 30% ηδκ 

εηηέθεζδ απμζημθχκ ηαζ αζηήζεςκ, αθθά ηαζ αοηέξ πενζμνίγμκηακ ιυκμ 

πάκς απυ ημ αενμδνυιζμ, χζηε κα οπάνπεζ δ εοπένεζα ζημκ πζθυημ κα 

πνμζβεζςεεί άιεζα. Ακ ιάθζζηα, οπμθμβζγυηακ ηαζ μζ δμηζιέξ ηζκδηήνα ζημ 

έδαθμξ, ηυηε πνμέηοπηε υηζ ιυκμ ημ 20% ηςκ ςνχκ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα 

απμδίδμκηακ βζα επζπεζνδζζαημφξ θυβμοξ. Δπζπνυζεεηα, ελαζηίαξ ηςκ 

οπενεενιάκζεςκ ημο ηζκδηήνα, μζ πεζνζζηέξ δεκ πνδζζιμπμζμφζακ υθδ ηδκ 

ζππμδφκαιδ ημο, ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ αλζμπμζμφκηαζ πθήνςξ ηα πηδηζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο αενμπθάκμο ιε απμηέθεζια κα είκαζ μοζζαζηζηά 

αηαηάθθδθα βζα επζπεζνδζζαηέξ απμζημθέξ. Απυ ηα ακςηένς, ζφιθςκα ιε 

ημκ άννμ, ζοκάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ δ πνμιήεεζα ηςκ ηζκδηήνςκ ημο 

1924 έβζκε ιε πζμ μνβακςιέκμ ηνυπμ ζε ζπέζδ ιε αοηή ημο 1920, ηαεχξ μ 
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Αδαιίδδξ αημθμφεδζε ηαηάθθδθεξ δζαδζηαζίεξ πμο ημκ απάθθαλακ απυ ηζξ 

ηοπζηέξ ημο εοεφκεξ585. 

 

 Δκδεζηηζηυ ημο πκεφιαημξ πμο επζηναημφζε ζηδκ πμθζηζηή ζηδκή ηαζ 

επδνέαγε ημ δεζηυ ημο αενμπμνζημφ ηυζιμο απυ ηα ακμιήιαηα πμο 

δδιμζζεφηδηακ, είκαζ ημ παναηάης ηείιεκμ ηδξ εθδιενίδαξ «Γδιμηναηζηυξ 

Αβχκ», πμο απεοεοκυηακ ζημκ ηυηε πνςεοπμονβυ Πακαβή Σζαθδάνδ ηαζ ηζξ 

εοεφκεξ πμο έθενε μ Τπμονβυξ ηδξ Αενμπμνίαξ, ημκίγμκηαξ πςξ ακ ζοκέπζγε 

κα ηδνεί ηδκ ίδζα ζηάζδ, εα εεςνμφκηακ ζοκέκμπμξ ηαζ ζοκενβάηδξ ηδξ 

πμθζηζηήξ ημο Η. Ράθθδ586 . Μέζα θμζπυκ απυ ηζξ ζηήθεξ ηςκ εθδιενίδςκ, 

ακχηαημζ ηαζ ακχηενμζ, απυζηναημζ ηαζ εκ εκενβεία αλζςιαηζημί ηδξ Πμθειζηήξ 

Αενμπμνίαξ δζελήβαβακ έκακ αθθδθμελμκηςκηζηυ πυθειμ ηαηδβμνχκηαξ 

αθθήθμοξ ιε γδηήιαηα ζδζαίηενα ζδιακηζηά, πανμοζζάγμκηαξ ημοξ ακηζπάθμοξ 

ημοξ ςξ ημζκμφξ θςπμδφηεξ, ηαηαπναζηέξ ηαζ θζπμηάηηεξ, δζαζφνμκηαξ ημ 

βυδηνμ ημο χιαημξ. φιθςκα ιε ημκ ανεμβνάθμ, μ Τπμονβυξ Αενμπμνίαξ 

εα έπνεπε κα θάαεζ ηα πνμζήημκηα ιέηνα βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

πεζεανπίαξ ηαζ κα δζελαβάβεζ αοζηδνέξ ακαηνίζεζξ επί ηςκ ηαηαββεθεέκηςκ 

ζηακδάθςκ πμο αιαφνςκακ ηδκ εζηυκα ηδξ Αενμπμνίαξ587.  

 

 Έλζ ιήκεξ ιεηά ηδκ απυπεζνα δμθμθμκίαξ ηδξ 6 Ημοκίμο 1933, 

ορδθυααεια ζηεθέπδ ηδξ Αενμπμνίαξ ηαηδβμνήεδηακ ημκ Γεηέιανζμ ημο 

1933 υηζ ζοιιεηείπακ ζε αοηήκ. Αοηέξ μζ ηαηαββεθίεξ πνμηάθεζακ ημ άιεζμ 

εκδζαθένμκ ηδξ Γζηαζμζφκδξ ηαζ ημο εζζαββεθέα πμο δζεκενβμφζε ηζξ ζπεηζηέξ 

ακαηνίζεζξ. Σμ απμηέθεζια ήηακ δ ζοβηνυηδζδ Ναοημδζηείμο ηαηά ηςκ 

αλζςιαηζηχκ πμο ηαηήββεζθακ ακςηένμοξ ημοξ, ειπθέημκηαξ μοζζαζηζηά ςξ 

δεζηά αοημονβυ ηαζ ημκ πνχδκ Τπμονβυ ηδξ Αενμπμνίαξ Η. Ράθθδ. Σα 

βεβμκυηα αοηά μδήβδζακ ζε παναζηήζεζξ ακςηένςκ αλζςιαηζηχκ, πμο 

ζηένδζακ ηδκ Πμθειζηή Αενμπμνία απυ ζηακυηαηα ζηεθέπδ ηαζ ηδ ιεηάηαλδ 

                                                
585

 «Ζ δνάζζξ ημο η. Αδαιίδδ ηαηά ημκ πυθειμκ. Πςξ οπήνλεκ οπεφεοκμξ ημο εακάημο 4 
αενμπυνςκ. οκηνζπηζηαί απμηαθφρεζξ ημο η. η. άννμο», Διεύζεξνλ Βήκα, 17 Νμειανίμο 
1933. 
586

 «Ακμηηή επζζημθή ημο «Γδιμηναηζημφ Αβχκμξ» πνμξ ημκ η. Πνςεοπμονβυκ δζά ηδκ 
απμζφκεεζζκ ηδξ Αενμπμνίαξ. Αζ ηενάζηζαζ εοεφκαζ ημο η. Η. Ράθθδ», Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 15 
Νμειανίμο 1933. 
587

 «Ο αζοκείδδημξ δζαζονιυξ ημο χιαημξ ηδξ Αενμπμνίαξ», Αθξόπνιηο, 3 Νμειανίμο 
1933. 
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ζημ ηναηυ ηαζ ημ Ναοηζηυ ηςκ 77 απυ ημοξ 98 αλζςιαηζημφξ ηδξ Αενμπμνίαξ, 

ζδιαημδμηχκηαξ μοζζαζηζηά ηδ δζάθοζή ηδξ. Ζ Κοαένκδζδ ακαβηάζηδηε κα 

πνμαεί ζε ακαδζμνβάκςζδ ηδξ Κεκηνζηήξ Γζμίηδζδξ ηαζ κα ιεηαηάλεζ απυ ημ 

ηναηυ ηαζ ημ Ναοηζηυ ζηεθέπδ βζα ηδκ εκίζποζδ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ. 

Οζ πενζζζυηενεξ οπδνεζίεξ ηδξ Αενμπμνίαξ πανέθοζακ, ηαεχξ αηαηάθθδθμ 

πνμζςπζηυ ακηζηαηέζηδζε ημοξ ελεζδζηεοιέκμοξ, δδιζμονβχκηαξ ζμαανυηαηεξ 

δοζθεζημονβίεξ ζημ πθμ588. Οζ επζηεθείξ αοημί δεκ ήηακ εκδιενςιέκμζ βζα ηζξ 

ζφβπνμκεξ αενμπμνζηέξ ηαηηζηέξ ζημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ βζα ηζξ 

δοκαηυηδηεξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο αενμπμνζημφ ζηυθμο βζα ηδκ πνμζαμθή ημο 

επενμφ ζημ αάεμξ ηδξ εκδμπχναξ ημο. Δπζπθέμκ, δ ηαηή μζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ, αθθά ηαζ μζ ζοκεπείξ ακηζηαηαζηάζεζξ ηςκ Τπμονβχκ 

Αενμπμνίαξ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια589 ειπυδζγε ηδκ ηαηάνηζζδ εκυξ 

ζημζπεζχδμοξ πνμβνάιιαημξ εηζοβπνμκζζιμφ ηαζ ελμπθζζιμφ ηδξ 

Αενμπμνίαξ 590 . Πανάθθδθα, ηδκ πενίμδμ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο Αθ. 

Εάκκα απυ ημ Τπμονβείμ ηαζ ηζξ αενυεξ απμζηναηείεξ ηαζ απμηάλεζξ πμο 

αημθμφεδζακ ηα ηζκήιαηα ημο 1933 ηαζ ημο 1935, δ πμθή Αενμπμνίαξ 

ζηενήεδηε ηςκ ζηεθεπχκ πμο είπακ ειπκεοζηεί ηδκ ίδνοζή ηδξ ηαζ είπακ αάθεζ 

ηα εειέθζα βζα ηδκ δδιζμονβία ημζκήξ αενμπμνζηήξ ζοκείδδζδξ. Μάθζζηα, δ 

πμθή Αενμπμνίαξ οπήπεδ ζηδκ Αενμπμνζηή Βάζδ πμθχκ591, πάκμκηαξ ηδκ 

ακελανηδζία ηδξ. Ζ πηχζδ ημο εηπαζδεοηζημφ επζπέδμο ηδξ πνμηάθεζε 

ζογδηήζεζξ βζα άιεζδ παφζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ.592 Μεηά απυ ζηθδνμφξ 

αβχκεξ θίβςκ αλζςιαηζηχκ, ζηδκ πμθή Αενμπμνίαξ εζζήπεδηε έζης ηαζ 

ηαεοζηενδιέκα δ 3δ εζνά ηδξ Η, ημκ Ηακμοάνζμ ημο 1934 ηαζ ηεθζηά ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ, ζοκέπζζε ηδ θεζημονβία ηδξ, 

οπαβυιεκδ ζηδκ Ακςηένα Γζμίηδζδ πμθχκ Αενμπμνίαξ πμο ζοζηάεδηε ιε 

Νμιμεεηζηυ Γζάηαβια ημκ Αφβμοζημ ημο 1935, δ μπμία ήηακ ακελάνηδηδ 

δζμζηδηζηά ηαζ οπαβυηακ απ‟ εοεείαξ ζημ Γεκζηυ Δπζηεθείμ Αενμπμνίαξ 

                                                
588

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 62 - 65. 
589

 Απυ ημ 1932 ιέπνζ ηαζ ημ 1934 ιεζμθάαδζακ 10 οπμονβμί Αενμπμνίαξ ιε πνυκμ εδηείαξ 
πμο δεκ επέηνεπε ηδκ οθμπμίδζδ ηακεκυξ πνμβνάιιαημξ.  
590

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 82 – 83. 
591

 Με Γζμζηδηή ημκ ιήκανπμ Γ. Ρέππα, θίθα πνμζηείιεκμ ζημ Λασηυ Κυιια, ημ μπμίμ ημκ 
οπμζηήνζγε ηαζ ημκ πνμςεμφζε ζηδκ δβεζία ηδξ Αενμπμνίαξ. 
592

 «Ζ Αεξνπνξία καο κέζα ζε ιίγεο κέξεο έπαζε κηα θαηάπησζη αθάληαζηε. ια 
αλαζηαηώζεθαλ. Δπηπρώο θάηη κόλνλ απέκεηλε. Μηα ειπίο γηα ην κέιινλ. Ζ ρνιή ησλ Ηθάξσλ 
δελ θαηαξγήζεθε. Σα ζεκέιηα ηεο ήηαλ πνιύ ζηεξεά. Δθείλνη πνπ αληηθαηέζηεζαλ ην ππάξρνλ 
πξνζσπηθόλ, παξ’ όιεο ηηο θαιέο ησλ πξνζέζεηο, δελ θαηόξζσζαλ λα ηελ θαηαζηξέςνπλ». 
Εάκκαξ Αθ., «Πσο εδεκηνπξγήζε ε Διιεληθή Αεξνπνξία», Σν Βήκα,, 2-2-1955. 
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(ΓΔΑ)593. Σμ ΓΔΑ δδιζμονβήεδηε ςξ «Γεκζηή Γζεφεοκζζξ Αενμπμνίαξ» ιε ημ 

Νυιμ 626 ηδξ 2αξ Φεανμοανίμο 1934, ηαζ ζηζξ 2 Αοβμφζημο ημο ίδζμο έημοξ 

ιεημκμιάζηδηε ζε «Γεκζηυ Δπζηεθείμ Αενμπμνίαξ» ηαζ απεηέθεζε ακελάνηδηδ 

Τπδνεζία οπαβυιεκδ ζημκ Τπμονβυ Αενμπμνίαξ, ένβμ ημο μπμίμο ήηακ δ 

ιεθέηδ ημο αενμπμνζημφ πμθέιμο, δ ηαηάνηζζδ πνμβναιιάηςκ μνβάκςζδξ, 

εηπαίδεοζδξ ηαζ πμθειζηήξ πνμεημζιαζίαξ, δ πνμιήεεζα ημο ακαβηαίμο 

οθζημφ, δ ηαεζένςζδ εκζαίμο δυβιαημξ ηαζ δ πνμπαναζηεοή βζα ημκ πυθειμ 

ηυζμ ζε πενίμδμ εζνήκδξ υζμ ηαζ πμθέιμο.594  

 

 Υαναηηδνζζηζηή ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ Δεκζηήξ Άιοκαξ ηδξ πχναξ ηδκ 

πενίμδμ εηείκδ ήηακ δ ζογήηδζδ πμο δζελήπεδ ζηδ Γενμοζία, ηδκ 21δ Ημοκίμο 

1934 ιεηαλφ ηςκ ημιιάηςκ. Ο η. Πνςεοπμονβυξ ηδξ Δθθάδαξ Πακαβήξ 

Σζαθδάνδξ, ηυκζζε υηζ δ πχνα αλζμπμίδζε ηδκ ελςηενζηή ηδξ πμθζηζηή, 

πεηοπαίκμκηαξ ηδκ παβίςζδ ηδξ εζνήκδξ ζηδκ πενζμπή. Σα δφμ ζφιθςκα πμο 

οπέβναρε δ Δθθάδα ιε ηδκ Σμονηία ηαζ ιε ηα άθθα υιμνα ηνάηδ δζαζθάθζγακ 

ηα ζφκμνά ηδξ. Δπίζδξ, ακέθενε υηζ δ Πμθζηζηή Δεκζηήξ Άιοκαξ, δεκ εα 

ιπμνμφζε πθέμκ κα είκαζ επζεεηζηή ηαζ επμιέκςξ δ πχνα εα έπνεπε κα 

ιεθεηάεζ ηδκ αιοκηζηή ηδξ πνμπαναζηεοή. Βεααίςξ, ζδιείςζε υηζ δ Δθθάδα, 

ακ ηαζ οπέβναρε ζφιθςκμ αιμζααίαξ δζαζθάθζζδξ ηςκ ζοκυνςκ ηδξ ιε ηζξ 

υιμνεξ πχνεξ πθδκ ηδξ Βμοθβανίαξ, εκημφημζξ υθεζθε κα δζαηδνεί αλζυπζζηεξ 

Έκμπθεξ Γοκάιεζξ. Γζααεααίςζε υηζ είπακ ελαθεζθεεί μζ ειθακζγυιεκεξ 

ακςιαθίεξ ζημ ζηνάηεοια, υιςξ ςξ πνμξ ηδκ οθζηή πνμπαναζηεοή ημο 

ζηναηεφιαημξ, ζδιείςζε υηζ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα οθμπμζδεμφκ μζ 

πνμβναιιαηζζιέκεξ πνμιήεεζεξ οθζημφ ελαζηίαξ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ. Παν‟ υθα αοηά δζααεααίςζε υηζ δ Δθθάδα δεκ ήηακ άμπθδ. 

Αλζμπμζμφζε ημ παθαζυ οθζηυ ηςκ ΔΓ ζηα ζηναηζςηζηά ενβμζηάζζα ηαζ έβζκακ 

κέεξ πνμιήεεζεξ, ζημ ααειυ πμο επέηνεπακ μζ μζημκμιζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ 

πχναξ. Καζ μθμηθήνςζε ηδ μιζθία ημο θέβμκηαξ υηζ «…Έηεξνλ όπινλ 

εμαηξεηηθώο ρξήζηκνλ, εμαηξεηηθώο αλαγθαίνλ είλε ε αεξνπνξία. Κάκλνκελ 

πξνκεζείαο επί καθξόλ δηάζηεκα ρξόλνπ. Πξν απηνύ όκσο ρξεηάδεηαη ε 

ζπγθξόηεζηο θαη ε εθπαίδεπζηο ηνπ εκςύρνπ πιηθνύ. Γύλακαη λα δηαβεβαηώζσ 

ηελ Γεξνπζίαλ όηη παξά ηαο πνηθίιαο δηαδόζεηο, ηαο αδίθνπο, ηαο επηδεκίαο, ηα 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 59 60. 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 56 - 59.  
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επηβιαβείο, δηά ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηόπνπ, ην αεξνπνξηθόλ ζώκα σο έκςπρνλ 

πιηθόλ είλε επαξθώο παξαζθεπαζκέλνλ. Από ηνπ παξειζόληνο Ηαλνπαξίνπ 

ιεηηνπξγνύλ δηάθνξαη ζρνιαί εηο ηαο νπνίαο γίλεηαη ε εθπαίδεπζηο ηνπ 

εκςύρνπ πιηθνύ. Έρνκελ ηνπο αλαγθαίνπο νδεγνύο, νη νπνίνη παξαζθεπάδνπλ 

ην έκςπρνλ πιηθόλ, ην νπνίνλ ζα καο ρξεηαζζή εηο κίαλ κέιινπζαλ 

αλάγθελ…»595. 

 

 Ακηίεεηα, μ βενμοζζαζηήξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ η. αηεθθανυπμοθμξ, 

ακαθένεδηε ζημ ηυζημξ επζζηεοήξ ηαζ πνήζδξ παθαζμφ οθζημφ, ηδκ έθθεζρδ 

υθιςκ ηαζ ακηζαενμπμνζηχκ πονμαμθανπζχκ, ζε ακηίεεζδ ιε υιμνεξ πχνεξ, 

υπςξ δ εναία, δ Σμονηία, αθθά ηαζ δ Αθαακία. Δπίζδξ, βζα ημ γήηδια ηςκ 

ηεεςναηζζιέκςκ πμο δεκ οπήνπακ μφηε ςξ ζηέρδ πνμιήεεζαξ, ημ γήηδια ημο 

Υδιζημφ Πμθέιμο, ηζξ πνμιήεεζεξ ηαζ ηα ιέηνα πμο εα έπνεπε κα θδθεμφκ 

ηαζ ηδκ ακάβηδ μνβάκςζδξ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ ζηναηεοιάηςκ ζημ ιέηςπμ. 

Οιμίςξ, βζα ηδ ιδ μπφνςζδ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο αοηυ 

εβηοιμκμφζε βζα ηδ Μαηεδμκία ηαζ ηδ Θνάηδ596.  

 

 ηδ ζοκέπεζα ακαθένεδηε βζα ηζξ ελεθίλεζξ ημο ιεθθμκηζημφ πμθέιμο ηαζ 

ημκ ζδζαίηενα γςηζηυ νυθμ ηδξ Αενμπμνίαξ ζε αοηυκ ηαζ ηζξ αενμπμνζηέξ 

δοκάιεζξ πμο δζέεεηακ μζ υιμνεξ πχνεξ ηαζ ηδκ ακαθμβζηυηδηα πμο εα έπνεπε 

κα οπάνπεζ ζηδκ Δθθάδα. οβηεηνζιέκα, ακέθενε υηζ δ Ρμοιακία δζέεεηε 1000 

αενμπθάκα, δ εναία 830 ηαζ δ Σμονηία 370, εκχ δ Δθθάδα 25 έςξ 30, ηα 

μπμία είκαζ πζεακυ κα είπακ ιεζςεεί θυβς θεμνχκ ηαζ ηαηαζηνμθήξ. Ακ ηαζ μ 

Πνςεοπμονβυξ πνμζπάεδζε κα αιθζζαδηήζεζ αοηυκ ημκ ανζειυ, μ 

αηεθθανυπμοθμξ είπε υηζ ακαθένεηαζ ζηα αενμπθάκα, πμο έπμοκ ηαεανά 

πμθειζηή πνήζδ ηαζ ζε αοηά δε ζοιπενζέθααε ηα αενμπθάκα ανπζηήξ ηαζ 
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 «Μαηνά ζογήηδζζξ εζξ ηδκ Γενμοζίακ επί ηδξ αιφκδξ ηδξ πχναξ. Ο η. Σζαθδάνδξ επεδίςλε 
κα πνμηαηαθάαδ ηδκ Γενμοζίακ, αθθά μ η. αηεθθανυπμοθμξ δζά αηαηαιάπδηςκ βεβμκυηςκ 
ηαζ ανζειχκ επέδεζλεκ υηζ δ Δθθάξ είκε ιάθθμκ άμπθμξ ηαζ υηζ δ ηοαένκδζζξ εζνβάζεδ δζά κα 
ελοπδνεηήζδ ημιιαηζημφξ ζημπμφξ ηαζ κα δζαζπάζδ ηδκ ροπζηήκ εκυηδηα εζξ ημ ηνάηεοια, 
ημ Ναοηζηυκ ηαζ ηδκ Πμθειζηήκ Αενμπμνίακ», Διεύζεξνλ Βήκα ηαζ «Ζπδνυξ ηαηαπέθηδξ ηαηά 
ηςκ «δζαθοηχκ» ημο ηναημφ οπεδείπεδζακ πεεξ εζξ ηδκ Γενμοζίακ ηα ηενάζηζα ζθάθιαηα ηδξ 
Κοαενκήζεςξ ηαηά ηδκ μνβάκςζζκ ηδξ Δεκζηήξ Αιφκδξ. Ο η. Σζαθδάνδξ απέδςζε ηδκ 
ηαηάζηαζζκ εζξ ηαξ μζημκ. δοζπένεζαξ ημο ηυπμο», Ζκεξήζηνο Κήξπμ, 21-6-1934. 
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«Ο η. αηεθθανυπμοθμξ απμηαθφπηεζ ηδκ πναβιαηζηήκ ιαξ ζηναηζςηζηήκ ηαηάζηαζζκ», 
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ιφνκδκ», Ζκεξήζηνο Κήξπμ, 21/6/1934. 
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πνμηεπςνδιέκδξ εηπαίδεοζδξ. ηδ ζοκέπεζα επζζήιακε ημκ αβχκα 

αθθδθμελυκηςζδξ πμο δζελάβμκηακ ιεηαλφ ηςκ αλζςιαηζηχκ ημο χιαημξ, 

ελαζηίαξ ημο πενζμνζζιμφ ηδξ πηδηζηήξ ημοξ εηπαίδεοζδξ. πςξ 

παναηηδνζζηζηά είπε, ελώ νη ηπηΪκελνη Ϋπξεπε λα πεηΪλε 70 ώξεο 

εηεζέσο, ν αξηζκόο απηόο πεξηνξέζηεθε ζηηο 32 θαη ζηε ζπλΫρεηα ζηηο 10 

ώξεο. Σν πιηθό εέρε ππνβαζκηζηεέ ηόζν πνιύ πνπ ππάξρε δηακΪρε 

πνηνο ζα πεηΪμεη κε θαιΪ ζπληεξεκΫλν αεξνπιΪλν. Έπεζηα ακαθένεδηε 

ζε δζάθμνεξ δζαηοπςεείζεξ εέζεζξ ζηναηδβχκ ηαζ αμοθεοηχκ ηαζ ζηα ιέηνα 

πμο έπαζνκακ δζάθμνεξ εονςπασηέξ πχνεξ, υπςξ δ Βμοθβανία ηαζ ημοξ 

ηζκδφκμοξ πμο αοηή εβηοιμκεί βζα ηδκ εδαθζηή αηεναζυηδηα ηδξ πχναξ, αθθά 

ηαζ βζα ηδκ Ηηαθία, δ μπμία «…δηαθεξύηηεη όηη ζα ζπκβάιε εηο ηελ εηξήλελ, 

αιιά ε κνίξα ησλ αλζξώπσλ βαξύλεη ηνλ πόιεκνλ όπσο ε κεηξόηεο βαξύλεη 

ηελ γπλαίθα…». Δπζπθέμκ, ακαθένεδηε ζηδκ απμιάηνοκζδ ανίζηςκ 

αλζςιαηζηχκ απυ ημ ζηνάηεοια, ηδκ ακαζθάθεζα πμο οπάνπεζ ζηα ζηεθέπδ ηαζ 

ηδ δζαίνεζδ πμο είπε πνμηαθέζεζ ζ‟ αοηυ ημ γήηδια ηδξ επεηδνίδαξ ηαζ ηδξ 

πνμζαμθήξ πμο οπέζηδ ημ ζοιαμφθζμ ηςκ ακηζζηνάηδβςκ ελαζηίαξ αοημφ. 

θα ηα ακςηένς, εάκ ζοκεπζγυηακ, «… ε θπβέξλεζηο… ζα επξεζή δνζίινγνο 

ελώπηνλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ» 597.  

 

 Ο Τπμονβυξ ηςκ ηναηζςηζηχκ Κμκδφθδξ, ακάιεζα ζηα άθθα, ακέθενε 

υηζ δεκ είπακ ηδκ πμθοηέθεζα έκημκμο ελμπθζζιμφ ηςκ ΔΓ, υπςξ είπε πνμαεί 

π.π. δ Ρμοιακία, θυβς ηδξ δδιμζζμκμιζηήξ αδοκαιίαξ, ηαεχξ απαζημφκηακ 

πάκς απυ 20 δζζεηαημιιφνζα δναπιέξ. ιςξ, δεκ δζέαθεπε ηίκδοκμ πμθέιμο 

«…Ούησ θίλδπλνλ γεληθώηεξνλ πνιέκνπ δηαβιέπνκελ. Ζ Γεξκαλία αίθλεο, δηά 

λα εμνπιηζζή κέρξη ζεκείνπ, πνπ λα δπλεζή λα θεξύμε πόιεκνλ, ζέιεη 20 

νιόθιεξα έηε. Δάλ έβιεπα επηθείκελνλ πόιεκνλ, εζηέ βέβαηνη, όηη ζα επηδίσθα 

λα θνξνινγεζή θαη απηό ην ςσκί ηνπ ζηξαηνύ, δηά λα εμνηθνλνκήζσκελ 

πόξνπο δηά ηελ ζνβαξάλ ζηξαηησηηθήλ καο νξγάλσζηλ…»598. 

 

 ημκ ηοαενκδηζηυ Σφπμ δζααάγμοιε άνενμ ημο η. Γμφζιακδ, βφνς 

απυ ημ γήηδια ηδξ Δεκζηήξ Άιοκαξ. ε αοηυ ημκίγεηαζ υηζ ηδ δεηαεηία πμο 
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 «Ζ ηαηάζηαζζξ ηδξ Αενμπμνίαξ ιαξ ηαζ μ αβχκ ηδξ αθθδθμελμκηχζεςξ», Διεύζεξνλ 
Βήκα, 21-6-1934. 
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 «Ζ αβυνεοζζξ ημο Τπμονβμφ ηςκ ηναηζςηζηχκ», Αθξόπνιηο, 21/6/1934. 
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δζέννεοζε θαίκεηαζ υηζ δαπακήεδηακ 10 δζζεηαημιιφνζα δναπιέξ βζα 

πνμιήεεζεξ πμθειζημφ οθζημφ ηαζ ζοκεπχξ εα έπνεπε κα οπάνπμοκ ανηεηά 

εθυδζα βζα ηζξ Έκμπθεξ Γοκάιεζξ. Ακ υπζ, ηυηε οπήνπε γήηδια 

ηαημδζαπείνζζδξ, ηαζ ημκ θυβμ είπε ημ Δθεβηηζηυ οκέδνζμ ηαζ δ Κοαένκδζδ 

είπε ηαεήημκ κα δζενεοκήζεζ ημ υθμ γήηδια, χζηε κα ηαηαθμβζζεμφκ μζ 

μθεζθυιεκεξ εοεφκεξ ηαζ κα δζαθςηζζηεί έηζζ δ Γενμοζία ηαζ μ εθθδκζηυξ θαυξ. 

Δπζζήιακε υηζ ηδκ πνμακαθενεείζα πενίμδμ, ηδ δζαηοαένκδζδ ηδξ πχναξ 

αζημφζε δ κοκ ακηζπμθίηεοζδ. ημ ίδζμ ζδιείμ είπε ανεεεί δ Δθθάδα ιεηά ημκ 

πυθειμ ημο 1897, υπμο δ ακέπεζα είπε μδδβήζεζ ημκ εθθδκζηυ ζηναηυ ζε άεθζα 

ηαηάζηαζδ. ιςξ, μ Γ. Θεμηυηδξ, πάνδ ζηδκ πμθζηζηή ημο Γμφζιακδ, ιέζα ζε 

θίβμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαηάθενε κα πνμιδεεοηεί ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ 

εθμδίςκ. οκεπχξ, ηαηαθήβεζ υηζ ζφιθςκα ιε ηα δαπακδεέκηα πμζά, μζ ΔΓ 

εα έπνεπε κα είκαζ πάκμπθεξ. Σμ γήηδια βζ‟ αοηυκ ήηακ δ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

ροπζηήξ εκυηδηαξ ηςκ αλζςιαηζηχκ, χζηε κα επακέθεεζ ημ ζηνάηεοια ζημ 

ζδιείμ πμο ήηακ ζημοξ Βαθηακζημφξ Πμθέιμοξ.599 

 

 Ο πυθειμξ ηαηά ηδξ ακελάνηδηδξ Αενμπμνίαξ άνπζζε κα ιεηνζάγεηαζ, 

υηακ ημ θεζκυπςνμ ημο 1934 μ πνςεοπμονβυξ Σζαθδάνδξ δήθςζε υηζ δ 

Αενμπμνία εα δζαηδνμφκηακ ακελάνηδηδ ηαζ εα εκζζπουηακ. Έηζζ, ημκ 

Νμέιανζμ ημο 1934 εζζάβεηαζ ζηδ πμθή δ 4δ εζνά Ηηάνςκ. Βεααίςξ, δ 

Πμθειζηή Αενμπμνία είπε μδδβδεεί ζε βεκζηή απμδζμνβάκςζδ, ςξ 

απμηέθεζια ηςκ απμζηναηεζχκ, ηςκ απμηάλεςκ, ηςκ ιεηαηάλεςκ, ηςκ 

παναζηήζεςκ, ηςκ οπμκμιεφζεςκ ηαζ ηςκ εθθείρεςκ ζε ηάεε είδμοξ οθζηά ηαζ 

ακηαθθαηηζηά ηαζ θοζζηά δεκ ιπμνμφζε κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ 

ζοκηήνδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ημο ζπηάιεκμο πνμζςπζημφ θυβς έθθεζρδξ 

ιαπδηζηχκ αενμζηαθχκ. Σα Hawker-Mars ημο 1922 ήηακ ηαη' υκμια ιαπδηζηά 

θυβς παθαζυηδηαξ ηαζ ημ 1935 ηαηαζηνάθδηακ θυβς επζηζκδοκυηδηαξ. Άθθα 

ιαπδηζηά ΓΔΝ δζέεεηε δ Αενμπμνία600. 

 

 Βεααίςξ, ιέζα ζηδ δίκδ ηςκ πμθζηζηχκ ζοβηνμφζεςκ ηδξ πενζυδμο 

αοηήξ, πμο ιπμνεί κα παναηηδνζζεεί ςξ ιία απυ ηζξ πζμ αζηαεείξ ηδξ 

Νεμεθθδκζηήξ Ηζημνίαξ, οπήνλακ ηαζ ηάπμζεξ ιζηνέξ εθπζδμθυνεξ αηηίκεξ. Ζ 
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 Γμφζιακδξ Β., «Σμ γήηδια ηδξ αιφκδξ ηδξ πχναξ», Βξαδπλή, 21/6/1934. 
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 Μπέθθμξ Γνδβυνζμξ, http://www.tetraktys.org/greg/mid%20aeroporia06.htm. 
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Αενμπμνζηή Έκςζδ Αεδκχκ, ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ Γζεοεφκζεζξ ηδξ Πμθειζηήξ 

ηαζ ηδξ Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ δζμνβάκςζακ ηδκ πνχηδ Γζεεκή Αενμπμνζηή 

Έηεεζδ Αεδκχκ ζημ Εάππεζμ (10 Απνζθίμο έςξ 15 Μαΐμο 1932), ιε ηφνζμ 

ζημπυ ηδκ επζημζκςκία ημο εθθδκζημφ ημζκμφ ιε ημ αενμπθάκμ ηαζ ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ δζαιυνθςζδ αενμπμνζηήξ ζοκείδδζδξ. Δπίζδξ, δζμνβακχεδηε 

εκαένζμ εηπαζδεοηζηυ ηαλίδζ ζηζξ ααθηακζηέξ πνςηεφμοζεξ απυ αλζςιαηζημφξ 

ημο Κέκηνμο Αενμκαοηζθίαξ (21 Ημοθίμο έςξ 4 Αοβμφζημο 1934) ιε ζημπυ ηδ 

δζεεκή πνμαμθή ηδξ πχναξ, ζημ πθαίζζμ ημο δζεεκμφξ ακηαβςκζζιμφ ηςκ 

πςνχκ αθθά ηαζ ηςκ αενμπμνζηχκ αζμιδπακζχκ. Δπζπθέμκ, ηαζ πανά ημοξ 

πμθέιζμφξ ηδξ, ζηζξ 3 Οηηςανίμο 1934 πναβιαημπμζήεδηε δ μνηςιμζία ηςκ 

πνχηςκ απμθμίηςκ ηδξ πμθήξ Αενμπμνίαξ, διένα μνυζδιμ, πμο ζοιαυθζγε 

ηδ δζηαίςζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ μιμζμβεκμφξ χιαημξ. 

Σέθμξ, έκα πνυκμ ιεηά, εζζήπεδζακ ιεηά απυ δζαβςκζζιυ ζηδ πμθή 

Αενμπμνίαξ μζ πνχημζ δυηζιμζ οπαλζςιαηζημί πεζνζζηέξ ημο Σιήιαημξ ΗΗ ηδξ 

Α, δ μπμία αφλδζε ημκ ανζειυ ηςκ ζπηάιεκςκ ζηεθεπχκ ηδξ, επζηνέπμκηαξ 

κα ηαθφρεζ ζε ζοκημιυηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζε ζπηάιεκμ 

πνμζςπζηυ, ηαεχξ ήδδ είπε εηδδθςεεί ημ Κίκδια ημο 1935, πμο είπε ςξ 

απμηέθεζια ηζξ ιαγζηέξ απμηάλεζξ ημο πνμζςπζημφ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ, 

ιε ζημπυ ηδκ εηηαεάνζζδ ημο χιαημξ601. 

 

 Σμ Κίκδια ηδξ 1δξ Μανηίμο 1935 οπμηζκήεδηε απυ ηδκ «Δθθδκζηή 

ηναηζςηζηή Ονβάκςζδ» (ΔΟ), ηδκ μπμία απμηεθμφζακ εκ εκενβεία 

αλζςιαηζημί ηαζ ηδ «Γδιμηναηζηή Άιοκα» ιε ιέθδ απυζηναημοξ πθαζηδνζημφξ 

αλζςιαηζημφξ ηαζ ζηεθέπδ ηδξ αεκζγεθζηήξ πανάηαλδξ ιε ζημπυ ηδκ ακαηνμπή 

ηδξ ηοαένκδζδξ Π. Σζαθδάνδ, ημ μπμίμ απέηοπε ηαζ ηαηαζηάθεδηε πθήνςξ 

ζηζξ 12 Μανηίμο ημο 1935. Με ηδκ εηδήθςζή ημο, μζ Έκμπθεξ Γοκάιεζξ 

δζαζνέεδηακ ζε δφμ παναηάλεζξ ηαζ δ Αενμπμνία ζοιιεηείπε εκενβά οπέν ηδξ 

κυιζιδξ ηοαένκδζδξ. Τπέν ηςκ ηζκδιαηζχκ ηάπεδηε ημ Πμθειζηυ Ναοηζηυ ηαζ 

μνζζιέκεξ Μμκάδεξ ημο ηναημφ Ξδνάξ ζηδ Μαηεδμκία ηαζ ηα κδζζά ημο 

Αζβαίμο. Ζ Αενμπμνία ακέθααε ηδκ ηαηαζημθή ημο Κζκήιαημξ, υιςξ δε δζέεεηε 

μφηε ηα ιέζα μφηε ηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηέημζεξ απμζημθέξ, απμηαθφπημκηαξ 

ηδκ αδοκαιία ακηαπυηνζζδξ ζημ νυθμ ηδξ. Μεηά ηζξ απμηοπίεξ ηδξ ΠΑ ηαηά 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 62 - 68. 
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ηςκ Κζκδιαηζχκ, ζοκεδνίαζε ημ Τπμονβζηυ ζοιαμφθζμ, ζηζξ 8/3/1935, ιε εέια 

ηδκ εκίζποζδ ηδξ Αενμπμνίαξ. Καηά ηα ζογήηδζδ ημο Τπμονβζημφ οιαμοθίμο 

δζαπζζηχεδηε δ μζηηνή ηαηάζηαζδ πμο ανζζηυηακ δ Αενμπμνία ηαζ 

απμθαζίζηδηε δ άιεζδ αβμνά αενμπθάκςκ ηαζ αενμπμνζημφ οθζημφ βζα ηδκ 

ηαηαζημθή ημο Κζκήιαημξ, δζυηζ μ ελμπθζζιυξ ηδξ αενμπμνίαξ απμηεθμφκηακ 

απυ αενμπθάκα ιε «κεξηθά πνιπβόια ιείςαλα ησλ παξειζόλησλ πνιέκσλ 

θαη ιίγεο εθαηνληάδεο βόκβεο ηεο ίδηαο παιαηόηεηαο»602. 

 

 Ζ Πμθειζηή Αενμπμνία, ακ ηαζ πνςημπυνα ζημκ αενμπμνζηυ πχνμ 

«είρε θαηαζηεί θαηώηεξε αθόκε θαη από ηηο Αεξνπνξίεο ησλ άιισλ 

Βαιθαληθώλ Κξαηώλ». Να ηζ επζζδιαίκεζ μ κέμξ ηυηε πμθζηζηυξ Πακαβζχηδξ 

Κακεθθυπμοθμξ: «Από απόςεσο εκςύρνπ πιηθνύ ε Δζληθή καο Άκπλα είλαη 

εζηεξεκέλε παληόο ζεηηθνύ ζηνηρείνπ… Αξθεί λα ιάβσκελ ππ’ όςεη καο όηη, 

ελώ ε Ρνπκαλία, ε Γηνπγθνζιαβία θαη ε Σνπξθία δηαζέηνπλ εθάζηε 

εθαηνληάδεο πνιεκηθώλ αεξνπιάλσλ, εκείο δηαζέηνκελ 25 κε 30 κόλν 

πνιεκηθά αεξνπιάλα. Ση ζεκαζία έρεη όκσο απηό; Αξθεί λα δηαζέηνκελ ηξεηο 

ζηξαηεγνύο δηα λα δηεπζύλνπλ ηαο κεηαμύ ησλ Διιήλσλ ερζξνπξαμίαο»603. 

Πνμθακχξ, μ Κακεθθυπμοθμξ ακαθενυηακ ζημοξ 3 ιδκάνπμοξ ηδξ 

Αενμπμνίαξ μζ μπμίμζ αιέζςξ ιεηά ημ Κίκδια πνμήπεδζακ ζε 

Τπμζηναηήβμοξ (26-3-35), εκχ δ Αενμπμνία δζέεεηε βφνς ζηα 40 αενμζηάθδ 

πςνίξ ιαπδηζηή ζζπφ604. 

 

 Μεηά ηδκ ηαηαζημθή ημο Κζκήιαημξ, ζοβηνμηήεδηακ ζηναημδζηεία πμο 

δίηαγακ ημοξ ηζκδιαηίεξ ηαζ απμζηναηεφηδηακ πμθθμί αλζςιαηζημί605. Μάθζζηα, 

βζα κα επζηεοπεεί δ εηηαεάνζζδ ημο χιαημξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ Πμθειζηήξ 

Αενμπμνίαξ ηαηανηίζηδηε μ Ακαβηαζηζηυξ Νυιμξ ηδξ 20δξ Μανηίμο ημο 1935 

                                                
602

 Σεθζηά δ Π.Α. πνμιδεεφηδηε 5 αενμπθάκα ηφπμο AVIA 33, 100 αυιαεξ ηςκ 100 θζανχκ, 
75 αθελίπηςηα ηαζ ακηαθθαηηζηά αζονιάηςκ, θυβς ηαηαζημθήξ ημο ηζκήιαημξ. ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, 
ζ. 72 - 73. 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζεθ. 82. 
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 Μπέθθμξ Γνδβυνζμξ. 
605

 Τπμθμβίγεηαζ υηζ ιέπνζ ηζξ 9 Ημοκίμο ημο 1935, 1359 αλζςιαηζημί πέναζακ απυ 
ζηναημδζηείμ, εκχ ςξ ημ ηέθμξ ημο έημοξ είπακ απμηαπεεί ηαζ απμζηναηεοεεί 2000. Κνζηήνζμ 
δεκ ήηακ ιυκμ δ ζοιιεημπή ημοξ ζημ ηίκδια, αθθά δ ζδεμθμβζηή ημοξ ακηίθδρδ ή δ ζπέζδ ημοξ 
ιε δδιμηναηζηυ ζηναηδβυ ή πμθζηζηυ. Δπζπθέμκ, πναβιαημπμζήεδηακ ηνεζξ εηηεθέζεζξ ζηζξ 24 
Απνζθίμο ημο 1935. Σςκ ηναηδβχκ Παπμφθα ηαζ Κμζιήζδ ηαζ ημο Σαβιαηάνπδ Βμθάκδ, εκχ 
είπακ ηαηαδζηαζεεί 60 άημια ζε εάκαημ. Δηαημκηάδεξ αλζςιαηζημί ηαηέθοβακ ζημ ελςηενζηυ, 
ακάιεζα ζημοξ μπμίμοξ ζοβηαηαθέβμκηακ μ Βεκζγέθμξ, μ Πθαζηήναξ ηαζ άθθμζ. 
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«Πενί αοηεπαββέθημο απμζηναηείαξ Αλζςιαηζηχκ ηαζ Τπαλζςιαηζηχκ ηδξ 

Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ», ιε ημ μπμίμ μ Τπμονβυξ ιπμνμφζε κα 

απμζηναηεφζεζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ ΠΑ πμο ζοιιεηείπε εκενβά ή εεςνήεδηε 

υηζ εοκυδζε ημ Κίκδια. ηδκ Αενμπμνία απμζηναηεφεδηακ πενζζζυηενμζ απυ 

70 αλζςιαηζημί ηαζ οπαλζςιαηζημί, πνμηαθχκηαξ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο 

δοκαιζημφ ηδξ Αενμπμνίαξ, ημ μπμίμ είπε ζηαιαηήζεζ κα εκζζπφεηαζ απυ ηα 

άθθα πθα, ιε άιεζμ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηδξ ιαπδηζηήξ ζζπφξ ηδξ. Ζ 

Αενμπμνία ακαβηάζηδηε κα επζαζχζεζ ιε ημ οπάνπμκ δοκαιζηυ ηδξ, 

δζαηδνχκηαξ ηαζ ακαπηφζζμκηαξ υιςξ ηδκ εκυηδηα ηαζ ηδκ μιμζμβέκεζα πμο 

ηυζμ πμθφ είπε ακάβηδ 606 . Σμ ΓΔΑ, ημ 1935 ηαζ ιεηά ηα βεβμκυηα ημο 

Κζκήιαημξ, ιε ηδκ έβηνζζδ ηδξ ηοαένκδζδξ ηαηάνηζζε έκα ελμπθζζηζηυ 

πνυβναιια πνμιήεεζαξ 284 αενμζηαθχκ, ιε ηδ ζφζηαζδ 22 Μμζνχκ 

αενμζηαθχκ ηαζ 5 Οοθαιχκ Αενμζηάηςκ, εκχ επζδζχπεδηε δ δδιζμονβία δφμ 

αηυιδ Αενμπμνζηχκ Βάζεςκ ζηδ Βυνεζα Δθθάδα. ιςξ, δ ηαηή μζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ δεκ επέηνεπε ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ακςηένς 

απαναίηδηςκ εκενβεζχκ εηζοβπνμκζζιμφ ημο πθμο. Έηζζ, ζηζξ 18 Απνζθίμο 

1935 εηδυεδηε δζάηαβια ιε ημ μπμίμ ζοβηνμηήεδηε επζηνμπή απυ ημκ 

Τπμονβυ Αενμπμνίαξ Γ. πζκά ηαζ 70 ιέθδ, ακάιεζα ζηα μπμία ςξ πνυεδνμξ 

μ Γζμζηδηήξ ηδξ Δεκζηήξ Σνάπεγαξ Η. Γνμζυπμοθμξ, βζα ηδ δζελαβςβή ενάκμο 

οπέν ηδξ Αενμπμνίαξ ηαζ ηδ ζοθθμβή πνδιάηςκ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ. Ζ 

επζηνμπή δδιμζίεοζε έηηθδζδ ζημοξ απακηαπμφ Έθθδκεξ βζα κα ζοιαάθμοκ 

ζηδκ επζηοπία ημο ζημπμφ αοημφ: «…Αιιά νη δηαηεζεζόκελνη πόξνη, 

δπζηπρώο, είλαη αλεπαξθείο ίλα θαηαζηήζσζηλ απηήλ εθάκηιινλ ησλ 

Αεξνπνξηώλ ησλ γεηηνληθώλ καο θξαηώλ ηνπιάρηζηνλ. Γηά ηνύην ε Αεξνπνξία 

βαζίδεηαη επί ηνπ παηξησηηζκνύ νπ θπξίσο, νύηηλνο εηο ζπζίαο έρεη πνιιά 

δείγκαηα ίλα π ν ίδηνο θαηαζηήζεο αμηνζέβαζηνλ δηά ηνπο θίινπο νπ θαη 

θνβεξάλ δηά ηνπο Δρζξνύο νπ…». ιςξ, δ ακηαπυηνζζδ ημο θαμφ δεκ ήηακ 

δ ακαιεκυιεκδ, ηαεχξ ιεηά ηα πνυζθαηα Κζκήιαηα, είπακ μοζζαζηζηά 

δδιζμονβδεεί δφμ ακηζιαπυιεκα πμθζηζηά ζηναηυπεδα. Έηζζ, ημ πμζυ πμο 

ηαηάθενακ κα ζοβηεκηνχζμοκ ημκ πνχημ πνυκμ ήηακ βφνς ζηα 20.000.000 

δναπιέξ, ι‟ απμηέθεζια κα ζηαιαηήζεζ δ πνμζπάεεζα αοηή607. Παν‟ υθα αοηά 

ημκ Οηηχανζμ ημο 1935 ημπμεεηήεδηε παναββεθία ζηα αββθζηά ενβμζηάζζα 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζεθ. 80-81. 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 101 - 102. 
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AVRO βζα ηδκ πνμιήεεζα 30 εηπαζδεοηζηχκ αενμπθάκςκ AVRO – TUTOR ηαζ 

39 ηζκδηήνςκ, αλίαξ 54 εηαημιιονίςκ δναπιχκ. Μεηά ημ Γδιμρήθζζια ηδξ 

3δξ Νμειανίμο 1935 ηαζ ηδκ επακαθμνά ηδξ Βαζζθείαξ, θυβς ηδξ πμθζηεζαηήξ 

ιεηααμθήξ, ζηζξ 16 Νμειανίμο 1935, ιε ηδκ έηδμζδ ακαβηαζηζημφ Νυιμο, δ 

Αενμπμνία ιεημκμιάζηδηε ζε Δθθδκζηή Βαζζθζηή Αενμπμνία (ΔΒΑ). ηδ 

ζοκέπεζα, ζηα ηέθδ Μανηίμο 1936 ηαζ ιεηά ηδκ μνηςιμζία ηδξ Κοαένκδζδξ 

Γειενηγή ιε ακηζπνυεδνμ ηαζ Τπμονβυ ηςκ ηναηζςηζηχκ ημκ Ηςάκκδ Μεηαλά, 

παναββέθεδηακ 9 αενμπθάκα AVRO 626, 200 πμθοαυθα απυ ηα «Σζέπζηα 

Δνβμζηάζζα πθςκ» ηδξ Scoda, θοζίββζα ζημκ ανεηακζηυ μίημ KYNOCK, 

μλοβμκμφπεξ ζοζηεοέξ απυ ηζξ ΖΠΑ ηαζ ακηαθθαηηζηά βζα ημκ οθζζηάιεκμ 

ζηυθμ αενμζηαθχκ, ζοκμθζηήξ αλίαξ 75 εηαημιιονίςκ δναπιχκ608. 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 93. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄: Ζ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ – ΟΗ ΠΡΧΣΔ ΕΤΜΧΔΗ 

 

 ΚακπΫξνο: Ο Μειινληηθόο Πόιεκνο από ηνπ Αέξνο 

 

 Με αθμνιή αοηή ηδκ έκημκδ ακηζπανάεεζδ ζημοξ ηυθπμοξ ηςκ 

Δκυπθςκ Γοκάιεςκ ηαζ ηςκ πμθζηζηχκ ημιιάηςκ βζα ημ νυθμ ηδξ Αενμπμνίαξ 

ζε ιία εκδεπυιεκδ ζφνναλδ ηαζ ηδξ ακηζπανάεεζδξ πμο εηδδθχεδηε βζα ηδκ 

μνευηδηα ηδξ εκμπμίδζδξ ηδξ ηναηζςηζηήξ ηαζ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ, μ 

Καιπένμξ ζοκέβναρε ηαζ δδιμζίεοζε ημκ Οηηχανζμ ημο 1932 ιζα πναβιαηεία 

ιε ηίηθμ Ο Μειινληηθόο Πόιεκνο από ηνπ Αέξνο. ‟ αοηή δίκεζ ζδζαίηενδ 

έιθαζδ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ επζημζκςκζχκ ηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ 

δ ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ εα επέηνεπε ηδ ιαγζηή ηαζ ζοκημκζζιέκδ πνήζδ ηςκ 

αενμπθάκςκ ζηζξ δζάθμνεξ ζηναηζςηζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο εα δζελαβυηακ.  

 

 Κάκμκηαξ ιζα επζβναιιαηζηή ακαδνμιή ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, 

ακαθένεζ υηζ ανπζηά μζ εκαένζεξ ειπθμηέξ ήηακ ιεηαλφ ιειμκςιέκςκ 

αενμζηαθχκ, υιςξ πνμξ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο, δ ηεπκμθμβζηή πνυμδμξ 

επέηνερε κα βίκμοκ ηα αενμπθάκα ηαπφηενα ηαζ αζθαθέζηενα, λεηίκδζε δ 

παναβςβή ημοξ ζε αζμιδπακζηή ηθίιαηα ηαζ μζ πεζνζζηέξ ημοξ άνπζζακ κα 

εηηεθμφκ απμζημθέξ εθανιυγμκηαξ ηα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένμοκ μζ 

επζπεζνήζεζξ ιε ιαγζηέξ δοκάιεζξ. Έηζζ, μζ εκαένζμζ αβχκεξ δζελαβυηακ απυ 

ζπδιαηζζιμφξ αενμζηαθχκ οπυ εκζαία δζμίηδζδ, ιε εθεδνζηέξ δοκάιεζξ ηαζ 

ημζκή ακηίθδρδ ημο ΑΝΚ, εέημκηαξ ηα εειέθζα ηδξ ηαηηζηήξ πνήζδξ ημοξ. 

Δκχ ανπζηά μ ανζειυξ ηςκ αενμπθάκςκ ημο ζπδιαηζζιμφ ακηζζημζπμφζε ζηδ 

δφκαιδ εκυξ ιήκμοξ, ημ μπμίμ απμηεθμφκηακ απυ ηνία έςξ επηά αενμπθάκα 

ηαζ ζπακζυηενα εκκέα, πνμξ ημ ηέθμξ ημο πμθέιμο ζοιπενζθάιαακε ηδ 

δφκαιδ ιζαξ Μμίναξ, δ μπμία απμηεθμφκηακ απυ ηνία ιήκδ, ηαεχξ είπε 

πθέμκ ακαβκςνζζηεί απυ ηα δζδάβιαηα ημο πμθέιμο, δ επζαεαθδιέκδ πνήζδ 

ημο εκαένζμο υπθμο θαηΪ κΪδα.  

 

 ιςξ, πναβιαηζηυ ειπυδζμ πανέιεκε δ έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ ηδξ 

αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ, δ μπμία αηυιδ ανζζηυηακ ζημ ζηάδζμ ηδξ ελέθζλδξ 

ηαζ πενζυνζγε ημκ ανζειυ ηςκ αενμπθάκςκ ημο ζπδιαηζζιμφ, ηαεχξ ήηακ 
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αιθζζαδηήζζιδ δ δοκαηυηδηα ιεηααίααζδξ ηνίζζιςκ μδδβζχκ ημο ανπδβμφ 

ημο ζπδιαηζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ειπθμηήξ ή απμπχνδζδξ απυ ημ εέαηνμ 

ηδξ ιάπδξ. Σμκ Μάζμ ημο 1918, μζ βενιακζηέξ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ, 

εηηεθμφζακ απμζημθέξ ζημ εέαηνμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε ζπδιαηζζιμφξ ηςκ 

40 έςξ 50 αενμπθάκςκ (circus). Οζ Βνεηακμί αενμπυνμζ πεημφζακ ζε 

ζπδιαηζζιυ ιάπδξ ιε αενμπθάκα ηφπμο Camel ζε φρμξ 3.700 ιέηνα, 

αημθμοεμφζε άθθδ Μμίνα ζηα 4.300 ηαζ δ ηεθεοηαία πεημφζε ζηα 4.900 

ιέηνα609.  

 

 Ζ δζάηαλδ αοηή εεςνμφκηακ απυ πμθθμφξ, ςξ ηοπζηή δζάηαλδ ιάπδξ. 

φιθςκα υιςξ ιε ημκ Καιπένμ, ακ ηα αενμπθάκα δζχλεςξ ήηακ δζεέζζα ηαζ 

δζέεεηακ ζηδκ πίζς εέζδ πμθοαυθμ, δ ηαηηζηή δζάηαλδ ημο ζπδιαηζζιμφ 

υθεζθε κα αθθάλεζ, δζαθμνεηζηά εα πανααίαγε ηδκ ανπή ηδξ μζημκμιίαξ 

δοκάιεςκ ηαζ ηδκ ανπή ηδξ ιάγαξ. Πανάθθδθα, εεςνμφζε υηζ βζα επζπεζνήζεζξ 

ζε φρδ ηάης ηςκ 5000 ιέηνςκ δεκ εα έπνεπε ηα αενμπθάκα κα εθμδζαζεμφκ 

ιε ηζκδηήνα πμο δζέεεηε αενμζοιπζεζηή, δζυηζ ημ αολδιέκμ αάνμξ ημο εα 

ιείςκε ηδκ εοεθζλία ημο αενμπθάκμο. ιςξ, εα ιπμνμφζε έκαξ ιζηνυξ 

ανζειυξ αενμζηαθχκ κα εθμδζαγυηακ ιε ηέημζμοξ ηζκδηήνεξ, ιε ζημπυ κα 

ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ζε ιεβαθφηενα φρδ, απνηξΫπνληαο ηδ πνήζδ ηςκ 

ορχκ αοηχκ ζημκ ακηίπαθμ. Βεααίςξ, ακαιεκυηακ υηζ δ αεθηίςζδ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ζημοξ ηζκδηήνεξ, εα επέηνεπε ηδκ παναβςβή εθαθνυηενςκ 

αενμζοιπζεζηχκ ηαζ επμιέκςξ ήηακ έκα γήηδια οπυ ελέθζλδ. 

 

 ημ ένβμ ημο μ Καιπένμξ, δίκεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ, δ μπμία δεκ ήηακ δζαεέζζιδ ζηζξ εκαένζεξ δοκάιεζξ 

ηαηά ημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, ιε απμηέθεζια δ δζάηαλδ ιάπδξ ηςκ 

ζπδιαηζζιχκ αενμζηαθχκ κα είκαζ πνμζοιθςκδιέκδ απυ ημ έδαθμξ. 

Ακηίεεηα, ηδκ πενίμδμ ηδξ ζοββναθήξ ηδξ πναβιαηείαξ, ελαζηίαξ ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ οπήνπε δ δοκαηυηδηα ηέθεζαξ ηαζ 

δζανημφξ ζοκεκκυδζδξ ζημ αένα ιεηαλφ ηςκ Μμζνχκ, ιε απμηέθεζια μ 

ανπδβυξ ημο ζπδιαηζζιμφ κα ιπμνεί κα ιεηααζαάζεζ ηζξ μδδβίεξ ή ηζξ δζαηαβέξ 

ημο άιεζα, χζηε ημ ζφκμθμ ή ιένμξ ηδξ δφκαιήξ ημο κα πηοπήζεζ ηδκ 
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 Καιπένμξ Γδιήηνζμξ, Ο Μειινληηθόο Πόιεκνο από ηνπ Αέξνο, Σφπμζξ Η. Κανακάζμο, 
Αενμηαηυζμκ, 1932, ζ. 7-9. 
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ηαηάθθδθδ ζηζβιή ηδκ επενζηή αενμπμνζηή δφκαιδ. Γδθαδή ιπμνμφζε κα ανεζ 

εθανιμβή δ εκένβεζα ηαζ δ ειπθμηή ηαηά ιάγα. Έηζζ, μ Καιπένμξ εεςνμφζε 

υηζ δ ηαηαηυνοθδ δζάηαλδ ημο ζπδιαηζζιμφ ηςκ αενμζηαθχκ έπνδγε 

επακελέηαζδξ ηαζ υηζ έπνεπε κα ιεθεηδεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αζηήζεςκ, 

βζαηί ακ ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ οπμζηδνζπηέξ ηδξ δ δζάηαλδ αοηή δζέεεηε 

εοεθζλία αθθαβήξ δζεοεφκζεςξ ηαζ ιπμνμφζε βνήβμνα κα ιεηαζπδιαηζζεεί, 

δεκ ιπμνμφζε υιςξ ηαπέςξ κα ακέθεμοκ ηα αενμπθάκα πμο ανίζημκηαζ ζε 

παιδθυηενμ επίπεδμ ζε ορδθυηενμ, ζημ μπμίμ είκαζ πζεακυ υηζ εα ανίζημκηακ 

δ ακηίπαθδ εκαένζα δφκαιδ610.  

 

 ΔλαΫξηεο ΜΪρεο πξνο ην ΣΫινο ηνπ Α΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ 

 

 ηδ ζοκέπεζα, μ Καιπένμξ εζηζάγεζ ζηα απμηεθέζιαηα ηςκ εκαένζςκ 

ιαπχκ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο πμο ακέθενε πνμδβμοιέκςξ, υπμο 

ελήπεδ ημ ζοιπέναζια υηζ δ ηαηαηυνοθδ δζάηαλδ ιάπδξ ηςκ εκαενίςκ 

δοκάιεςκ επέηνεπε ημκ αζθκζδζαζιυ ιζαξ επενζηήξ Μμίναξ, δ μπμία ζοκήεςξ 

εζηίαγε ζηζξ δοκάιεζξ πμο ανίζημκηακ ζε παιδθυηενμ επίπεδμ. Σμ 

απμηέθεζια ήηακ κα δέπεηαζ ηδκ επενζηή επίεεζδ απυ ρδθά ηαζ 

απνμεζδμπμίδηα, ιε ζδζαίηενα ιεβάθεξ απχθεζεξ ιέζςκ ηαζ πεζνζζηχκ. 

Βεααίςξ, ζημοξ αβχκεξ αοημφξ δεκ ήηακ δοκαηυκ κα εθανιμζεεί δ ανπή 

εκενβείαξ ηδξ ιάγαξ, ηαεχξ μζ ζοβηεηνζιέκεξ δοκάιεζξ υπςξ πνμακέθενε δεκ 

είπακ ηδ δοκαηυηδηα εκαένζαξ επζημζκςκίαξ. Δπμιέκςξ δε ιπμνμφζε μ 

ανπδβυξ κα ιεηαδχζεζ ηζξ δζαηαβέξ ημο πνμξ ημοξ δζμζηδηέξ ηςκ άθθςκ 

Μμζνχκ ηαζ ζοκεπχξ κα εθζπεεί έβηαζνα ζφιθςκα ιε ηδκ πνμηφπημοζα 

ηαηηζηή ηαηάζηαζδ. Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηαθφηενδξ δοκαηήξ απυδμζδξ, 

απαζημφκηακ εκδεθεπήξ εκδιένςζδ ηαζ δ ακάπηολδ ημζκήξ ακηίθδρδξ 

εκενβείαξ (εκζαίμ δυβια), χζηε κα είκαζ δοκαηυξ μ ζοκημκζζιυξ ηδξ δνάζδξ 

ημοξ. Οοζζαζηζηά, ζηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο δεκ εθανιυζηδηε 

πμηέ δ ανπή ηδξ ιάγαξ, πένακ ηδξ δφκαιδξ ζε επίπεδμ Μμίναξ, θυβς 

έθθεζρδξ ζοζηδιάηςκ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ εκαένζςκ δοκάιεςκ. οκήεςξ 

μζ Μμίνεξ αθθδθμτπμζηδνίγμκηακ, αθθά είπακ ςξ ηφνζμ ΑΝΚ ηδκ οπμζηήνζλδ 

ηςκ πενζαίςκ επζπεζνήζεςκ. ιςξ, δ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ 
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ηδθεπζημζκςκζχκ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟30 επέηνεπε ηδκ επζημζκςκία 

ιεβάθδξ δφκαιδξ αενμπθάκςκ, ηυζμ ζε επίπεδμ «ζιδκανπίαξ» ή 

«πηένοβαξ» πμο ηαηά ημο λέκμοξ απμηεθμφκηακ απυ 80 έςξ 180 αενμζηάθδ, 

υζμ ηαζ ζε επίπεδμ «ηαλζανπίαξ» πμο ανζειμφζε δφκαιδ 240 – 550 

αενμπθάκςκ, ιε ηφνζμ υιςξ ειπυδζμ ηδ δοζημθία ζοβηέκηνςζήξ ημοξ ημπζηά 

ηαζ πνμκζηά611.  

 

 Έπεζηα, πνμξ επίννςζδ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ, μ Καιπένμξ 

πανμοζζάγεζ ακαθοηζηά ηζξ αζηήζεζξ ηδξ ζηαθζηήξ αενμπμνίαξ πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ απυ 27 έςξ 30 Αοβμφζημο ημο 1931, απυ 1.000 

πενίπμο αενμπθάκα, πςνζζιέκα ζε δφμ δοκάιεζξ, ημο Βμννά ηαζ ημο Νυημο. 

Ζ πνχηδ απμηεθμφκηακ απυ δφμ ζιδκανπίεξ (160 πενίπμο αενμπθάκα) 

δζχλεςξ, ηνεζξ ζιδκανπίεξ αμιαανδζζιμφ (240 αενμπθάκα), ιζα Μμίνα (25 

αενμπθάκα) πεδίμο ιάπδξ ηαζ έκα ζιήκμξ (5 αενμπθάκα) ζηναηδβζηήξ 

ακαβκχνζζδξ, δδθαδή πενίπμο 430 αενμπθάκα, εκχ δ δφκαιδ ημο Νυημο απυ 

ακηίζημζπδ ζφκεεζδ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ δζέεεηε πέκηε ζιδκανπίεξ (300) 

αμιαανδζζιμφ, δδθαδή πενίπμο 590 αενμπθάκα. Με αθμνιή ημ βεβμκυξ 

αοηυ, μ Καιπένμξ ημκίγεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηα ηνάηδ κα θνμκηίζμοκ κα 

ακαπηφλμοκ ηδκ ακηζαενμπμνζηή ημοξ άιοκα, ηαεχξ ιε ηέημζμο ιεβέεμοξ 

αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ, δ αζθάθεζα ημο ηνάημοξ απυ ηδ εάθαζζα ηαζ ηδκ λδνά 

δεκ επανημφζε πθέμκ. Βεααίςξ, επζζδιαίκεζ υηζ δ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, 

πςνίξ ηαιία αιθζαμθία, εα μδδβμφζε ζηδκ ηαηαζηεοή αενμπθάκςκ ιε ιεβάθδ 

αηηίκα δνάζδξ, δίςλδξ ή αμιαανδζζιμφ, ζηακά κα ιεηαθένμοκ ζηακυ θμνηίμ 

βζα κα πθήλμοκ ηδκ ακηίπαθδ εκδμπχνα. Δπμιέκςξ, βεκκάηαζ ημ ενχηδια, 

ηαηά πυζμ δ αενμπμνία ήηακ πθέμκ υπθμ αμδεδηζηυ ημο ζηναημφ ηαζ ημο 

καοηζημφ, υπμο μοζζαζηζηά αφλακε ηδκ αηηίκα δνάζδξ ημοξ ή ιπμνμφζε πςνίξ 

ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ πενζαίςκ ή ηςκ εαθάζζζςκ δοκάιεςκ κα πθήλεζ ηδκ 

επενζηή εκδμπχνα, ηαηαζηνέθμκηαξ γςηζηά ζδιεία, κα παναθφζεζ ηζξ 

ζοβημζκςκίεξ ηδξ, κα αθακίζεζ ηδκ αζμιδπακζηή ζζπφ ηδξ ηαζ κα ηαηανναηχζεζ 

ημ δεζηυ ηδξ612.  
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 ημ ίδζμ, ζ. 12-16. 
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 ημ ίδζμ, ζ. 16-18. 
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 ΗηαιηθΫο Αζθάζεηο ηνπ 1931 

 

 Σα ζηαθζηά βοικάζζα είπακ ςξ ΑΝΚ κα ελάβμοκ ζοιπενάζιαηα απυ 

αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαηά επενζηήξ πχναξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ είπε 

επζηεοπεεί αενμπμνζηή ηονζανπία, ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ πμο είπε δζαηοπχζεζ 

μ Ηηαθυξ ζηναηδβυξ Giulio Douhet, μ μπμίμξ είπε πνμαθέρεζ ηδ κέα ιμνθή 

ημο πμθέιμο ημ 1909. Σζξ απυρεζξ ημο αοηέξ μ Douhet δδιμζίεοζε ακαθοηζηά 

ημ 1913, ηαζ ηζξ μπμίεξ οπμζηήνζγε ιε πάεμξ ιέπνζ ηαζ ημ εάκαηυ ημο ημ 1930. 

Ο ΚακπΫξνο ζεσξνύζε ηνλ Ηηαιό ζηξαηεγό σο ηνλ πξόδξνκν ηνπ 

αεξνπνξηθνύ πνιΫκνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ νπνένπ εθαξκόδεηαη ε αξρά 

ηεο κΪδαο. Πανά ηδκ πνμζπάεεζα δζαηήνδζδξ ημο απυννδημο παναηηήνα ηδξ 

άζηδζδξ ημο ζηαθζημφ ζηναημφ, είπακ δζαννεφζεζ ηάπμζα εκδζαθένμκηα 

ζημζπεία ηα μπμία πανέεεζε μ Καιπένμξ ζημ δδιμζίεοιά ημο. φιθςκα 

θμζπυκ ιε πθδνμθμνίεξ, κοπηενζκέξ επζπεζνήζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά 

ημο θζιέκα πέηζζα (La Spezia) απυ 200 αενμπθάκα, μζ μπμίεξ 

επακεθήθεδζακ ημ επυιεκμ απυβεοια απυ άθθα 300 ηαζ πνμζμιμζχεδηε 

νίρδ 200 πενίπμο ηυκςκ εηνδηηζηχκ ηαζ ειπνδζηζηχκ αμιαχκ, πςνίξ κα 

οπμθμβζζεμφκ μζ αυιαεξ ημλζηχκ αενίςκ. Δπίζδξ, πναβιαημπμζήεδηε 

αμιαανδζζιυξ ηδξ Φθςνεκηίαξ απυ 200 αενμπθάκα ιε ακηίζημζπμ είδμξ 

αμιαχκ, αμιαανδζζιυξ ηδξ Μπμθυκζαξ απυ 300 αενμπθάκα, δ μπμία 

απμηεθμφζε ηυιαμ πέκηε ηφνζςκ ζζδδνμδνμιζηχκ ανηδνζχκ, ήηακ δ έδνα ημο 

4μο χιαημξ ηναημφ ηαζ ιζα απυ ηζξ πζμ αζμιδπακζηά ακεπηοβιέκεξ πυθεζξ 

ηδξ Ηηαθίαξ. Δπίζδξ, ακηίζημζπμξ αμιαανδζζιυξ δζελήπεδ ηαηά ημο Μζθάκμο 

απυ 500 αενμπθάκα, δ μπμία ήηακ δ πζμ ειπμνζηή ηαζ αζμιδπακζηή πυθδ ηδξ 

Ηηαθίαξ, ζδιακηζηυηαημξ ζζδδνμδνμιζηυξ ηαζ ζοβημζκςκζαηυξ ηυιαμξ ηαζ 

δζέεεηε έκα εη ηςκ ηονζυηενςκ αενμθζιέκςκ ηδξ πχναξ ηαζ ζηαειμφξ 

αζονιάημο. Οζ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ δζελήπεδζακ ηαηά ηφιαηα αηυιδ ηαζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, ζε ζπδιαηζζιμφξ πμο απμηεθμφκηακ απυ ιεβάθμ 

ανζειυ αενμζηαθχκ, οπυ δζμίηδζδ πμο αζημφκηακ ιέζς αζονιάημο. Γδθαδή 

εθανιυζηδηε δ ανπή ηδξ εκένβεζαξ ηαηά ιάγα613.  
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 ημ ίδζμ, ζ. 18-19. 
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 Βνεζεηηθό Όπιν ά ΑλεμΪξηεηε Γύλακε; 

 

 φιθςκα ιε ηδ θζηή ακαημίκςζδ ηςκ επίζδιςκ ζηαθζηχκ ανπχκ, δεκ 

ήηακ ζε εέζδ κα απμηνέρμοκ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ ιεβάθςκ ζηαθζηχκ πυθεςκ 

ηδξ πχναξ ημοξ, ελαζηίαξ ηδξ πνμυδμο πμο είπε επζηεοπεεί ζημ αενμπμνζηυ 

υπθμ. Ο Έθθδκαξ αενμπυνμξ, απυ ηα ακςηένς ζοιπεναίκεζ υηζ δ αενμπμνία 

έπαρε πθέμκ κα απμηεθεί αμδεδηζηυ υπθμ ηαζ υηζ απμηεθεί «εκαένζμ ζηναηυ» 

πμο ιπμνεί πςνίξ αμήεεζα απυ ηζξ πενζαίεξ ή εαθάζζζεξ δοκάιεζξ κα πθήλεζ 

απυ αένμξ ηδκ ακηίπαθδ εκδμπχνα! Μάθζζηα, ηάκμκηαξ λακά ιζα ζφκημιδ 

ακαζηυπδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο δζαδναιαηίζηδηακ ζημ Α΄ Παβηυζιζμ 

Πυθειμ, μζ ακηίπαθμζ εηηέθεζακ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ ιε ζημπυ κα 

επζθένμοκ ηαηαζηνμθζηά πθήβιαηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ επενζηήξ εκδμπχναξ. 

ιςξ ιυκμ μζ Βνεηακμί οπυ ηδ δζμίηδζδ ημο Sir Hugh Trenchard μνβάκςζακ 

ηέημζμ ζπδιαηζζιυ αενμζηαθχκ ιε ημ υκμια «ακελάνηδημξ εκαένζμξ δφκαιδ», 

δ μπμία απυ ημκ Ημφκζμ ημο 1918 ιέπνζ ηδκ ακαηςπή ημο Πμθέιμο είπε νίλεζ 

500 ηυκμοξ αμιαχκ ζε δζάθμνεξ ιεβάθεξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ 

Γενιακίαξ. Ακάθμβδ άπμρδ πενί «εκαένζαξ ζηναηζάξ» ελέθναζε ηαζ μ 

ζηναηάνπδξ Foch ιεηά ημ 1918, μ μπμίμξ εεςνμφζε υηζ ιεθθμκηζηά δ 

αενμπμνία υπζ ιυκμ εα ήηακ μ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ κίηδ, αθθά υηζ 

εα ιπμνμφζε κα αζηήζεζ ζδζαίηενδ πίεζδ ζημκ επενζηυ πθδεοζιυ, χζηε μ 

πυθειμξ κα ηεθεζχζεζ ιυκμ ιε ηδ πνήζδ εκαένζςκ δοκάιεςκ. Γδθαδή, υπςξ 

παναηηδνζζηζηά ημκίγεζ μ Καιπένμξ, δζα ημο αμιαανδζζιμφ ηδξ ακηίπαθδξ 

εκδμπχναξ απυ αμιαανδζζηζηά αενμπθάκα, εκχ μζ θίθζεξ ΔΓ εα ιάπμκηακ 

ζημ ιέηςπμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ πχναξ (αιοκηζηή πνήζδ), μ ακηίπαθμξ εα 

ζοκεδημθμβμφζε614. Οοζζαζηζηά, αθέπμοιε ηδκ άιεζδ επίδναζδ ημο Douhet 

ζηζξ απυρεζξ ημο Γάθθμο ζηναηάνπδ, ηζξ μπμίεξ ζε ιεβάθμ ααειυ 

εκζηενκίγεηαζ ηαζ μ Έθθδκαξ παθαίιαπμξ αενμπυνμξ. 

 

 ΑΝΚ ηςκ εκαένζςκ δοκάιεςκ ηαηά ημκ ζοββναθέα είκαζ δ απυηηδζδ 

αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ιε ημκ ηνυπμ ηαζ ζημ ααειυ πμο απαζηείηαζ, χζηε 

ζηδ ζοκέπεζα κα ιπμνεί κα αμιαανδίζεζ ζδιακηζημφξ ζηυπμοξ, ιε ζημπυ κα 

ζπάζεζ ηδκ οθζηή ηαζ δεζηή ημο ακηίζηαζδ ημο επενμφ. Δπμιέκςξ, ανπζηά εα 
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 ημ ίδζμ, ζ. 19-20. 
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έπνεπε κα δζελαπεμφκ εκαένζεξ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα δζελαπεμφκ 

μζ επζπεζνήζεζξ αμιαανδζζιμφ ηαηά ηςκ παναηάης ηονίςξ ζηυπςκ:  

 

 α. διακηζηχκ πυθεςκ ημο επενμφ ιε ζημπυ ηδκ ηαηαννάηςζδ 

ημο δεζημφ ημο άιαπμο πθδεοζιμφ, χζηε αοηυξ κα επδνεάζεζ ιε ηδ ζεζνά ημο 

ηδκ πμθζηζηή ηαζ ζηναηζςηζηή ημο δβεζία, αθθά ηαζ ημ δεζηυ ημο ιαπυιεκμο 

ζηναηεφιαημξ, ηαεχξ μ Καιπένμξ εεςνμφζε υηζ μ πυθειμξ ήηακ ζφβηνμοζδ 

δοκάιεςκ δεζημφ. πςξ παναηηδνζζηζηά ακαθένεζ «Σν ηειηθόλ απνηέιεζκα 

δελ επηηπγράλεηαη δη’ ελεξγνύ θπζηθήο θαηαζηξνθήο ηεο ελόπινπ δπλάκεσο 

ηνπ αληηπάινπ, αιιά δηά θαηαζηξνθήο ηεο πίζηεσο ηνπ εηο ηελ ηειηθήλ λίθελ θαη 

ηεο ζειήζεώο ηνπ λα ηελ θεξδίζεη». 

 

 α. Βάζεςκ ηαζ ηςκ ηφνζςκ ζηαειχκ ακεθμδζαζιμφ, εκδζάιεζςκ ή 

αηναίςκ. 

 

 β. Βζμιδπακζηχκ εβηαηαζηάζεςκ παναβςβήξ πμθειζημφ οθζημφ. 

 

 δ. Σεπκζηχκ ένβςκ ηαζ ηςκ απμεδηχκ πονμιαπζηχκ επί ηςκ 

πενζαίςκ βναιιχκ επζημζκςκίαξ, ηαεχξ ηαζ ζονιχκ πμο ιεηαθένμοκ 

πονμιαπζηά. 

 

 ε. Λζιέκςκ ηαζ πθμίςκ πμο ανίζημκηαζ ζηα ιεηυπζζεεκ ηαζ πμο 

έπμοκ ςξ απμζημθή ημοξ κα ακεθμδζάγμοκ ηζξ πενζαίεξ δοκάιεζξ ημοξ, υιςξ 

ανίζημκηαζ ζηδκ αηηίκα εκενβείαξ ζζπονχκ εκαένζςκ δοκάιεςκ, εκχ δ 

ακηζαενμπμνζηή άιοκα δεκ ιπμνεί κα ηζξ ακηζιεηςπίζεζ. Ο Καιπένμξ εεςνεί 

υηζ ημ γήηδια αοηυ πνέπεζ κα ιεθεηδεεί ζδζαζηένςξ απυ ηδ πχνα ιαξ. 

 

 ζη. Μεβάθςκ ζοβηεκηνχζεςκ πενζαίςκ ζηναηεοιάηςκ εκηυξ ηδξ 

γχκδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 
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 γ. Δπενζηήξ απμααηζηήξ εκένβεζαξ, ημκ αμιαανδζζιυ ηδξ μπμίαξ 

εεςνεί ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηυ, χζηε ιζα πχνα πμο δζαεέηεζ ζζπονή 

εκαένζα δφκαιδ, δεκ ηζκδοκεφεζ απυ αοηήκ615. 

 

 Οθμηθδνχκμκηαξ ηδκ ημπμεέηδζή ημο βζα ημκ ιεθθμκηζηυ εκαένζμ 

πυθειμ, εηθνάγεζ ιζα άηνςξ νεαθζζηζηή πνμζέββζζδ πενί ηδξ πνήζδξ ή ιδ 

πδιζηχκ ή αζμθμβζηχκ υπθςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αενμπμνζηχκ 

αμιαανδζζιχκ. Πίζηεοε υηζ υπςξ απέηοπε δ ζφιααζδ ηδξ Υάβδξ ημο 1907 

ιεηαλφ ηςκ εονςπασηχκ δοκάιεςκ, υπμο ζημ άνενμ 23 νδηχξ 

απαβμνεουηακ δ πνήζδ δδθδηήνζμο ή δδθδηδνζαζιέκςκ υπθςκ, αθδιάηςκ ή 

οθζηχκ, μιμίςξ εα απμηφπεζ δ εθανιμβή ηδξ ζοιθςκίαξ ηδξ 17δξ Ημοκίμο ημο 

1925 ηςκ ιεθχκ ηδξ δζεεκμφξ ημζκςκίαξ, πμο αθμνμφζε ηδκ απαβυνεοζδ 

πνήζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ αζθοηηζηχκ, 

δδθδηδνζςδχκ ή πανυιμζςκ αενίςκ ηαζ ααηηδνζμθμβζηχκ ιέζςκ. Θεςνμφζε 

υηζ μ πεζναζιυξ πνήζδξ ημοξ απυ ιία πχνα πμο πάκεζ ημκ πυθειμ είκαζ 

ζδζαίηενα ορδθυξ, υπςξ ζοκέαδ ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, υπμο μζ 

ακηίπαθμζ ζοκαβςκίγμκηακ ζηδκ αθεμκυηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ πνήζδ 

ηέημζςκ ιέζςκ ηαζ μοζζχκ, υπςξ αενίςκ οδνμβυκμο, αζθολζμβυκςκ πθςνίμο, 

δαηνοβυκςκ, πνήζδ οπενίηζδαξ ιε ηζξ θθφηηαζκεξ ηδξ, αενίςκ ανζεκζημφ ηαζ 

ημο ανςιίμο. Μάθζζηα, ηυκζγε υηζ δ απμοζία ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ 

ηδξ δζεεκμφξ ημζκςκίαξ απμδεζηκφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ζε υθα ηα ιεβάθα 

ηνάηδ ζοκεπίγμκηακ δ ιεθέηδ ημο πδιζημφ πμθέιμο, βίκμκηακ πνμπαναζηεοέξ 

βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο ηαζ δεζιεφμκηακ ζμαανέξ πζζηχζεζξ βζα ηδ 

πνδιαημδυηδζδ πδιζημφ πμθέιμο.  

 

 Ο Καιπένμξ ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ μ ιαγζηυξ αενμπμνζηυξ 

πυθειμξ εα είκαζ μ θνζηαθεχηενμξ πμο εα ακηζιεηςπίζεζ ζημ ιέθθμκ δ 

ακενςπυηδηα, πάνδ ζηδκ ηεθεζμπμίδζδ ηδξ αζφνιαημο επζημζκςκίαξ ηαζ ηδξ 

εκζαίαξ δζμίηδζδξ ιεβάθδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ. πςξ παναηηδνζζηζηά 

ακαθένεζ, μ ιεθθμκηζηυξ αενμπμνζηυξ πυθειμξ εα είκαζ «Βνκβαξδηζκνί όζελ 

από ηνπ αέξνο ησλ δσηηθώλ ζεκείσλ θαη ηνπ ακάρνπ πιεζπζκνύ ηνπ 

εζσηεξηθνύ κηαο ρώξαο, εκεξηλνί θαη λπθηεξηλνί, ζπζηεκαηηθνί, 
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 ημ ίδζμ, ζ. 20-22. 
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αιιεινδηάδνρνη, βαξείο, αδπζώπεηνη. Βνκβαξδηζκνί δηά βνκβώλ ξεθηηθώλ θαη 

εκπξεζηηθώλ θαη δηά βνκβώλ ρεκηθνύ πνιέκνπ ֗ ηδνύ ε εηθώλ ελόο κειινληηθνύ 

πνιέκνπ από ηνπ αέξνο. Βνκβαξδηζκνί σκνί, ζθιεξνί, αλειεείο ηνζνύησ 

κάιινλ, θαζόζνλ νπδέλ κέζνλ πξνζηαζίαο, πξάγκαηη απνηειεζκαηηθόλ, 

ππάξρεη θαη’ απηώλ»616. 
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 ημ ίδζμ, ζ. 22-23. 
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 Γαδάο Παλαγηώηεο617 

 

 Λίβμοξ ιήκεξ ιεηά ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ απυρεςκ ημο Καιπένμο βζα ημκ 

αενμπμνζηυ πυθειμ ηαζ αιέζςξ ιεηά ημ απμηοπδιέκμ ηίκδια ηδξ 6δξ Μανηίμο 

1933 βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ ελμοζίαξ απυ αεκζγεθζημφξ αλζςιαηζημφξ ηαζ ηδκ 

επζηνάηδζδ ημο Λασημφ Κυιιαημξ, μ ηυηε Ακηζζοκηαβιαηάνπδξ (Π) Γαγήξ Π. 

δδιμζζεφεζ ηδκ πναβιαηεία ημο ιε εέια «Ζ Αεξνπνξία ελ ηε Γεληθή 

ηξαηεγηθή Αεξνπνξία ζπλεξγαζίαο ή ζηξαηόο αέξνο;»618. ε αοηή ακαθφεζ ηαζ 

ζπμθζάγεζ ηζξ ελεθίλεζξ ζημ αενμπμνζηυ πθμ ζε ζηναηδβζηυ επίπεδμ, οπυ ηδκ 

επίδναζδ ηςκ εεςνδηζηχκ ηαζ ηονίςξ ημο Douhet ηαζ ηςκ ηνζηζηχκ πμο έπμοκ 

εηθναζηεί πάκς ζημ ένβμ ημο. 

 

 Αεξνπνξηθά ΔμΫιημε ΜεηΪ ην ΠΫξαο ηνπ Α΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ 

 

 Ανπζηά, μ Γαγήξ ακαθένεηαζ ζηδκ αθιαηχδδ ηεπκμθμβζηή πνυμδμ πμο 

ζοκηεθέζεδηε ζηδκ αενμπμνία, χζηε ακαβκςνίζεδηε μ ζδιαίκςκ νυθμξ ηδξ 

ηαζ μζ ζοκηάηηεξ ηςκ ιεηαπμθειζηχκ ηακμκζζιχκ ζε υθμοξ ημοξ ζηναημφξ 

ζοκέθελακ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ δνάζδξ ηδξ ηαζ ηα εκέηαλακ ζε έκα δυβια 

βζα ηδ πνδζζιμπμίδζή ηδξ ζε ιεθθμκηζηυ πυθειμ, ελεηάγμκηάξ ηδκ 

απμηθεζζηζηά ζε ηαηηζηυ επίπεδμ, ηαεχξ οπήνλε αμδεδηζηυ υνβακμ ηςκ 

άθθςκ υπθςκ. Οοζζαζηζηά, οπήνλε ιέζμ ζοθθμβήξ πθδνμθμνζχκ επ‟ ςθεθεία 

ηδξ δζμίηδζδξ, (εκδιένςζδ ηαζ ζοκμδεία ημο πεγζημφ, οπυδεζλδ ζηυπςκ ηαζ 

νφειζζδ αμθχκ βζα ημ πονμαμθζηυ, παναηήνδζδ πένα απυ ημ εφνμξ δνάζδξ 

ημο πεγζημφ η.ά.), υνβακμ ζοιιεημπήξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, πνμζαάθθμκηαξ 

επίβεζμοξ ζηυπμοξ αθθά ηαζ ηδκ επενζηή αενμπμνία ειπθεηυιεκδ ζε εκαένζεξ 

ιάπεξ ηαζ ηέθμξ ιε ημ αενμπθάκμ αμιαανδζζιμφ δζεφνοκε ηα υνζα αεθδκεημφξ 

ημο πονμαμθζημφ, ηαηαζηνέθμκηαξ ζηα ιεηυπζζεεκ ηζξ ζοβημζκςκίεξ ηαζ ηα 

γςηζηά ηέκηνα ημο ακηίπαθμο ζηναηεφιαημξ. ιςξ, δε πνδζζιμπμζήεδηε ςξ 

ακελάνηδηδ δφκαιδ, χζηε κα δνάζεζ ςξ ζηναηδβζηυξ ζοκηεθεζηήξ βζα ηδκ 

επίηεολδ ημο ζημπμφ ημο πμθέιμο. Οζ ιαγζηέξ πνμζαμθέξ αενμπθάκςκ 
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 Ο Πακαβζχηδξ Γαγήξ, απεθμίηδζε απυ ηδ πμθή Δθέδνςκ Αλζςιαηζηχκ Κενηφναξ ιε ημ 
ααειυ ημο έθεδνμο Ακεοπμθμπαβμφ ηαζ έθααε ιένμξ ζημκ Α΄ ηαζ Β΄ Βαθηακζηυ Πυθειμ, ζηδκ 
εηζηναηεία ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ ηαζ απυ ημ 1935 έςξ ημκ Γεηέιανζμ ημο 1940 δζαηέθεζε ΑΓΔΑ. 
https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2015/02/panagiotis_gazis_cv.pdf 
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 Γαγήξ Πακαβζχηδξ, «Ζ Αενμπμνία εκ ηδ Γεκζηή ηναηδβζηή Αενμπμνία ζοκενβαζίαξ ή 
ζηναηυξ αένμξ;», Γεληθή ηξαηησηηθή Δπηζεώξεζηο, Σ. 100, Απνίθζμξ 1933, ζ.16-56. 
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αμιαανδζζιμφ ηαηά ημο Λμκδίκμο, ηςκ Πανζζίςκ ηαζ ηςκ παναννήκζςκ 

πυθεςκ ηδξ Γενιακίαξ, ηαζ δ ηαηαζηνμθή ζηυπςκ ζδζαίηενδξ αλίαξ ζηα 

ιεηυπζζεεκ, πνμμζχκζγακ ηαηά ημκ Γαγή ημ εονφ ιέθθμκ ηδξ αενμπμνίαξ. 

Βεααίςξ, δεκ ιπμνμφζε κα δζελάβεζ ιαγζηέξ ηαζ ζοκηεηαβιέκεξ εκαένζεξ 

ιάπεξ, θυβς ηδξ αδοκαιίαξ δζεφεοκζδξ εκυξ ηέημζμο αβχκα ηαζ ηδξ απμοζίαξ 

αζφνιαηδξ επζημζκςκίαξ ιεηαλφ ηςκ αενμζηαθχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. 

 

 Μεηά ημ πέναξ ημο Α‟ Παβημζιίμο Πμθέιμο, πμθθά ηεπκζηά 

πνμαθήιαηα επζθφεδηακ δζεονφκμκηαξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο πθμο, 

επζιδηφκμκηαξ ηδκ αηηίκα εκενβείαξ ηςκ αενμπθάκςκ, αολάκμκηαξ ηδκ 

ηαπφηδηα ακυδμο, εκχ ηεθεζμπμζήεδηε μ μπθζζιυξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ υπθςκ 

πμο έθενακ, εκζζπφεδηε δ άηναηηυξ ημοξ χζηε κα δφκακηαζ κα οπενααίκμοκ 

πηοπήιαηα απυ αμθίδεξ ζε παιδθυ φρμξ η.ά. Δπίζδξ, αεθηζχεδηακ μζ ιέεμδμζ 

πθεφζδξ, θςημβνάθζζδξ, αμθήξ ηαζ εηζθεκδυκζζδξ αμιαχκ ηαζ δ επζημζκςκία 

ηςκ ζπδιαηζζιχκ, επζηνέπμκηαξ ζε μθυηθδνμοξ ζηυθμοξ αενμπθάκςκ κα 

ιάπμκηαζ ζε ζπδιαηζζιυ ηηθ. Ο ζοββναθέαξ πίζηεοε υηζ δ ζοκεπήξ πνυμδμξ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ εα αεθηίςκε ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο πθμο. Πανάθθδθα, 

παβημζιίςξ ακαπηφπεδηε ηαζ ν ηνκΫαο ηεο πνιηηηθάο αεξνπνξέαο, 

αλαδεηθλύνληαο ηα αεξνπιΪλν σο ην αζθαιΫζηεξν κΫζν ζπγθνηλσλέαο 

θαη κεηαθνξΪο, ελώ ππάξραλ πεηζηηθΫο ελδεέμεηο όηη ζα απνηεινύζε ηελ 

εθεδξεέα ηεο πνιεκηθάο αεξνπνξέαο619.  

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Γαγήξ ηάκεζ ικεία ζηδκ ηαηαζηνμθμθμβία πμο είπε 

ακαπηοπεεί ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο αενμπθάκμο, ημ μπμίμ εεςνήεδηε υηζ εα 

βζκυηακ πακημδφκαιμ ελαζηίαξ ηδξ άιεζδξ επίδναζδξ ηδξ πνμυδμο ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ζ‟ αοηυ, βεβμκυξ πμο ζδιαημδμημφζε ηδ ζοκηέθεζα ημο 

πμθζηζζιμφ ζε πενίπηςζδ βεκζηεοιέκμο πμθέιμο, πςνίξ υιςξ κα θαιαάκεηαζ 

οπυρδ δ ακηίζημζπδ πνυμδμξ ηδξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ. Κφνζμξ εηθναζηήξ 

ηςκ παναπάκς απυρεςκ ήηακ μ Giulio Douhet, δ εεςνία ημο μπμίμο έβζκε 

ακηζηείιεκμ εονείαξ ιεθέηδξ ηαζ ζογδηήζεςκ απυ υθεξ ηζξ δοκάιεζξ ηαζ 

ζδζαίηενα απυ ηδκ Βνεηακία ηαζ ηδκ Ηηαθία, ηαεχξ ηοπυκ επαθήεεοζή ηδξ εα 
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 ημ ίδζμ, ζ. 16-18. 
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πνμηαθμφζε ηδκ ακαεεχνδζδ ημο πμθειζημφ ημοξ δυβιαημξ. Σμ δυβια πμο 

εηθνάγεζ μ Ηηαθυξ ζηναηδβυξ παναηηδνίγεηαζ απυ ημκ Γαγή ςξ νζγμζπαζηζηυ, 

ηαεχξ θεπημιενήξ ηαζ επζζηδιμκζηυξ έθεβπυξ ημο, απμδείηκοε υηζ ήηακ 

πνυςνμ ηαζ οπεναμθζηυ, παν‟ υθα αοηά επδνέαγε ημοξ εζδζημφξ. ημπυξ ηδξ 

πναβιαηείαξ ημο ζοββναθέα ήηακ κα απμδχζεζ πενζθδπηζηά ηζξ γοιχζεζξ πμο 

είπακ πνμηαθέζεζ ηονίςξ μζ ζδέεξ ημο Douhet ζηδκ Δθθάδα ηαζ ημ ελςηενζηυ 

ηαζ ηαηά πυζμκ έπνεπε δ πχνα ιαξ ααζζγυιεκδ ζ‟ αοηέξ κα μνβακχζεζ ηδκ 

Δεκζηή ηδξ Αζθάθεζα620. 

 

 Κξηηηθά Δπέ ηεο Θεσξέαο ηνπ ηξαηεγνύ Douhet 

 

 Ο ακηζζοκηαβιαηάνπδξ Γαγήξ επζπεζνεί πενζθδπηζηά κα απμδχζεζ ηδ 

εεςνία ημο Ηηαθμφ ζηναηζςηζημφ, μ μπμίμξ οπμζηήνζγε υηζ εα έπνεπε κα 

λεθφβμοκ απυ ηα δζδάβιαηα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο πνμζανιμγυιεκμζ 

ζηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. Ζ αενμπμνία θμζπυκ ηαηά ημκ Douhet εα 

ιπμνμφζε κα είκαζ υπζ υνβακμ αμδεδηζηυ, αθθά αοηυκμιμξ πανάβμκηαξ. 

ΑΝΚ ημο ήηακ δ επίηεολδ αενμπμνζηήξ οπενμπήξ χζηε κα ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ζηδκ επενζηή εκδμπχνα ιεβάθεξ ηαηαζηνμθέξ, θεμνά ημο δεζημφ 

ημο θαμφ ηαζ ηδξ Κοαενκήζεςξ ηαζ πανάθοζδ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ηδξ 

επζπεζνήζεςκ. Δπμιέκςξ, έπνεπε κα είκαζ ακελάνηδηδ ηαζ εεςνμφζε ηδκ 

Αενμπμνία οκενβαζίαξ ακχθεθδ, βζαηί είηε μ διέηενμξ εκαένζμξ ζηυθμξ εα 

απμηημφζε αενμπμνζηή ηονζανπία είηε αοηυ εα ημ επζηφβπακε μ ακηίπαθμξ, ηαζ 

πενζηηή βζαηί ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ εα ιπμνμφζε κα δζαεέζεζ ηα ακαβηαία 

ιέζα βζα ηζξ πενζαίεξ δοκάιεζξ ηαζ ημ ζηυθμ ηαζ επζαθααήξ δζυηζ δ 

απμννυθδζδ δοκάιεςκ απυ αοηή εα ελαζεεκμφζε ηζξ ηφνζεξ αενμπμνζηέξ 

δοκάιεζξ.  

 

 Βαζζγυιεκμξ μ Douhet ζηδκ ειπεζνία απυ ημκ Α΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ, 

εεςνμφζε υηζ ζφκημια, ιεηαλφ ηςκ ειπμθέιςκ εα οπάνλεζ ηάπμζα ζζμννμπία 

ζζπφμξ, ακαηνμπή ηδξ μπμίαξ εα απαζημφζε ημθμζζζαίμοξ πυνμοξ πμο βεκζηά 

ελακηθμφκ ηζξ ακηζιαπυιεκεξ πχνεξ. ιςξ, ημ αενμπμνζηυ εέαηνμ 

επζπεζνήζεςκ επζηνέπεζ ηδκ επίηεολδ απμθαζζζηζημφ πθήβιαημξ 
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εθανιυγμκηαξ αιοκηζηυ δυβια ζηζξ πενζαίεξ ηαζ εαθάζζζεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

επζεεηζηυ ζηζξ αενμπμνζηέξ. Ο Ηηαθυξ ζηναηδβυξ επίζδξ, εεςνμφζε υηζ δ 

ακηζαενμπμνζηή άιοκα υζμ ζζπονή ηαζ ακ είκαζ δεκ ιπμνεί κα παναηςθφζεζ 

ηζξ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ ελαζηίαξ ηδξ πενζμνζζιέκδξ ειαέθεζαξ ημο 

ακηζαενμπμνζημφ πονμαμθζημφ. Δπμιέκςξ είκαζ πνμηζιυηενμ μζ πυνμζ κα 

δζαηεεμφκ ζηδκ ζζπονμπμίδζδ ημο αενμπμνζημφ πθμο, ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

εκενβδηζηήξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ ζε θίβα εοπαεή ζδιεία ηαζ ηδκ εονεία 

πνήζδ παεδηζηχκ ιέηνςκ ηα μπμία δεκ απαζημφκ πμθθέξ δαπάκεξ. Σέθμξ, 

πνυηεζκε ηδ δδιζμονβία εκζαίμο Τπμονβείμο Δεκζηήξ Αιφκδξ, ζημ μπμίμ εα 

οπάβμκηακ υθεξ μζ ζηναηζςηζηέξ δοκάιεζξ ηδξ πχναξ, ηαεχξ ηαζ ηδ δδιζμονβία 

ζε ηάεε Κθάδμ ακηίζημζπδξ πμθήξ Πμθέιμο, απυ ηδκ μπμία εα πνμένπμκηαζ 

μζ αλζςιαηζημί ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο621. 

 

 Ζ επίδναζδ ημο κέμο αοημφ δυβιαημξ ηαηά ημκ Γαγή ήηακ ηενάζηζα ζε 

υθεξ ηζξ πχνεξ, ηυζμ ζηδκ Δονχπδ υζμ ηαζ ζηδκ Αιενζηή, ηαεχξ ιυθζξ είπε 

μθμηθδνςεεί δ ιεθέηδ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, είπακ 

ηαηανηζζεεί ηα κέα δυβιαηα ηαζ είπακ ηαηανηζζεεί ηα πνμβνάιιαηα ηςκ 

ζηναηζςηζηχκ πνμπαναζηεοχκ. Οζ νζγμζπαζηζηέξ ζδέεξ ημο Douhet 

μοζζαζηζηά αηφνςκακ υθα ηα ακςηένς ηαζ μζ εοεφκεξ ηςκ ανιμδίςκ βζα ηδκ 

άιοκα ηδξ πχναξ ημοξ ήηακ ηενάζηζεξ. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ μνευηδηάξ ηδξ ή υπζ 

αζπμθήεδηακ ηονίςξ μζ ζηναηζςηζημί, ηςκ μπμίςκ δ ηνζηζηή ζδζαίηενα ιεηά ημ 

1927 οπήνλε ιενμθδπηζηή, ακαδεζηκφμκηαξ ηδ ζοκηδνδηζηή αηαιρία ημοξ 

απέκακηζ ζε ηαζκμθακείξ ζδέεξ. ηδ ζοκέπεζα μ Γαγήξ ελεηάγεζ ηδκ επίδναζδ 

πμο είπε μ Douhet ζημ πμθειζηυ δυβια δζαθυνςκ πςνχκ, υπςξ δ Ηηαθία, δ 

Γαθθία, δ Βνεηακία, δ Γενιακία ηαζ δ Σμονηία ηαζ ακαθφεζ ηδκ ηνζηζηή πμο 

άζηδζακ δζαηεηνζιέκεξ πνμζςπζηυηδηεξ ηάεε πχναξ βφνς απυ ημ γήηδια 

αοηυ622. 

 

 Ζ Δπέδξαζε ηνπ Douhet 

 

 Ο Γαγήξ, εεςνεί υηζ ημ δυβια Douhet ανήηε πνυζθμνμ έδαθμξ ζηδκ 

Ηηαθία θυβς ημο θαζζζηζημφ ηαεεζηχημξ ηδξ πχναξ, υπμο ημ 1927 ζδνφεδηε 

                                                
621

 ημ ίδζμ, ζ. 19-23. 
622

 ημ ίδζμ, ζ. 23-24. 
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ακελάνηδηδ Αενμπμνία ηαζ Γεκζηυ Δπζηεθείμ ηαηά ηζξ οπμδείλεζξ ημο Ηηαθμφ 

ζηναηδβμφ. Πάνα ηαφηα, δεκ ηαηανβήεδηε δ Αενμπμνία οκενβαζίαξ ηαζ δε 

εεχνδζακ υηζ δ Αενμπμνία ιυκδ ηδξ ήηακ ζηακή κα επζθένεζ ηδκ 

απμθαζζζηζηή έηααζδ ημο πμθέιμο. Ακηίεεηα, ημ Γεκζηυ πέδζμ Δπζπεζνήζεςκ 

πνμέαθεπε ηδκ ανιμκζηή ζοκενβαζία ηςκ ηνζχκ πθςκ ιε ΑΝΚ ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηςκ πενζαίςκ δοκάιεςκ ημο επενμφ. φιθςκα ιε αοηυ, ζημπυξ 

ηδξ αενμπμνίαξ είκαζ δ ηονζανπία ημο αένμξ, δ ιεηαθμνά ηδξ επίεεζδξ ζηδκ 

ηανδζά ημο ακηίπαθμο έεκμοξ ηαζ δ εκίζποζδ ηδξ ηναηζςηζηήξ Αενμπμνίαξ. 

Σα ηνςηά ζδιεία ηδξ εεςνίαξ ημο Douhet ακέδεζλακ μζ ζηναηδβμί Edoardo 

Monti, Bollati, Ettore Bastico ηαζ μ καφανπμξ N. Bernotti. Ο Bastico εεςνμφζε 

υηζ μ ιεθθμκηζηυξ πυθειμξ απαζημφζε ηδκ έκςζδ ηαζ ημ ζοκημκζζιυ υθςκ ηςκ 

δοκάιεςκ ημο Έεκμοξ, ηαζ υηζ δ αενμπμνία εα έπνεπε κα απμαθέπεζ ζηδκ 

μθμζπενή ηαηαζηνμθή ηςκ εκαένζςκ δοκάιεςκ ημο ακηζπάθμο. Γζα ημ ζημπυ 

αοηυ απαζημφκηακ δ ακάπηολδ αενμπθάκμο δζπθμφ νυθμο, χζηε κα εκενβεί 

επζεεηζηά ηαζ αιοκηζηά. Δπίζδξ, μ Bastico εεςνμφζε υηζ δ φπανλδ αενμπμνίαξ 

ζοκενβαζίαξ ιε ηα άθθα πθα δεκ ήηακ ζπαηάθδ δοκάιεςκ623.  

 

 ηδ Γαθθία, μ J. M. Bourget επζζήιακε ηδκ απεζθή πμο εα πνμέηοπηε 

απυ ηδκ απμδμπή ηςκ εεςνζχκ ημο Douhet ζηδ Γενιακία. Πνυηεζκε ηδκ 

ίδνοζδ Γεκζημφ Δπζηεθείμο Δεκζηήξ Αιφκδξ, υιςξ μζ ανιμδζυηενμζ πενί ηα 

αενμπμνζηά γδηήιαηα, υπςξ μ Niessel, απέδεζλακ ηαηά ημκ Γαγή, ημ 

αζηήνζηημ ημο δυβιαημξ ημο Ηηαθμφ ζηναηδβμφ. Ο Niessel οπμζηήνζλε ηδ 

ζδιακηζηυηδηα ηδξ ζοκενβαζίαξ ιε ηα άθθα πθα, μ δε ακηζζοκηαβιαηάνπδξ 

Vauthier, εζδζηυξ πενί ηα ακηζαενμπμνζηά, εεςνμφζε υηζ δεκ ήηακ δοκαηή δ 

επίηεολδ αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ηαζ επμιέκςξ δεκ είπε οπυζηαζδ δ εεςνία 

αοηή. Μάθζζηα, οπμζηήνζγε ηδκ ακάβηδ εκζζπφζεςξ ηδξ «επζεεηζηήξ» 624 

αενμπμνίαξ, εεςνχκηαξ ηδκ ςξ ημ απμηεθεζιαηζηυηενμ υπθμ 

ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ, πςνίξ υιςξ ηδκ απμδοκάιςζδ ηςκ επίβεζςκ 

δοκάιεςκ. Ακηίζημζπα, μ μιμζυααειμξ Langevin, εεςνμφζε υηζ δ Γενιακία 

δεκ επελενβάγμκηακ ηδκ ζδέα εκυξ εκαένζμο μθμηθδνςηζημφ πμθέιμο, αθθά υηζ 

οπμζηήνζγε ηδκ αενμπμνία ζοκενβαζίαξ ηαζ υηζ ημ ηυζημξ ιζαξ ακελάνηδηδξ 

αενμπμνίαξ ιε ΑΝΚ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ γςηζηχκ δοκάιεςκ ιζαξ ακηίπαθδξ 

                                                
623

 ημ ίδζμ, ζ. 24-27. 
624

 Ζ ζδιενζκή μνμθμβία, ακηζζημζπεί ζηα αιοκηζηά αενμζηάθδ. 
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πχναξ εα ήηακ οπεναμθζηά δαπακδνυ ηαζ εεςνμφζε υηζ δ αενμπμνζηή 

ηονζανπία ήηακ ακέθζηηδ. Οιμίςξ, μ καφανπμξ Castex εεςνμφζε υηζ πνάβιαηζ 

δ αενμπμνία βεκίηεοε ηδκ έκκμζα ημο πμθέιμο ηαεχξ απεζθμφκηακ ηαζ απθμί 

πμθίηεξ, αθθά ηαζ πάθζ δεκ αθμνμφζε ημ ζφκμθμ ιζαξ πχναξ. Αιθζζαδημφζε 

ηδ ζηαεενή ηαζ μνζζηζηή ηονζανπία ημο αένα, ηαεχξ μ επενυξ ιπμνμφζε κα 

απμθφβεζ ηδκ εκαένζα ζφβηνμοζδ ηαζ επνκΫλσο κπνξνύζε λα επηηεπρζεέ 

κόλν ηνπηθά θαη πξνζσξηλά αεξνπνξηθά θπξηαξρέα. Δπίζδξ, υηζ ηδκ 

πνμζαμθή ζηυπςκ ζηδκ επενζηή εκδμπχνα ιπμνμφζακ κα ηζξ εηηεθέζμοκ μζ 

αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ ημο καοηζημφ ηαζ ημο ζηναημφ ηαζ επμιέκςξ δεκ ήηακ 

απαναίηδηδ δ εκμπμίδζδ ηδξ αενμπμνίαξ. Δπίζδξ, μ ζηναηδβυξ Toulasae 

πίζηεοε υηζ δ ηαηάνβδζδ ηςκ αενμπμνζχκ ζοκενβαζίαξ ηαζ δζχλεςξ εα ήηακ 

αηναίμ βεβμκυξ, υηζ δ επίδναζδ ηςκ αενμπμνζηχκ αμιαανδζζιχκ δεκ εα 

πνμζέδζδακ ηάπμζμ μοζζαζηζηυ υθεθμξ. Βεααίςξ, ημ βαθθζηυ πμθειζηυ δυβια 

πνμέαθεπε ηδ ζοβηνυηδζδ Μενανπίαξ αένμξ οπυ ηδκ δζμίηδζδ ημο 

ανπζζηναηήβμο625.  

 

 Καηά ημκ Γαγή, δ Βνεηακία εεςνμφζε ακέηαεεκ ζε ζηναηδβζηυ επίπεδμ 

ηδ εαθάζζζα ζζπφ ςξ ημκ ηαεμνζζηζηυηενμ πανάβμκηα βζα ηδκ αζθάθεζά ηδξ. 

Ακ υιςξ ίζποε δ εεςνία ημο Douhet εα απαζημφκηακ νζγζηή αθθαβή ζημ 

πμθειζηυ ηδξ δυβια ηαζ εα δζκυηακ έιθαζδ ζηδκ απυηηδζδ ζζπονήξ 

αενμπμνζηήξ δφκαιδξ ιε δζαηήνδζδ αιοκηζηχκ ζηακμηήηςκ βζα ηα άθθα πθα. 

Ακ ηαζ οπήνλακ οπμζηδνζπηέξ ηςκ εεςνζχκ ημο Douhet, δεκ οπήνλε ηαιία 

μοζζαζηζηή αθθαβή ζημ ζηναηδβζηυ δυβια ηαζ ζηδκ μνβάκςζδ ηςκ δοκάιεχκ 

ηδξ. Χξ εκδεζηηζηυ πανάδεζβια ηςκ ακηζθήρεςκ πμο ηονζανπμφζακ ζηδκ 

Βνεηακία, μ Γαγήξ ακαθένεζ ημ ένβμ ημο ζηναηδβμφ Maurice, μ μπμίμξ πίζηεοε 

υηζ δ πνυμδμξ πμο ζοκηεθμφκηακ ζημκ αενμπμνζηυ πχνμ απαζημφζε ηδ 

ζοκεπή πνμζανιμβή, αθθά υπζ ηδ θήρδ απμθάζεςκ ααζζζιέκςκ ζε 

αιθζζαδηήζζιεξ εεςνίεξ. Γδθαδή, υηζ ημ αενμπθάκμ εα ιπμνμφζε κα 

δζαηυρεζ ηζξ εαθάζζζεξ βναιιέξ ζοβημζκςκζχκ ή υηζ εα πνμηαθμφζε ηδκ 

ελάθεζρδ ηςκ εςνδηηχκ απυ ηζξ εάθαζζεξ. Βεααίςξ, ηαηά ημκ Γαγή, ηαεχξ δ 

αενμπμνία ανίζημκηακ ζε ζηάδζμ ακάπηολδξ, ηακείξ δεκ εα ιπμνμφζε κα 

απμννίρεζ ηαζ ηέημζεξ πνμζεββίζεζξ. ιςξ, δεκ εεςνμφζε υηζ μζ ιαγζημί 

                                                
625

 Γαγήξ, ζ. 27-31. 
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αμιαανδζζιμί αιάπςκ ιε εηνδηηζηέξ ή πδιζηέξ αυιαεξ εα εηιδδέκζγακ ηδ 

εέθδζδ ημο ακηζπάθμο πςνίξ ηδκ ηαηαηνυπςζδ ηςκ δοκάιεςκ ημο. Ακηίεεηα, 

μζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ εα πνμηαθμφζακ ακάθμβα ακηίπμζκα ηαζ ιζα ηαθά 

μνβακςιέκδ ακηζαενμπμνζηή άιοκα εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ ηαεμνζζηζηά 

ζηδκ ακαπαίηζζδ αοηχκ ηςκ ηζκδφκςκ. Δπμιέκςξ, δε εα έπνεπε κα 

δδιζμονβδεεί ακελάνηδηδ Αενμπμνία, αθθά ακηίεεηα μζ πυνμζ εα έπνεπε κα 

δζαηεεμφκ βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ άθθςκ πθςκ626. 

 

 ηδ Γενιακία ακηίζημζπα, μ Hans Ritter εεςνμφζε υηζ ηα απμηεθέζιαηα 

ηςκ αενμπμνζηχκ αμιαανδζζιχκ εα ήηακ δζαθμνεηζηά ακάθμβα ιε ηδ 

βεςβναθζηή εέζδ ηάεε ηνάημοξ. Ο Ritter θένεζ ςξ πανάδεζβια ημ Βέθβζμ, ημ 

μπμίμ ελαζηίαξ ηδξ ιζηνήξ έηηαζδξ ηαζ ηδξ ορδθήξ πθδεοζιζαηήξ ημο 

ποηκυηδηαξ ήηακ πζμ εοάθςημ ζε ηέημζμο είδμοξ επζπεζνήζεζξ ηαζ επμιέκςξ 

εα ιπμνμφζε δ εέθδζή ημο κα ηαιθεεί. Ακηίεεηα ζηδ Ρςζία, ηάηζ ηέημζμ δε εα 

ιπμνμφζε κα ζοιαεί θυβς ηδξ αναζήξ ηαημίηδζδξ ηαζ ημο ζηναηδβζημφ 

αάεμοξ ηδξ. Ο Γενιακυξ ζηναηζςηζηυξ εεςνμφζε ςξ ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ 

ηδκ πμθζηζηή ηαηάζηαζδ ηδξ πχναξ, ημ δεζηυ ημο θαμφ ηαζ ηδκ μιαδζηή 

ροπμθμβία ημο. Σέθμξ, μ Γαγήξ επζζδιαίκεζ υηζ ζηδ Γενιακία δεκ οθίζηαημ 

ακελάνηδηδ αενμπμνία αθθά αενμπμνία ζοκενβαζίαξ, δ μπμία εα εηηεθμφζε 

ηαζ άθθεξ απμζημθέξ ζφιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ δζμζηήζεςξ627. 

 

 ζμκ αθμνά ηδκ Σμονηία, μ Γαγήξ ακαθένεζ ηζξ απυρεζξ ημο θμπαβμφ 

Σγεαδέη, μ μπμίμξ εεςνμφζε υηζ δ ακηζαενμπμνζηή άιοκα είπε ελεθζπεεί 

ακηίζημζπα ηαζ δ δνάζδ ηδξ ηαηά ηςκ αενμπθάκςκ εα ζοκέπζγε κα είκαζ 

απμηεθεζιαηζηή. Δπίζδξ, είπε ηδκ πεπμίεδζδ υηζ εκ ηαζνχ εζνήκδξ ήηακ 

αδφκαημ βζα ιζα πχνα κα δζαηδνεί ακελάνηδηδ αενμπμνζηή δφκαιδ, θυβς ημο 

ηενάζηζμο μζημκμιζημφ ηυζημοξ πμο απαζημφκηακ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ ηδ 

ζοκηήνδζή ηδξ. Δπζπθέμκ, μ Σμφνημξ θμπαβυξ αιθζζαδημφζε ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ζοιαμθή ηδξ αενμπμνίαξ ζηδκ επίηεολδ ημο ΑΝΚ, ακέθενε 

ηζξ δοζημθίεξ πμο πενζυνζγακ ηδ δνάζδ ηδξ, υπςξ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ 

                                                
626

 ημ ίδζμ, ζ. 31-33. 
627

 ημ ίδζμ, ζ. 33-34. 
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ηδκ ακηζαενμπμνζηή άιοκα ηαζ πίζηεοε υηζ δ ηεθζηή κίηδ ελαζθαθίγεηαζ ιυκμ 

επί ημο εδάθμοξ628. 

 

 Μεηά ηδκ πανάεεζδ ηςκ ακςηένς εέζεςκ, μ Γαγήξ ηαηαθήβεζ ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ πνυμδμξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ εα δζαηδνεί ηα γδηήιαηα πμο 

έεεζε μ Douhet ακμζηηά. Πίζηεοε υηζ απαζημφκηακ ιεθέηδ ημο εέιαημξ ακά 

πχνα, ηαεχξ δζαθένεζ δ επίδναζδ ηςκ δζαθυνςκ παναβυκηςκ ζε ηάεε ιζα 

απυ αοηέξ. Θεςνμφζε ηνςηά ζδιεία ημο εκαένζμο ζηυθμο ηδκ ακοπανλία 

αενμπθάκμο δζπθμφ νυθμο, ηδκ πνυμδμ ηδξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ πμο μ 

Ηηαθυξ ζηναηδβυξ εεςνμφζε αιεθδηέα. Δπίζδξ, υηζ ήηακ ακέθζηηδ δ 

αενμπμνζηή ηονζανπία ηαζ υηζ μζ αενμπμνζημί αμιαανδζζιμί δε εα εηιδδέκζγακ 

ηδ εέθδζδ ημο ακηζπάθμο. Ακηίεεηα, πίζηεοε υηζ δ επενζηή αενμπμνζηή δφκαιδ 

ζοκενβαζίαξ εα ιπμνμφζε κα επζηφπεζ ημοξ ΑΝΚ ζηδκ λδνά ηαζ ζηδ 

εάθαζζα, ακελάνηδηα απυ ημ ακ μ ακηίπαθμξ δζέεεηε οπένιεηνδ αενμπμνζηή 

ζζπφ. Σέθμξ, υηζ εα απαζημφκηακ πμθφ πενζζζυηενμζ πυνμζ βζα ηδκ απυηηδζδ 

ακελάνηδηδξ αενμπμνίαξ, ζηακήξ κα επζηφπεζ ηδκ ηονζανπία ηαζ ηδκ επζεοιδηή 

έηααζδ ημο πμθέιμο. ιςξ, ζεσξνύζε όηη απαηηνύληαλ ε δεκηνπξγέα 

ελόο αλώηεξνπ νξγΪλνπ πνπ ζα ζπληόληδε ηα Δπηηειεέα ησλ ηξηώλ 

Όπισλ, ελ θαηξώ εηξάλεο θαη πνιΫκνπ κε ηε κνξθά Γεληθνύ Δπηηειεένπ 

Δζληθώλ ΓπλΪκεσλ ά ΑλσηΪηεο Δπηηξνπάο Γηεύζπλζεο ΠνιΫκνπ ά 

Γξακκαηεέα παξΪ ησ Πξσζππνπξγώ629. 

 

 Ζ Δπέδξαζε ηνπ Douhet ζηελ Διιεληθά Αεξνπνξηθά θΫςε 

 

 ηδ ζοκέπεζα ακαθένεηαζ ζηζξ επζηναημφζεξ ζδέεξ ζηδκ Δθθάδα, 

θέβμκηαξ υηζ ιέπνζ ημ 1929 θυβς ηδξ πμθζηζημζηναηζςηζηήξ αζηάεεζαξ ηαζ 

ηονίςξ ηδξ έθθεζρδξ μζημκμιζηχκ πυνςκ δεκ εθήθεδζακ ζμαανά οπυρδ μζ 

εεςνίεξ ημο Douhet. Θεςνμφζε υηζ δ ίδνοζδ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ 

απμζημπμφζε ζηδ δζαηήνδζδ ημο νυθμο ζοκενβαζίαξ ιε ημ ζηυθμ ηαζ ηζξ 

πενζαίεξ δοκάιεζξ, ιε δζηυ ηδξ ανπδβυ. Κάκεζ ακαθμνά ζημκ πνχημ 

Τθοπμονβυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα Τπμονβυ Αενμπμνίαξ, Αθέλακδνμ Εάκκα, μ 

μπμίμξ ίδνοζε ημ Τπμονβείμ ελαζηίαξ ηςκ δζεεκχκ ακηζθήρεςκ βζα ημκ ηνυπμ 

                                                
628

 ημ ίδζμ, ζ. 34-36. 
629

 ημ ίδζμ, ζ. 36-38. 
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πνήζδξ ημο αενμπμνζημφ υπθμο ζημκ πυθειμ. Ακαθένεζ υηζ ζφιθςκα ιε ημκ 

Εάκκα, ζδνφεδηε βζα ημ ζοκημκζζιυ ηςκ πνμζπαεεζχκ, ηδκ εηθμβίηεοζδ ηςκ 

οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ εκυηδηα ηδξ δζεοεφκζεςξ βζα ηδκ ακαβηαία πνμπαναζηεοή 

ηδξ αενμπμνίαξ ηαζ υηζ άηαλ απαξαέηεηε ε έδξπζε ΑλσηΪηνπ Δπηηειεένπ 

Δζληθάο Ακύλεο. ηδ ζοκέπεζα, μ Γαγήξ, ακαθένεζ υηζ μ ακηζζιήκανπμξ 

Γδιάηδξ εεςνμφζε υηζ δ αενμπμνζηή οπενμπθία δεκ ανημφζε βζα κα επζθένεζ 

ηδκ μνζζηζηή ηαηαζηνμθή ημο επενμφ ηαζ υηζ δ ηφνζα απμζημθή ηδξ 

Αενμπμνίαξ ήηακ δ ζοκενβαζία ηδξ ιε ηα άθθα δφμ πθα. Δπίζδξ, υηζ μ 

Βνεηακυξ ζοκηαβιαηάνπδξ Dacre, ιέθμξ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ απμζημθήξ πμο 

οπδνεημφζε ζηδκ εθθδκζηή ΠΑ, εεςνμφζε υηζ πνχηα εα έπνεπε κα 

ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ ηδξ αενμπμνίαξ ζοκενβαζίαξ ηαζ έπεζηα ηδξ 

ακελάνηδηδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ. ιςξ, μ Γαγήξ πίζηεοε υηζ δ ηεθεοηαία 

ακηζζημζπμφζε ζηδκ εθεδνζηή αενμπμνία, δ μπμία οπαβυιεκδ ζημκ Ανπδβυ 

ημο ηναημφ ή ημο ηυθμο εηηεθμφζε απμζημθέξ βεκζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδ 

δζεοηυθοκζδ ηδξ επζηοπίαξ ηςκ ζπεδίςκ ηςκ ΔΓ.  

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Γαγήξ άζηδζε ηνζηζηή ζε αλζςιαηζηυ ηνζχκ αζηένςκ, μ 

μπμίμξ δδιμζίεοζε έκα άνενμ ζημ 1μ ηεφπμξ ημο πενζμδζημφ Αεξνπνξηθή 

Δπηζεώξεζηο630, μ μπμίμξ εεςνμφζε υηζ δ δζαίνεζδ ηδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ 

πανααίαγε ηδκ ανπή ηδξ εκυηδηαξ ηδξ δζμίηδζδξ, υηζ ζημπυξ ημο Ανπδβμφ ηςκ 

αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ήηακ δ ηαηαζηνμθή υθςκ ηςκ πδβχκ ζηναηζςηζηήξ 

ζζπφμξ ημο επενμφ. ιςξ υηζ ήηακ δοκαηυκ κα ιδκ επζηεοπεεί ηεθζηή ήηηα ηςκ 

επενζηχκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ θυβς ιδ ειπθμηήξ ημοξ ζε αενμιαπίεξ. Ο 

Γαγήξ πίζηεοε υηζ μζ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημο ηναημφ ηαζ 

ημο ηυθμο απαζημφζακ ηδκ ελεζδίηεοζδ ηςκ ιέζςκ ιε απμηέθεζια ηδκ 

ακάβηδ δζαίνεζδξ ηδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ. Πάνα ηαφηα, εα ιπμνμφζακ κα 

ζοβηνμημφκηαζ πνμζςνζκά εκζαίμζ αενμπμνζημί ζπδιαηζζιμί βζα ηδκ εηηέθεζδ 

ημζκχκ απμζημθχκ οπυ ηδ δζμίηδζδ ηάπμζμο εη ηςκ Ανπδβχκ ηςκ πθςκ. 

Δπμιέκςξ, δεκ πανααζαγυηακ δ ανπή ηδξ εκυηδηαξ ηαζ υηζ ζα δηεπθόιπλε ηε 

δηεμαγσγά νπνηαζδάπνηε απνζηνιάο ε ύπαξμε αεξνπιΪλσλ 

πνιιαπινύ ξόινπ, πςνίξ ηδκ ακάβηδ εκμπμίδζδξ ημο πθμο. Μάθζζηα, μ 

Γαγήξ ακαθένεδηε ζηδ ζφζηαζδ επζηνμπήξ πμο εα ελέηαγε ημ γήηδια ηδξ 

                                                
630

 Ακχκοιμξ, Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζε, «Ζ Δκαένζμξ ηναηδβζηή», Σ. 1, Ηακμοάνζμξ 1932, ζ. 
40-50. 
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ηαηανβήζεςξ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ ηαζ ηδκ οπαβςβή ηςκ 

αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ζηδκ πνυηενδ ηαηάζηαζδ. ε δδιμζζεφιαηα, υπςξ 

ζηδκ πναβιαηεία ημο Καιπένμο ηαζ άθθςκ αλζςιαηζηχκ ημο καοηζημφ ηαζ ηδξ 

αενμπμνίαξ οπμζηδνίπεδηε, υηζ δ ηαηάνβδζή ηδξ ακελάνηδηδξ Αενμπμνίαξ εα 

απέααζκε εζξ αάνμξ ηδξ Δεκζηήξ Άιοκαξ, ηονίςξ βζαηί δε εα ιπμνμφζε κα 

ηαηανηζζεεί εκζαία ηαζ ζζπονή αενμπμνζηή δφκαιδ. ημ ζδιείμ αοηυ μ Γαγήξ 

επζζδιαίκεζ υηζ ακ ηαζ άθθεξ πχνεξ είπακ ζδνφζεζ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ, 

ηαιία δεκ έπεζ οζμεεηήζεζ ακελάνηδηδ αενμπμνζηή δφκαιδ. Φένεζ δε ςξ 

πανάδεζβια ηδκ Ηηαθία, δ μπμία ακέεεηε ζε ηαζνυ πμθέιμο ηδ δζεφεοκζδ ηςκ 

αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ ζημκ Ανπδβυ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο ηςκ εεκζηχκ ηδξ 

δοκάιεςκ, πμο ήηακ ζηναηδβυξ πνμενπυιεκμξ απυ ημ ζηναηυ λδνάξ. Σμ 

Γεκζηυ Δπζηεθείμ ελέδζδε ημ δυβια ηαζ επέαθεπε ηδκ ηήνδζή ημο ηαζ ημ 

Τπμονβείμ είπε ςξ ένβμ ηδκ πνμπαναζηεοή ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ 

αενμπμνζηχκ ημο δοκάιεςκ631. 

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Έθθδκαξ ακηζζοκηαβιαηάνπδξ ελεηάγεζ ηζξ ζοκεήηεξ 

πμο επζηναημφζακ ζηδ πχνα ιαξ, ιε ζημπυ κα απμθακεεί ακ εα έπνεπε κα 

ζοβηνμηδεεί ακελάνηδηδ αενμπμνία ή ιυκμ αενμπμνία ζοκενβαζίαξ ηαζ ακ 

βεκζηά έπνεπε κα αημθμοεήζμοκ ημ δυβια ημο Douhet ή υπζ. Γζα ημ ζημπυ 

αοηυ έεεζε ςξ πνμτπυεεζδ κα ελεηαζεεί ημ βεςβναθζηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ 

εα δζελάβμκηακ μζ αενμπμνζηέξ επζπεζνήζεζξ αθθά ηαζ μζ μζημκμιζηέξ 

δοκαηυηδηεξ ηδξ Δθθάδαξ. Πίζηεοε, υηζ υζμ ζζπονή ηαζ ακ ήηακ δ αενμπμνζηή 

δφκαιδ δε εα ιπμνμφζε κα ελαζθαθίζεζ απυθοηδ οπενμπή ηαζ επμιέκςξ δ 

ακηίπαθδ αενμπμνία εα ιπμνμφζε κα ζοκεπίγεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ. 

Δπζπθέμκ, υηζ δ ακηζαενμπμνζηή άιοκα ζοκεπχξ πνμυδεοε ηαζ ήηακ 

απαναίηδηδ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ επενζηχκ αενμπμνζηχκ επζπεζνήζεςκ, 

αολάκμκηαξ ζδιακηζηά ηζξ απχθεζεξ ηςκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ. Έηζζ, μ 

Γαγήξ πνμζπάεδζε κα ελεηάζεζ ζε πενίπηςζδ ααθηακζημφ πμθέιμο ζημκ 

μπμίμ εα ζοιιεηείπε ηαζ δ Δθθάδα εάκ εα ιπμνμφζε κα επζαθδεεί δ εζνήκδ 

ιυκμ ιε ηδκ αενμπμνζηή δνάζδ. Δπίζδξ, εάκ εα ιπμνμφζε δ πχνα ιαξ κα 

ακηεπελέθεεζ μζημκμιζηά ζηδκ πνμζπάεεζα δδιζμονβίαξ εκαένζαξ ζηναηζάξ ηαζ 

                                                
631

 Γαγήξ, ζ. 38-44. 
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πμζεξ εα ήηακ μζ ζοκέπεζεξ ζε πενίπηςζδ πμθέιμο εθανιυγμκηαξ ημ δυβια 

Douhet. 

 

 Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πενζμνζζιέκδ αηηίκα δνάζδξ ηςκ 

αενμπθάκςκ ηδξ επμπήξ αοηήξ (ιπμνμφζακ κα εηηεθέζμοκ απμζημθέξ ζε 

απμζηάζεζξ ιέπνζ 600 πθι), μ Γαγήξ δζαπζζηχκεζ υηζ απυ ηα πνμηεπςνδιέκα 

αενμδνυιζα ηδξ πχναξ ιαξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα πνμζαθδεμφκ ζδιακηζηά 

αζηζηά, μζημκμιζηά, αζμιδπακζηά ηέκηνα ημο επενμφ, δ ηαηαζηνμθή ηςκ 

μπμίςκ εα πνμηαθμφζε ηδκ πανάθοζδ ηδξ μζημκμιζηήξ γςήξ, ηδκ εηιδδέκζζδ 

ημο δεζημφ ηςκ επενζηχκ πθδεοζιχκ ηαζ ηδξ εέθδζδξ ηςκ ηοαενκήζεχκ ημοξ 

βζα ηδ ζοκέπζζδ ημο πμθέιμο. Δπίζδξ, εεςνμφζε υηζ ημ ηυζημξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ εα ήηακ δοζακάθμβμ ηςκ υπμζςκ ςθεθεζχκ βζαηί ηα ζδιακηζηά 

ηέκηνα ημο επενμφ ήηακ ζημ αάεμξ ηδξ εκδμπχναξ ημοξ οπυ ηδκ ηάθορδ 

ζζπονήξ ακηζαενμπμνζηήξ άιοκαξ. Ακηίεεηα, δ επενζηή εκαένζα δφκαιδ εα 

ιπμνμφζε απυ ηδ ιεευνζμ ηδξ κα πνμζαάθεζ μθυηθδνμ ημ εθθδκζηυ έδαθμξ 

ηαζ επμιέκςξ ζδιακηζηά δδιμβναθζηά ηέκηνα, υπςξ ηδκ Αεήκα, ημκ Πεζναζά 

ηαζ ηδ Θεζζαθμκίηδ, πμο απμηεθμφζακ ηα ζδιακηζηυηενα ειπμνζηά ηαζ 

μζημκμιζηά ηέκηνα ηαζ ζοβηεκηνχκμκηακ μζ ηονζυηενμζ ζοβημζκςκζαημί ηυιαμζ 

ηδξ πχναξ. Δπμιέκςξ δ πνμζαμθή ημοξ ιπμνεί κα είπε ακηίηηοπμ ζημ δεζηυ 

ημο πθδεοζιμφ ηδξ Δθθάδαξ. ιςξ, ηα 5/6 ηςκ Δθθήκςκ γμφζακ ηυηε ζηδκ 

επανπία ηαζ δε δζέηνεπακ άιεζμ ηίκδοκμ, ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ηςκ ιεβάθςκ 

πυθεςκ εα ιπμνμφζε κα ηζκδεεί πνμξ ηδκ φπαζενμ ηαζ δ εκενβδηζηή ηαζ 

παεδηζηή αενάιοκα εα πενζυνζγακ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ αενμπμνζηχκ 

αμιαανδζζιχκ. Δπμιέκςξ, ημ ηυζημξ ηςκ αενμπμνζηχκ επζπεζνήζεςκ εα 

ήηακ ζδζαίηενα ορδθυ βζα ημκ επενυ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ εθθδκζηή 

πνςηεφμοζα ήηακ ζηα υνζα ηδξ αηηίκαξ δνάζδξ ηςκ αενμπμνζηχκ επζδνμιχκ 

απυ ημ αμννά. Ζ διέηενδ αενμπμνζηή δφκαιδ ζοκενβαζίαξ εα 

πναβιαημπμζμφζε επζπεζνήζεζξ ακηζπμίκςκ ηαηά ημο επενζημφ εδάθμοξ, αθθά 

δε εα ιπμνμφζε κα ελακαβηάζεζ ημκ ακηίπαθμ ζε ζοκεδημθυβδζδ, μφηε κα 

απμηνέρεζ ηζξ επενζηέξ επζεεηζηέξ ημο εκένβεζεξ632. 

 

                                                
632

 ημ ίδζμ, ζ. 44-47. 
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 ε ζπέζδ ιε ημκ μζημκμιζηυ πανάβμκηα ηαζ ηδ ζοβηνυηδζδ εκαένζαξ 

δφκαιδξ ζφιθςκα ιε ημ δυβια ημο Douhet, μ αιοκηζηυξ πνμτπμθμβζζιυξ εα 

ηαηακέιμκηακ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο ζηδκ αενμπμνία ηαζ εα δζκυηακ 

πζζηχζεζξ ιυκμ βζα ηδ δζαηήνδζδ αιοκηζηχκ ζηακμηήηςκ ζηζξ πενζαίεξ ηαζ 

καοηζηέξ δοκάιεζξ. Βεααίςξ, μ Γαγήξ εεςνμφζε υηζ δ δδιζμονβία ιζαξ εκζαίαξ 

αενμπμνίαξ ήηακ οπενάκς ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ Δθθάδαξ. Δπζπθέμκ, ημ 

εθθδκζηυ αιοκηζηυ δυβια ήηακ αιοκηζηυ ηαζ επμιέκςξ δ πνμπαναζηεοή ημο 

ζηναημφ ηαζ ημο ζηυθμο εα ήηακ μφηςξ ή άθθςξ ζφιθςκδ ιε ημ δυβια ημο 

Ηηαθμφ ζηναηδβμφ. Σαοηυπνμκα, ημ επηαεηέξ ελμπθζζηζηυ πνυβναιια ηδξ 

αενμπμνίαξ ακηζζημζπμφζε ζηζξ ακάβηεξ ηδξ αενμπμνίαξ ζοκενβαζίαξ, αθθά 

είπε επζαναδοκεεί ελαζηίαξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ πμο ιάζηζγε ηδ πχνα. 

Δπμιέκςξ, μ Γαγήξ πίζηεοε υηζ μπμζαδήπμηε πνμζπάεεζα οθμπμίδζδξ ιζαξ 

ηέημζαξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ ήηακ αδφκαηδ, αηυιδ ηαζ ακ οπήνπε ακάθμβδ 

πμθζηζηή αμφθδζδ. Ζ πχνα ιαξ δε εα ιπμνμφζε κα ανεζ, κα εηπαζδεφζεζ ηαζ 

κα ζοκηδνήζεζ ημ απαναίηδημ πνμζςπζηυ βζα ηδ δζελαβςβή πμθειζηχκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ πανάθθδθα, ηαεχξ δε δζέεεηε δζηά ηδξ ενβμζηάζζα βζα ηδκ 

παναβςβή αενμπθάκςκ ηαζ ημο απαναίηδημο οθζημφ ζοκηήνδζήξ ημοξ, δε εα 

ήηακ δοκαηή δ ακαπθήνςζδ ηςκ απςθεζχκ ημοξ. Σμ απμηέθεζια εα ήηακ δ 

οπμαάειζζδ ηδξ ιαπδηζηήξ ημοξ ζηακυηδηαξ, ιε υηζ αοηυ ζοκεπάβμκηακ βζα ηδκ 

εηπθήνςζδ ημο ΑΝΚ. Βεααίςξ, ακάθμβμ πνυαθδια οπήνπε ηαζ βζα ηδκ 

αενμπμνία ζοκενβαζίαξ, υιςξ θυβς ηδξ θφζδξ ηδξ απμζημθήξ ηδξ εα 

εηηίεμκηακ θζβυηενμ ζε ηζκδφκμοξ ηαζ επμιέκςξ δ απμδοκάιςζή ηδξ εα ήηακ 

ιζηνυηενδ633. 

 

 πλΫπεηεο Δθαξκνγάο ηνπ Γόγκαηνο Douhet ζηελ ΔιιΪδα 

 

 ηδ ζοκέπεζα μ Γαγήξ ελεηάγεζ δφμ οπμεέζεζξ. ηδκ πνχηδ, δ Δθθάδα 

δζαεέηεζ ζζπονή εκαένζα δφκαιδ, ζηναηυ ηαζ καοηζηυ αιοκηζηχκ δοκαημηήηςκ 

ηαζ μ ακηίπαθμξ δζαεέηεζ ζηναηυ βζα ηάεε είδμοξ επζπεζνδζζαηή απμζημθή ηαζ 

επανηή αενμπμνία ζοκενβαζίαξ. ημ πνχημ ζεκάνζμ, δ πχνα ιαξ δε εα 

ιπμνμφζε κα επζθένεζ απμθαζζζηζηυ απμηέθεζια ηαηά ηδ δζελαβςβή ηςκ 

πενζαίςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηαοηυπνμκα δε εα ιπμνμφζε κα απμηηήζεζ 

                                                
633

 ημ ίδζμ, ζ. 48-50. 
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απυθοηδ εκαένζα ηονζανπία, εκχ δ αενμπμνζηή δφκαιδ ηδξ Δθθάδαξ ζοκεπχξ 

εα θεεζνυηακ. Βεααίςξ, εα ηαηέζηνεθε ζδιακηζηά ηέκηνα ημο επενμφ, υιςξ μζ 

διέηενεξ πενζαίεξ δοκάιεζξ δεκ εα ιπμνμφζακ κα εηιεηαθθεοημφκ ηα 

απμηεθέζιαηα αοηά, θυβς ηδξ αιοκηζηήξ ημοξ θφζδξ. Ακηίζημζπα εα ήηακ ηα 

απμηεθέζιαηα ζηδ εάθαζζα, ηαεχξ δ επενζηή αενμπμνία καοηζηήξ 

ζοκενβαζίαξ εα εηηεθμφζε απμζημθέξ ηαηά ηςκ εαθάζζζςκ ζοβημζκςκζχκ ηαζ 

ηςκ αάζεςκ ημο ζηυθμο ιαξ, εα δζαηδνμφζε ακέπαθεξ υζεξ αάζεζξ ημοξ ήηακ 

εηηυξ ηδξ αηηίκαξ δνάζδξ ηδξ εθθδκζηήξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ. Ο επενυξ εα 

ζοκδφαγε ηδ δζαζπμνά ιε ηδκ εκενβδηζηή ακηζαενμπμνζηή άιοκα βζα κα 

πνμζηαηεφζεζ ηζξ άθθεξ καοηζηέξ αάζεζξ ηδξ, αθθά δε εα ιπμνμφζε κα 

απμηηήζεζ εαθάζζζα ηονζανπία μφηε ημκ έθεβπμ ηςκ εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ 

ημοξ. ιςξ, πανάθθδθα δε δζαζθαθζγυηακ δ διέηενδ εαθάζζζα ηονζανπία. Σμ 

υθεθμξ αοηυ εεςνμφκηακ ορδθυ ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ δδιζμονβίαξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ ιζαξ ηέημζαξ εκαένζαξ ζηναηζάξ, ζδζαίηενα υηακ ημ ιυκμ ακηίπαθμ 

καοηζηυ ηνάημξ ήηακ δ Σμονηία.  

 

 ημ δεφηενμ ζεκάνζμ, δ Δθθάδα δε δζαεέηεζ ακελάνηδηδ αενμπμνία ηαηά 

Douhet αθθά αενμπμνία ζοκενβαζίαξ (παναηδνήζεςξ ηαζ ιάπδξ) ηαζ 

πενζαίεξ ηαζ καοηζηέξ δοκάιεζξ ζηακέξ βζα επζεεηζηέξ ή αιοκηζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

Ζ ακηίπαθδ επενζηή πχνα δζαεέηεζ ακελάνηδηδ αενμπμνζηή δφκαιδ ηαζ ζηναηυ 

ηαζ ζηυθμ ιυκμ βζα αιοκηζηέξ απμζημθέξ. Ο επενυξ δε εα ιπμνμφζε κα 

ηαηαζηνέρεζ ηα γςηζηά ηέκηνα ημο εθθδκζημφ ηνάημξ χζηε κα ημ ελακαβηάζεζ 

ζε ζοκεδημθυβδζδ, μφηε εα ιπμνμφζε κα επζηφπεζ απυθοηδ αενμπμνζηή 

ηονζανπία, μπυηε δ εθθδκζηή αενμπμνία ζοκενβαζίαξ εα ιπμνμφζε κα 

επζηφπεζ, έζης ηαζ ιε ζπεηζηή δοζπένεζα ηδκ απμζημθή ηδξ. Τπυ ηδ δζμίηδζδ 

ηςκ ακηίζημζπςκ Ανπδβχκ ηςκ πθςκ, εα εηηεθμφζε επζεεηζηέξ απμζημθέξ 

ηαηά ηςκ ζοβημζκςκζαηχκ ηυιαςκ, ηςκ γςηζηχκ ηέκηνςκ ηςκ ιεηυπζζεεκ, 

ηςκ αάζεςκ ακεθμδζαζιμφ, ηςκ πχνςκ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ή 

καοηζηχκ δοκάιεςκ ηαζ εα πανέθοε ηδ ζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδ ζηναηδβζηή ημοξ 

δζάηαλδ, ελοπδνεηχκηαξ ηαοηυπνμκα ηα ζπέδζα ηςκ ακηίζημζπςκ Ανπδβχκ. Ο 

δε διέηενμξ ζηναηυξ, εα είπε ηδκ πνςημαμοθία ακάθδρδξ επζεεηζηχκ 

επζπεζνήζεςκ, εκχ μ ακηίπαθμξ εα έπνεπε κα ακαεεςνήζεζ ηζξ δμλαζίεξ ημο 
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πενί ημο δυβιαημξ ηαζ κα δζαθφζεζ ηδκ εκαένζα ζηναηζά ηαζ κα ηδ δζαζπάζεζ ζε 

αενμπμνία καοηζηήξ ηαζ ζηναηζςηζηήξ ζοκενβαζίαξ634.  

 

 Οθμηθδνχκμκηαξ ηδ ιεθέηδ ημο, μ Γαγήξ πίζηεοε υηζ ημ δυβια ημο 

Douhet, ακ ηαζ δεκ επζαθήεδηε αοημφζζμ μφηε ζηδκ παηνίδα ημο, πεξηεέρε 

ζεηηθΪ ζηνηρεέα ηα νπνέα Ϋδεηρλαλ κηα κειινληηθά λΫα θαηεύζπλζε γηα 

ηελ Ϊκπλα ησλ θξαηώλ. Ζ ζζημνία ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ακαηαθφρεςκ βζα 

πμθειζημφξ ζημπμφξ ζοκμδεφεηαζ απυ οπεναμθζηέξ ηνίζεζξ ηαζ πνμαθέρεζξ, 

μζ μπμίεξ πάκημηε οζμεεηήεδηακ απυ ημοξ ανιυδζμοξ ζε πζμ μνεμθμβζζηζηυ 

πθαίζζμ. Καηά ακαθμβία, ημ ίδζμ ζοκέααζκε ιε ηζξ δμλαζίεξ ημο Ηηαθμφ 

ζηναηδβμφ, μζ μπμίεξ δε εα ιπμνμφζακ κα αβκμδεμφκ, εκχ ζημ απχηενμ 

ιέθθμκ ίζςξ κα δζηαζςκυηακ πθήνςξ. ιςξ, δ Δθθάδα, υπςξ ηαζ μζ υιμνεξ 

πχνεξ, αημθμοεμφζακ ηζξ ελεθίλεζξ πμο οζμεεημφκηακ απυ ηζξ ιεβάθεξ 

εονςπασηέξ πχνεξ. Δπμιέκςξ, δεκ οθίζηαημ ηίκδοκμξ αζθκζδζαζιμφ απυ ηζξ 

βεζημκζηέξ επενζηέξ πχνεξ πμο εα εθάνιμγακ ηαζκμημιζηέξ εεςνίεξ. Σμ ιυκμ 

ζδιείμ ημο δυβιαημξ πμο είπε βεκζηχξ ακαβκςνζζεεί σο αλαγθαηόηεηα άηαλ 

ε ζύζηαζε Γεληθνύ Δπηηειεένπ Δζληθώλ ΓπλΪκεσλ, ημο μπμίμο μ νυθμξ 

εα ήηακ δ ηαηάνηζζδ ηςκ βεκζηχκ ζπεδίςκ πμθέιμο, ζηα μπμία εα 

πνμαθεπυηακ μ νυθμξ ηαζ δ ζπμοδαζυηδηα ηάεε ηαηδβμνίαξ πμθειζηχκ 

δοκάιεςκ βζα ηδκ επίηεολδ ημο ΑΝΚ. Δπίζδξ, ηα πνμβνάιιαηα 

πνμπαναζηεοήξ ηαζ μνβάκςζδξ ημοξ, δ ηαηακμιή ηςκ πζζηχζεςκ ημο 

πνμτπμθμβζζιμφ, ημ εκζαίμ πμθειζηυ δυβια η.ά. Ζ ζφζηαζή ημο εα ήηακ 

εειζηυ κα ζοιααδίγεζ ιε ηδκ φπανλδ Τπμονβείμο Δεκζηήξ Άιοκαξ, ακ ηαζ αοηυ 

δεκ είπε οζμεεηδεεί απυ ηα πενζζζυηενα ιεβάθα ηνάηδ. Σαοηυπνμκα, υπςξ 

ζζπονίγεηαζ ηαζ μ Douhet, μ Γαγήξ εεςνμφζε υηζ ήηακ απαναίηδηδ δ 

ζηεθέπςζή ημο απυ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμ πνμζςπζηυ, ημ μπμίμ εα 

δζέεεηε ηζξ απαζημφιεκεξ βκχζεζξ ηαζ ηςκ ηνζχκ πμθειζηχκ δοκάιεςκ. 

Δπμιέκςξ, άηαλ απαξαέηεηε ε έδξπζε Γεληθάο Πνιεκηθάο Αθαδεκέαο, 

ρσξέο όκσο λα Ϋρεη ζπζηαζεέ ηΫηνηα ζε θΪπνην θξΪηνο. Ο Γαγήξ ηαηαθήβεζ 

υηζ εα ήηακ πνμξ ημ ζοιθένμκ ηδξ πχναξ ιαξ δ δδιζμονβία Τπμονβείμο 

                                                
634

 ημ ίδζμ, ζ. 50-53. 
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Δεκζηήξ Αιφκδξ, βζαηί πςνίξ αοηυ δ πνμπαναζηεοή ηςκ ζηναηζςηζηχκ ιαξ 

δοκάιεςκ εα ήηακ αηαλζηή, αζοκάνηδηδ ηαζ πμθοδάπακδ635. 

 

  

                                                
635

 ημ ίδζμ, ζ. 53-56. 
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Ζ ΔΒΑ ζην θαζεζηώο ηεο 4εο Απγνύζηνπ 

 

 Δπί πνςεοπμονβίαξ Ηςάκκδ Μεηαλά, ημκ Απνίθζμ ημο 1936, 

απμθαζίζεδηε δ πνμιήεεζα οθζημφ βζα κα ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ ηδξ ΠΑ ζε 

αενμπθάκα Γζχλεςξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ζοβηνμηήεδηε επζηνμπή, δ μπμία 

πενζυδεοζε ζε πέκηε εονςπασηέξ πχνεξ, πμθφ ακεπηοβιέκεξ ζημκ 

αενμπμνζηυ ημιέα, ιε ζημπυ κα επζθέλμοκ ημοξ ηαηάθθδθμοξ ηφπμοξ Α/Φ. 

Πνάβιαηζ, ζηζξ 30 επηειανίμο 1936, οπμβνάθδηε ζφιααζδ ιε ηδκ Πμθςκία 

βζα ηδκ πνμιήεεζα 36 Α/Φ PZL ηαζ 22 ηζκδηήνςκ, αλίαξ 170.000.000 δναπιχκ 

πενίπμο. Δπίζδξ, ημκ ίδζμ ιήκα, ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ οπέβναρε 

ζφιααζδ ιε ημ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ Φαθήνμο, βζα ηδκ ηαηαζηεοή 30 

εηπαζδεοηζηχκ αενμπθάκςκ ηφπμο AVRO 621 TUTOR.  

 

 Σα πνυκζα πνμαθήιαηα ηδξ Αενμπμνίαξ πμο ακαδείπεδηακ ιε ημ 

Κίκδια ηδξ 1δξ Μανηίμο ημο 1935, ηθήεδηε κα επζθφζεζ ημ Καεεζηχξ ηδξ 4δξ 

Αοβμφζημο, ιε ηδκ ηαηάνηζζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ εηζοβπνμκζζιμφ ηαζ 

εκίζποζήξ ηδξ ΠΑ ζε ιέζα ηαζ πνμζςπζηυ, αθθά ηαζ επίθοζδξ υθςκ ηςκ 

πνυκζςκ μνβακςηζηχκ ηαζ δζμζηδηζηχκ εειάηςκ ηδξ. Με ημκ Ακαβηαζηζηυ 

Νυιμ 167/1936 ηδ δζμίηδζδ ηδξ ΠΑ εα αζημφζε μ ίδζμξ μ Τπμονβυξ 

Αενμπμνίαξ ιε άιεζμ αμδευ ηαζ εζζδβδηή ημο Τπμονβμφ ημκ ΑΓΔΑ. Ο 

ηεθεοηαίμξ εα εζζδβμφκηακ γδηήιαηα μνβάκςζδξ, εηπαίδεοζδξ ηαζ 

πνμπαναζηεοήξ ηςκ αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ βζα ηδ δζελαβςβή πμθειζηχκ 

επζπεζνήζεςκ πμο απμηεθμφζε ηαζ ηδκ ηφνζα Απμζημθή ηδξ Πμθειζηήξ 

Αενμπμνίαξ. Οζ πμθειζηέξ δοκάιεζξ ηδξ δζαπςνίζηδηακ ζε Μμκάδεξ 

οκενβαζίαξ ηναημφ, Ναοηζημφ, Δθαθνάξ (Γζχλεςξ), Βανζάξ 

(Βμιαανδζζιμφ) Αιοκηζηήξ Αενμπμνίαξ ηαζ Αενμζηάηςκ. Καεμνίζηδηακ μζ 

μνβακζηέξ εέζεζξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ αολήεδηακ μοζζαζηζηά μζ εέζεζξ ηςκ 

ηαηςηένςκ αλζςιαηζηχκ, χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημκ εβηεηνζιέκμ ανζειυ 

αθθά ηαζ ζηα οπάνπμκηα ιέζα ηαζ Μμκάδεξ ηδξ ΠΑ. Δπζπθέμκ, πνμέαθεπε ηδ 

δδιζμονβία εζδζημηήηςκ αλζςιαηζηχκ εδάθμοξ, μζ μπμίμζ ηονίςξ πνμένπμκηακ 

απυ αλζςιαηζημφξ Ηπηαιέκμοξ πμο απχθεζακ ηδκ πηδηζηή ημοξ ζηακυηδηα, 

αθθά ήηακ ηαηάθθδθμζ βζα ηδ ζηεθέπςζδ οπδνεζζχκ εδάθμοξ, υπςξ ζημ 
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Δπζηεθείμ, ηζξ πμθέξ, ηζξ Απμεήηεξ, ημ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ ηηθ. Δπίζδξ, 

ιε ημ Νυιμ 214/1936 πνμαθέθεδηε δ πνυζθδρδ ηαηςηένμο ηεπκζημφ 

πνμζςπζημφ ηαηυπζκ δζαβςκζζιμφ απυ ημ Πμθοηεπκείμ ηαζ ηδκ εζζαβςβή ζηδ 

πμθή Σεπκζηχκ Αενμπμνίαξ απυ ημοξ οπδνεημφκηεξ ζηναηεφζζιμοξ ιε ηδκ 

εζδζηυηδηα ημο Μδπακμζοκεέηδ. Δπζπθέμκ, ιε ημ Νυιμ 233/1936 υθμζ μζ 

αλζςιαηζημί Ηπηάιεκμζ ζοιπθήνςζακ ηδκ εηπαίδεοζή ημοξ, χζηε κα έπμοκ 

ημζκά πηοπία πεζνζζηή ηαζ παναηδνδηή, ηαηανβήεδηε δ «Ακςηένα Γζμίηδζζξ 

πμθχκ» βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ ακενςπίκςκ πυνςκ ηαζ εεζπίζεδηε έκα 

πθήνεξ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ υθμο ημο πνμζςπζημφ, ακελανηήηςξ 

εζδζηυηδηαξ ηαζ ααειμφ, ιε ηδ ζφζηαζδ ζπμθείςκ ηαζ ηέκηνςκ ηεπκζηήξ ηαζ 

ηαηηζηήξ εηπαίδεοζδξ636. 

 

 ηακ ακέθααε ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ μ Ακηζπηένανπμξ Πέηνμξ 

Οζημκμιάημξ (13/2/1937 – 20/4/1941) –μ 17μξ ιεηά ημκ Αθέλακδνμ Εάκκα- 

επακέθενε ζημ πνμζηήκζμ ημ εέια ημο ενάκμο οπέν ηδξ ΠΑ. Γζα κα 

ακαγςπονχζεζ ημ εκδζαθένμκ ημο εθθδκζημφ θαμφ, απέζηεζθε εοπανζζηήνζεξ 

επζζημθέξ πμο δδιμζζεφεδηακ ηαζ ζημκ Σφπμ ηδξ επμπήξ, ζε υθμοξ υζμοξ 

είπακ ζοκεζζθένεζ ζημ πανεθευκ πνήιαηα ή ιέζα οπέν ηδξ Αενμπμνίαξ, 

υπςξ μ μιμβεκήξ ελ Αζβφπημο Κμοηανέθθδξ, μ μπμίμξ ζηζξ 16 Αοβμφζημο 

1936 δχνζζε ζηδκ ΠΑ δφμ αενμπθάκα δζχλεςξ ηφπμο AVIA 534, 

πνμηαθχκηαξ ηδ εεηζηή ακηίδναζδ ηςκ Δθθήκςκ, μζ μπμίμζ ακηαπμηνίεδηακ 

άιεζα. Μάθζζηα, έθααε ηαεμθζηή ιμνθή ηαεχξ ζοιιεηείπακ μζ Γήιμζ ηαζ μζ 

Κμζκυηδηεξ υθδξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ, μζ ειπμνζημί ηαζ οπαθθδθζημί 

ζφθθμβμζ, μζ ζοκδζηαθζζηζηέξ μνβακχζεζξ, δ Δηηθδζία, μζ εκ εκενβεία 

αλζςιαηζημί ηδξ ΠΑ, ακανίειδημζ ζδζχηεξ ηαζ Έθθδκεξ ημο ελςηενζημφ. 

Ακάιεζα ζημοξ ηεθεοηαίμοξ, πνέπεζ κα ακαθενεεί ηαζ μ μιμβεκήξ ελ Αζβφπημο 

ηοθζακυξ ανπάηδξ, πμο ημκ Ηακμοάνζμ ημο 1938 πνμζέθενε ζηδκ Δθθάδα 

δφμ ηαηαδζςηηζηά ηφπμο Gloster Gladiator. Μάθζζηα, πενζμπέξ πμο 

πνμζέθενακ ιεβάθα πνδιαηζηά πμζά, έδζκακ ημ υκμιά ημοξ ζηα 

κεμαπμηηδεέκηα ιέζα. Σμ ζοκμθζηυ πμζυ πμο ζοβηέκηνςζε ημ Τπμονβείμ 

Αενμπμνίαξ έθηαζε ηα 800.000.000 δναπιέξ, πνμηαθχκηαξ ημ εαοιαζιυ ημο 

λέκμο Σφπμο, ζδίςξ ημο ζηαθζημφ ηαζ ημο αμοθβανζημφ, μζ μπμίμζ ηαθμφζακ ημκ 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 83- 86. 
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θαυ ημοξ κα παναδεζβιαηζζηεί απυ ημκ παηνζςηζζιυ ηςκ Δθθήκςκ. Γοζηοπχξ, 

δ επζηνμπή ηαηδβμνήεδηε βζα ηαηάπνδζδ ιένμοξ ηςκ πνδιάηςκ, ζοζηάεδηε 

επζηνμπή ακαηνίζεςκ βζα κα δζενεοκδεεί δ οπυεεζδ, αθθά ζηδκ αηνμαιαηζηή 

δζαδζηαζία μζ ηαηδβμνμφιεκμζ απαθθάπεδηακ ηςκ ηαηδβμνζχκ ημοξ637. 

 

 Σμ Φεανμοάνζμ ημο 1937, δ Κοαένκδζδ οπέβναρε ζφιααζδ ιε ημκ 

βενιακζηυ μίημ DORNIER βζα ηδκ πνμιήεεζα 12 οδνμπθάκςκ ηφπμο 

DORNIER 22 ηαζ 15 ηζκδηήνςκ αλίαξ 48.000.000 δναπιχκ πενίπμο ηαζ 

οθμπμζήεδηε δ πνμιήεεζα 4 οδνμπθάκςκ FAIREY III F απυ ηδκ Βνεηακία, 

αλίαξ 4.406.000 δναπιχκ. Δπίζδξ, ημ ίδζμ μζημκμιζηυ έημξ παναββέθεδηακ 

οθζηά αλίαξ 4.200.000 δναπιχκ ηαζ δαπακήεδηακ 33.444.000 δναπιέξ βζα 

ένβα ζε δζάθμνεξ Αενμπμνζηέξ Βάζεζξ ηαζ Μμκάδεξ638. 

 

 Με ημ Νυιμ 60/1937 επζδζχπεδηε δ ελεζδίηεοζδ αλζςιαηζηχκ ςξ 

Δπίημονςκ Παναηδνδηχκ, χζηε κα ζοιιεηέπμοκ ςξ πθδνχιαηα ζηα Α/Φ 

Ναοηζηήξ ηαζ ηναηζςηζηήξ οκενβαζίαξ, εκχ ιε ημ Νυιμ 761/1937 

ηαεμνίζεδηε κα εηπαζδεφμκηαζ ζηδ ζαζηακίδεζμ πμθή ηεπκίηεξ βζα ηδκ 

Αενμπμνία, εζδζημηήηςκ Μδπακμζοκεέηδ, Ζθεηηνμηεπκίηδ, Οπθμονβμφ ηαζ 

Φςημηεπκίηδ. Ήδδ, ηαηά ημ εηπαζδεοηζηυ έημξ 1936-1937, απμζηάθεδηε ζε 

δζάθμνμοξ ενβμζηαζζαημφξ θμνείξ ημο ελςηενζημφ (Ηηαθία, Βέθβζμ, Γενιακία, 

Γαθθία ηαζ Βνεηακία) πνμζςπζηυ πνμξ ελεζδίηεοζδ ηαζ εηπαίδεοζδ639. 

 

 Καηά ημ μζημκμιζηυ έημξ 1937- 38, ιεηά ηδκ απυ ημζκμφ ζοιθςκία ηςκ 

ηνζχκ Δπζηεθείςκ ηαζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Κοαένκδζδξ, παναββέθεδηακ 36 

αμιαανδζζηζηά ακηί ηςκ 24 πμο είπακ απμθαζζζεεί ανπζηά, εκχ ζηα ιέζα ημο 

1938 παναδυεδηακ ζηδκ ΠΑ 12 αμιαανδζζηζηά Α/Φ, ηφπμο POTEZ 63 ηαζ 62 

ηζκδηήνεξ, αλίαξ 206.000.000 δναπιχκ πενίπμο. Πνμξ ημ ηέθμξ ημο ίδζμο 

έημοξ άνπζζακ κα παναδίδμκηαζ ηιδιαηζηά ηα αενμπθάκα δζχλεςξ PZL απυ 

ηδκ Πμθςκία ηαζ δαπακήεδηακ 48.130.000 δναπιέξ βζα ένβα οπμδμιήξ ζε 

δζάθμνεξ αενμπμνζηέξ αάζεζξ. Σαοηυπνμκα, οθμπμζήεδηακ παναββεθίεξ 
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 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 102. 
638

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 94 - 95. 
639

 ΓΔΑ, Συιμξ Γ΄, ζ. 86-87. 
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αμδεδηζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ πονμιαπζηχκ, αλίαξ 465.565.000 δναπιχκ640. Σμ 

ίδζμ έημξ ζηάθεδηακ βζα εηπαίδεοζδ ζηα ενβμζηάζζα ηδξ Γαθθίαξ 12 

αλζςιαηζημί ηαζ οπαλζςιαηζημί ηεπκίηεξ ηαζ ζηδ πμθή Αενμπμνίαξ πθέμκ 

επζηναημφζε δνειία, δ μπμία αθμζζχεδηε ζημ εηπαζδεοηζηυ ηδξ ένβμ. 

Ακαααειίζηδηακ μζ πανεπυιεκεξ ζπμοδέξ ηςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ 

οπαλζςιαηζηχκ Ηπηαιέκςκ ζδζαίηενα ιεηά ηδκ πνμιήεεζα κέςκ εηπαζδεοηζηχκ 

αενμζηαθχκ 641 . Ήδδ ζηδ πμθή Αενμπμνίαξ θμζημφζακ δ 5δ – 7δ εζνά 

Αλζςιαηζηχκ ηαζ δ 2δ -3δ εζνά Τπαλζςιαηζηχκ Ηπηαιέκςκ. 

 

 Σδκ επυιεκδ πνμκζά (1938-39) μθμηθδνχεδηε δ εηπαίδεοζδ ημο 

πνμζςπζημφ ζηδ αμθή, ημ αμιαανδζζιυ ηαζ ηδκ αενμθςημβναθία, εηηεθχκηαξ 

16.557 χνεξ πηήζεςκ, ένβμ ζδζαίηενα ιεβάθμ ηαζ ζαθχξ ηαηά πμθφ αολδιέκμ 

ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ. Πανάθθδθα, ζηάθεδηακ 9 οπαλζςιαηζημί ηεπκζημί 

ζηδ Γαθθία, εκχ ζηδ πμθή Αενμπμνίαξ εζζήθεακ μζ επυιεκεξ εζνέξ 

ζπμοδαζηχκ. Σδκ 1δ Ηακμοανίμο 1938, ιε ηδ θήλδ ηδξ ζφιααζδξ ημο 

Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ ιε ημ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ Φαθήνμο, εηδυεδηε 

μ Ακ. Νυιμξ 1014, αάζεζ ημο μπμίμο πενζήθεε ζηδκ ηονζυηδηα ηδξ Πμθειζηήξ 

Αενμπμνίαξ ηαζ ιεημκμιάζηδηε ζε «Κναηζηυ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ» 

(ΚΔΑ). Σμ ενβμζηάζζμ εηηεθμφζε ζοκηήνδζδ, επζζηεοή ηαζ ηαηαζηεοή ζηα 

ιέζα ηαζ ζημ οθζηυ ηδξ ΠΑ, υπςξ επίζδξ εηηεθμφζε ενβαζίεξ άθθςκ θμνέςκ 

ηαηυπζκ εζδζηχκ ζοιαάζεςκ ημο Τπμονβείμο Αενμπμνίαξ (ιε ηδκ Πμθζηζηή 

Αενμπμνία, λέκεξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ ηαζ ζηζξ Αενμθέζπεξ). Σμ 1938 

πανέθααε 46 αενμζηάθδ δζαθυνςκ ηφπςκ βζα επζζηεοή ηαζ πανέδςζε 36 

επζζηεοαζιέκα, εηηέθεζε ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ ζε 71 ηζκδηήνεξ 

αενμπθάκςκ, εκχ μθμηθδνχεδηε δ ηαηαζηεοή ηςκ 32 εηπαζδεοηζηχκ 

αενμπθάκςκ Avro Tutor. Δηηέθεζε 600 παναββεθίεξ ημο Τπμονβείμο 

Αενμπμνίαξ ηαζ ηαηαζηεφαζε υθα ηα αμδεδηζηά ενβαθεία πμο απαζημφκηακ βζα 

ηδκ επζζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ αενμπθάκςκ PZL. Δπίζδξ, ημο ακαηέεδηακ 

δ εβηαηάζηαζδ, επζζηεοή ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ εκαενίςκ ηαζ επζβείςκ ζηαειχκ 

αζονιάημο, ζοζηδιάηςκ θυνηζζδξ ηαζ ναδζμβςκζμιεηνζηχκ δθεηηνζηχκ 

ζοζηδιάηςκ ηςκ Μμκάδςκ ηδξ ΠΑ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή 7.000 
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εηπαζδεοηζηχκ αμιαχκ, 500 ηαπκμβυκςκ αμιαχκ, 50 νοιμοθημφιεκςκ 

ζηυπςκ ηηθ642. 

 

 Σμ μζημκμιζηυ έημξ 1938 - 39, ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ είπε 

πνμβναιιαηίζεζ ηδκ αβμνά 12 αμιαανδζζηζηχκ, 12 ηαηαδζςηηζηχκ, 16 

αενμζηαθχκ ζηναηζςηζηήξ ζοκενβαζίαξ, 30 εηπαζδεοηζηχκ ανπζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ 12 πνμηεπςνδιέκδξ, ιε ακάθμβμ ελμπθζζιυ. ηζξ 14 

Αοβμφζημο 1938 παναββέθεδηακ αενμζηάθδ ηφπμο Sypermarine Spitfire ηαζ 

δζηζκδηήνζα εηπαζδεοηζηά Avro Anson απυ ηδκ Βνεηακία ηαζ αμιαανδζζηζηά 

ηφπμο Leo-45 απυ ηδ Γαθθία, εκχ οπμβνάθηδηε ζφιααζδ ιε ημ ΚΔΑ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή 60 ηζκδηήνςκ βζα ηα αενμπθάκα Avro 621 Tutor. 

 

 Σδκ επυιεκδ πνμκζά εηπαζδεφηδηακ ζε εζδζηά ζπμθεία ζηδκ Βνεηακία 3 

Ηπηάιεκμζ Αλζςιαηζημί ηαζ ζηδκ Βνεηακία ηαζ Γαθθία 18 αλζςιαηζημί ηαζ 

οπαλζςιαηζημί ηεπκζημί ζηα ενβμζηάζζα ηδξ Bristol ηαζ ηδξ Henschel. Πένακ 

απυ ημοξ δυηζιμοξ πεζνζζηέξ πμο εζζήπεδζακ ζηδ Α, ιεηαηάπεδηακ ςξ 

έθεδνμζ πεζνζζηέξ, έθεδνμζ αλζςιαηζημί ημο ηναημφ Ξδνάξ, μζ μπμίμζ 

εηπαζδεφηδηακ ζηδ Λάνζζα, απυ έιπεζνμοξ εηπαζδεοηέξ ηδξ πμθήξ 

Αενμπμνίαξ, ιε ζημπυ ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηδξ ΠΑ εκ‟ υρδ ημο πμθέιμο 

πμο πθδζίαγε643 . Δπίζδξ, ημ 1939 ημ ΚΔΑ πανέδςζε 75 επζζηεοαζιέκα 

αενμπθάκα ηαζ 70 ηζκδηήνεξ ηαζ πανέθααε πνμξ επζζηεοή 68. Πανάθθδθα, 

ηαηαζηεφαζε δζάθμνα ενβαθεία, ιήηνεξ ηαζ ελανηήιαηα βζα ηδκ ηαηαζηεοή 32 

αενμπθάκςκ ηφπμο Henschel, ηαεχξ μ πυθειμξ είπε ήδδ λεζπάζεζ ζηδκ 

Δονχπδ ηαζ πμθθά ελανηήιαηα δεκ ήηακ δοκαηυκ κα εζζαπεμφκ απυ ημ 

ελςηενζηυ. Σμ ΚΔΑ ηαηέααθε πνμζπάεεζεξ βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή ημοξ 

ζηδκ εθθδκζηή αζμιδπακία ηαζ ζημ ίδζμ ημ ενβμζηάζζμ. 

 

 Σέθμξ, ημ 1940, πένακ ηςκ Γμηίιςκ αλζςιαηζηχκ ηαζ οπαλζςιαηζηχκ 

Υεζνζζηχκ ηαζ ηςκ Δθέδνςκ Υεζνζζηχκ, ιεηαηάπεδηακ ζηδκ ΠΑ έθεδνμζ 

αλζςιαηζημί βζα κα εηπαζδεοημφκ ςξ ζπηάιεκμζ πμθοαμθδηέξ ηαζ 

αμιαανδζζηέξ. Ακηίζημζπα, ημ ΚΔΑ πανέδςζε 51 επζζηεοαζιέκα αενμζηάθδ 

ηαζ πανέθααε βζα επζζηεοή 55, πανέδςζε 153 ηζκδηήνεξ ηαζ ακαβηάζηδηε κα 
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επεηηείκεζ ηα ζοκενβεία ημο ή κα ζδνφζεζ άθθα ιε δζηά ημο ιέζα ηαζ πυνμοξ. 

Μεβάθςζε ηζξ απμεήηεξ ημο ηαζ ακαβηάζηδηε κα ηαηαζηεοάζεζ ιήηνεξ βζα ηα 

Potez 63, ηα Anson ηαζ ηα Dornier. Πνμζπαεχκηαξ κα ηαθφρεζ ηζξ απαζηήζεζξ 

ημο πθμο, ημ Τπμονβείμ δαπάκδζε 141.828.000 δναπιέξ βζα ηδκ εηπυκδζδ 

ηαζ απμπενάηςζδ ένβςκ οπμδμιήξ ζηζξ αενμπμνζηέξ αάζεζξ ηαζ ζε δζάθμνα 

άθθα αενμδνυιζα, εκχ πανήββεζθακ πθήεμξ αμδεδηζημφ οθζημφ ηαζ 

πονμιαπζηχκ. Γζα ηδκ ακααάειζζδ ηαζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο πθμο 

δαπακήεδηακ ημ 1935 269.000.000 δναπιέξ, ημ 1936 337 εηαημιιφνζα, ημ 

1937 778, ημ 1938 875 ηαζ ημ 1939 763.000.000 δναπιέξ, ζημζπεία πμο 

δείπκμοκ απυ ηδ ιζα ηδκ ηζηάκζα πνμζπάεεζα βζα ηδκ ακααάειζζδ ηδξ ΠΑ ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ ηζξ ηναβζηέξ εθθείρεζξ πμο είπε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

΄30644. Κνίκεηαζ ακαβηαίμ κα ημκζζεεί υηζ είπε παναββεθεεί ηαζ απμπθδνςεεί 

ζε δζάθμνμοξ μίημοξ ημο ελςηενζημφ δ πνμιήεεζα επζπθέμκ αενμζηαθχκ, ηα 

μπμία μοδέπμηε παναδυεδηακ ζηδ πχνα θυβς ηδξ έκανλδξ ημο Β΄ 

Παβημζιίμο Πμθέιμο. οβηεηνζιέκα δ Γαθθία δεκ ιαξ πανέδςζε 12 POTEZ-

63 ηαζ 15 BLOCH-151, δ Βνεηακία 24 BLENHEIM ηαζ 24 SPITFIRE, δ 

Γενιακία 32 He-126 ηαζ μζ ΖΠΑ 30 GRUMMAN F-4F Wildcat. Ζ Αενμπμνία, 

εκέηαζζε ηαηά ιέζμ υνμ 2 κέα αενμζηάθδ ημκ ιήκα ηαζ ακ ηζξ πανέδζδακ ηα 

137 πνμπθδνςεέκηα, εα έθηακε ζηα 4,5 αενμζηάθδ ημκ ιήκα 645. 

 

 Ζ Αενμπμνία ιε ηδκ έκανλδ ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο δζέεεηε 36 

πμθςκζηά ιαπδηζηά Ρ.Ε.L-24G, ηαζ 6 βαθθζηά BLOCH-151, 12 βαθθζηά αθθά 

υπζ επανηχξ ελμπθζζιέκα POTEZ-63, 12 αββθζηά αμιαανδζζηζηά αθθά υπζ 

επανηχξ ελμπθζζιέκα BLENHEIM, 12 αββθζηά FAIREY-BATTLE αηεθχξ 

ελμπθζζιέκα ηαζ πςνίξ ακηαθθαηηζηά, 12 οδνμπθάκα Ναοηζηήξ οκενβαζίαξ 

AVRO-ANSON, 12 βενιακζηά οδνμπθάκα Dornier 22, 16 βενιακζηά 

αενμζηάθδ ακαβκςνίζεςξ ηαζ παναηήνδζδξ Henschel 126 ιε αηεθή 

ελμπθζζιυ ηαζ 12 Avro 626 πνμηεπςνδιέκδξ εηπαίδεοζδξ. Δίκαζ αέααζμ υηζ, 

ακ δ ΠΑ ημ 1940 δζέεεηε αοηυκ ημκ αενμπμνζηυ ζηυθμ πμο απμζηενήεδηε απυ 

ημοξ μίημοξ ημο ελςηενζημφ, εα είπε ζαθχξ ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ζηδκ εηηέθεζδ ηδξ Απμζημθήξ ηδξ646. 
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 Σμ ηενάζηζμ ένβμ ηδξ ακμνεχζεςξ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ ηδξ 

Υχναξ απυ ημ ηαεεζηχξ ηδξ 4δξ Αοβμφζημο, είκαζ έκα αλζμγήθεοημ εβπείνδια. 

ε δζάζηδια ιυθζξ 50 ιδκχκ ιεηέηνερε ηδκ ΠΑ ζε αλζυιαπδ πμθειζηή δφκαιδ, 

ζηακή κα πνμαζπζζεεί ηα «ζζα ηαζ Ηενά» ηςκ πνμβυκςκ ιαξ, ζημκ αβχκα 

ηαηά ηςκ ααναάνςκ ηαζ ηςκ ζημηεζκχκ δοκάιεςκ ηδξ επμπήξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄: ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΔΦΖ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

 πκπεξΪζκαηα 

 

  φιθςκα ιε ηδκ παναπάκς ακάθοζδ, ζοιπεναίκμοιε υηζ δ 

ηνίηδ δζάζηαζδ δεκ άθδζε αδζάθμνμοξ ημοξ Έθθδκεξ. Απεκακηίαξ, 

δζαπζζηχκμοιε υηζ οπήνλακ αλζςιαηζημί πμο ιεθέηδζακ ηζξ δζεεκείξ ηάζεζξ ηαζ 

ηζξ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ηδξ αενμπθμΐαξ απυ ηδκ ειανοαηή ηδξ πενίμδμ. 

Αζπμθήεδηακ ιε ηδκ επίδναζή ηδξ ζηδ ζηναηζςηζηή ζηναηδβζηή ακηίθδρδ, εκχ 

ανηεηέξ άθθεξ πνμζςπζηυηδηεξ ακηζθήθεδηακ ηδκ ελαζνεηζηή πνμμπηζηή ηδξ 

κέαξ ηεπκμθμβζηήξ επακάζηαζδξ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ Τρδθήξ ηναηδβζηήξ 

ηδξ πχναξ ιαξ.  

 

 Απυ ηδκ επμπή αηυιδ ηςκ αενμζηάηςκ, δ πνήζδ ηςκ μπμίςκ είπε 

εκζςιαηςεεί ζηα πμθειζηά δυβιαηα ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ, οπήνλε 

πνμαθδιαηζζιυξ ηαζ πνμζπάεεζα ηαηακυδζδξ ημο νυθμο πμο ημ αενμπμνζηυ 

πθμ εα ιπμνμφζε κα δζαδναιαηίζεζ ηαηά ηδκ πνμπαναζηεοή ηαζ ηδ 

δζελαβςβή ηςκ επζπεζνήζεςκ, απυ ημ πνχζιμ ζηάδζμ ηςκ αενμζηάηςκ ιέπνζ 

ηδκ πενίμδμ ημο ιεζμπμθέιμο, υπμο πθέμκ ημ αενμπθάκμ είπε ηονζανπήζεζ.  

 

 Σα αενυζηαηα πνδζζιμπμζήεδηακ ανπζηά ζε νυθμ ηαθηηθάο 

αλαγλώξηζεο, δ μπμία πανείπε ζηδ δζμίηδζδ πθδνμθμνίεξ πζμ αηνζαείξ, 

ηαπφηενα ηαζ αζθαθέζηενα. Δκδιενςκυηακ βζα ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο 

ακηζπάθμο, ηςκ μπονςιαηζηχκ ημο ένβςκ ηαζ ηςκ πονμαμθανπζχκ ημο, βζα 

ηδκ απμηάθορδ ηςκ επενζηχκ θαθαββχκ, ηδκ παναημθμφεδζδ εηηέθεζδξ ηςκ 

θίθζςκ ηζκήζεςκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ δζμίηδζδξ ηηθ. Ζ πνήζδ ηςκ 

θςημβναθζηχκ ιδπακχκ ηαζ ηα ζπέδζα επί ηςκ πανηχκ ηςκ επζηεθείςκ πμο 

ζημ ιεηαλφ άνπζζακ κα ακαπηφζζμκηαζ, επέηνεπακ ζημοξ παναηδνδηέξ κα 

ζπεδζάγμοκ ιε ελαζνεηζηή αηνίαεζα ηζξ επενζηέξ εέζεζξ ηαζ ηζκήζεζξ. ημκ 

πμθζμνηδηζηυ πυθειμ, πνδζζιμπμζμφκηακ βζα ηδ ιεηάδμζδ πθδνμθμνζχκ, ημ 

ζοκημκζζιυ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ημκ εθμδζαζιυ ημοξ, αθθά ηαζ ηδ ιεηαθμνά 

ζδιακηζηχκ πνμζχπςκ (επηρεηξάζεηο κεηαθνξΪο ηαρπδξνκεένπ, 

επηθνηλσλέαο, εθνδηαζκνύ καρόκελσλ ηκεκΪησλ από αΫξνο) η.ά. Σα δε 
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δζεοεφκζζια αενυζηαηα εα ιπμνμφζακ κα εηηεθέζμοκ ηαθηηθό βνκβαξδηζκό 

ηαηά ημο επενζημφ ζηναηεφιαημξ ή ηδξ πμθζμνημφιεκδξ πυθδξ, εκχ εα 

ιπμνμφζακ κα αλζμπμζδεμφκ ηαζ ζε απμζημθέξ ιεηαθμνάξ εθμδίςκ. 

ΑλΪινγεο ππεξεζέεο παξΫρνληαλ ζην ηόιν απυ ηζξ ηαημπηεφζεζξ ηδξ 

εάθαζζαξ, ηςκ αηηχκ ζηδκ μπμία επνυηεζημ κα απμαζααζεεί εηζηναηεοηζηυ 

ζχια, ηςκ εκ πθς ζηυθςκ, ηδξ έβηαζνδξ πνμεζδμπμίδζδξ ζε πενίπηςζδ 

ειθάκζζδξ ηοπυκ οπμανοπίμο (πνχζιδ ιμνθή αλζππνβξπρηαθνύ πνιΫκνπ) 

η.ά. 

 

 ε ζηναηδβζηυ επίπεδμ, μ Θαζνάηδξ πίζηεοε υηζ δ δζμίηδζδ εα δζέεεηε 

ελαζνεηζηυ πιενλΫθηεκα, ηαεχξ εα είπε έβηαζνδ εκδιένςζδ ιέζς ηςκ 

αενυπθμζςκ, δ μπμία εα μδδβμφζε ζηδ θήρδ ζσζηώλ θαη Ϋγθαηξσλ 

απνθΪζεσλ. Δπίζδξ, υηζ δ αληηαεξνπνξηθά δξΪζε ηνπ ππξνβνιηθνύ πμο 

ζοκεπχξ ημ αεθδκεηέξ ημο αεθηζςκυηακ, ήηακ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ 

πμο έπνεπε κα θαιαάκεηε οπυρδ ηαηά ηδ ζπεδίαζδ ηςκ αενμπμνζηχκ 

επζπεζνήζεςκ. 

 

 ε ηαηηζηυ επίπεδμ ημκίζηδηε δ ακάβηδ ακθέδξνκεο επηθνηλσλέαο 

ιεηαλφ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ημο απμζπάζιαημξ ηςκ αενμπυνςκ βζα ημ είδμξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο εα έπνεπε ηάεε θμνά κα ζοθθέλμοκ. Γζ‟ αοηυ δζκυηακ 

ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ ειπεζνία, ζημ είδμξ ηςκ παναηδνδηχκ πμο εα 

πνδζζιμπμζμφζακ, ακάθμβα ιε ημ ένβμ πμο είπακ κα εηηεθέζμοκ ηαζ ζηδκ 

θαηΪιιειε εθπαέδεπζά ηνπο. Δπίζδξ, ζδιακηζηή εεςνμφζε ηδκ ηεξαξρηθά 

ζρΫζε ηαζ ημ δζαπςνζζιυ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηςκ παναηδνδηχκ ιε ημοξ 

μδδβμφξ αενμπυνμοξ. Δπίζδξ, ηυκζζε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ 

πξΫπεη λα δηαζΫηεη ν αεξνπόξνο βζα ηδκ εηηέθεζδ εθεφεενδξ ακφρςζδξ ή 

πθεφζδξ, υπςξ δ θοζζηή ηθίζδ πνμξ ηδκ πηήζδ, δ απμθαζζζηζηυηδηα, δ 

ροπναζιία, δ ακηίθδρδ ηδξ ηαηηζηήξ ηαηάζηαζδξ, δ μλεία υναζδ, δ ζηακυηδηα 

πνμζακαημθζζιμφ η.ά.  

 

 Γείβια ελαζνεηζηήξ πνμαθεπηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ακηζθδπηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί δ άπμρδ ημο Θαζνάηδ βφνς απυ ηδ 

ηεπκμθμβζηή πνυμδμ, ηαεχξ πίζηεοε υηζ δ κόλε εθηθηά ιύζε ήηακ δ πνήζδ 

ηςκ αοηυκμιςκ δηεπζύλζηκσλ αεξόζηαησλ ή ηςκ βαξύηεξσλ ηνπ αΫξα 
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πηεηηθώλ κεραλώλ. Θεςνμφζε υηζ εα ήηακ ε ιύζε ζημ πνυαθδια ηςκ 

ηαημπηεφζεςκ ηαζ ηεο πηάζεο, ηδκ επμπή πμο δ πηήζδ ιε ηα αενμπθάκα 

εεςνμφκηακ αηυιδ ςξ ηάηζ αδφκαημ, εκχ οπήνλε έκαξ απυ ημοξ ιέγνπο πνπ 

ζεσξνύζαλ ηε 17ε Γεθεκβξένπ 1903 σο ηελ εκΫξα πνπ ε πξώηε 

επηβαηεγόο πηεηηθά κεραλά βαξύηεξε ηνπ αΫξα πέηαλε. Δπίζδξ, ήηακ μ 

πξώηνο ζηδκ Δθθάδα πμο επζπείνδζε ηδ δδιζμονβία εκυξ πξώηκνπ ιεμηθνύ 

αεξνπνξηθώλ όξσλ. Πανάθθδθα, έεζλε δεηάκαηα δηεζλνύο δηθαένπ πμο 

πνμέηορακ απυ ηζξ πνχηεξ πνήζεζξ ηςκ αενυπθμζςκ βζα ζηναηζςηζημφξ 

ζημπμφξ.  

 

 Ο Αεακαζμφθζαξ θίβμ ανβυηενα, ζημ πθαίζζμ ηεθεζμπμίδζδξ ηςκ 

πηδηζηχκ ιέζςκ επζδμηζιάγεζ ημκ πεζναιαηζζιυ ηαζ ημκ ειπεζνζζιυ ηαζ 

επζηνίκεζ ηζξ ζηείνεξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ πενί ημο ακέθζηημο ηδξ πηήζδξ. 

Πανάθθδθα ακαθένεδηε ζε εέιαηα αεθηίςζδξ ηδξ ζημπεοηζηήξ αηνίαεζαξ ζε 

απμζημθέξ ηαηηζημφ αμιαανδζζιμφ απυ αενυζηαηα ηαηά εέζεςκ ημο επενμφ. 

Θεςνμφζε υηζ δ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ απμδμηζηυηενδ πνήζδ ηςκ ιέζςκ, 

εα ιείςκακ ημ ρξνληθό δηΪζηεκα ησλ ερζξνπξαμηώλ, απμηνέπμκηαξ έηζζ ηδ 

εοζία πζθζάδςκ ακδνχκ, ηαεχξ μζ ακηίπαθμζ εα μδδβμφκηακ βνδβμνυηενα ζε 

ζοκεδημθυβδζδ. Δπίζδξ, ακαθένεδηε ζε εέιαηα αενάιοκαξ βζα ηδκ 

ακαπαίηζζδ ηςκ επζεεηζηχκ αενμζηάηςκ (εηζαγΪγεη ηελ Ϋλλνηα ηεο ελαΫξηαο 

κΪρεο), ηαηαζημπείαξ ηαζ ιεηαθμνάξ πθδνμθμνζχκ, ηα μπμία εα 

πνμηαθμφζακ αθθαβέξ ζηδκ ηαηηζηή ηαζ ηδ ζηναηζςηζηή ζηναηδβζηή. Δπζπθέμκ, 

μ Αεακαζμφθζαξ ακαθένεδηε ζηδκ κειινληηθά εηξεληθά ρξάζε ησλ 

αεξόπινησλ ςξ ιέζμ ζοβημζκςκίαξ, ιεηαθμνάξ εζδήζεςκ, επζααηχκ ηαζ 

ειπμνεοιάηςκ. Πνυαθερε ημκ έκημκμ ακηαβςκζζιυ πμο εα πνμέηοπηε 

ιεηαλφ ηςκ αενμπμνζηχκ, αηιμπθμσηχκ ηαζ ζζδδνμδνμιζηχκ εηαζνζχκ ζημ 

πθαίζζμ ηςκ ιεηαθμνχκ. Δπίζδξ, ακηζθήθεδηε υηζ εα πνμέηοπηακ εέιαηα 

αενμκαοηζθζαηά πμο ζα νδεγνύζαλ ζηελ αλΪπηπμε θαη εμΫιημε ηνπ 

αεξνπνξηθνύ δηθαένπ, υπςξ πνάβιαηζ έβζκε ηέζζενζξ δεηαεηίεξ ανβυηενα ιε 

ηδκ ίδνοζδ ημο Γζεεκμφξ Ονβακζζιμφ Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ (International 

Civil Aviation Organization - ICAO) η.ά. 

 

 Ο Αεακαζμφθζαξ πίζηεοε υηζ θΪζε ζνβαξΪ ζηξαηησηηθΪ νξγαλσκΫλε 

ρώξα, νθεέιεη λα απνθηάζεη αλΪινγεο ζηξαηησηηθΫο ηθαλόηεηεο, γηαηέ ε 
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δηαθνξΪ ηζρύνο κεηαμύ ησλ θξαηώλ εγεέξεη αλαζεσξεηηθΫο ηΪζεηο. 

Γκχνζγε υηζ ν ακνηβαένο θόβνο ιεηαλφ ηςκ δνχκηςκ, απμηεθεί ην 

αζθαιΫζηεξν ερΫγγπν ηεο εηξάλεο, έςξ υημο ηδξπζεέ δηεζλΫο δηθαζηάξην 

ηεο εηξάλεο. Πίζηεοε ζημοξ δζεεκμφξ εεζιμφξ πμο εα επίθοακ ηα 

πνμαθήιαηα ηςκ ηναηχκ ιε ηδ δζαιεζμθάαδζδ ηαζ ηδ δζαζηδζία 13 πνυκζα 

πνζκ ηδκ ίδνοζδ ημο Γζανημφξ Γζηαζηδνίμο Γζεεκμφξ Γζηαζμζφκδξ (ΓΓΓΓ) 

απυ ηδκ Κμζκςκία ηςκ Δεκχκ (ΚηΔ). Δπμιέκςξ, είκαζ θακενυ υηζ είπε 

ακηίθδρδ ηδξ νεοζηυηδηαξ, ηδξ ακανπίαξ ημο δζεεκμφξ ζοζηήιαημξ, ανηεηά 

πνυκζα πνζκ θακμφκ ηα ζφκκεθα ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο. 

 

 Άλζα ικείαξ είκαζ δ πνμζέββζζδ ημο Γνδβμνίμο Ξεκυπμοθμο, μ μπμίμξ 

εεχνδζε ημ αενμπθάκμ ςξ υνβακμ ηαηαζηνμθήξ πανά ςξ εζνδκζηυ ιέζμ 

ζοβημζκςκίαξ, πνμυδμο ηαζ εοηοπίαξ ημο ακενχπμο. Πίζηεοε, υηζ υπςξ ηαζ ημ 

οπμανφπζμ πνδζζιμπμζήεδηε βζα πμθειζημφξ ζημπμφξ, μιμίςξ ηαζ ημ 

αενμπθάκμ εα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ηαηυπηεοζδ ηαζ ημ αμιαανδζζιυ ημο 

ακηζπάθμο, ζημνπχκηαξ ημ εάκαημ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή. Δπίζδξ, υηζ ηα ηέθεζα 

ιέζα ηδξ ελυκηςζδξ δεκ εα ηαηανβήζμοκ ημκ πυθειμ, αθθά ακηίεεηα, 

μπμζμδήπμηε ηνάημξ απμηηά ηέημζα δφκαιδ εα ηήνοζζε ημκ πυθειμ ηαηά ηδξ 

βεζημκζηήξ ημο πχναξ, εκχ επζζήιαζκε υηζ δ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ 

απμηέθεζια ημο ακηαβςκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ εεκχκ.  

 

 Γεκ ιπμνμφιε κα παναθείρμοιε ηζξ επζβναιιαηζηέξ απυρεζξ πμο 

ελέθναζε μ πνχημξ Έθθδκαξ αενμπυνμξ, Δι. Ανβονυπμοθμξ, θίβμ πνζκ ηδκ 

έκανλδ ηςκ Βαθηακζηχκ Πμθέιςκ, πμο ακ ηαζ ζδζαίηενα κέμξ, αθθά 

βαθμοπδιέκμξ ιε ηα δζεεκή γδηήιαηα θυβς ημο παηνυξ ημο, ακαθένεηαζ ζηδκ 

πμθειζηή πνήζδ ημο αενμπθάκμο. Θεςνμφζε υηζ ελαζηίαξ ηςκ 

πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ ηαπφηδηαξ ηαζ ηδξ εοεθζλίαξ πμο ημ αενμπθάκμ δζέεεηε, 

εα ιπμνμφζε κα εηηεθέζεζ απνζηνιΫο ηαρπδξνκεένπ, κεηαθνξΪο 

πξνζσπηθνύ (θπξέσο πςειώλ πξνζώπσλ), κεηαθνξΪο ππξνκαρηθώλ, 

αλαγλώξηζεο ησλ ζΫζεσλ ερζξηθάο ππξνβνιαξρέαο, λα αμηνινγάζεη ηα 

απνηειΫζκαηα ηνπ εκΫηεξνπ ππξνβνιηθνύ, λα θαηνπηεύζεη ηηο ερζξηθΫο 

ζπγθεληξώζεηο. Δπέζεο ηα αζζελΫζηεξα ζεκεέα θαη ηηο θηλάζεηο ηνπ 

ερζξνύ ώζηε λα θαηεπζύλεη ηηο εκΫηεξεο δπλΪκεηο ζην απνθαζηζηηθό 

θηύπεκα, αιιΪ θαη επηρεηξάζεηο βνκβαξδηζκνύ κε νβέδεο ά Ϊιιεο 
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εθξεθηηθΫο ύιεο, πξνθαιώληαο ζύγρπζε ζηνλ ερζξό, ηδηαέηεξα όηαλ 

απηΫο θαηεπζύλνληαη θαηΪ ηνπ ερζξηθνύ αξρεγεένπ. ΣΫινο, γηα πξώηε 

θνξΪ γέλεηαη ππόδεημε γηα ηελ αλΪγθε εγρώξηαο θαηαζθεπάο 

αεξνπιΪλσλ ζηελ ΔιιΪδα. 

 

 Σδκ ίδζα πενίμδμ μ Καιπένμξ, εεςνεί ςξ ένβμ ημο αενμπθάκμο ηζξ 

απμζημθέξ αλαγλώξηζεο θαη παξνράο πιεξνθνξηώλ πνμξ ηδ δζμίηδζδ, 

ηδκ απμηάθορδ ηςκ εθεδνεζχκ ημο επενμφ, ημο πονμαμθζημφ, ημο ζππζημφ, 

ηδκ έηηαζδ ημο ιεηχπμο, ηζξ εέζεζξ ηαζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο επενμφ η.ά. 

Δπζζδιαίκεζ υηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α΄ Βαθηακζημφ Πμθέιμο, ηα αενμπθάκα 

πνδζζιμπμζήεδηακ ηονίςξ βζα ηδκ ελέζρπζε ηνπ εζηθνύ ηνπ ζηξαηεύκαηνο. 

ημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο ζζπονίζηδηε υηζ μ ΑΝΚ πνήζδξ ημοξ εα έπνεπε κα 

ήηακ ηονίςξ δ ζπλεξγαζέα κε ην βαξύ ππξνβνιηθό ηαζ υπζ δ ακαβκχνζζδ ή 

μ αμιαανδζζιυξ ηςκ επενζηχκ εέζεςκ, ηαεχξ αοηέξ ήηακ ζε βεκζηέξ βναιιέξ 

βκςζηέξ.  

 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ Βαθηακζηχκ Πμθέιςκ, ηα αενμπθάκα εηηέθεζακ 

ηαζ πνχζιεξ επηρεηξάζεηο αλεθνδηαζκνύ θαη πξνπαγΪλδαο (νίρδξ θέζβ 

αμθάκ) πνμξ ημοξ ηαημίημοξ ηςκ Ηςακκίκςκ, εκχ άνπζζε κα δζαθαίκεηαζ ηαζ μ 

νυθμξ πμο εα ιπμνμφζε κα δζαδναιαηίζεζ δ ερζξηθά αληηαεξνπνξηθά 

Ϊκπλα. Πανά ηδ ιζηνή ειαέθεζα ηςκ υπθςκ, πνμηαθμφζε γδιζέξ ζηα 

αενμπθάκα ηαζ δεκ επέηνεπε ηδκ απνυζημπηδ εηηέθεζδ ηδξ απμζημθήξ ημοξ. 

Ζ δνάζδ ηςκ Δθθήκςκ αενμπυνςκ ηονίςξ ζημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, ήηακ δ 

αθμνιή βζα κα ιεθεηδεμφκ ηα ακςηένς εέιαηα, εκχ ελαζηίαξ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ πμο επέδεζλε ημ αενμπθάκμ, αιθζζαδηήεδηακ έκημκα μζ 

ακηζθήρεζξ πενί ηδξ οπενμπήξ ηςκ αενμζηάηςκ βζα ζηναηζςηζημφξ ζημπμφξ. 

Δλαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ επίζδξ ήηακ δ πνχηδ παβημζιίςξ πμθειζηή απμζημθή 

ακαβκχνζζδξ ηαζ αμιαανδζζιμφ καοηζηήξ ζοκενβαζίαξ, πμο εηηεθέζεδηε απυ 

ημοξ Έθθδκεξ αενμπυνμοξ πάκς απυ ημ καφζηαειμ ημο Ναβανά. Αοηυ πμο 

δζαθάκδηε ήηακ δ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία ιπμνμφζε ημ εθθδκζηυ ζηναηδβείμ κα 

εκδιενςεεί βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ πενζμπή εκδζαθένμκημξ πάνδ ζηα 

αενμπθάκα. Απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζημ Μέηςπμ ηδξ Ζπείνμο, έβζκε ειθακήξ δ 

ακάβηδ εηπαίδεοζδξ αλζςιαηζηχκ ημο Δπζηεθείμο, βζα κα ιπμνμφκ κα 

ζοιιεηέπμοκ ςξ πθδνχιαηα (παναηδνδηέξ) ζηα αενμπθάκα. 
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 Λίβα πνυκζα ανβυηενα, δ Δθθάδα πήνε ιένμξ ζημκ Α΄ Παβηυζιζμ 

Πυθειμ ζημ πθεονυ ηδξ Ακηάκη. Οζ αενμπμνζηέξ δοκάιεζξ, πάνδ ζηδ 

ηεπκμθμβζηή πνυμδμ εηηεθμφζακ πθέμκ απμζημθέξ δίςλδξ, αμιαανδζζιμφ, 

ακαβκχνζζδξ, αενμθςημβνάθζζδξ, απμζημθέξ ζοκδέζιμο ιε ημ πεγζηυ, 

παναηήνδζδξ ηαζ δζεφεοκζδξ αμθήξ πονμαμθζημφ, υπμο ιε θςημβναθζηέξ 

θήρεζξ ηαζ ηδ πνήζδ αζφνιαηδξ ηδθεβναθίαξ, ηαηεφεοκακ ηδ αμθή ημο θίθζμο 

πονμαμθζημφ ημο ηναημφ ηαζ ημο ηυθμο. Δπζπθέμκ, εηηεθμφζακ απμζημθέξ 

ακεθμδζαζιμφ ζημ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ, ιεηαθμνάξ ηαποδνμιείμο, 

δζαζπμνάξ οθζημφ πνμπαβάκδαξ, επζημζκςκίαξ ηςκ ιαπυιεκςκ ηιδιάηςκ ιε 

ημ Γεκζηυ ηναηδβείμ ηαζ εζδζηέξ επζπεζνήζεζξ. Δπίζδξ, απμζημθέξ καοηζηήξ 

ζοκενβαζίαξ ηαζ ακεοπμανοπζαηέξ πενζπμθίεξ, εββφξ αενμπμνζηήξ 

οπμζηήνζλδξ ηαζ απμζημθέξ ζηναηδβζημφ αμιαανδζζιμφ ηαηά ιεβάθςκ 

πυθεςκ ηαζ ηέκηνςκ αάνμοξ ημο επενμφ. Πανάθθδθα, είπε ακαπηοπεεί δ 

εκενβδηζηή αενάιοκα πνδζζιμπμζχκηαξ αενμπθάκα δίςλδξ ηαζ 

ακηζαενμπμνζηά πονά, ηςκ μπμίςκ δ εηνδηηζηή δφκαιδ ηςκ αθδιάηςκ ημοξ 

ζηαδζαηά αολήεδηε πνμηαθχκηαξ ζδιακηζηέξ απχθεζεξ ζηα αενμπθάκα. Οζ 

αενμιαπίεξ, εκχ ανπζηά εηδδθςκυηακ ιεηαλφ ιειμκςιέκςκ αενμζηαθχκ, 

πνμξ ημ ηέθμξ ημο Πμθέιμο πναβιαημπμζμφκηακ ιαγζηέξ ειπθμηέξ 

αενμζηαθχκ. 

 

 Οζ Έθθδκεξ αενμπυνμζ ζοιιεηείπακ οπυ ηδκ επζπεζνδζζαηή δζμίηδζδ 

ηςκ Αββθμβάθθςκ ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ δζαθμνεηζηχκ απμζημθχκ ηαζ νυθςκ 

πμο ακέθααε ημ αενμπθάκμ, ζηζξ εέαηνμ επζπεζνήζεςκ ζημ Μαηεδμκζηυ 

Μέηςπμ ηαζ ημ Αζβαίμ. ηναηδβζηυξ ζηυπμξ ηδξ Ναοηζηήξ Αενμπμνίαξ ζημ 

Μέηςπμ ηδξ Μαηεδμκίαξ ήηακ ηονίςξ δ οπμζηήνζλδ ημο ηναημφ Ξδνάξ ιέζς 

ηδξ παναηχθοζδξ ηςκ βναιιχκ ακεθμδζαζιμφ ημο επενμφ, ηονίςξ ζημ 

Μέηςπμ ημο Νυηζμο ηνοιχκα. ημ πθαίζζμ αοηυ επζηαηηζηή ήηακ δ ακάβηδ 

ηαηαζημθήξ ηδξ επενζηήξ αενάιοκαξ, εζηζάγμκηαξ ηονίςξ ζε απμζημθέξ 

αμιαανδζζιμφ ηςκ επενζηχκ αενμπμνζηχκ αάζεςκ, ιε ζημπυ ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηςκ αενμπθάκςκ ζημ έδαθμξ, πμο ζοκήεςξ ήηακ 

πνμθοθαβιέκα ζε οπυζηεβα, ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ εθμδίςκ ημοξ, 

υπςξ ηαφζζια ηαζ πονμιαπζηά.  

 



347 
 

 Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ηα ιαεήιαηα απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηα 

πανςπδιέκα πηδηζηά ιέζα ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ, μδήβδζακ ημοξ 

Έθθδκεξ πεζνζζηέξ κα πναβιαημπμζμφκ κοπηενζκέξ επζεεηζηέξ επζπεζνήζεζξ 

αμιαανδζζιμφ ημο επενμφ, βζαηί έηζζ ήηακ πενζζζυηενμ αζθαθείξ ζηδκ 

επενζηή ακαπαίηζζδ. Δηπαζδεφηδηακ επίζδξ ζε ιζηημφξ ηαζ ιαγζημφξ 

ζπδιαηζζιμφξ αενμζηαθχκ ηαζ ζοιιεηείπακ ζε απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ 

ζηναηδβζημφ παναηηήνα ηαηά ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ. ηαδζαηά 

εηπαζδεφηδηακ Έθθδκεξ δζχηηεξ, εη ηςκ μπμίςκ μ Ανζζηείδδξ Μςνασηίκδξ 

ακαδείπηδηε άζζμξ ηαζ δ θήιδ ημο πνμηαθμφζε δέμξ ζηδκ ακηίπαθδ Σμονηζηή 

Αενμπμνία. Οζ θφζδ ηςκ απμζημθχκ ακάβηαζακ ημοξ πεζνζζηέξ κα 

ηαθθζενβήζμοκ ηαηάθθδθεξ ηαηηζηέξ ιάπδξ.  

 

 Ζ ηναηζςηζηή Αενμπμνία εηηεθμφζε πανάθθδθα ιεβάθμ εφνμξ 

απμζημθχκ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ηναημφ Ξδνάξ, ζε υθεξ ηζξ θάζεζξ 

(πνμπαναζηεοή, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαζ ηαηά ηδκ ηαημπφνςζή ημοξ ζηζξ κέεξ 

εέζεζξ) ιζαξ επζηείιεκδξ ιάπδξ. Ακ ηαζ μζ Δθθδκζηέξ Μμίνεξ ζοβηνμηήεδηακ 

μοζζαζηζηά ηαηά ημ ηεθεοηαίμ πνυκμ ημο Πμθέιμο, δ ζοιαμθή ημοξ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ ήηακ μοζζαζηζηή. Ζ Α ακέθααε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ 

ιαηνζκχκ εέζεςκ, θςημβναθίζεζξ, αμιαανδζζιμφξ, πμθοαμθζζιμφξ επενζηχκ 

παναηςιάηςκ ηαζ ηςκ μπονςιαηζηχκ ένβςκ ζε ιεβάθμ αάεμξ εκηυξ ημο 

επενζημφ εδάθμοξ. Δπίζδξ, έπθδηηακ ζδιεία ζοβημζκςκίαξ ζηα ιεηυπζζεεκ 

ηδξ επενζηήξ πανάηαλδξ, απμεήηεξ ηαζ πχνμοξ ζοβηέκηνςζδξ ηςκ επενζηχκ 

ζηναηεοιάηςκ, εηηεθμφζακ απμζημθέξ ζοκδέζιμο πεγζημφ ηαζ ηακμκζζιυ 

αμθήξ πονμαμθζημφ οπυ ακηίλμεξ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ζοκεήηεξ. Ζ 

Δθθδκζηή Αενμπμνία Γίςλδξ, ζοιιεηείπε εκενβά ζηδ οιιαπζηή πνμζπάεεζα 

απυηηδζδξ αενμπμνζηήξ οπενμπήξ ή αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ημπζηά ηαζ 

πνμκζηά ζημ Μαηεδμκζηυ Μέηςπμ, εηηεθχκηαξ πενζπμθίεξ ζημ εέαηνμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ αενμιαπίεξ ιε ημοξ Γενιακμφξ δζχηηεξ. 

 

 Σέθμξ, δ ακηζαενμπμνζηή άιοκα ζηαδζαηά έβζκε ζδζαίηενα ζζπονή βφνς 

απυ κεοναθβζημφξ ζηυπμοξ, πνμηαθχκηαξ ζμαανέξ γδιζέξ ή ηαζ ηδκ 

ηαηάννζρδ αενμπθάκςκ ηαζ ημκ ηναοιαηζζιυ ή ημ εάκαημ ηςκ πθδνςιάηςκ 

αένμξ. Δπίζδξ, θυβς ηςκ ιαγζηχκ αμιαανδζζιχκ ηαηά πυθεςκ ηδκ πενίμδμ 

εηείκδ, εθήθεδζακ ιέηνα παεδηζηήξ αενάιοκαξ ζηδκ Αεήκα ηαζ ημκ Πεζναζά. 



348 
 

 

 Ζ Πμθειζηή Αενμπμνία πνδζζιμπμζήεδηε εονέςξ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ Μζηναζζαηζηήξ Δηζηναηείαξ. Γζεκένβδζε απμζημθέξ ακαβκχνζζδξ ηαζ 

αμιαανδζζιμφ ηαηά επενζηχκ δοκάιεςκ ηαζ ζηυπςκ, ζφκδεζιμ πεγζημφ ηαζ 

εθάπζζηεξ πηήζεζξ ηακμκζζιμφ αμθήξ. Δπζπθέμκ, πναβιαημπμζήεδηακ 

απμζημθέξ θςημβνάθζζδξ, πενζπμθίεξ ηαζ αενμιαπίεξ, αθθά ηαζ πηήζεζξ 

ιεηαθμνάξ πνμζςπζημφ, αθθδθμβναθίαξ, πηήζεζξ επζδείλεςκ, εηπαζδεοηζηέξ 

πηήζεζξ, δμηζιήξ ηζκδηήνςκ η.ά. Υάνδ ζημ ένβμ αοηυ, δζυνεςζακ ηαζ 

ζοιπθήνςζακ ημοξ επζηεθζημφξ πάνηεξ, ζημοξ μπμίμοξ απμηοπχεδηακ μζ 

εέζεζξ, ηα μπονςιαηζηά ένβα ημο επενμφ, δ αηνζαήξ εέζδ μζηζζιχκ, μζ 

αηνζαείξ απμζηάζεζξ ημοξ ηηθ. Καηανηίζηδηακ ζπεδζαβνάιιαηα ηςκ αιοκηζηχκ 

μνβακχζεςκ, μζ δοκάιεζξ ηαζ ηα ηέκηνα εθμδζαζιμφ ημο επενμφ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ιάπδξ παναημθμοεμφκηακ μζ ακηζιαπυιεκεξ δοκάιεζξ ηαζ δ 

Γζμίηδζδ ήηακ ζοκεπχξ εκήιενδ βζα ηδ βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ ημο ιεηχπμο. 

Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ επδνέαγακ ηδ θήρδ απυθαζδξ ηυζμ ζηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ιάπδξ υζμ ηαζ ζηδ ζπεδίαζδ ηςκ άιεζςκ ηαζ αναποπνυεεζιςκ 

επζπεζνήζεςκ. Οζ απμζημθέξ αμιαανδζζιμφ επζηεκηνχκμκηακ ηαηά ηςκ 

ζζδδνμδνμιζηχκ βναιιχκ ηαζ ζηαειχκ, ηαηά επενζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ, 

ζονιχκ ηαζ αιαλμζημζπζχκ, ζδιακηζηχκ επζημζκςκζαηχκ ηυιαςκ, 

εθμδζμπμιπχκ. Δπίζδξ, πηοπμφζακ απμεήηεξ ηαζ εβηαηαζηάζεζξ, επενζηά 

αενμδνυιζα ηαζ ηζξ οπμδμιέξ ημοξ, αθθά ηαζ ηα ζηαειεοιέκα αενμπθάκα ηαζ 

ημ πνμζςπζηυ ημο αενμδνμιίμο. Δκηοπςζζαημί ήηακ μζ θίβμζ μιαδζημί 

αμιαανδζζιμί πμο δζεκήνβδζε ηονίςξ δ Ναοηζηή Αενμπμνία. διακηζηυ ήηακ 

ημ ένβμ ζοκμδείαξ δοκάιεςκ πεγζημφ ηαζ μζ απμζημθέξ ζοκδέζιμο πεγζημφ 

ιεηαλφ ηςκ εθθδκζηχκ ηιδιάηςκ, χζηε μζ εθθδκζηέξ δοκάιεζξ κα έπμοκ ιζα 

μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ημο Μεηχπμο. Μεηά ηδκ ειθάκζζδ ηδξ Σμονηζηήξ 

Αενμπμνίαξ ζημ ιέηςπμ, δ Αενμπμνία εκενβμπμίδζε πηήζεζξ πενζπμθίαξ 

ηαηά ιήημξ ημο θζθίςκ ηαζ επενζηχκ βναιιχκ, δζαηδνχκηαξ ηδκ αενμπμνζηή 

οπενμπή, απμηνέπμκηαξ ημκ αμιαανδζζιυ ηαζ ηδκ ακαβκχνζζδ θίθζςκ 

δοκάιεςκ απυ ημκ επενυ. Βεααίςξ, δ ηναηζά είπε άβκμζα ηςκ πναβιαηζηχκ 

δοκαημηήηςκ ηςκ αενμπμνζηχκ ιέζςκ ηδξ επμπήξ, πνυαθδια πμο επζθφεδηε 

ανβυηενα ιε ηδκ ημπμεέηδζδ αενμπυνμο ςξ φκδεζιμ ζημ Δπζηεθείμ. Θα 

ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα είπε αλζμπμζδεεί ιε ηδκ ελεζδίηεοζδ ημο ένβμο ηςκ 

Μμζνχκ, ηδκ ηαηακμιή ημο ένβμο ζε ημιείξ εκδζαθένμκημξ, αθθά ηαζ ηδκ 
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πνδζζιμπμίδζδ ηςκ αενμπθάκςκ ζε απμζημθέξ ζηναηδβζημφ εκδζαθένμκημξ, 

υπςξ δ ηαηαζηνμθή ηςκ ηέκηνςκ δζμίηδζδξ ημο επενμφ, υπςξ επζδίςλε δ 

ακηίπαθδ αενμπμνία. Δπίζδξ, ηδκ πθήνδ ηαηαζηνμθή ηςκ βναιιχκ 

επζημζκςκίαξ ημο ακηζπάθμο, ηαεχξ μ ΑΝΚ ηδξ εθθδκζηήξ εηζηναηείαξ ήηακ δ 

ηαηαζηνμθή ημο Κειάθ ημκ μπμίμ ηαηαδίςηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

εηζηναηείαξ. Δπμιέκςξ, εα έπνεπε κα επζδζχλμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πνμπαναζηεοήξ ηςκ ζοβηνμφζεςκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζά ημοξ ηδ ζημπεοιέκδ 

ηαηαζηνμθή ημοξ, ηάκμκηαξ πνήζδ υθςκ ηςκ δζαεέζζιςκ αενμπμνζηχκ 

ιέζςκ πμο δζέεεηε δ πχνα. οκεπχξ, ημ Δπζηεθείμ εεςνμφζε ημ αενμπθάκμ 

ςξ ημκ «μθεαθιυ» ημο ζηναηδβμφ ηαζ δεκ είπακ ακηζθδθεεί ηζξ δοκαηυηδηέξ 

ημο, υπςξ αοηέξ δζαθάκδηακ ζημ ηέθμξ ημο Α΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο. πςξ 

παναηηνζζηζηά ακαθένεζ ζηα απμικδιμκεφιαηά ημο μ Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, αλ 

ε Αεξνπνξέα δηΫζεηε αξθεηΪ βνκβαξδηζηηθΪ ε Ϋθβαζε ηνπ πνιΫκνπ ζηε 

ΜηθξΪ Αζέα ελδερνκΫλσο λα άηαλ δηαθνξεηηθά. ε απηό πξΫπεη θαη πΪιη 

λα ηνληζηεέ ε δπζκελάο ηξνπά ησλ επηρεηξάζεσλ από ηελ Ϋιιεηςε 

θαηΪιιεισλ αεξνπιΪλσλ θαη αεξνπνξηθνύ πιηθνύ, εμαηηέαο ηεο 

πξνκάζεηαο αθαηΪιιεινπ! 

 Μεηά ηδ Μζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή, δ Αενμπμνία δζέεεηε θίβα 

πεπαθαζςιέκα αενμπθάκα. Μζα πνχηδ πνμζπάεεζα εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ 

έβζκε επί δζηηαημνίαξ Πάβηαθμο ιε ηδκ ίδνοζδ ηδξ Αενμπμνζηήξ Άιοκαξ πμο 

είπε ζημπυ ιέζς ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ δδιυζζαξ πενζμοζίαξ ηαζ ηδ 

δζεκένβεζα ενάκςκ κα εηζοβπνμκίζεζ ημ πθμ. Πανάθθδθα, είπε λεηζκήζεζ ιία 

πνμζπάεεζα εηπαίδεοζδξ ημο ζπηάιεκμο ηαζ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ ζημ 

ελςηενζηυ, χζηε δ Αενμπμνία κα ανπίζεζ κα ζοιααδίγεζ ιε ηζξ δζεεκείξ 

ελεθίλεζξ. Σμ ζδζμ δζάζηδια οπμβνάθεηαζ ηαζ δ πνχηδ ζφιααζδ ημο 

Δνβμζηαζίμο Αενμπθάκςκ Φαθήνμο ιε αββθζηυ μίημ βζα ζοιπαναβςβή 

αενμπθάκςκ ζηδκ Δθθάδα. Δπίζδξ, βίκεηαζ ιζα ιηνή πνμζπάεεζα κα 

βναθημφκ εβπεζνίδζα ζοκενβαζίαξ ηδξ Αενμπμνίαξ ιε ηα άθθα χιαηα. 

Δπμιέκςξ, δ εέζδ ημο Δπζηεθείμο ηςκ δφμ πμθειζηχκ οπμονβείςκ, 

εεςνμφζακ ημ αενμπθάκμ ςξ αμδεδηζηυ υπθμ ημο ηναημφ ηαζ ημο ηυθμο.  

 

 πςξ είδαιε, μ Δθ. Βεκζγέθμξ, ακηζθαιαάκεηαζ πνχημξ απυ ημοξ 

Έθθδκεξ πμθζηζημφξ, ημ ζηναηζςηζηυ πθεμκέηηδια πμο ιπμνεί κα πνμζδχζεζ 
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ζηδκ Δθθάδα δ δδιζμονβία αενμπμνζημφ ζχιαημξ ηυζμ βζα ηζξ πενζαίεξ υζμ 

ηαζ ηζξ καοηζηέξ δοκάιεζξ, ηα μπμία ηαζ εεζιμεεηεί θίβμ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ 

Βαθηακζηχκ Πμθέιςκ. Με ηδκ επίζδιδ είζμδμ ηδξ Δθθάδαξ ζημκ Α΄ 

Παβηυζιζμ Πυθειμ, ακεπζηοπχξ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

Μεζμπμθέιμο, είκαζ αοηυξ πμο οθμπμζεί ηδκ ζδέα ηδξ εκζαίαξ Πμθειζηήξ 

Αενμπμνίαξ ιαγί ιε ημκ Αθέλακδνμ Εάκκα. Βαζζγυιεκμζ ζηζξ ζδέεξ ηςκ 

εεςνδηζηχκ ηδξ αενμπμνζηήξ ζηναηδβζηήξ, υπςξ ημο Ηηαθμφ ζηναηδβμφ 

Νημοέ, ημο Γάθθμο ζοκηαβιαηάνπδ Βςηζέ, ημο Γάθθμο ζηναηδβμφ Σοθάκ, ημο 

Γενιακμφ θμπαβμφ Ρίηηεν ηαεχξ ηαζ ημο Αιενζηακμφ ζηναηδβμφ Μίηζεθ 

επζαάθθμοκ ηδκ έκςζδ ηςκ Αενμπμνζχκ. Ζ ΔιιΪδα εέλαη ε ηΫηαξηε ρώξα 

παγθνζκέσο πνπ ζεζκνζεηεέ αλεμΪξηεην ππνπξγεέν Αεξνπνξέαο. πςξ 

ακαθένεζ μ Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, μ Βεκζγέθμξ ακηζθήθεδηε ημ ζπμοδαίμ νυθμ 

ηδξ Αενμπμνίαξ, υπζ ιυκμ ςξ ιέζμκ άιοκαξ, αθθά ηαζ ςξ ιέζμκ πμθζηζζιμφ 

ηαζ επζημζκςκίαξ. Ο ηυηε πνςεοπμονβυξ ηδξ πχναξ δε δίζηαζε κα ακαθάαεζ 

πνχημξ ημ Τπμονβείμ Αενμπμνίαξ, ιε Τθοπμονβυ ημκ Εάκκα, χζηε κα 

παηάλεζ υπμζεξ ακηζδνάζεζξ πμο δεκ ααζίγμκηακ ζε πναβιαηζηή ιεθέηδ ηδξ 

άιοκαξ ηδξ πχναξ ή ζε επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, αθθά ήηακ ζοκέπεζα ηδξ 

ζοκήεεζαξ, ημο ζηεπηζηζζιμφ ηαζ ημο ζοκηδνδηζζιμφ 647 . ημ πθαίζζμ ηδξ 

Τρδθήξ ηναηδβζηήξ βίκεηαζ ιζα ηενάζηζα πνμζπάεεζα εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ 

εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ, ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηςκ αενμδνμιίςκ ηαζ ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ Πμθζηζηήξ Αενμπμνίαξ. Σμ ένβμ αοηυ υιςξ δεκ μθμηθδνχκεηαζ 

ελαζηίαξ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, πμο έπθδλε ηαζ ηδκ Δθθάδα ημ 

1932. Ζ ηαηάζηαζδ επζδεζκχκεηαζ ημ επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια ιε 

απμηέθεζια κα ηαηαζηεί επζζθαθέξ ημ αενμπμνζηυ οθζηυ θυβς έθθεζρδξ 

ακηαθθαηηζηχκ ηαζ ηαημδζαπείνζζδξ. Έηζζ, ημ πηδηζηυ ένβμ ιεζχεδηε ζε πμθφ 

παιδθυ επίπεδμ, πενζμνίγμκηαξ ηζξ πηήζεζξ ηςκ ζπηαιέκςκ ζε πμθφ θίβεξ ηαζ 

ηα δζαεέζζια πμθειζηά αενμπθάκα ζε 25-30. Οοζζαζηζηά ιε ηέημζεξ ζοκεήηεξ 

δεκ ιπμνμφιε κα ελεηάγμοιε εθανιμζιέκδ αενμπμνζηή ζηναηδβζηή ηδκ 

πενίμδμ αοηή. 

 

 Καηά ηδ δζάνηεζα υιςξ ημο Μεζμπμθέιμο οπάνπμοκ δφμ ηφνζεξ ηάζεζξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδ ζηναηζςηζηή πνήζδ ημο αενμπθάκμο. Ζ ιία εεςνμφζε υηζ δ 

                                                
647

Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, «Σμ Τπμονβείμκ ηαζ δ Ονβάκςζζξ ηδξ Αενμπμνίαξ ιαξ», Αεξνπνξηθή 
Δπηζεώξεζε, Σ. 1, Ηακμοάνζμξ 1932, ζ.5. 
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Αενμπμνία είπε ςξ ηφνζμ ένβμ ηδξ ηδκ οπμζηήνζλδ ημο ηναημφ Ξδνάξ ηαζ ημο 

ηυθμο ηαζ δ άθθδ, υηζ είπε ελεθζπεεί ζε ηέημζμ ααειυ, πμο εα έπνεπε κα 

εηηεθεί αοηυκμιεξ επζπεζνήζεζξ, ακελάνηδηα απυ ηζξ οπυθμζπεξ Έκμπθεξ 

Γοκάιεζξ, πεηοπαίκμκηαξ μοζζαζηζηά ιυκδ ηδξ ημοξ ΑΝΚ ηδξ ηναηζςηζηήξ 

ηναηδβζηήξ. Ο Καιπένμξ, ζε ιζα πενίμδμ πμο δ πνυμδμξ ζημκ ημιέα ηςκ 

ηδθεπζημζκςκζχκ ήηακ ζδιακηζηή, εεςνμφζε υηζ δ Αενμπμνία, ιπμνμφζε 

πθέμκ, κα εθανιυζεζ ηδκ ανπή ηδξ ειπθμηήξ ηαηά ιάγα, ηαεχξ δ εκαένζα 

δφκαιδ ιπμνμφζε κα ζοκημκίγεηαζ οπυ εκζαία δζμίηδζδ. Δπδνεαζιέκμξ απυ 

ημκ Ηηαθυ ζηναηδβυ Douhet ηαζ ημκ Γάθθμ ζηναηάνπδ Foch, εεςνμφζε υηζ δ 

εκαένζα δφκαιδ ιπμνμφζε πςνίξ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ άθθςκ πθςκ κα 

πθήλεζ ηδκ επενζηή εκδμπχνα ηαζ κα ηαηανναηχζεζ ημ δεζηυ ηδξ. ΑΝΚ ηδξ 

Αενμπμνίαξ ήηακ ανπζηά δ απυηηδζδ αενμπμνζηήξ ηονζανπίαξ ιέζς 

αενμιαπζχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ δζεκένβεζα επηρεηξάζεσλ βνκβαξδηζκνύ 

ζεκαληηθώλ θΫληξσλ βΪξνπο ηαζ πυθεςκ ημο επενμφ. Δπίζδξ, εεςνμφζε 

υηζ δ αληηαεξνπνξηθά Ϊκπλα δε ζα κπνξνύζε λα αληηθξνύζεη ηα 

επηζεηηθΪ αεξνζθΪθε. Πίζηεοε υηζ μ ιαγζηυξ αενμπμνζηυξ πυθειμξ εα είπε 

ηνμιαηηζηέξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα ηαζ υηζ ζα απνηύρνπλ νη 

πξνζπΪζεηεο ηεο Κνηλσλέαο ησλ Δζλώλ κα απαβμνεφζμοκ ηδ πνήζδ 

αζμθμβζηχκ ηαζ πδιζηχκ υπθςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμθειζηχκ ζοβηνμφζεςκ, 

ηαεχξ ήηακ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηά ηαζ ειθπζηηθΪ όπια ηαζ δεκ οπήνπε 

εκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ θξαηώλ.  

 

 Ο Γαγήξ ακ ηαζ εεςνμφζε υηζ δ ζοκεπήξ πξόνδνο ηεο ηερλνινγέαο εα 

βειηέσλε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ημο κέμο πθμο, 

ήηακ ακηίεεημξ ιε ηδκ ζδέα υηζ δ Αενμπμνία εα ήηακ ακίηδηδ πνμηαθχκηαξ ημκ 

παβηυζιζμ υθεενμ. Γζηαίςξ εεςνμφζε υηζ δελ ππνιόγηδαλ ηελ αληέζηνηρε 

πξόνδν ηεο αεξΪκελαο θαη ηα θσιύκαηα πνπ ζα πξνθαινύζε ζηνλ 

ελαΫξην ζηόιν. Βαζίζηδηε ζηδκ ηνζηζηή πμο άζηδζακ δζαηεηνζιέκεξ 

πνμζςπζηυηδηεξ ηςκ Μεβάθςκ Γοκάιεςκ ηδξ επμπήξ ηαζ ζημκ ηνυπμ πμο 

εθάνιμζακ ηζξ ζδέεξ ημο Douhet ζηα δζηά ημοξ πμθειζηά δυβιαηα, ςξ αάζδ 

βζα κα ελεηάζεζ ηδ ιμνθή πμο εα έπνεπε κα θάαεζ ημ εθθδκζηυ ζηναηζςηζηυ 

δυβια.  
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 Κφνζμ επζπείνδια ημοξ ήηακ δ κε δπλαηόηεηα επέηεπμεο 

αεξνπνξηθάο θπξηαξρέαο, υηζ ημ θόζηνο ιζαξ ακελάνηδηδξ αενμπμνίαξ ιε 

ΑΝΚ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ γςηζηχκ δοκάιεςκ ιζαξ ακηίπαθδξ πχναξ εα ήηακ 

μζημκμιζηά δπζβΪζηαθην. Δπίζδξ, μ Γαγήξ ζδιείςζε υηζ δ επίδναζδ ηςκ 

αενμπμνζηχκ αμιαανδζζιχκ δελ ζα εθκεδΫληδαλ ηε ζΫιεζε ηνπ ερζξνύ 

ρσξέο ηελ θαηαηξόπσζε ησλ ΔΓ ηνπ. Θεςνμφζε υηζ μζ αενμπμνζημί 

αμιαανδζζιμί εα πνμηαθμφζακ ακάθμβα αληέπνηλα ηαζ υηζ ιζα ηαθά 

μνβακςιέκδ αεξΪκπλα ζα κεέσλε ηδκ απνηειεζκαηηθόηεηα ηςκ 

αενμπμνζηχκ επζπεζνήζεςκ. Δπζπνυζεεηα, ηυκζγε υηζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ 

δζαδναιαηίγεζ δ γεσγξαθέα θΪζε ρώξαο θαη ε πνιηηηθά ηεο θαηΪζηαζε ηαζ 

υηζ απαζημφκηακ δ ζεζκνζΫηεζε ελόο δηαθιαδηθνύ Γεληθνύ Δπηηειεένπ, 

δείπκμκηαξ έηζζ ημ ορδθυ επίπεδμ ακηίθδρδξ ηςκ ελεθίλεςκ ζημ πεδίμ αοηυ. 

Βεααίςξ απυ ηδκ άθθδ, μ Γαγήξ εεςνμφζε υηζ δ ελεζδίηεοζδ ηςκ απμζημθχκ 

απαζημφζε δζαπςνζζιυ ηδξ αενμπμνζηήξ δφκαιδξ, αηυιδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ 

πμο είπακ ελεθζπεεί αενμπθάκα πμθθαπθμφ νυθμο! Δλεηάγμκηαξ δφμ 

δζαθμνεηζηά ζεκάνζα πμθειζηχκ ακαιεηνήζεςκ ηαηέθδλε υηζ δε εα ήηακ εθζηηή 

δ ζοκεδημθυβδζδ ημο επενμφ ααζζγυιεκμζ ιυκμ ζηζξ αενμπμνζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. Δπμιέκςξ, δεκ οπήνπε ηάπμζα ςθέθεζα απυ ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ 

αενμπμνζηχκ δοκάιεςκ, αθθά απεκακηίαξ αοηή εα οπμαάειζγε ηδ 

ζηναηζςηζηή ζζπφ ηδξ πχναξ. ημ ζδιείμ αοηυ αθέπμοιε ιζα λννηξνπέα 

ππεξΪζπηζεο ηνπ θιαδηθνύ ζπκθΫξνληνο. 

  

 Ζ πανμφζα ιεθέηδ απμηεθεί ιζα πνχηδ πνμζέββζζδ ηδξ δζαιυνθςζδξ 

ηδξ αενμπμνζηήξ ζηναηδβζηήξ ζηδκ Δθθάδα ιέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

„30. Ζ ναβδαία ελέθζλδ ημο πθμο οπυ ηδκ επίδναζδ ηδξ ηεπκμθμβζηήξ 

πνμυδμο πμο αημθμφεδζε πνζκ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Β΄ Παβημζιίμο 

Πμθέιμο απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ πεναζηένς δζενεφκδζδξ. Ζ ακάθοζδ ηδξ 

Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ ζημ πθαίζζμ ηδξ Τρδθήξ ηναηδβζηήξ, μζ δζεεκείξ 

ελεθίλεζξ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Μεζμβείμο, εα ιαξ 

ηαηεοεφκεζ ζημκ ηνυπμ πμο πνέπεζ κα δζαιμνθςεεί δ εθθδκζηή 

αενμδζαζηδιζηή ζηναηδβζηή ζήιενα.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄: Ο ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΚΑΗ Ζ ΗΓΡΤΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 

 

 ε ιζα ζεζνά 16 άνενςκ ημο αενμπυνμο, αμοθεοηή ηαζ Τπμονβμφ ηδξ 

Αενμπμνίαξ, Αθέλακδνμο Εάκκα648, πμο δδιμζζεφεδηακ ζηδκ εθδιενίδα «Σμ 

Βήια» απυ ηζξ 30-1 έςξ 17-2-1955, ηαηαβνάθμκηαζ μζ ειπεζνίεξ ημο ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία εκμπμίδζδξ ηδξ Πμθειζηήξ Αενμπμνίαξ ζε ακελάνηδημ Κθάδμ, ηζξ 

ακηζδνάζεζξ πμο αοηή δ πνμζπάεεζα πνμηάθεζε ηαζ ημκ ηαηαθοηζηυ νυθμ ημο 

Πνςεοπμονβμφ Δθεοεένζμο Βεκζγέθμο ζηδκ επίηεολδ αοημφ ημο 

νζγμζπαζηζημφ εβπεζνήιαημξ. Δίκαζ ζηυπζιμ κα ιεηαθένμοιε αοημφζζα ηδκ 

εζζαβςβή ημο Αθέλακδνμο Εάκκα βζα ημ πχξ λεηίκδζε ημ ηενάζηζμ αοηυ ένβμ 

πμο έεεζε ηα εειέθζα ηδξ ζφβπνμκδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ, ηαεζζηχκηαξ ηδκ 

πνςημπμνζαηή ιεηαλφ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκ, ηαεχξ ηαζ ηζξ δφμ 

ζδιακηζηέξ πανειαάζεζξ ημο Βεκζγέθμο υηακ ήηακ ζηδκ ακηζπμθίηεοζδ, χζηε 

κα απμζμαήζεζ ηδ δζάθοζδ ημο υθμο μζημδμιήιαημξ ελαζηίαξ ηςκ Κθαδζηχκ 

ηαζ πνμζςπζηχκ ιζηνμζοιθενυκηςκ ηάπμζςκ ζηεθεπχκ, αθθά ηαζ ηδξ 

έκημκδξ πμθζηζηήξ ακηζπανάεεζδξ: 

 

 «…Έλα βξάδπ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1929, θνπβεληηάδακε κε ην 

Βεληδέιν γηα ηελ πξόνδν πνπ είρε ζεκεηώζεη θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ε 

αεξνπνξία. 

 

 Άξρηζα ηόηε λα εμεγώ ηηο λέεο θαηεπζύλζεηο ηεο Αεξνπνξίαο ηόζνλ από 

απόςεσο ζηξαηεγηθήο, όζνλ θαη από απόςεσο ηαθηηθήο θαη ηε κεγάιε 

ζεκαζία πνπ ζα είρε ζ’ έλα κειινληηθό πόιεκν. Αλέθεξα ηηο θαηαπιεθηηθέο 

επηδόζεηο ησλ λέσλ αεξνπιάλσλ, ηηο ηερληθέο ηειεηνπνηήζεηο πνπ δελ 

κπνξνύζαλ νύηε θαηά θαληαζίαλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηα αεξνπιάλα πνπ 
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 Γεκκήεδηε ηδκ 1
δ
 Νμειανίμο 1892 ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Μεηέαδ ημ 1909 βζα ζπμοδέξ ζηζξ 

πμθζηζηέξ επζζηήιεξ ζημ ηναζαμφνβμ, υπμο έθααε ημ «αάπηζζια» ηδξ πηήζδξ ςξ επζαάηδξ 
ιε ημκ Γενιακυ πζθυημ Fon Vinkler. Έθααε ιένμξ ζημοξ Βαθηακζημφξ Πμθέιμοξ, 
πνςημζηάηδζε ζηδκ επακαζηαηζηή ηοαένκδζδ ηδξ Σνζακδνίαξ, ηαηαηάπεδηε ςξ εεεθμκηήξ 
ζημ ζππζηυ απυ ημ μπμίμ ιεηαηάπεδηε ζηδκ αενμπμνία ςξ παναηδνδηήξ, ζε βαθθζηή Μμίνα 
ζηδ Γμνβυπδ ηδξ Μαηεδμκίαξ. Πνμήπεδ ζε αλζςιαηζηυ ηαζ ακέθααε ηδ δζμίηδζδ ηδξ 531 
Μμίναξ ηαζ ζοκέααθε απμθαζζζηζηά ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Αενμπμνίαξ ζημ Α΄ 
Παβηυζιζμ Πυθειμ. Τπήνλε βζα έκα δζάζηδια δζμζηδηήξ ζημκ υνπμ ηδξ Αενμπμνίαξ ιφνκδξ 
ζηδ Μζηνά Αζία. οιιεηείπε ζηδκ επακάζηαζδ ημο 1922, εηημπίζηδηε ζηδ ακημνίκδ ημ 1926 
απυ ημκ Θ. Πάβηαθμ, ηαζ ημ 1929 πνςημζηάηδζε ζηδκ ίδνοζδ ηδξ εκζαίαξ Αενμπμνίαξ.  
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κεηαρεηξίζζεθαλ νη εκπόιεκνη ζηνλ πξώην παγθόζκην πόιεκν. Δπεηδή έβιεπα 

πσο ην ζέκα ηνλ ελδηέθεξε, εμήγεζα ηηο ζεσξίεο ηνπ Ηηαινύ ζηξαηεγνύ Νηνπέ 

ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζη ηεο αλεμαξηήηνπ Αεξνπνξίαο, ζεσξίεο πνπ έρνπλ 

επηζηεκνληθή βάζη θαη έγηλαλ ηόηε παξαδέθηεο από ηα πεξηζζόηεξα 

Δπξσπατθά Κξάηε. Δμήγεζα πσο ε Αεξνπνξία δελ ήην πιένλ όπινλ 

δεπηεξεπνύζεο ζεκαζίαο, αιιά αλεμάξηεηε δύλακηο κε πνιιέο δπλαηόηεηεο 

κεγαιπηέξαο εμειίμεσο. Καη ηέινο εμήγεζα πσο, θαηά ηελ αληίιεςίλ κνπ, εάλ 

ζηελ εθζηξαηεία ηεο Μηθξάο Αζίαο είρακε αξθεηόλ αξηζκό βνκβαξδηζηηθώλ 

αεξνπιάλσλ ε θαηάζηαζηο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή θαη ε θαηαζηξνθή ζα είρελ 

ίζσο απνζνβεζή. Σν Δπηηειείνλ καο δελ είρε ηελ απαηηνύκελε θαληαζία… 

 

 Ζ ζπδήηεζηο απηή μύπλεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη θαηά ηε 

ζπλήζεηά ηνπ, άξρηζε λα κε ξσηά γηα δηάθνξα ηερληθά δεηήκαηα. Έηζη πέξαζε 

ε ώξα ρσξίο λα ην θαηαιάβσκε. Δθείλνο είρε ηε ζπλήζεηα λ’ απνζύξεηαη ζηηο 

11 αθξηβώο, εθείλν ην βξάδπ ήηαλ πεξαζκέλα κεζάλπρηα. 

 

 «Άθνπ, Αιέθν, κνπ είπε, ε απνςηλή ζπδήηεζηο ήηαλ πνιύ 

ελδηαθέξνπζα, κνπ άλνημεο ηα κάηηα. Ζ λέα νξγάλσζηο ηεο Αεξνπνξίαο ζηελ 

Διιάδα πξέπεη λα ζπλδπαζζή κε ην λαπηηθό πξόγξακκα πνπ πξόθεηηαη 

πξνζερώο λα πξνηείλσ. Ζ Διιάο ζ’ έλα κειινληηθό πόιεκν, ιόγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεσο, ζα παίμε αζθαιώο έλα ζεκαληηθό ξόιν. Έρεηο δίθην, 

πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζή ε Αεξνπνξία καο. Πξέπεη λα θάλσκε κηα αξηία 

επίγεηα νξγάλσζη πνπ ελ θαηξώ ζα κπνξνύλ λα ηελ κεηαρεηξηζζνύλ θαη νη 

ύκκαρνί καο. Σα λεζηά καο δελ ζα είλαη πιένλ κόλν λαπηηθέο βάζεηο, αιιά θαη 

αεξνπνξηθέο. Θα ηα μαλαπνύκε όκσο. ε παξαθαιώ πάλησο λα κνπ 

παξαγγείιεο ην ηαρύηεξνλ απηά ηα βηβιία πνπ αλέθεξεο, λα ηα δηαβάζσ θαη λα 

ηα έρσ ζηελ βηβιηνζήθε κνπ». 

 

 Σελ επαύξην ηνπ έζηεηια ην βηβιίν ηνπ Γάιινπ ζπληαγκαηάξρνπ Βσηηέ 

«Le Danger Aerien», ην βηβιίν ηνπ  Γάιινπ ζηξαηεγνύ Σπιάλ, ζρεηηθό κε ηηο 

ζεσξίεο ηνπ Νηνπέ, έλα βηβιίν ηνπ Γεξκαλνύ ινραγνύ Ρίηηεξ θαζώο θαη ηνπ 

Ακεξηθαλνύ ζηξαηεγνύ Μίηζει. 
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 Ο Βεληδέινο δηάβαδε κε εμαηξεηηθή ηαρύηεηα θαη όηαλ έθζαλε ζ’ έλα 

ζεκείν πνπ ηνλ ελδηέθεξε ην μαλαδηάβαδε θαη θξαηνύζε ζεκεηώζεηο. Γηάβαδε 

κε κεγάιε πξνζνρή θαη έιεγε ζπρλά όηη νη Έιιελεο δπζηπρώο δελ μέξνπλ λα 

δηαβάζνπλ, όζν κνξθσκέλνη θαη αλ είλαη, δηαβάδνπλ επηπόιαηα, δελ 

πξνζέρνπλ, δελ εκβαζύλνπλ πνηέ ζηελ νπζία ηνπ δεηήκαηνο. Αλ δεηήζεο λα 

ζνπ επαλαιάβνπλ ην άξζξν πνπ δηάβαζαλ ην πξσί ζε κηα εθεκεξίδα, δελ είλαη 

ζε ζέζη λα ην θάλνπλ, ζα δπζθνιεπζνύλ πνιύ λα επαλαιάβνπλ ην λόεκά ηνπ. 

ε ιίγεο κέξεο ν Βεληδέινο είρε δηαβάζεη ηα βηβιία πνπ ηνπ έζηεηια θαη έλα 

βξάδπ πνπ είκαζηε πάιη κόλνη, μαλαξρίζακε ηε ζπδήηεζη. 

 

  «Ζ πξόνδνο θαη ε εμέιημηο ηεο Αεξνπνξίαο είλαη αικαηηθή, είλαη 

πξσηνθαλήο. Πξέπεη απαξαηηήησο λα ηελ αθνινπζήζσκε είπε. Πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ηδξπζί έλα μερσξηζηό Τπνπξγείν, λα παξαιάβε ηηο 

ζηξαηησηηθέο θαη λαπηηθέο αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ πνιηηηθή Αεξνπνξία 

από ην Τπνπξγείν πγθνηλσλίαο. Θα ζε παξαθαιέζσ κάιηζηα λ’ αλαιάβεηο 

εζύ απηό ην Τπνπξγείν, πνπ είλαη αλάγθε λα ηδξπζή ην ηαρύηεξνλ θαη λα 

ζπλδπαζζή κε ην λαπηηθό πξόγξακκα ηεο Διιάδνο». 

 

 Σνλ επραξίζηεζα πνιύ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε, αξλήζεθα όκσο λα 

δερζώ ηελ πξόηαζί ηνπ θαη ηνπ εμήγεζα ηνπο ιόγνπο πνπ δελ ήζεια λα 

αλακεηρζώ ζηελ πνιηηηθή θαη κάιηζηα λα αλαιάβσ Τπνπξγείν. «Καιά, κνπ 

είπε, δελ κ’ έπεηζεο, ζα ηα μαλαπνύκε». 

 

 Όζηεξα από δπν κήλεο, ηνλ Απξίιην, όηαλ ήξζα ζηελ Αζήλα, άλνημε 

πάιη ηε ζπδήηεζη γηα ην δήηεκα ηεο Αεξνπνξίαο θαη γηα δεύηεξε θνξά κε 

παξαθάιεζε θαη πάιη λ’ αλαιάβσ ηελ ίδξπζη ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Αεξνπνξίαο. 

«Από ηε κειέηε πνπ έθαλα, κνπ είπε, ηνπ λαπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνηίκεζη ηνπ ειαθξνύ ζηόινπ θαη ηελ εγθαηάιεηςη ηεο «αιακηλίαο», έρσ 

πεηζζή πσο ε Αεξνπνξία είλαη αλάγθε λ’ απνβή αλεμάξηεηε δύλακηο. 

Γπζηπρώο ηόζνλ νη ζηξαηησηηθνί όζνλ θαη νη λαπηηθνί δελ έρνπλ ηδέαλ ηεο 

εμειίμεσο ηεο Αεξνπνξίαο. Πέξα βξέρεη, θίιε κνπ». 

 

 Σα γξάθσ όια απηά γηα λα απνδεηρζή όηη ε ίδξπζηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο δελ επεδεηήζε από ηελ θνηλή γλώκε, νύηε από ηηο αξκόδηεο 
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Τπεξεζίεο ησλ Δπηηειείσλ ηξαηνύ θαη Ναπηηθνύ, αιιά νθείιεηαη ζηελ 

πξνζσπηθή αληίιεςη ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο εγθαίξσο δηείδε ηελ 

εμαηξεηηθή ζεκαζία πνπ ζα είρε γηα ηε ρώξα καο ε Αεξνπνξία, όρη κόλν σο 

ζπνπδαηόηαην κέζν εζληθήο ακύλεο, αιιά θαη σο κέζνλ επηθνηλσλίαο θαη 

πνιηηηζκνύ. 

 

 Καη πάιη δελ δέρζεθα ηελ πξόηαζί ηνπ. Γελ κπνξνύζα ηελ επνρή εθείλε 

λα εγθαηαιείςσ ηε Θεζζαινλίθε. Δίρα δηαθόξνπο νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο πνπ 

δελ κνπ ην επέηξεπαλ. 

 

 Όζηεξα από ηηο δύν απηέο αξλήζεηο κνπ ελόκηδα πσο ην δήηεκα απηό 

είρε ηειεηώζεη, είρε ηαθή. Καηά κήλα Ηνύιηνλ όκσο ν Βεληδέινο κε θάιεζε από 

ηε Θεζζαινλίθε θαη κε παξαθάιεζε ζεξκόηαηα λα κελ αξλεζώ πιένλ, αιιά λα 

αλαιάβσ ην λέν Τπνπξγείν. Γέρζεθα ηελ πξόηαζί ηνπ ππό όξνπο. Πξώηα 

δήηεζα πξηλ αλαιάβσ ην ππνπξγείν λα επηζθεθζώ κε δηθά κνπ βέβαηα έμνδα, 

ηε Γαιιία, Βξεηαλία θαη Γεξκαλία γηα λα κειεηήζσ θαη λα ηδώ από θνληά ηε 

κεηαπνιεκηθή εμέιημε ηεο Αεξνπνξίαο. 

 

 Εήηεζα ινηπόλ λα κ’ εθνδηάζε κε ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξνο ηηο 

πξεζβείεο καο γηα λα δνζή νπσζδήπνηε εκηεπίζεκνο ραξαθηήξ ζηελ 

απνζηνιή κνπ. Γεύηεξνλ, όηαλ επηζηξέςσ λα ππνβάισ έθζεζη πνπ ζα 

θαζνξίδε ηνλ ηξόπν ηεο ηδξύζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηηο απαξαίηεηεο 

δαπάλεο γηα εγθαηαζηάζεηο, αγνξά αεξνπιάλσλ θηι. Σξίηνλ, ειεύζεξε εθινγή 

ησλ πθηζηακέλσλ κνπ. Ο Βεληδέινο δέρζεθε άλεπ ζπδεηήζεσο ηηο πξνηάζεηο 

κνπ, ηηο βξήθε απνιύησο ινγηθέο. Καηά ηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 1929 επεζθέθζεθα 

αιιεινδηαδόρσο ηελ Βξεηαλία, Γαιιία θαη Γεξκαλία...»649. 

 

 Δπίζεο, ηηο επηζηνιέο ηνπ Δι. Βεληδέινπ πξνο ηνλ ηόηε Πξσζππνπξγόλ 

Παλαγήλ Σζαιδάξελ, πνπ δείρλνπλ ηε βαζεηά ηνπ θαηαλόεζε γηα ην ξόιν πνπ 

ε Αεξνπνξία, Πνιεκηθή θαη Πνιηηηθή ζα κπνξνύζε λα δηαδξακαηίζεη ζην 

πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο.  

 

                                                
649

Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, Σν Βήκα, «Πςξ εδδιζμονβήεδ δ Δθθδκζηή Αενμπμνία», Αεήκα, 30-1-
1955. 
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«Αζήλαη, 25 Ννεκβξίνπ 1932 

  Κύξηε Πξόεδξε, 

 

 Έιαβα γλώζηλ ηεο επηδησθνκέλεο θαηαξγήζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο 

Αεξνπνξίαο. 

 

 Ζ ακθηζβήηεζηο εάλ ε Αεξνπνξία πξέπεη λα ζπγθξνηήηαη εηο ηδίαλ 

ζηξαηησηηθήλ δύλακηλ, ηεο νπνίαο ε ζπλδπαζκέλε ελέξγεηα κεηά ησλ δύν 

άιισλ ηνπ ζηξαηνύ ηεο μεξάο θαη ηνπ ζηόινπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αθ’ 

ελόο δηά ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Ακύλεο θαη εμ άιινπ δηά ηεο εηιηθξηλνύο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηώλ Δπηηειείσλ, ηξαηνύ, Ναπηηθνύ, θαη Αεξνπνξίαο, ή αλ 

πξέπεη λα είλαη επηθνπξηθή κόλνλ δύλακηο ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ ζηόινπ, 

δηήξεζε παληνύ ηνπο αξκόδηνπο θύθινπο. Παληνύ όκσο εθξίζε όηη ην 

ζπκθέξνλ ηεο Δζληθήο Ακύλεο επηβάιιεη ηελ ελόηεηα ηεο αεξνπνξηθήο 

δπλάκεσο. 

 

 Παξ’ εκίλ ηα Δπηηειεία ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ ζηόινπ δελ θαηώξζσζαλ 

αθόκε λα πξνζαξκνζζνύλ πξνο ηελ αληίιεςηλ ηαύηελ θαη ηνύην εμεγεί δηαηί 

ακθόηεξα ηαύηα ηα Δπηηειεία γλσκνδνηνύλ ππέξ ηεο δηαζπάζεσο ηεο 

αεξνπνξηθήο ελόηεηνο θαη ηνπ ρσξηζκνύ ηεο αεξνπνξηθήο δπλάκεσο εηο δύν 

αλεμάξηεηα αιιήισλ ηκήκαηα. 

 

 Άιι’ ε γλσκνδόηεζηο αύηε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο ζηεξίδεηαη 

επί θαζαξώο ηερληθώλ ιόγσλ. Ζ νινκέιεηα όκσο ηεο Δπηηξνπήο αλαγλσξίδεη 

όηη ε θαηάξγεζηο ηεο αεξνπνξηθήο ελόηεηνο δελ πξόθεηηαη λα επηθέξε θαζ’ 

εαπηήλ νηθνλνκίαο, αη δε ηνηαύηαη νηθνλνκίαη δύλαληαη λα επηδησρζνύλ θαη 

δηαηεξνπκέλεο ηεο αεξνπνξηθήο ελόηεηνο. 

 

 Λακβάλσ ηελ ηηκήλ λα επηζηήζσ ηελ πξνζνρήλ πκώλ επί ηνπ ζεκείνπ 

ηνύηνπ, δηόηη είκαη βέβαηνο όηη ζα ζπκθσλήζεηε κεη’ εκνύ όηη δελ δύλαηαη λα 

εθαξκνζζή εηο ηελ πξνθεηκέλελ πεξίπησζηλ ν Νόκνο δη’ νπ επηηξέπεηαη ε δηά 

Γηαηάγκαηνο ζύκπηπμηο ππεξεζηώλ ράξηλ πξαγκαηνπνηήζεσο νηθνλνκηώλ. Δλ 

πξνθεηκέλσ ε θαηάξγεζηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαηά ηελ νκόθσλνλ γλώκελ ηεο 

Δπηηξνπήο, δελ πξόθεηηαη λα επηθέξε νηθνλνκίαο. Ούηε άιισζηε πξόθεηηαη 
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πεξί ζπκπηύμεσο ππεξεζηώλ, αιιά ηνπλαληίνλ πεξί δηαζπάζεσο πςηζηακέλεο 

ήδε ελόηεηνο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο εάλ ε Κπβέξλεζηο επηδνθηκάδνπζα ηελ 

ηερληθήλ αληίιεςηλ ηεο πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζέιεη λα δηαζπάζε ηελ 

αεξνπνξηθήλ ελόηεηα, ε ελδεδεηγκέλε νδόο είλαη λα θέξε εηδηθόλ λνκνζρέδηνλ 

ελώπηνλ ηεο Βνπιήο, όπνπ ζα εθηεζνύλ ελ πιάηεη όιαη αη αληηιήςεηο θαη, ελ 

γλώζεη ηόηε ησλ όξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα δπλεζή λα δώζε ηελ ςήθνλ ηεο ε 

εζληθή αληηπξνζσπεία. 

 

 Πεξηηηόλ λα πξνζζέζσ όηη ππνζηεξίδσλ ηελ δηαηήξεζηλ ηεο ελόηεηνο 

ηεο αεξνπνξηθήο δπλάκεσο, ήηηο απνηειεί εθινγίθεπζη – Rationalization- 

νξγαλώζεσο δελ ππνζηεξίδσ όηη επί θεθαιήο απηήο πξέπεη λα ππάξρε 

ρσξηζηόο Τπνπξγόο. Μεηά ηελ γελνκέλελ ήδε νξγάλσζηλ δύλαηαη θάιιηζηα ην 

Τπνπξγείνλ ηεο Αεξνπνξίαο σο εληαίαο δπλάκεσο λα δηεπζύλεηαη από έλα εθ 

ησλ δύν ζηξαηησηηθώλ ππνπξγώλ, ώζηε λα εμνηθνλνκνύληαη ηα έμνδα ηα νπνία 

ζπλεπάγεηαη ν ρσξηζηόο Τπνπξγόο. Ζ Κπβέξλεζίο κνπ άιισζηε είρε κειεηήζεη 

ην δήηεκα ηεο ελώζεσο θαη ησλ ηξηώλ ζηξαηησηηθώλ Τπνπξγείσλ εηο ελ 

Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακύλεο. Αη εθινγαί δελ επέηξεςαλ λα πξνρσξήζε εηο 

νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα ε κειέηε αύηε. 

 

 Δάλ ζπκθσλήηε πξνο ηελ γλώκελ κνπ όηη δελ εκπνξεί λα εθαξκνζζή ν 

Νόκνο πεξί ζπκπηύμεσο ππεξεζηώλ ράξηλ νηθνλνκίαο πξνο δηάζπαζηλ ηεο 

ελόηεηνο ηεο αεξνπνξηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία πξνηείλεηαη δηά ηερληθνύο 

ιόγνπο, ζα ζαο είκαη επγλώκσλ αλ ζειήζεηε λα κνπ γλσξίζεηε ηνύην πξνο 

θαζεζύραζίλ κνπ. Πεξηηηόλ λα πξνζζέζσ όηη εάλ θαηά ηελ ζπδήηεζηλ ελώπηνλ 

ηεο Βνπιήο ππνζηεξηρζή ππό ηεο Κπβεξλήζεσο όηη ε δηάζπαζηο ηεο 

αεξνπνξηθήο ελόηεηνο πξόθεηηαη λα θέξε νηθνλνκίαλ δαπαλώλ, ζύκθσλα κε 

ηαο γελνκέλαο δειώζεηο κνπ εάλ δελ θαηνξζώζσ λα ζαο κεηαπείζσ όηη 

γεληθώηεξνη ιόγνη ακύλεο ηεο ρώξαο, αιιά θαη ιόγνη θαζαξώο νηθνλνκηθνί 

επηβάιινπλ ηελ δηαηήξεζηλ ηεο αεξνπνξηθήο ελόηεηνο, ζα ςεθίζσ ην 

θπβεξλεηηθόλ λνκνζρέδηνλ. 

 

       Μεη’ εμόρνπ ηηκήο 

       Δ. Βεληδέινο» 
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 Καη ηδνύ ε δεπηέξα επηζηνιή ηνπ Βεληδέινπ εηο απάληεζηλ επηζηνιήο ηνπ 

Σζαιδάξε ηεο νπνίαο, σο γξάθσ, δελ εύξνλ αληίγξαθνλ: 

 

 «Αζήλαη, 30/11/1932 

   Κύξηε Πξόεδξε, 

 

 Δθ ηεο επηζηνιήο ζαο ζπλάγσ όηη παξεξκελεύζε ε ηδηθή κνπ επηζηνιή. 

Γελ ππεζηήξημα δη’ απηήο όηη νη πθηζηάκελνη Νόκνη δελ επηηξέπνπλ ράξηλ 

πξαγκαηνπνηήζεσο νηθνλνκηώλ θαη ηελ δηάιπζηλ ππεξεζηώλ, αθνύ αύηε 

δύλαηαη λα επέιζε θαη δηά ηεο απιήο ζπκπηύμεσο απηώλ. Καη είλαη πξνθαλέο 

όηη ελ πξνθεηκέλσ ε Κπβέξλεζηο ζα εδύλαην λα δηαιύζε ηελ Αεξνπνξίαλ, δηόηη 

δηά ηεο δηαιύζεσο απηήο ζα επξαγκαηνπνηνύλην νπζηώδεηο νηθνλνκίαη. Αιιά, ε 

επηηξνπή ησλ Δπηηειείσλ δελ πξνηείλεη ηελ δηάιπζηλ ηεο Αεξνπνξίαο. Γελ 

πξνηείλεη θαλ ηελ ζύκπηπμηλ απηήο. Αιιά πξνηείλεη ηνπλαληίνλ ηελ δηάζπαζηλ 

ηεο ελόηεηνο θαη ηελ ππαγσγήλ ησλ δηαθόξσλ ππεξεζηώλ ηεο εηο δηάθνξα 

Τπνπξγεία. Καη δελ πξνηείλεη θαλ ηελ δηάζπαζηλ ηαύηελ ράξηλ νηθνλνκίαο. 

Αθνύ είλαη πξνθαλέο, όηη ε δηάζπαζηο κόλνλ αύμεζηλ δαπαλώλ δύλαηαη λα 

θέξε. Σελ πξνηείλεη δηά ιόγνπο θαζαξώο ηερληθνύο. Οκνινγεί δε, νκνθώλσο 

θαηά ηνύην ε Δπηηξνπή, όηη ε θαηάξγεζηο ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Αεξνπνξίαο δελ 

πξόθεηηαη θαζ’ εαπηήλ λα θέξε νηθνλνκίαο θαη όηη πάζα ηνηαύηε νηθνλνκία 

δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζή θαη δηαηεξνπκέλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ. Δλ ηνηαύηε 

πεξηπηώζεη ζα ζπλνκνινγήζεηε είκαη βέβαηνο όηη δελ δύλαηαη ε Κπβέξλεζηο, 

ζηεξηδνκέλε εηο ηνλ Νόκνλ ησλ νηθνλνκηώλ, λα ξπζκίζε ηελ πνιεκηθήλ δύλακηλ 

ηεο Υώξαο δηά Γηαηάγκαηνο, απνμελνύζα ηελ Δζληθήλ Αληηπξνζσπείαλ από ην 

δηθαίσκα λα ζπδεηήζε θαηά πιάηνο ηα ζρεηηθάο ηπρόλ εηζεγήζεηο ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

 ηαλ ην δήηεκα ζπδεηεζή εηο ηε Βνπιήλ ζα ππνζηεξίμσ, όηη 

πξαγκαηηθαί θαη ζνβαξαί νηθνλνκίαη δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ, αλ ηα ηξία 

πνιεκηθά Τπνπξγεία ελσζνύλ εηο ελ Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακύλεο, κε ηξεηο 

Γεληθάο Γηεπζύλζεηο, κίαλ ηνπ ηξαηνύ, κίαλ ηνπ Ναπηηθνύ  θαη κίαλ ηεο 

Αεξνπνξίαο. Δθάζηε ηνύησλ ζα έρε ην ηδηθόλ ηεο Δπηηειείνλ, θαη ππέξ απηά ζα 

ππάξρε ην Γεληθόλ Δπηηειείνλ Δζληθήο Ακύλεο. Αιι’ όηαλ ζπδεηεζή ην δήηεκα 

εηο ηελ Βνπιήλ είκαη βέβαηνο όηη ζα ζαο πείζσ όηη ζα είλαη έγθιεκα θαηά ηεο 
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αζθαιείαο ηεο ρώξαο ε δηάζπαζηο ηεο ελόηεηνο ηεο Αεξνπνξίαο. Καη ηνύην 

δεηώ λα πξνιάβσ. Καη δηόηη ην δήηεκα δελ είλαη θνκκαηηθόλ δεηώ λα επέιζε ε 

αλαγθαία ζπληαύηηζηο γλσκώλ δη’ απ’ επζείαο ζπλελλνήζεσο. 

 

 Πεξηηηόλ λα επαλαιάβσ όηη δελ ζεσξώ απνιύησο αλαγθαίαλ ηελ 

δηαηήξεζηλ ηδίνπ Τπνπξγνύ. Γύλαηαη θάιιηζηα ε εληαία Αεξνπνξία λα δηνηθήηαη 

από έλα άιινλ Τπνπξγόλ, είηε ησλ Ναπηηθώλ, είηε ηεο πγθνηλσλίαο. Αιιά 

πξέπεη λα έρε ην ηδηθόλ ηεο Δπηηειείνλ θαη λα κε απνξξνθεζή από ηα δύν 

άιια Δπηηειεία. Καη δηά ηνύην δελ ζπληζηώ λ’ αλαηεζή εηο ην Τπνπξγείνλ ησλ 

ηξαηησηηθώλ, δηόηη ν θίλδπλνο ηεο απνξξνθήζεώο ηεο ζα είλαη κεγαιύηεξνο. 

 

 Θα παξαθαιέζσ ηειεπηαίνλ λα κε παξαζπξζήηε από ηαο αληηζέηνπο 

γλώκαο ησλ Δπηηειείσλ ηεο μεξάο θαη ηεο ζαιάζζεο. Αζειήησο θαη ν ηξαηόο 

θαη ην Ναπηηθόλ είδαλ κε θαθό όκκα ηελ ίδξπζηλ απηνηεινύο αεξνπνξηθήο 

δπλάκεσο. Βιέπνπλ ηα πξάγκαηα από ην ζηελόλ πλεύκα ηεο εμππεξεηήζεσο 

ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ηξαηνύ θαη ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ Ναπηηθνύ θαη ηνύην 

ηνπο εκπνδίδεη ηελ αλαγθαίαλ πξννπηηθήλ πξνο ην άκεζνλ κέιινλ. Γελ ζα ζαο 

θαηεγνξήζσ άιισζηε εάλ ηειηθώο ηαρζήηε κε ηελ γλώκελ ησλ. Αιιά ζαο δεηώ 

λα επηηξέςεηε ηελ εμνλπρηζηηθήλ ζπδήηεζηλ ελώπηνλ ησλ Ννκνζεηηθώλ 

σκάησλ, θαη ππό ηα όκκαηα ηεο Κνηλήο Γλώκεο, δεηήκαηνο ην νπνίνλ 

ελδηαθέξεη ηόζνλ ακέζσο ηελ αζθάιεηαλ ηεο ρώξαο. 

 

 Δθείλν πνπ θαζεζπράδεη ηαο δσεξάο αλεζπρίαο κνπ είλαη ην κέξνο ηεο 

επηζηνιήο ζαο όπνπ γξάθεηε: «Δηο ηελ ζθέςηλ ηεο ε Κπβέξλεζηο πξνέβε 

κόλνλ κε ηελ πεπνίζεζηλ όηη δηά ηαύηεο ζα επέιζνπλ νηθνλνκίαη νπζηώδεηο, κε 

δπλάκελαη λα επέιζνπλ άιισο». Έρεηε επηπρώο βεβαησκέλνλ από ηελ 

νκόθσλνλ θαηά ηνύην γλώκελ ηεο Δπηηξνπήο, όηη ε θαηάξγεζηο θαζ’ εαπηήλ 

δελ πξόθεηηαη λα θέξε θακκίαλ νηθνλνκίαλ, ε νπνία λα κε δύλαηαη λα 

επηηεπρζή θαη κε ηελ δηαηήξεζίλ ηνπ. 

 

      Μεη’ εμόρνπ ηηκήο 
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      Δ. Βεληδέινο»650. 

 

 Ζ απΪληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. ΣζαιδΪξε, ζηελ πξώηε 

επηζηνιά ηνπ ΒεληδΫινπ βξέζθεηαη ζην Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ θαη 

Μειεηώλ «ΔιεπζΫξηνο Κ. ΒεληδΫινο», αξ. θαθ. 173/27 θαη εέλαη ε 

παξαθΪησ, ε νπνέα δεκνζηεύεηαη γηα πξώηε θνξΪ: 

 

 «Κύξηε Πξόεδξε, 

 Έιαβνλ ηελ από 25 ιήγνληνο επηζηνιήλ ζαο θαη εηο απάληεζηλ 

ιακβάλσ ηελ ηηκήλ λα ζαο γλσξίζσ, όηη ε θπβέξλεζηο εξγάδεηαη επί ηε βάζεη 

ηνπ εηο ηελ Βνπιήλ εθηεζέληνο πξνγξάκκαηνο, όπσο επηθέξε πάζαο ηαο 

δπλαηάο νηθνλνκίαο. Οθείισ λα ζαο γλσξίζσ όηη δελ ζπκθσλώ καδύ ζαο σο 

πξνο ην δήηεκα, όηη νη πθηζηάκελνη λόκνη δελ επηηξέπνπλ πξνο ηνύην θαη ηελ 

δηάιπζηλ ππεξεζηώλ, αθ’ νπ αύηε δύλαηαη λα επέιζε θαη δηά ηεο απιήο 

ζπκπηύμεσο ηνηνύησλ. 

 Χο άιινηε θαη εηο ηελ Βνπιήλ αλέπηπμα δελ εζεώξνπλ αλαγθαίαλ ηελ 

ζύζηαζηλ παξ’ εκίλ εηδηθνύ ππνπξγείνπ αεξνπνξίαο, αθ’ νπ 4 ελ ζπλόισ κεηά 

ηνπ ηδηθνύ καο ππήξρνλ, ηα άιια δε θξάηε εξθνύλην εηο απιάο δηεπζύλζεηο 

αεξνπνξηθήο ππεξεζίαο πξνζεξηεκέλαο εηο άιια ζρεηηθά ππνπξγεία. 

 Βεβαίσο ε ίδξπζηο εηδηθνύ ππνπξγείνπ δηά ηίλα θιάδνλ ππεξεζίαο 

ζπληειεί εηο βειηίσζηλ θαη πξόνδνλ, αιι’ ελ ηαπηώ δεκηνπξγεί θαη δαπάλαο 

λέαο, αίηηλεο θαη νζεκέξαη απμάλνληαη, δπζηπρώο δε ε νηθνλνκηθή ηεο ρώξαο 

θαηάζηαζηο σο θαιώο γλσξίδεηε, δελ επηηξέπεη ηνύην. Δηο ηη δ’ άιισο ζα 

ερξεζίκεπελ ε αξηησηέξα ησλ ακπληηθώλ ηεο ρώξαο δπλάκεσλ νξγάλσζηο, αλ 

ειιείςεη κέζσλ δελ ζα εδπλάκεζα λα ηαο ρξεζηκνπνηήζσκελ, όηαλ ε αλάγθε 

παξαζηή. 

 Δηο ηελ ζθέςηλ ηεο θαηαξγήζεσο ηνπ ππνπξγείνπ αεξνπνξίαο ε 

θπβέξλεζηο πξνέβε κόλνλ κε ηελ πεπνίζεζηλ, όηη δηά ηαύηεο ζα επέιζσζηλ 

νηθνλνκίαη νπζηώδεηο, κε δπλάκελαη λα επέιζσζηλ άιισο θαη άλεπ βιάβεο ηεο 

ακύλεο ηεο ρώξαο. 
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 Αθέλακδνμξ Εάκκαξ, Σν Βήκα, «Πσο Δδεκηνπξγήζε ε Διιεληθή Αεξνπνξία», Αεήκα, 16-2-
1955. 



369 
 

 Με ηελ βάζηλ δε ηαύηελ εξγάδνληαη θαη νη αξκόδηνη, εηο νπο αλεηέζε ε 

κειέηε ηνπ δεηήκαηνο, εηο ηνπο νπνίνπο έρεη ζπζηαζή θαη ε κεηά πάζεο ηεο 

νθεηινκέλεο πξνζνρήο έξεπλα ηνπ δεηήκαηνο, δελ παξέιεηςα δε αξκνδίσο θαη 

λα αλαθνηλώζσ ηα ζρεηηθά ηεο επηζηνιήο ζαο κόιηο έιαβα ηαύηελ. 

 

 Οπδεκίαλ δ’ έρσ αληίξξεζηλ κεηά ηελ ηειηθήλ κειέηελ ηνπ δεηήκαηνο θαη 

λα ζαο αλαθνηλώζσ ηαο νξηζηηθάο επί ηνπ ζέκαηνο απνθάζεηο ηεο 

θπβεξλήζεσο θαη εηο ζύζθεςηλ ησλ αξρεγώλ ησλ θνκκάησλ λα θέξσ ηνύην ελ 

αλάγθε. 

 

      Μεη’ εμόρνπ ηηκήο. 

      Π. Σζαιδάξεο». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΚΑΝΓΑΛΑ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ (ΟΚΣΧΒΡΗΟ –ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 1933) 

 

1. Δθδιενίδα Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 25 Οηηςανίμο 1933, «Κάης ηα πένζα! 

Ηδμφ πμζμζ ζοημθάκηαζ δζμζημφκ ζήιενμκ ηδκ αενμπμνίακ ιαξ, άκενςπμζ 

οπυδζημζ απυ εηχκ εκχπζμκ ηδξ πμζκζηήξ δζηαζμζφκδξ. Άκενςπμζ μπαδμί ημο 

η. Μπμζίκδ. Καηαββείθαηε εζξ ημκ εζζαββεθέα εάκ ημθιάηε»: 

 

 «Οη κελ έρνπλ θαηαγγειζή επαλεηιεκκέλσο δηά δηάθνξα ζθάλδαια 

πξνκεζεηώλ πξαγκαηηθώο αρξήζησλ αεξνπιάλσλ (Μνξαί θαη άικζνλ) θαη δε 

ελ πνιέκσ, θαη δη’ άιιαο πξάμεηο, επί απηζηία, πιαζηνγξαθία!! θαη εμαθαλίζεη 

εγγξάθσλ!!, νη δε επί ππεμαηξέζεη!! εηδώλ ηνπ Γεκνζίνπ … ρξεκαηνιεςία!! 

ΚΑΙ ΔΚΒΙΑΜΧ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΧΝ!!, νη δε είλε δνζίινγνη! θαη 

ππόδηθνη! αθόκα ελώπηνλ ηεο Γηθαηνζύλεο δηά ηελ γλσζηήλ παξαιαβήλ ησλ 

αεξνπιάλσλ «Άηιαο» 651 … έρνπλ αλαγάγεη εηο δόγκα θαη επηρείξεζηλ ηελ 

ζπλεξγαζίαλ πξνκεζεπηώλ θαη «κεηαπξαηώλ» … ήζαλ επίζεκνη 

αληηπξόζσπνη ηνπ Γξαθείνπ Βέξηηαι, εηζπξάηηνληεο ηα πνζνζηά ησλ… 

εγόξαδαλ ηα αεξνπιάλα Μπξεγθέ θαηά ην 1927 65000 ΦΡΑΓ. ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΑΚΡΙΒΧΣΔΡΟΝ από όηη εγνξάζζεζαλ ηα απηά αεξνπιάλα 15 κήλαο 

πξσηήηεξα!!! … νη παξαγγέινληεο θαηά δεθάδαο θηλεηήξαο (ηζπαλό) θαη θαηά 

ηόλνπο ηα πιηθά (ράιπβεο Μπόιεξ) ρσξίο λα ππάξρνπλ ηα αεξνπιάλα ή ηα 

κεραλήκαηα… νη απόιεκνη θαη αγξάκκαηνη, νη ιηπνηαθηήζαληεο ελ πνιέκσ, νη 
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 Πνυηεζηαζ βζα δζεέζζα δζπθάκα καοηζηήξ ζοκενβαζίαξ, αββθζηήξ πνμέθεοζδξ. Ο αηνζαήξ 
ηφπμξ ήηακ Armstrong – Whitworth «Atlas». Γφμ αβμνάζηδηακ απυ ημκ ανεηακζηυ μίημ 
ηαηαζηεοήξ ημοξ ηαζ άθθα δέηα ηαηαζηεοάζηδηακ ζημ Δνβμζηάζζμ Αενμπθάκςκ Φαθήνμο 
(ΔΑΦ ή EAF) ιεηά ημ 1931, δζαθένμκηαξ απυ ηδκ αββθζηή έηδμζδ ζηδκ επζθμβή ημο ηζκδηήνα, 
ηδξ έθζηαξ ηαζ ζηδ ζοκδεζιμθμβία ηςκ πηενφβςκ. Ζ εθθδκζηή έηδμζδ EAF Atlas έθενε ζημ 
ηάεεημ ζηαεενυ ηαζ ζηζξ πηένοβεξ ημ εθθδκζηυ εεκυζδιμ ηαζ ημοξ ηςδζημφξ ανζειμφξ ζεζνάξ 
Μ101 έςξ Μ112. Πδβή https://www.haf.gr/history/historical-aircraft/armstrong-whitworth-atlas/ 
ηαζ http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail-page-2.asp?aircraft_id=500. φιθςκα υιςξ 
ιε ημκ Κανηαθαιάηδ, ανπζηά απμθαζίζηδηε δ πνμιήεεζα ηδξ έηδμζδξ Ajax (Αίαξ), πμο ήηακ 
ηαηαδζςηηζηυ, ζημ μπμίμ εα βζκυηακ ηνμπμπμίδζδ, χζηε κα βίκεζ δζεέζζμ. Αοηή υιςξ δ 
ηνμπμπμίδζδ άθθαλε ηδκ αενμδοκαιζηή ημο ζοιπενζθμνά, πνμηαθχκηαξ ιείςζδ ηςκ 
επζδυζεχκ ημο. Έηζζ, απαζηήεδηε δ πνμζανιμβή ηζκδηήνα ορδθυηενςκ επζδυζεςκ, μ μπμίμξ 
υιςξ ήηακ αανφηενμξ, πνμηαθχκηαξ έηζζ αθθαβή ζημ Κέκηνμ Βάνμοξ πμο ιε ηδ ζεζνά ημο 
μδήβδζε ζηδκ ημπμεέηδζδ δαηηοθίςκ ιμθφαδμο ακάθμβμο αάνμοξ βζα ηδκ ακηζζηάειζζδ ημο 
(30 ηζθά). Αοηή δ ηνμπμπμίδζδ είπε ςξ απμηέθεζια ζπαζίιαηα δμηχκ ζημ ζφζηδια ηδξ 
μονάξ ημο αενμπθάκμο ηαηά ηδκ πνμζβείςζδ ηαζ βεκζηυηενδ ηαηαπυκδζδ ημο αενμπθάκμο. 
Έηζζ, δ παναιμκή ημο αενμπθάκμο ζηδκ εκένβεζα πνμηάθεζε πάζια ιεηαλφ ηςκ 
οπμζηδνζηηχκ ηαζ ηςκ πμθειίςκ ημο αενμπθάκμο, δζαπςνίγμκηαξ ημοξ αενμπυνμοξ ζε 
«εηθεηημφξ» πμο ημ πεημφζακ ιε αζθάθεζα ηαζ «ζοκηδνδηζημφξ» πμο δεκ ήεεθακ κα πεηάκε 
ιε αοηυ. Κανηαθαιάηδξ Ζθίαξ, Διιεληθά θηεξά, ζ. 435-445. 

http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail-page-2.asp?aircraft_id=500
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θξηζέληεο ζηάζηκνη θαη αλίθαλνη θαη ραξαθηεξηζζέληεο ππό ηνπ Άγγινπ 

λαπάξρνπ Οπέκπ, σο άρξεζηνη θαη επηδήκηνη δηά ηελ αεξνπνξίαλ!!! Οη έρνληεο 

εηο βάξνο ησλ πιείζηαο θαηαδηθαζηηθάο απνθάζεηο ζπκβνπιίσλ!!! … νη 

θαηαθεξόκελνη θαηά ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, δηόηη δελ δησξίζηεθαλ νη ίδηνη 

αεξνιηκελάξραη ηεο!!! …επερείξεζαλ λα δηαιύζνπλ θαη λα παξαδώζνπλ δη’ 

επλόεηνπο ιόγνπο ηελ εηαηξίαλ ησλ Δλαεξίσλ πγθνηλσληώλ εηο ρείξαο 

Βξεηαλώλ επηρεηξεκαηηώλ κε επηθεθαιήο γλσζηόλ αληηπξόζσπνλ!! …δηάγνπλ 

βίνλ πνιπηειή θαη έρνληεο σο πάξεξγνλ ηελ Αεξνπνξίαλ, ηηο «θνύξζεο» ησλ, 

(απνηέιεζκα εθ ησλ νηθνλνκηώλ ησλ κηζζώλ ησλ!!) θαη πνηνύκελνη ηαο 

δηαηξηβάο ησλ κεηαμύ Λνπηξαθίνπ θαη Αζελατθήο Λέζρεο!!!». 

 

2. Δθδιενίδα Διεύζεξνλ Βήκα, 27 Οηηςανίμο 1933. «Οζ η. η. Αδαιίδδξ ηαζ 

Ρέππαξ πνμιδεεφζακηεξ άπνδζηα αενμπθάκα ηαζ οθζηά δεκ δζηαζμφκηαζ κα 

ειθακίγςκηαζ ςξ ιδκοηαί ζοκαδέθθςκ ηςκ εκηίιςκ εκ εζνήκδ ηαζ πμθέις. Ο η. 

Ράθθδξ χθεζθε κα ημοξ απμιαηνφκδ εβηαίνςξ. Μζα ακμζηηή επζζημθή πνμξ ημκ 

οπμονβυκ»:  

 

 φιθςκα ιε ηδκ εθδιενίδα ζηζξ οπ‟ ανζειυκ 4843 ηαζ 889 απμθάζεζξ 

ημο οιαμοθίμο ηςκ Πθδιιεθεζμδζηχκ ηδξ Αεήκαξ «… πξνέθπςελ όηη ν 

θαηεγνξνύκελνο Αδακίδεο, αλαιαβώλ ηνζνύηνλ ζαβαξάλ απνζηνιήλ δηά ην 

θξάηνο, ήηνη λα πξνβή εηο αγνξάλ αεξνπιάλσλ θαη παληόο είδνπο 

αεξνπνξηθνύ πιηθνύ, επέδεημε ΠΛΗΡΗ ΔΛΛΔΙΦΙΝ ΠΡΟΝΟΙΑ, πξνο 

πεξηθξνύξεζηλ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δεκνζίνπ, άηηλα εθ ηεο πιεκκεινύο 

ελεξγείαο ηνπ ΠΑΡΔΒΛΑΒΗΑΝ ΟΤΙΧΓΔΣΑΣΑ… κέξνο ηνπ ππό ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζπληαγκαηάξρνπ ΥΡΗΣΟΤ ΑΓΑΜΙΓΗ ελ ζπκπξάμεη κεηά 

ηνπ ινραγνύ Γ. ΡΔΠΠΑ, αγνξαζζέληνο θαηά ην 1920 ελ Γαιιία πιηθνύ 

αεξνπνξίαο θαηά ηελ ππό ησλ αξκνδίσλ ελ Διιάδη επηηξνπώλ παξαιαβήλ 

απηνύ εμειέγρζε Χ ΠΔΠΑΛΑΙΧΜΔΝΟΝ ΚΑΙ ΔΝ ΜΔΡΔΙ ΑΥΡΗΣΟΝ. 

Δμεθξηβώζε επίζεο όηη ν απηόο θαηεγνξνύκελνο ΑΤΣΟΒΟΤΛΧ ΔΝΔΡΓΧΝ 

πξνέβε εηο αγνξάλ δώδεθα αεξνπιάλσλ ΑΛΜΟΝ, ηύπνπ κε εηζεγκέλνπ 

εηζέηη εηο ηνλ ειιεληθόλ ζηξαηόλ, άηηλα επί έηε παξέκεηλαλ αρξεζηκνπνίεηα, 

θξηζέληα ηειηθώο ππό επηηξνπήο εηδηθώλ σο ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ. ηη ηα πιείζηα 

ησλ αεξνπιάλσλ νπδόισο εδνθηκάζζεζαλ πξν ηεο παξαιαβήο ησλ –ηδέ 

έθζεζηο ζπληαγκαηάξρνπ Γξάθνπ- θαη όηη ηνλ εγθηβσηηζκόλ θαη ηελ θύιαμηλ 
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παξαιακβαλνκέλνπ πιηθνύ ελεπηζηεύζε ν θαηεγνξνύκελνο εηο ηνπο 

πξνκεζεπηάο, άλεπ ηεο ιήςεσο ζηνηρεησδώλ κέηξσλ πξνιήςεσο ηεο 

αληηθαηαζηάζεσο απηώλ. ηη δηαηαρζείζεο ππό ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθώλ 

αλαθξίζεσο θαηά Ηαλνπάξηνλ 1922, πξνο εμαθξίβσζηλ ηεο παξαιαβήο 

ηνηαύηεο πνηόηεηνο πιηθνύ, ε ζρεκαηηζζείζα ππό ηνπ ελεξγήζαληνο ηελ 

αλάθξηζηλ ηαύηελ ζπληαγκαηάξρνπ Γξάθνπ αζπκπιήξσηνο δηθνγξαθία 

ΑΠΧΛΔΘΗ κεηά ηελ θαηά Ννέκβξηνλ ηνπ 1922 εηο ην ππνπξγείνλ ησλ 

ηξαηησηηθώλ παξάδνζίλ ηνπ, σο επίζεο δελ θαηέζηε εθηθηή ε αλεύξεζηο ησλ 

πξσηνθόιισλ παξαιαβήο ελ Διιάδη θαη Μηθξά Αζία ηνπ σο άλσ πιηθνύ. ηη ν 

θαηεγνξνύκελνο παξά ηελ εηο πάληα δηαρεηξηδόκελνλ αιινηξίαλ πεξηνπζίαλ 

επηβαιινκέλελ επζπμίαλ, θαη ην γλσζηόλ απηώ γεγνλόο όηη ν ελεξγήζαο ηελ 

θαη’ απηνύ αλάθξηζηλ νπδόισο απεζρνιήζε εηο ηελ έξεπλαλ ησλ ζρεηηθώλ 

αγνξάο ησλ θαηαθξηζέλησλ αεξνπιάλσλ «ΑΛΜΟΝ» θαη «ΝΙΟΤΠΟΡ» -

πηζαλώο δηόηη δελ είρνλ ζηαιή απηώ αη ζρεηηθαί κε ηα αεξνπιάλα ηαύηα 

εθζέζεηο- θαη όηη έθξηλελ αλαγθαίαλ ηελ ζπκπιήξσζηλ ηεο αλαθξίζεσο, 

θαηαινγίδσλ πάλησο επζύλαο ακεινύο παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ εηο ηνλ 

θαηεγνξνύκελνλ αλαιαβώλ εθ λένπ ηελ δηεύζπλζηλ ηεο αεξνπνξίαο πεξί ηα 

ηέιε ηνπ έηνπο 1922, δελ εκεξίκλεζελ, σο ώθεηιε, ην κελ λα δηαζθαιίζε ηα εηο 

ηελ δηεπζπλνκέλελ παξ’ απηνύ ππεξεζίαλ πεξηειζόληα αηηηνινγηθά ηεο 

δηαρεηξήζεσο ηνπ εθείλεο, ην δε λα πξνθαιέζε δηά ησλ πξντζηακέλσλ ελ ησ 

ππνπξγείσ ησλ ηξαηησηηθώλ ηελ πιήξε εμαθξίβσζηλ ησλ παξ’ απηνύ 

πξναρζέλησλ θαη ηεο αβαζηκόηεηνο ησλ θαη’ απηνύ αηηηάζεσλ. Σα δεδνκέλα 

όκσο ηαύηα ηεο δηελεξγεζείζεο αλαθξίζεσο –ήο ε πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζηο 

θαζίζηαηαη ήδε αλέθηθηνο, παξειζνύζεο δσδεθαεηίαο από ηεο ελ ηε αιινδαπή 

ελεξγείαο ησλ πεξί σλ ε δίσμηο αγνξώλ –νξζώο ππό ηνπ πξσηνδίθνπ 

βνπιεύκαηνο εθξίζε όηη παξέρνπζηλ ελδείμεηο ηηλάο, νπρί όκσο απνρξώζαο 

ηνηαύηαο…». 

 

3. Δθδιενίδα Διεύζεξνλ Βήκα, 2 Νμειανίμο 1933, «Σζ απμηαθφπηεζ μ εκ 

απμζηναηεία αενμπυνμξ η. Φφπαξ»: 

 

«…Πσο, όκσο, λα ζπκβάιε εηο ηνλ αγώλα; Σα αγνξαζζέληα δηά ηνλ αγώλα 

αεξνπιάλα θαηεζηξέθνλην ππό ησλ επηηξνπώλ, σο άρξεζηα, θαη ην 

αληαιιαθηηθόλ αεξνπνξηθόλ πιηθόλ ζπλεζσξεύεην σο άρξεζηνλ εηο ηαο 
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απνζήθαο αρξήζηνπ πιηθνύ. Καη νη καρόκελνη ζηξαηηώηαη δελ εδεησθξαύγαδαλ 

πιένλ ηαο ζπρλάο θαη αιιεπαιιήινπο ύπεξζελ ησλ γξακκώλ δηειεύζεηο ησλ 

αεξνπιάλσλ, σο πξόηεξνλ… 

 

 Αληί ηνύηνπ, όηαλ ν αληίπαινο επέδεημε πνηάλ ηηλα έληαζηλ ηεο 

αεξνπνξηθήο δξάζεώο ηνπ, παξελνριώλ ηνλ ζηξαηόλ καο θαη κεηώλσλ ην 

εζηθόλ ηνπ δηά ηηλσλ βνκβαξδηζκώλ ησλ ζηαζκώλ δηνηθήζεσλ ησλ αλσηέξσλ 

κνλάδσλ καο, νη καρόκελνη ζηξαηηώηαη, αγλννύληεο ηαο αλσηέξσ δξακαηηθάο 

ιεπηνκεξείαο πνπ έδεζαλ ηα ρέξηα ησλ αεξνπόξσλ καο, ζπλέβε λα βάινπλ 

θαη’ επαλάιεςηλ δηά ησλ όπισλ ησλ ελαληίνλ ππεξηπηακέλσλ ειιεληθώλ 

αεξνπιάλσλ θαη ελ γλώζεη όηη ήζαλ ειιεληθά, δηόηη θαηεγαλάθηνπλ δηά ηελ 

αδξάλεηαλ ηεο αεξνπνξίαο θαη δηά ηελ αδπλακίαλ ηαύηεο λ’ αληεπεμέιζε πξνο 

ηελ κηθξάλ εηο αξηζκόλ αεξνπιάλσλ, αιιά δηαζέηνπζαλ θαηλνπξγέο θαη 

ρξεζηκνπνηήζηκνλ πιηθόλ αληίπαινλ αεξνπνξίαλ.  

 

 Γελ εδύλαην ν καρόκελνο ζηξαηόο λα μεύξε όηη ηα ρέξηα ησλ εξσηθώλ 

αεξνπόξσλ καο είραλ δεζή εηο Παξηζίνπο ππό ησλ θ. θ. Αδακίδε θαη ία. 

 

 Σα αλσηέξσ νδπλεξά δηά ηαο εζηθάο δπλάκεηο θαη ηελ πεηζαξρίαλ ηνπ 

καρνκέλνπ ηόηε ζηξαηνύ ηζηνξηθά γεγνλόηα, πνπ απνδεηθλύνπλ πιεξέζηεξνλ 

ηα ηξαγηθά απνηειέζκαηα ησλ αδηθαηνινγήησλ ελεξγεηώλ ησλ αλσηέξσ, ν 

δηαθεθξηκέλνο ζπληαγκαηάξρεο θ. Γ. Απνζηόινπ επέθπγε λ’ αλαθέξε εηο ηελ 

ζπληξηπηηθήλ επηζηνιήλ ηνπ. 

 

 Γηά ηνύην, ελόκηζα επηηαθηηθόλ θαζήθνλ λα ηα θέξσ εηο ην θσο, δηά λα 

θαλνύλ όρη κόλνλ αη πξάμεηο, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ησλ θ. 

θ. Αδακίδε θαη ία. 

     Μεηά ηηκήο 

     Π. Φύραο». 

 

 

4. Δθδιενίδα Διιεληθόλ Μέιινλ, 7 Νμειανίμο 1933, «Ο ζηναηδβυξ Αδαιίδδξ 

δζά ηαξ αεκζγεθζηάξ ζοημθακηίαξ. Μζα απμζημιςηζηή απάκηδζζξ»: 
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«Πξνο ηελ Γηεύζπλζηλ ηεο εληαύζα εθδηδνκέλεο εθεκεξίδνο «Γεκνθξαηηθόο 

Αγώλ».  

 

 Δηο ην ππ’ αξηζκ. 4 ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1933 θύιινλ ηεο πκεηέξαο 

εθεκεξίδνο «Γεκνθξαηηθόο Αγώλ» εδεκνζηεύζε επηζηνιή ηνπ Γ. 

Νηθνινπνύινπ, θαζαπηόκελε ηεο ππνιήςεώο κνπ θαηά ηξόπνλ θαίξηνλ, ηεο 

νπνίαο έιαβνλ γλώζηλ κεηά ηελ εμ Αγθύξαο επηζηξνθήλ κνπ. 

 

 Σν δεκνζίεπκα ηνύην είλε εμ νινθιήξνπ ςεπδέο θαη ελαληίνλ ησλ 

ππεπζύλσλ ππέβαινλ κήλπζηλ, ήηηο ελερεηξίζζε εηο ηνλ θ. Δηζαγγειέα 

Πιεκκειεηνδηθώλ, δηά λα παξαζρεζή εηο ηνύηνπο ε επρέξεηα ηεο απνδείμεσο 

ηεο αιεζείαο ησλ πξνζαθζεηζώλ κνη πξάμεσλ. 

 

 Γπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 παξαγξ. 9 ηνπ πεξί ηνπ Σύπνπ 

Νόκνπ, ππ’ αξηζκ. 5060, αηηνύκαη όπσο δεκνζηεπζώζη ηα θάησζη, αξθνύληα λα 

θαηαδείμσζη ηελ αιήζεηαλ ησλ ελ ηε δεκνζηεπζείζε επηζηνιή ηζρπξηζκώλ. 

 

 1νλ) Σα ελ ηε επηζηνιή αλαθεξόκελα ζπκβόιαηα, νύηε ζπλέηαμα, νύηε 

ππέγξαςα εγώ, αιιά ν θ. Πνιίηεο, πξεζβεπηήο ηεο Διιάδνο ελ Παξηζίνπο. 

 

 2νλ) Γπλάκεη δηαηαγήο ηνπ ηόηε Δπηηειάξρνπ θ. ΑΛΔΞ. ΜΑΕΑΡΑΚΖ 

πξνο ηελ Πξεζβείαλ ελ Παξηζίνηο, δηεηάρζελ λα εθνδηαζζώζη ηα αεξνπιάλα. 

15 κελ κε θηλεηήξαο Ρελώ θαη έηεξα 15 κε θηλεηήξαο Λνξαίλ, όπεξ θαη εγέλεην, 

είλε δε ζπθνθαληηθόλ ςεύδνο ην ελ ηε επηζηνιή αλαθεξόκελνλ όηη 

εγνξάζζεζαλ κόλνλ 5 θηλεηήξεο Λνξαίλ θαη 30 θηλεηήξεο Ρελώ. 

 

 3νλ) Ζ εηο ίππνπο δύλακηο ησλ θηλεηήξσλ Ρελώ ήην 500 ίππσλ, ελώ 

ησλ θηλεηήξσλ Λνξαίλ κόλνλ 400 ίππσλ θαη ζπλεπώο ςεπδήο ν αληίζεηνο ελ 

ηε επηζηνιή ηζρπξηζκόο. 

 

 4νλ) Ζ ηηκή ησλ θηλεηήξσλ Ρελώ, θαίηνη θαηά 100 ίππνπο ηζρπξνηέξσλ 

ησλ Λνξαίλ, ήην ε απηή κε ηνπο ηειεπηαίνπο ηνύηνπο, ςεύδνο όζελ όηη 

εγνξάζζεζαλ νη Ρελώ θαηά 30% αθξηβώηεξνη ησλ Λνξαίλ. 
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 5νλ) Δπηθπιάζζνκαη επί δηθαζηεξίνπ λα δώζσ ηνλ πξνζήθνληα 

ραξαθηεξηζκόλ, επί ηνπ ηζρπξηζκνύ όηη έιαβνλ πξνκήζεηάλ ηηλα παξ’ 

νηνπδήπνηε. 

      ΥΡ. ΑΓΑΜΗΓΖ 

      Τπνζηξ. Αεξνπνξίαο» 

 

 

5. Δθδιενίδα Γεκνθξαηηθόο Αγώλ, 15 Νμειανίμο 1933. «Ακμζηηή 

επζζημθή ημο «Γδιμηναηζημφ Αβχκμξ» πνμξ ημκ η. Πνςεοπμονβυκ δζά ηδκ 

απμζφκεεζζκ ηδξ Αενμπμνίαξ. Αζ ηενάζηζαζ εοεφκαζ ημο η. Η. Ράθθδ». 

οβηεηνζιέκα, ακαθενυιεκδ ζημοξ Αδαιίδδ ηαζ Ρέππα, ημκίγεζ:  

 

 «…αληί λα αθαηξέζε ηαο αλσηάηαο δηνηθήζεηο από ηνπο βαζκνθόξνπο 

ηνύηνπο θαη λα ηνπο ζέζε άλεπ ρξνλνηξηβήο εηο ηελ δηάζεζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ, 

κεξηκλώλ ζπγρξόλσο δηά ηελ άκεζνλ παξαπνκπήλ ησλ εηο αλαθξηηηθά 

πκβνύιηα, ηππηθώο ζ’ απεθαίλνλην πεξί ηεο απνηάμεώο ησλ, εθ’ όζσλ 

αζρέησο ηεο πιήξνπο ή κε απνδείμεσο ηνπ δόινπ, ε δηαπηζησζείζα ππό ηεο 

ηαθηηθήο αλαθξίζεσο θαη ησλ ζπλαθώλ επηζήκσλ εγγξάθσλ αραξαθηήξηζηνο 

θαη εγθιεκαηηθή δη’ εκπόιεκνλ πεξίνδνλ βαξπηάηε ακέιεηα θαη αη 

απνδεδεηγκέλαη ζιηβεξαί δηά ηνλ πνιεκηθόλ αγώλα ζπλέπεηαη ηαύηεο, έρνπλ 

ζαθώο θξίλεη πεξί ηνπ αδπλάηνπ ηεο ελ ησ ζηξαηώ θαη κεηαμύ ησλ 

ζπλαδέιθσλ ππνζηάζεώο ησλ, αληηζέησο θαη πεξηέξγσο, ν θ. Τπνπξγόο ηεο 

Αεξνπνξίαο πξνέβε εηο ηαο αθνινύζνπο ελεξγείαο… εάλ ιίβειινη θαη 

ζπθνθαληίαη, θαη’ ακεξόιεπηνλ θξίζηλ θαη θαιή πίζηελ, επηηξέπεηαη λ’ 

απνθιεζνύλ ηα επίζεκα έγγξαθα σλ εγέλεην ρξήζηο, σο ηα βνπιεύκαηα ησλ 

ελ Αζήλαηο Δθεηώλ θαη Πιεκκειεηνδηθώλ θαη αη αλαθνξαί ηνπ αξρηζηξαηήγνπ, 

ηνπ δηεπζπληνύ ηεο Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ δηνηθεηνύ ηνπ 

Αεξνπνξηθνύ ώκαηνο… ηόηε πσο πξέπεη λ’ απνθιεζνύλ αη σο αλσηέξσ εηο 

ηαο εγγξάθνπο πξνο ηνλ Σύπνλ δειώζεηο εθθξάζεηο ηνπ θ. Τπνπξγνύ ηεο 

Αεξνπνξίαο… πσο δελ επέβαιελ ν θ. Τπνπξγόο ηεο Αεξνπνξίαο εηο ηνπο 

νύησ ζπθνθαληνύκελνπο θαη δηαζπξνκέλνπο αλσηάηνπο βαζκνθόξνπο θαη 

δηνηθεηάο λα ππνβάινπλ κελύζεηο θαηά ησλ ζπθνθαληώλ ησλ θαη λα 

απνδείμνπλ δηά δηθαζηηθήο θπξώζεσο όηη, πξάγκαηη, δελ είλε άμηνη απηώλ πνπ 

εδεκνζηεύζεζαλ… Ζ ηξαγηθή, όκσο, δηα ηνπο αλσηέξσ αληηζηξνθή ησλ 
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αξρηθώλ εηο βάξνο αξηζηέσλ θαη εληίκσλ ζπλαδέιθσλ επηδηώμεώλ ησλ, αθίλεη 

ήδε θαη ηνλ Τπνπξγόλ παληειώο έθζεηνλ … εδεκηνπξγήζε πιένλ ηνζνύηνλ 

ζνβαξόλ δήηεκα, εηο ηαο δπζώδεηο αλαζπκηάζεηο ηνπ νπνίνπ ελέθπςαλ, όρη 

κόλνλ ην ζύλνιν ησλ αεξνπόξσλ, αιιά θαη ην Παλειιήληνλ. 

 

 Κύξηε πξσζππνπξγέ, αλαινγηδόκελνο ηελ εμαηξεηηθήλ ζνβαξόηεηα ηεο 

πξνθεηκέλεο ππνζέζεσο θαη ηελ κείσζηλ ησλ εζηθώλ δπλάκεσλ, ηελ νπνίαλ, ε 

ζπγθάιπςηο ηνηνύησλ αλεζίθσλ πξάμεσλ ζπλεπάγεηαη δη’ ελ ώκα, εθ’ νπ 

ζηεξίδεηαη βαζηθώο ε Δζληθή Άκπλα,… ειπίδνκελ όηη πκείο, δηά δξαζηεξίαο 

επεκβάζεσο, ζέιεηε απνηξέςεη ηνλ θίλδπλνλ ηνύηνλ. 

 

 Ο «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΟ ΑΓΧΝ». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄: ΔΗΚΟΝΔ 

 

 

 

 

Σν ΜΫησπν ηεο Ζπεέξνπ (πεγά Curlin) 
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Ζ δηΪηαμε ηεο ηξαηηΪο Αλαηνιάο ζηηο αξρΫο ηνπ 1918. (πεγά: ΚνπαληηζΪλνπ ΘενθΪλεο, «Ζ ζπκκεηνρά ηεο ΔιιΪδαο ζηηο 

ζπκκαρηθΫο επηζεηηθΫο επηρεηξάζεηο ζην Μαθεδνληθό ΜΫησπν ην 1918», ΔζληθΫο ΔπΪιμεηο, η. 108)  
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Ζ κΪρε ηνπ θξα (πεγά: ΚνπαληηζΪλνπ ΘενθΪλεο, ΔζληθΫο ΔπΪιμεηο, η. 108) 
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Ζ ζπκκαρηθά πξνΫιαζε κΫρξη ηηο 16/29 επηεκβξένπ 1918 (πεγά: ΚνπαληηζΪλνπ ΘενθΪλεο, ΔζληθΫο ΔπΪιμεηο, η. 108) 
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Αεξνδξόκηα από ηα νπνέα Ϋδξαζε ε Διιεληθά Αεξνπνξέα ζην κΫησπν ηεο ΜηθξΪο Αζέαο (1919-1922) Πεγά: ΓΔΑ, Σόκνο Β΄ 



382 
 

 

Ζ ειιεληθά δώλε κΫρξη θαη ην 1922 (πεγά: http://www.agiasofia.com/1922/1921_greek_attack.jpg). 


