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«…Δίλαη ν πφζνο δηα ην δχζθνινλ θαηφξζσκα. Πφζνο δεκηνπξγίαο, πνπ δηα 

λα θζάζε εηο ην απνηέιεζκα ηνπ γίλεηαη κέζε πεξηθξνλνχζα ηνλ θίλδπλνλ. Υσξίο 

απηήλ ηελ κέζελ νη άλζξσπνη δελ ζα είραλ θάκεη νχηε έλα βήκα πξνο ηα εκπξφο. Ζ 

ινγηθή ηνπ εληειψο λεθαιίνπ αλζξψπνπ δελ ρξεηάδεηαη, παξά εηο ην γξαθείνλ ηνπ 

καζεκαηηθνχ. Δηο ηνλ ζηίβνλ ηεο δσήο, εθεί πνπ ην ζρέδηνλ θαη ε επηζπκία είλαη 

αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δη’ εληάζεσο ησλ δπλάκεσλ, ε επηθξάηεζηο ηεο 

πιήξνπο ινγηθήο ζεκαίλεη καηαίσζε ηεο πξνζπαζείαο. Γηφηη θαηά ηελ πξνζπάζεηαλ 

είλαη πηζαλή ε θαηαζηξνθή. Καη φζνλ κεγαιχηεξνο είλαη ν επηδησθφκελνο ζθνπφο 

ηφζνλ πεξηζζφηεξαη είλαη νη ελαληηφηεηεο, θαη επνκέλσο νη πηζαλφηεηεο ηεο δεκίαο. Ζ 

ινγηθή ζπκβνπιεχεη λα κελ επηρεηξήζε θαλείο ηίπνηε. Μφλν έηζη είλαη εληειψο 

αζθαιήο. Αιιά ε επηζπκία ηεο βειηηψζεσο θαη ηεο επηηπρίαο θαηαληθά απηφλ ηνλ 

θφβνλ ηνπ ελζηίθηνπ. Έηζη νη άλζξσπνη γίλνληαη ηθαλνί δηα ηα κεγάια έξγα. 

Ρηπηφκελνη εηο ηνπο θηλδχλνπο, φινη φζνη επξνρψξεζαλ, φζνη βξήθαλ θάηη πνπ δελ 

ππήξρελ, φζνη αλεθάιπςαλ, φζνη ζπλέιαβαλ αζχιιεπηνπο κέρξηο απηψλ δπλάκεηο, ε 

αηειείσηνο ζηξαηηά ησλ ιακπαδεδξφκσλ πνπ επήξαλ θιφγα απφ ηνλ δαπιφλ ηνπ 

Πξνκεζέσο, εγλψξηζαλ απηήλ ηελ κέζελ ηνπ θηλδχλνπ, πνπ ηελ πξνθαιεί ην 

εμαηζηψηεξνλ λέθηαξ. Ο πφζνο ηνπ ηειεηνηέξνπ. Υάξηο εηο απηήλ ηελ κέζελ πνιινί 

έπεζαλ, άπεηξνη Ίθαξνη, πνπ δελ πξφθζαζαλ λα γλσξίζνπλ ηελ επηηπρίαλ αιιά θαη 

ράξηο απηήλ έθζαζαλ άιινη. Έηζη ε Αξγψ πεξλά ηαο ζπκπιεγάδαο…» 

 

Πνιηηεία, 

5-12-1925 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία εμσθχιινπ: Αεξνζθάθνο Breguet Bre 19 
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Πξόινγνο 

Ζ πξψηκε εκθάληζε ηνπ αεξνπιάλνπ ζηνπο ειιεληθνχο αηζέξεο θαηά ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, θπξίσο κε ηε κνξθή ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, δεκηνχξγεζε ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ σο πνιεκηθή κεραλή ζηηο επεξρφκελεο 

έλνπιεο ζπξξάμεηο. Σνικεξά πλεχκαηα, φπσο απηά ηνπ ππνινραγνχ Γεκεηξίνπ 

Κακπέξνπ αιιά θαη ηνπ ππνπινηάξρνπ Αξηζηείδε Μσξατηίλε, εθκεηαιιεχνληαη ην 

λέν φπιν ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ θαηά 

ηηο παξακνλέο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο θέξνπλ θαξπνχο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεγάινπ πνιέκνπ φζν θαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ζην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν. Μάιηζηα νη Έιιελεο αεξνπφξνη 

βνήζεζαλ ηα κέγηζηα θαηά ηελ ππνρψξεζε κεηαθέξνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ θίλεζε ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ, φληεο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κάξηπξεο ησλ 

ηνπξθηθψλ ζεξησδηψλ. 

Ζ καθξά πεξίνδνο εηξήλεο πνπ αθνινπζεί δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα 

αλαζπγθξφηεζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο Αεξνπνξίαο. Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ χπαξμε δχν 

θιάδσλ, απηνχ ηεο Αεξνπνξίαο ηξαηνχ θαη ν αληίζηνηρνο ηεο Αεξνπνξίαο 

Ναπηηθνχ, πξνδηαγξάθεη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ πινπ. Ζ γαιιηθή επηξξνή 

αθελφο θαη ε αγγιηθή αθεηέξνπ δεκηνπξγεί ράζκα ζηνπο θφιπνπο ηεο Αεξνπνξίαο. 

Σν ράζκα απηφ κεγαιψλεη θαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο θαηαγσγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζηειερψλεη ηα δχν ψκαηα. Σν ήδε νκηριψδεο ηνπίν επηδεηλψλνπλ πεξαηηέξσ νη 

αιιαγέο ζπλζεθψλ θαη απαηηήζεσλ ζην ζχγρξνλν πεδίν ηεο κάρεο. Έρνληαο 

θαηαλνήζεη απφ πνιχ λσξίο ηελ αλάγθε γηα χπαξμε θνηλήο αξρήο ζην αεξνπνξηθφ 

πιν, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο κάρεηαη γηα ηε ζχζηαζε θαη νξγάλσζή ηεο. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή σζηφζν βξίζθεη απέλαληί ηεο ηηο αληηδξάζεηο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ 

σκάησλ φζν θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ.  

Παξάιιεια ε πξσηνβνπιία γηα αλάπηπμε εγρψξηαο αεξνπνξηθήο 

βηνκεραλίαο παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κε ηε ζχζηαζε ηνπ Δξγνζηαζίνπ Αεξνζθαθψλ 

Φαιήξνπ (ΔΑΦ), ην κεηέπεηηα Κξαηηθφ Δξγνζηάζην Αεξνπιάλσλ (ΚΔΑ). Ζ πξφνδνο 

πνπ ζπληειείηαη ηα επφκελα ρξφληα απνδεηθλχεηαη απφ επηηεχγκαηα φπσο απηφ ηνπ 

γχξνπ ηεο Μεζνγείνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1928, φπνπ ν ζπληαγκαηάξρεο Αδακίδεο κε ηνλ 

ππνινραγφ Παπαδάθν δηαλχνπλ απφζηαζε 12.000 ρηιηνκέηξσλ ζε δηάζηεκα 20 

εκεξψλ. 
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Ζ δπζιεηηνπξγεθφηεηα φκσο ησλ δχν θιάδσλ γξήγνξα νδεγεί ηελ 

Αεξνπνξία ζε αδηέμνδν θαη σο κφλε ιχζε πξνηείλεηαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1929 ε 

ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο, κε πξψην Τπνπξγφ ηνλ ίδην ηνλ Βεληδέιν θαη 

άκεζν ζπλεξγάηε ηνπ ηνλ έκπεηξν αεξνπφξν Αιέμαλδξν Εάλλα. Ζ ίδξπζε ζην Σαηφη 

ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο, κεηέπεηηα ρνιήο Ηθάξσλ, ιεηηνπξγεί πιένλ σο θνηηίδα 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ αεξνπφξσλ. Παξάιιεια ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ αεξνπνξηθνχ 

πινπ κε ζπλέλσζε παιαηφηεξσλ ζρεκαηηζκψλ πξνζζέηεη λέα δπλακηθή ζηελ 

απηφλνκε πιένλ Πνιεκηθή Αεξνπνξία. ην ίδην θιίκα ε ίδξπζε ηνπ Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο ην 1934 θαη ε παξαιαβή λέσλ αεξνζθαθψλ πξνεηνηκάδεη ηε 

ρψξα γηα ηε ζχειια πνπ ζα επέιζεη ηα επφκελα ρξφληα ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. 

Σν μέζπαζκα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε 

παξαγγειηψλ, πνπ ήδε είραλ δξνκνινγεζεί, ζε αεξνπνξηθφ πιηθφ. Ωζηφζν ζην ίδην 

δηάζηεκα αλαδηνξγαλψλεηαη ην δίθηπν αεξνδξνκίσλ, ελψ ζηα ήδε ππάξρνληα 

πξνζηίζεληαη θαη άιια βνεζεηηθά αεξνδξφκηα, απφ ηα νπνία ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα επηρεηξήζνπλ νη Έιιελεο αεξνπφξνη ζε επηθείκελν πφιεκν ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Κξαηηθνχ Δξγνζηαζίνπ Αεξνπνξίαο εληείλεηαη, εληζρχνληαο 

ηνλ ζηφιν ησλ αεξνζθαθψλ, ελψ ην ίδην εληαηηθή είλαη θαη ε παξαγσγή εγρψξησλ 

ππξνκαρηθψλ. Με απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο θαη παξ' φιεο ηηο αληημνφηεηεο ε 

Αεξνπνξία είλαη έηνηκε παξακνλέο ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο, ηεξνπκέλσλ ησλ 

αλαινγηψλ. 

Ζ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδνο, αλ θαη δελ θαηαγξάθεηαη ελεξγψο πνιεκηθή 

δξάζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα αλαδηάξζξσζε θαη εμνπιηζκφ κε 

ζχγρξνλα κέζα ηνπ αεξνπνξηθνχ πινπ. Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη νη ζθνηεηλέο 

ζειίδεο, φπνπ ε Αεξνπνξία φπσο θαη φιν ην ζηξάηεπκα παξαζχξεηαη απφ ηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη δελ επηηπγράλεη  ζην κέγηζην ηνπο ζθνπνχο ηεο. ηξεβιψζεηο 

ηνπ παξειζφληνο, εκπφδηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη θπξίσο ε έιεπζε ηνπ πνιέκνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαηαζηαιηηθά ζηε δεκηνπξγνχκελε δπλακηθή.  

Απφ θαξδίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή Θαλάζε Υξήζηνπ, ν 

νπνίνο ππήξμε άνθλνο ζπκπαξαζηάηεο ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γηα 

ηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ φια 

απηά ηα ρξφληα ηεο ζπλεξγαζίαο καο θαη θπξίσο γηα ην επίπεδν ηεο αλζξψπηλεο 

ζρέζεο πνπ αλαπηχμακε. Δπίζεο, ζα απνηεινχζε αγλσκνζχλε, αλ δελ επραξηζηνχζα 
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ηε Μαξία-Υξηζηίλα, ηνλ Ησάλλε, ηελ Διέλε θαη ηελ Άλλα-Δηξήλε γηα ηνλ ρξφλν πνπ 

ηνπο ζηέξεζα, κε ηελ ειπίδα φηη ζα ηνπο ηνλ αληαπνδψζσ ζχληνκα.  
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Δηζαγσγή 

Ζ ηξαγηθή θαηάιεμε ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφθιεζε ηεθηνληθψλ αιιαγψλ ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Διιάδαο. Ωο άκεζν 

επαθφινπζν επέξρεηαη ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο, ελψ παξάιιεια νη κνριεχζεηο ζε 

δηπισκαηηθφ επίπεδν γηα ην δήηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο δελ έρνπλ ζηακαηήζεη. 

Οη έλνπιεο δπλάκεηο ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνπλ έληνλε δξάζε, εκπιεθφκελεο ελεξγά 

ηφζν θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ην κέησπν φζν θαη ζηηο δπκψζεηο, πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε πνιηηηθφ επίπεδν ζηελ Αζήλα. 

Οη αεξνπνξηθέο Μνίξεο, πνπ είραλ δξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, 

αλαδηπιψλνληαη αξρηθά πξνο ηε βφξεηα Διιάδα, αλακέλνληαο δηαηαγέο γηα 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σειηθά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1922 

παξαδίδεηαη ε Αλαηνιηθή Θξάθε ζηνπο Σνχξθνπο θαη μεθηλά κία λέα ζχγθξνπζε, 

απηή ηε θνξά ζηα δηπισκαηηθά ζαιφληα ηεο Λσδάλλεο ηεο Διβεηίαο. Ζ ππνγξαθή ηεο 

νκψλπκεο ζπλζήθεο επηηπγράλεηαη ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 κεηά απφ κία καθξφρξνλε 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο έρεη εμαληιήζεη ηε δηπισκαηηθή 

ηνπ δεηλφηεηα.  

ε απηή ηε ζπλάθεηα ε αλάγθε γηα αλαζπγθξφηεζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ 

ήηαλ πην αλαγθαία απφ πνηέ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν αλαιακβάλνληαη κία ζεηξά απφ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο. Μία απφ 

απηέο ήηαλ ε ζχζηαζή ηνπ νξγαληζκνχ «Αεξνπνξηθή Άκπλα», πνπ είρε σο θχξην 

ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο 

αλαιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο αιιά θαη γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ωο πξψηε απφδεημε ηεο βειηίσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηελ Αεξνπνξία έξρεηαη ν άζινο ηνπ γχξνπ ηεο Μεζνγείνπ. Γχν 

παξάηνικνη αεξνπφξνη δηαλχνπλ 12.000 ρηιηφκεηξα πεηψληαο πάλσ απφ κεζνγεηαθέο 

ρψξεο θαη ζην πξφζσπφ ηνπο αλαγλσξίδεηαη ην πςειφ επίπεδν ηεο Διιεληθήο 

Αεξνπνξίαο. 

Αληίζηνηρεο θηλήζεηο ζπλαληψληαη θαη ζην άιιν ζθέινο ηνπ πινπ, απηφ ηεο 

Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο. Έρνληαο πξσηνπνξήζεη ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο 

ζπλερίδεη ηε δπλακηθή παξνπζία θαηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, αιιά θαη ηελ 

Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. Ζ πξνζπάζεηα αλαζχζηαζεο, κε ηελ απνζηνιή ζηειερψλ 

ζε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξνζδψζεη λέα δπλακηθή ζε 
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επηρεηξεζηαθφ αιιά θαη επηηειηθφ επίπεδν θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηηο βάζεηο γηα ηε 

κειινληηθή Αεξνπνξία. 

Ζ αλαβάζκηζε φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ζεζκνχο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Κξαηηθνχ Δξγνζηαζίνπ Αεξνπιάλσλ ζα δεκηνπξγήζεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο. Με ηε ζπκβνιή 

εηαηξεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην εξγνζηάζην ζα παξνπζηάζεη 

ζπνπδαίν έξγν, κε ηελ θαηαζθεπή εγρψξησλ αεξνζθαθψλ αιιά θαη ηελ παξαγσγή 

αληαιιαθηηθψλ θαη ππξνκαρηθψλ. πνπδαία επηηεχγκαηα ζα θαηαγξαθνχλ θαη ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα, βνεζψληαο ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

πξνκήζεηα ηεο Αεξνπνξίαο κε πνιχηηκν ζηξαηησηηθφ πιηθφ. 

Ζ χπαξμε φκσο δχν Αεξνπνξηψλ, απηή ηεο ηξαηησηηθήο θαη απηή ηνπ 

Ναπηηθνχ, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχζε πιένλ λα αληηκεησπίζεη 

ην ειιεληθφ θξάηνο. Ήδε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαη 

ζην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν εκθαλίζηεθαλ νη πξψηνη ηξηγκνί κεηαμχ ησλ δχν 

σκάησλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ππήξμαλ πξσηνβνπιίεο, φπσο απηέο ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Εάλλα, ν νπνίνο ήδε απφ ην 1917 παξνπζηάδεη ζρέδην ελνπνίεζεο ησλ δχν θιάδσλ. Ζ 

έληνλε πνιεκηθή πνπ δέρεηαη φκσο απφ ηνλ δηεζλή παξάγνληα, αιιά θαη απφ ηα δχν 

Δπηηειεία, νδεγνχλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρεδίνπ. Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο 

αλαιακβάλνληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, νη νπνίεο γηα 

παξφκνηνπο ιφγνπο έρνπλ ηελ ίδηα θαηάιεμε. 

Ο ππέξκαρνο ηεο ελνπνίεζεο Αιέμαλδξνο Εάλλαο δελ εγθαηαιείπεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ θαη παξνπζηάδνληαο νινθιεξσκέλε πξφηαζε ζπλαληά ζην πξφζσπν 

ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηνλ ππνζηεξηθηή ηεο ηδέαο ηνπ. Έηζη πξνηείλνληαο ηνλ ίδην 

ηνλ Πξσζππνπξγφ σο πξντζηακέλε αξρή πξνρσξά ζηε ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο. Ζ πξάμε απηή ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή κηαο πινχζηαο λνκνπαξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηα επφκελα ρξφληα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή ζην μεθίλεκα ηεο βξίζεη πξνβιεκάησλ. Οη 

αληηδξάζεηο δελ παχνπλ λα ππάξρνπλ θαη πνιιέο θνξέο απηέο δηαηππψλνληαη κέζα 

απφ λέα λνκνζεηήκαηα, πνπ αλαηξνχλ ηηο φπνηεο θαηλνηνκίεο. 

Ωο απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ δπκψζεσλ έξρεηαη ν ηδξπηηθφο λφκνο ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Απηφο νξίδεη ξεηά ηελ νξγάλσζε ηνπ εληαίνπ πινπ, ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ, αιιά θαη ηνπο βαζκνχο πνπ ζα θέξνπλ θαη' 
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αληηζηνηρία κε ηα άιια δχν ψκαηα. Πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Γηα απηφλ ην ζθνπφ εθπνλνχληαη κειέηεο γηα 

ηελ ελίζρπζε ζε αεξνπνξηθφ πιηθφ, ηφζν αεξνζθαθψλ φζν θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, 

αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ επθνιηψλ ηνπο. 

πσο φκσο ζε φια ηα νξγαλσκέλα ζχλνια έηζη θαη ζηελ απνζηνιή ηεο 

Αεξνπνξίαο αθξνγσληαίν ιίζν απνηειεί ε εθπαίδεπζε. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εθαξκφζηεθε κία ζεηξά 

κεηαξξπζκίζεσλ, ζηελ νπνία πξσηαξρηθφ ξφιν έπαημε ε ίδξπζε ηεο ρνιήο 

Αεξνπνξίαο. ηε ρνιή πξνβιέπνληαλ ε ιεηηνπξγία δχν ηκεκάησλ, ησλ ππνςεθίσλ 

αμησκαηηθψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ ππαμησκαηηθψλ. Δπηπιένλ ε ιεηηνπξγία ζρνιψλ θαη 

θέληξσλ εθπαηδεχζεσο ζηφρεπε ζηε βειηίσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ ζηειερψλ. 

Ωο πξψηνο δηνηθεηήο ηεο ρνιήο επηιέγεηαη ν δηνηθεηήο ηεο Αεξνπνξηθήο 

Ναπηηθήο Βάζεο Φαιήξνπ Παλαγηψηεο Βήινο. Ο ίδηνο εγείξεη αξρηθψο αληηξξήζεηο, 

σο πξνο ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ ηνπ θαζεθφλησλ, πνπ σζηφζν γξήγνξα θάκπηνληαη 

θαη κεηαβαίλεη ζην Σαηφη, φπνπ επηιέγεη ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο ρνιήο θαη 

αξρίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δπφκελε πξφθιεζε είλαη απηή ηεο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Ζ θαιχηεξε επηινγή δελ είλαη άιιε απφ ηε δηνξγάλσζε 

αεξνπνξηθψλ επηδείμεσλ, εθδειψζεηο νη νπνίεο ραίξνπλ αλαγλψξηζεο θαη κεγάιεο 

επηζθεςηκφηεηαο απφ ηελ αζελατθή θνηλσλία. Μάιηζηα ηδηαίηεξε επηζεκφηεηα ζε 

απηέο δίλεη ε παξνπζία ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηεο ρψξαο, 

ππνζηεξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο αεξνπνξηθήο ηδέαο. 

Οη θηλήζεηο απηέο, παξ' φιε ηελ αζξφα ζπκκεηνρή πνιηηψλ, δελ θέξνπλ ην 

επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Σν ξηςνθίλδπλν ηεο αεξνπνξηθήο θχζεο ππεξηεξνχζε 

πνιιέο θνξέο ηνπ ζέιγεηξνπ πνπ πξνζέθεξε ην λέν πιν θαη απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κηθξή πξνζέιεπζε ππνςεθίσλ ζηηο πξψηεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα 

ηε ρνιή. Σν γεγνλφο απηφ, ζπλαξηήζεη ησλ απαξαίηεησλ πξνζφλησλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζεσξεηηθψλ 

εμεηάζεσλ θαη ηεο ζσκαηηθήο δνθηκαζίαο, νδήγεζε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Πξψηεο 

εηξάο Ηπηακέλσλ κε κφιηο 11 δφθηκνπο αεξνπφξνπο. 



10 

Αληίζηνηρα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ήηαλ θαη ην πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαη 

πηεηηθήο εθπαίδεπζεο εληφο ηεο ρνιήο. Μεηά απφ κία ζεηξά αθαδεκατθψλ 

καζεκάησλ θαη εθηέιεζε πηήζεσλ ζπγθπβέξλεζεο αθνινπζεί ε θνξπθαία ζηηγκή ηεο 

πξψηεο πηήζεο «solo» ησλ δφθηκσλ αεξνπφξσλ. Μία πηήζε ε νπνία έρεη ηδηάδνπζα 

ζεκαζία ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαζψο ζα απνηεινχζε ην επηζηέγαζκα ηεο 

φιεο πξνζπάζεηαο νξγάλσζεο ηεο εληαίαο Αεξνπνξίαο. 

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαη φρη κφλν 

πηήζε ήηαλ νη επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ πξφγλσζε ηνπο 

απνηεινχζε ζεκαληηθφ θξίθν ζηελ αεξνπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο Πνιεκηθήο αιιά θαη Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ε αλάγθε απηή γηλφηαλ φιν 

θαη πην επηηαθηηθή. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ζπζηήλεηαη ην επίζεκν φξγαλν πξνγλψζεσο, 

ε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, ε νπνία επσκίδεηαη κε ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

πηήζεσλ αιιά θαη θάζε έθθαλζεο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. ηα πιαίζηα απηά ζπγθξνηείηαη δίθηπν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ 

θαη θαηαξηίδεηαη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ζηειερψλεη ηελ 

ππεξεζία, ππνζηεξηδφκελν απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ. 

Ζ δεθαεηία ηνπ '30 ραξαθηεξίδεηαη θαη απηή απφ έληνλε πνιηηηθή αζηάζεηα, 

σο απνηέιεζκα ησλ εζσηεξηθψλ αιιά θαη δηεζλψλ ζπγθπξηψλ, φπσο ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 1929. ε κία πξνζπάζεηα θαηεπλαζκνχ ησλ αληηδξάζεσλ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, αιιά θαη σο κέηξν ζηήξημεο ηεο δνθηκαδφκελεο νηθνλνκίαο, ε 

θπβέξλεζε Βεληδέινπ πξνρψξα ζε πνιηηηθέο αιιαγέο. Ωζηφζν νη αιιαγέο απηέο δελ 

θέξνπλ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα θαη σο αληίδξαζε ζε απηφ ν Νηθφιανο 

Πιαζηήξαο αλαιακβάλεη επηθεθαιήο θηλήκαηνο ελαληίνλ ηεο λενεθιεγείζαο 

αληηβεληδειηθήο θπβέξλεζεο ζηηο 6 Μαξηίνπ 1933. Σν θίλεκα φκσο απνηπγράλεη 

πξνθαιψληαο εθ λένπ αλσκαιία ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, αιιά θαη ζηνπο 

ζηξαηησηηθνχο θχθινπο. 

Σν ίδην δηάζηεκα ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία ιακβάλνπλ ρψξα ζεηξά 

απνηάμεσλ αιιά θαη αλαθιήζεσλ θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ε θπβέξλεζε, θηλήζεηο πνπ 

εδξάδνληαη ζηελ θάιπςε κηθξνπνιηηηθψλ αλαγθψλ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη λα 

παξαγθσληζηεί ην ππεξεζηαθφ θαζήθνλ θαη λα πξνηαζεί ην θνκκαηηθφ ζπκθέξνλ. Σν 

1932 λέεο απαηηήζεηο εγείξνληαη γηα ηε δηάιπζε ηεο εληαίαο Αεξνπνξίαο, νη νπνίεο 

σζηφζν δελ γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηελ θπβέξλεζε Σζαιδάξε. Ζ ηεηακέλε απηή 

θαηάζηαζε νδήγεζε ζε απνηάμεηο αεξνπφξσλ, δεκηνπξγψληαο ηέηνην έιιεηκκα 
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πξνζσπηθνχ ψζηε ζεζκνζεηείηαη ε ελίζρπζε ηεο Αεξνπνξίαο απφ ηα άιια δχν 

ψκαηα. 

Ωο ιχζε ζην ηέικα απηφ έξρεηαη ε ίδξπζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ 

Αεξνπνξίαο ζηηο 20 Απγνχζηνπ 1934. Δπηπιένλ γεγνλφηα κε επίθεληξν ηελ 

αεξνπνξηθή ηδέα, φπσο ε πξψηε Γηεζλήο Αεξνπνξηθή Έθζεζε Αζελψλ, αιιά θαη ε 

παξνπζία ειιεληθψλ αεξνζθαθψλ ζε βαιθαληθέο πφιεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

αεξνπνξηθνχ ηαμηδηνχ, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Κέληξνπ Ναπηηιίαο, 

πξνβάινπλ ηελ Αεξνπνξία δηεζλψο. Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλνληαη θαη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, φπσο απηή ηεο δεκηνπξγίαο αεξνδξνκίνπ ζηελ θνηλφηεηα Αξάρσβαο. 

Νέα εκπινθή φκσο ηεο Αεξνπνξίαο ζηηο έληνλεο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ 

ηφπνπ ζα ηελ νδεγήζνπλ ζε επηθίλδπλνπο θιπδσληζκνχο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ 

θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1935 ζα επηθέξεη έλνπιε ζχξξαμε θαη απηή ηε θνξά 

ζα είλαη εκθχιηνπ ραξαθηήξα. Πέξαλ φκσο ησλ ηξαγηθψλ ζπλεπεηψλ, κέζσ απηήο ηεο 

πηθξήο εκπεηξίαο ζα αλαδεηρζνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιάληδαλ ην ψκα 

εδψ θαη δεθαεηίεο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν νη επξσπατθέο δπλάκεηο πξνρσξνχλ ζηελ θαηάξηηζε 

εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνεηνηκαδφκελεο γηα ηνλ επηθείκελν πφιεκν. ε 

παξφκνηεο θηλήζεηο πξνβαίλεη θαη ε Διιεληθή Αεξνπνξία κε ηε δηνηθεηηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ πινπ αιιά θαη κε πξνζπάζεηεο αλαλέσζεο ηνπ αεξνπνξηθνχ 

ζηφινπ. Παξάιιεια πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλνληαη θαη γηα ηελ ελίζρπζε ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν, φπσο απηή ηεο ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο κε θχξην έξγν ηε 

δηεμαγσγή εξάλνπ ππέξ ηεο Αεξνπνξίαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε θαη κειέηε ηνπ 

ρσξνρξφλνπ απηήο ηεο πνξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε νπνία αλ θαη 

ζπειιψδεο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηελ είζνδν ζηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Μία πνξεία θαηά 

ηελ νπνία ε δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε, ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε ελίζρπζε κε λέν αεξνπνξηθφ πιηθφ, αλ θαη πζηεξνχζαλ θαηά 

πνιχ απφ ηα επηζπκεηά επίπεδα, ζα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζην λα γξάςνπλ νη 

Έιιελεο αεξνπφξνη ηε δηθή ηνπο θσηεηλή ζειίδα ζηελ επνπνηία ηνπ 1940. 
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Α΄ Κεθάιαην 

Ζ Αεξνπνξία αλαζπληάζζεηαη 

1.1. Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε κεηά ηελ θαηαζηξνθή 

1.1.1. Οη πνιηηηθνζηξαηησηηθέο δπκώζεηο 

Ζ είδεζε ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Μεηψπνπ έθεξε σο 

απνηέιεζκα ηε γεληθεπκέλε αληίδξαζε ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο Πξσηνπαπαδάθε. 

Σφζν νη Λατθνί Πνιηηηθνί χιινγνη φζν θαη ε βεληδειηθή παξάηαμε 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ πξνο αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο θαη πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ 

αληίζηνηρσλ ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπο. ε απηή ηελ θηλεηνπνίεζε δελ έκεηλε ακέηνρνο 

θαη ν αζελατθφο ηχπνο, ν νπνίνο ζε θαζεκεξηλή βάζε πξνέβαιε σο κφλε ιχζε ηελ 

παξαίηεζε. Αληηζέησο ν Γνχλαξεο, σο ν θχξηνο εθθξαζηήο ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζρήκαηνο, αληηδξά ζηε δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε κε ζεηξά κέηξσλ, φπσο απηφ ηεο 

ινγνθξηζίαο θαη ηεο απαγφξεπζεο δεκνζίσλ ζπγθεληξψζεσλ. ην ίδην κήθνο 

θχκαηνο θαη ν Κσλζηαληίλνο απεπζχλεη δηάγγεικα ζηνρεχνληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

ηάμεο θαη ηεο νκνςπρίαο. 

Ζ θαηάζηαζε σζηφζν νδεγείηαη εθηφο ειέγρνπ κε απνηέιεζκα ζηηο 28 

Απγνχζηνπ / 10 επηεκβξίνπ 1922 λα νξθηζηεί λέα θπβέξλεζε κε πξσζππνπξγφ ηνλ 

Νηθφιαν Σξηαληαθπιιάθν. Σν λέν ζρήκα είρε σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηε δηαρείξηζε 

άκεζσλ δεηεκάησλ, φπσο ηε ζηάζε ηνπ ζηξαηνχ κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηε Μηθξά 

Αζία, ηελ πεξίζαιςε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηε δηαηξνθή ησλ 

πνιηηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο.  

Δλησκεηαμχ θαη ελψ έρεη ραζεί ε Μηθξά Αζία κεηά απφ ηε καθξαίσλε 

παξνπζία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, ην δήηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο δελ έρεη 

επηιπζεί. Ζ Άγθπξα εγείξνληαο δηεθδηθήζεηο, κεηαμχ άιισλ θαη σο πξνο ηελ 

νπδέηεξε δψλε ησλ ηελψλ, απεηιεί ηε βξεηαληθή απηνθξαηνξία κε έλνπιε ζχξξαμε 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεο παξαρσξνχληαλ ε Αλαηνιηθή Θξάθε. Ο Σζψξηζηι αληηδξά 

δπλακηθά ζε απηέο ηηο απεηιέο φκσο ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία δηαθσλνχλ εληφλσο, 

πείζνληαο ηειηθά θαη ηελ Αγγιία γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ ελ ιφγσ εδαθψλ. Ζ 
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ειιεληθή θπβέξλεζε, αθνινπζψληαο ηηο απνθάζεηο ησλ ζπκκάρσλ, ρσξίο λα εθθέξεη 

νπζηαζηηθά άπνςε, απνδέρεηαη ηελ παξάδνζε
1
.  

Ωζηφζν αληίζεηνη κε απηή ηε ζηάζε βξίζθνληαη πνιηηηθνί αιιά θαη 

ζηξαηησηηθνί θχθινη ζηελ Διιάδα. ε απηήλ ηε ζπλάθεηα νη αμησκαηηθνί ηεο 

Διιεληθήο Αεξνπνξίαο, κεηά ηελ πξνζθνξά ηνπο θαηά ηελ ππνρψξεζε ησλ 

ειιεληθψλ δπλάκεσλ απφ ηα πεδία ησλ καρψλ κεηαθέξνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θίλεζε ησλ ερζξηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ππνζηεξίδνληαο ηηο ηειεπηαίεο 

επηρεηξήζεηο, δηαηάζζνληαη λα κεηαζηαζκεχζνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο. 

Έηζη ε Γ΄ Μνίξα, έρνληαο κεηαθεξζεί ζηηο 27 Απγνχζηνπ απφ ηελ Πξνχζα 

ζηνλ Πάλνξκν, ζε εθηέιεζε δηαηαγήο κεηαζηαζκεχεη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζηηο 3 

επηεκβξίνπ. Σελ ίδηα πνξεία αθνινπζεί θαη ε Γ΄ Μνίξα, ε νπνία κεηά ηε δηάζπαζε 

ηνπ κεηψπνπ ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ κεηαζηάζκεπζε ζην Δζθί ερίξ θαη ελ ζπλερεία 

ζηελ Πξνχζα αθνινπζψληαο ηε Γ΄ Μνίξα.  

Αληίζηνηρα ην ζχλνιν ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο καδί κε ηελ Α΄ Μνίξα 

απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε κεηαθέξεηαη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, φπνπ θαη 

αλαζπγθξνηείηαη ππφ ηνλ ηαγκαηάξρε Υαηδεδαθεηξίνπ. Κχξην έξγν ηεο ζα ήηαλ ε 

θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαξηίζηεθαλ ζρέδηα απφ ηε 

ηξαηηά ηνπ Έβξνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε Αεξνπνξία ζα ππνζηήξηδε ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηξαηνχ απφ ην αεξνδξφκην ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Ο ζρεδηαζκφο 

απηφο φκσο δελ ζα πινπνηεζεί πνηέ θαη ηα αεξνζθάθε επηζηξέθνπλ ζηε 

κεηξνπνιηηηθή Διιάδα, κεηά ηνλ πνιπεηή αγψλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μηθξάο 

Αζίαο
2
. 

Πέξαλ φκσο απφ ηηο νπνίεο θηλήζεηο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν Έιιελεο 

αμησκαηηθνί αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζε πνιηηηθφ. ηηο 13 / 26 επηεκβξίνπ 

ζηξαηησηηθφ αεξνπιάλν ξίρλεη ζηελ πξσηεχνπζα πξνθεξχμεηο, ηηο νπνίεο ππνγξάθεη 

ν πληαγκαηάξρεο Γνλαηάο. Με απηέο νη Έιιελεο αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ 

Ναπηηθνχ αληηδξνχλ ζην θαζεζηψο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θεξχζζνληαο επαλάζηαζε 

απφ ηε Υίν θαη ηε Μπηηιήλε, φπνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ην 

κέησπν. ηηο πξνθεξχμεηο απηέο ππήξραλ ηέζζεξα αηηήκαηα: α) ε παξαίηεζή ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, β) ε άκεζε δηάιπζε ηεο εζλνζπλέιεπζεο, γ) ν ζρεκαηηζκφο 

                                                           
1
 Η. Γηαλλφπνπινο, «Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1922, ε Γίθε ησλ Δμ θαη ε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο», ζηελ: 

Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο,  η. 15 (1975), ζ. 248-250. 
2
 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο, Αζήλα 1998, η. 2, ζ. 246. 



14 

θπβέξλεζεο, ε νπνία ζα πξέζβεπε ηηο αξρέο ηεο Αληάλη θαη δ) ε άκεζε ελίζρπζε ηνπ 

ζξαθηθνχ κεηψπνπ. 

Με ζχλζεκα «ΔΛΛΑ - ΩΣΖΡΗΑ» νη επαλαζηάηεο νξγαλψλνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο κε ην φλνκα «Απνβαηηθψλ ψκα θαηαιήςεσο Αζελψλ». ην 

επίθεληξν απηψλ ησλ θηλήζεσλ βξίζθεηαη ν θηινβεληδειηθφο ζπληαγκαηάξρεο 

Νηθφιανο Πιαζηήξαο, ν νπνίνο έρεη δηαθξηζεί θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία θαη 

θπξίσο θαηά ηελ απνρψξεζε, φπνπ καδί κε ηνλ ζπληαγκαηάξρε Γνλαηά βνεζνχλ ηα 

κέγηζηα κε ηα ηκήκαηά ηνπο ηηο ειιεληθέο δπλάκεηο. Παξάιιεια ζηελ Αζήλα ν 

απφζηξαηνο ππνζηξάηεγνο Θεφδσξνο Πάγθαινο πξνβαίλεη ζε εθηεηακέλεο 

ζπιιήςεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνπο κεηαλνεκβξηαλνχο θπβεξλήηεο. Οη 

ζπιιεθζέληεο απηνί ζα παξαπεκθζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε δίθε, ηε γλσζηή θαη σο 

«Γίθε ησλ Δμ», γεγνλφο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηνλ επίινγν ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο. 

Με ηελ άθημε ησλ επαλαζηαηηθψλ δπλάκεσλ ζην Λαχξην ζπγθξνηείηαη 

δσδεθακειήο επηηξνπή. Ο Κσλζηαληίλνο πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζεη ην θίλεκα 

θεξχζζεη αξρηθά ζηξαηησηηθφ λφκν. Καζψο φκσο δηαθαίλνληαλ ε απνηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, ζηηο 14 / 27 επηεκβξίνπ πξνβαίλεη ζηελ παξαίηεζε απφ ηνλ ζξφλν. Σν 

θίλεκα πιένλ είρε επηθξαηήζεη. Σν αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ αξρψλ ζηελ ηξαγηθή θαηάιεμε ηνπ πνιέκνπ γίλεηαη δεθηφ κε 

αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα απφ ηνπο πνιίηεο ησλ Αζελψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ 

ηηο εμειίμεηο ζπγθινληζκέλνη ππφ ην βάξνο ηεο θαηαζηξνθήο.  

Κχξηα αξρή ηνπ θηλήκαηνο ππήξμε ε αληίδξαζε ζηελ απνκάθξπλζε ηεο 

Διιάδαο απφ ηε ζπκκαρία, θπξίσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηνλ 

ζξφλν. Μία πξνζέγγηζε ε νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ηφζν ζηνλ Δζληθφ Γηραζκφ φζν θαη 

ζηελ πξνζθφιιεζε ησλ παξαηάμεσλ ζηε κία ή ηελ άιιε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ απφ 

δεκηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Γξήγνξα φκσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηνπο 

θηλεκαηίεο φηη ην ηξίην θαη ην ηέηαξην αίηεκα ηεο επαλαζηαηηθήο δηαθήξπμεο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ ακθφηεξα. 

Οη Πιαζηήξαο θαη Γνλαηάο ζε θνηλή ζπλάληεζε κε ηνπο πξεζβεπηέο ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο πιεξνθνξνχληαη ηελ νξηζηηθή απφθαζε ησλ Γπλάκεσλ λα 

παξαρσξεζεί ε Αλαηνιηθή Θξάθε ζηελ Σνπξθία. Αθφκε θαη ν ίδηνο ν Βεληδέινο 

ζεσξεί πσο ε απψιεηα ησλ ελ ιφγσ εδαθψλ απνηειεί αλεπαλφξζσηε θαηαζηξνθή, 
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αιιά δειψλεη φηη ν ίδηνο δελ ζα αληηπξνζσπεχζεη ηε ρψξα ζε πεξίπησζε πνπ ε 

θπβέξλεζε απνθαζίζεη ηελ πξνάζπηζε ηεο Θξάθεο. Σειηθά κεηά απφ αιιεπάιιειεο 

αιιαγέο απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ σο πξνο ηνλ ρξφλν θαη 

ηνλ ηξφπν απνρσξήζεηο ησλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ πεξηνρή, ζηηο 12 / 25 

Ννεκβξίνπ 1922 νη Έιιελεο παξαδίδνπλ ηε δηνίθεζε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο
3
. 

 

1.1.2. Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο 

Σν νξηζηηθφ ηέινο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο ππνγξάθηεθε ζηε 

Λσδάλλε ηεο Διβεηίαο ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923 κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ αθελφο θαη ηεο 

Σνπξθίαο αθεηέξνπ. Οη αληηπξνζσπείεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο, 

Ηαπσλίαο, Διιάδαο, Ρνπκαλίαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ησλ έξβσλ, Κξναηψλ θαη 

ινβέλσλ ήξζαλ ζε ζπκθσλία κεηά απφ δηεξγαζίεο 7,5 κελψλ κε ηελ αληίζηνηρε 

ηνπξθηθή
4
. 

Ζ ελ ιφγσ ζπλζήθε νξίδεη ηα ζχλνξα αλάκεζα ζηελ Σνπξθία θαη ηελ 

Διιάδα, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη έζεζε ζε 

δηαθαλνληζκφ ηα πξνβιήκαηα πνπ επέθεξε ε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Ζ δηαδηθαζία ραξαθηεξίζηεθε απφ ην νμχκσξν γεγνλφο ηνπ φηη ε Σνπξθία, 

εηηεκέλε κέρξη πξφηηλνο, ζπκπεξηθέξεηαη πιένλ σο ν ηζρπξφο παξάγνληαο ηεο 

πεξηνρήο φρη κφλν έλαληη ηεο Διιάδαο αιιά θαη έλαληη ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ. Ζ 

ζθιεξή δηαπξαγκαηεπηηθή ηαθηηθή πνπ θξάηεζε ν αξρεγφο ηεο ηνπξθηθήο 

αληηπξνζσπείαο ζηξαηεγφο Ηζκέη παζάο έθεξε πνιιέο θνξέο ηελ φιε δηαδηθαζία ζε 

αδηέμνδν. 

Ωζηφζν παξάγνληεο φπσο ε αδηακθηζβήηεηε ειιεληθή ηζηνξηθή θαη 

δεκνγξαθηθή παξνπζία ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ, αιιά θαη νη κεηαθηλήζεηο 

πιεζπζκψλ ζηε βαιθαληθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ έθβαζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Οη φπνηεο επηθιήζεηο γεσγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ εληζρπκέλε πιένλ 

ζέζε ηεο Σνπξθίαο θαη νη πξνθάζεηο γηα χπαξμε απεηιήο, ιφγσ ζηξαηησηηθήο 

παξνπζίαο ζην Αλαηνιηθφ Αηγαίν, θαηέπεζαλ ζην θελφ. 

                                                           
3
 Η. Γηαλλφπνπινο, ό. π., ζ. 251-255. 

4
 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεωο (ζην εμήο βι. ΔηΚ), ηρ. Α΄, αξ. θ. 238, 25.8.1923, «Πεξί Κπξψζεσο ηεο ελ 

Λσδάλε ζπλνκνινγεζείζεο πλζήθεο Πεξί Δηξήλεο». 
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Ζ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε έλα απφ ηα πιένλ νκνηνγελή εζλνινγηθά θξάηε 

ηεο Δπξψπεο είρε βαξχ ηίκεκα. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ απφ ηηο 

αξρέγνλεο εζηίεο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ ζηα ζηελά φξηα ηεο 

κεηξνπνιηηηθήο Διιάδνο δεκηνχξγεζε ζσξεία πξνβιεκάησλ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ 

θαη θπξίσο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Ωζηφζν κέζα απφ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ 

δεκηνπξγήζεθε κία λέα δπλακηθή ζηελ αλαδεηνχζα λέεο πξννπηηθέο ειιεληθή 

θνηλσλία. Σα θχκαηα ησλ πξνζθχγσλ ζα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζα πξνζδψζνπλ ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζπλζήθεο
5
. 

Καη απηή θαζεαπηή φκσο ε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο είρε 

λα αληηκεησπίζεη πέξαλ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ θαηξνζθνπηζκφ ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα ζπκθέξνληα ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο ζηελ 

πεξηνρή, αιιά θαη νη βιέςεηο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ πξνζέζεηαλ επηπιένλ θφξην 

ζηελ ήδε αιαδνληθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ελεξγψληαο κε ηε 

δηπισκαηηθή δεηλφηεηα πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε, δελ έραηξε ηεο ίδηαο αλαγλσξηζηκφηεηαο 

θαη ζην εζσηεξηθφ. Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε ηνλ ακθηζβεηνχζε ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη 

ην κέγεζνο ησλ δπζθνιηψλ ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε ε παξάηαζε ησλ ζπλνκηιηψλ κπνξνχζε λα επηθέξεη 

νδπλεξά απνηειέζκαηα γηα ηνλ ειιεληζκφ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ν Έιιελαο πνιηηηθφο 

εηζεγείηαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηνχ ηεο Θξάθεο, ελψ παξάιιεια ελεκεξψλεηαη γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο επηρεηξήζεσλ κέρξη ηελ πεξηνρή ηεο Σζαηάιηδαο, πξνζπαζψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα εληζρχζεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δπλαηφηεηα. Κηλνχκελνο ζην 

ίδην πιαίζην έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηνπγθνζιαβία γηα ην ελδερφκελν 

βνπιγαξηθήο εκπινθήο ζε επηθείκελε αλάιεςε επηρεηξήζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Θξάθε. πκπαξαζηάηεο ζε απηή ηελ ηαθηηθή θαη νη εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο Νηθφιανο 

Πιαζηήξαο θαη Θεφδσξνο Πάγθαινο ζεσξνχλ φηη ελδερφκελε πξνέιαζε ζα 

εμαλαγθάζεη ηελ Σνπξθία ζην λα ηεξήζεη κεηξηνπαζέζηεξε ζηάζε. 

Πξάγκαηη ε ηξαηηά Έβξνπ, έρνληαο αλαζπγθξνηεζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ήηαλ θαζφια έηνηκε λα ππνζηεξίμεη ην εγρείξεκα. Έλα εγρείξεκα γηα ην 

νπνίν ν Βεληδέινο γλψξηδε φηη ζα έβξηζθε αληηκέησπνπο φρη κφλν ηνλ θχξην φγθν ηνπ 

ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ αιιά θαη ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ πεξηνρή. 

                                                           
5
 Κ. βνιφπνπινο, «Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο – Γεληθέο Παξαηεξήζεηο», ζην: Λωδάλλε 1923, 

Γηαρξνληθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Δθηηκήζεηο, Αζήλα 2017, ζ. 28-35. 
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Ωζηφζν πξνρσξά ζε δηπισκαηηθφ ειηγκφ καδί κε ηνλ παιηφ ηνπ ζπλεξγάηε θαη λπλ 

Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ Απφζηνιν Αιεμαλδξή, ν νπνίνο είρε κεηαβεί θαη απηφο ζηε 

Λσδάλλε σο απεζηαικέλνο ησλ Αζελψλ, επηθνηλσλψληαο κε ηελ θπβέξλεζε θαη 

εηζεγνχκελνο ηελ θαηαγγειία ηεο αλαθσρήο θαη ηελ έλαξμε επηρεηξήζεσλ ζηε 

Θξάθε. 

Σν ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο αιιάδεη 

ξαγδαία ζπλαηλψληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο, κία αιιαγή ε νπνία 

νδήγεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο ηειηθήο ζπλζήθεο. εκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα έπαημε 

ην δίθηπν θαηαζθνπείαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, θαζψο ε Λσδάλλε είρε κεηαηξαπεί 

ζην επίθεληξν ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ην πξψην κηζφ ηνπ 1923. Ο Βεληδέινο, 

φπσο απνδεηθλχεηαη, γλψξηδε πνιχ θαιά φηη ε δηπισκαηία έρεη πνιιέο εθθάλζεηο θαη 

είρε ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν
6
. 

 

 

1.2. ηξαηησηηθή Αεξνπνξία 

1.2.1. Ζ ζύζηαζε ηεο «Αεξνπνξηθήο Άκπλαο» 

Ζ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή πεξίνδνο δεκηνχξγεζε αλάγθεο 

αλαζπγθξφηεζεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην εληάρζεθαλ θαη 

νη πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη εμνπιηζκνχ ηεο Αεξνπνξίαο. Σν πιν ήηαλ ήδε 

δηαρσξηζκέλν ζε δχν θιάδνπο, απηφλ ηεο ηξαηησηηθήο θαη απηφλ ηεο Ναπηηθήο 

Αεξνπνξίαο. Καη ελψ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο 

αλάζρεζαλ ηελ αξρηθή δπλακηθή, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο επηηπρεκέλεο 

απνζηνιέο ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν, νη Έιιελεο αεξνπφξνη δηέπξεςαλ ζηνπο 

αηζέξεο θαη θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Ζ γξήγνξε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο πνιέκνπ ζηα αεξνδξφκηα ηεο Θάζνπ 

θαη ηεο Λήκλνπ θαη ε απνδνρή απφ ηνπο ηπηακέλνπο ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ηνπο 

θαηέζηεζαλ γξήγνξα αμηφκαρνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε δχζθνιεο απνζηνιέο, φπσο 

απηέο ηεο ππνζηήξημεο ησλ ζηξαηεγηθψλ βνκβαξδηζκψλ ηεο ηνπξθηθήο πξσηεχνπζαο, 

ηνπο ζπλέηαμαλ κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ αεξνπφξσλ ζην κέησπν ηνπ Αηγαίνπ. Γηα 

                                                           
6
 Γ. Γεσξγήο, «Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο», 

ζην: Λωδάλλε 1923, Γηαρξνληθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Δθηηκήζεηο, Αζήλα 2017, ζ. 24-26. 
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απηή ηνπο ηε δξάζε κάιηζηα πξνηάζεθαλ θαη παξαζεκνθνξήζεθαλ Έιιελεο 

αμησκαηηθνί απφ ηελ αγγιηθή αεξνπνξηθή δηνίθεζε
7
. 

Παξνχζα ζηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα, ε Διιεληθή Αεξνπνξία ζπκκεηείρε 

ελεξγά θαη ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. Δθεί, απνηειψληαο ηα κάηηα θαη ην καθξχ 

ρέξη ησλ Διιήλσλ δηνηθεηψλ, βνήζεζε ηα κέγηζηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνζηνιψλ. Σν ίδην ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ηεο θαηά ηελ απνρψξεζε, 

βνεζψληαο ζηελ αζθαιή νπηζζνρψξεζε θαη ζψδνληαο κεγάιν κέξνο ησλ δπλάκεσλ 

κε ηηο έγθαηξεο επεκβάζεηο ηνπο. 

Μεηά απφ απηήλ ηελ ηαξαρψδε πεξίνδν ε ελίζρπζε ηεο Αεξνπνξίαο πήξε 

πιένλ πην νξγαλσκέλε κνξθή. ηαζκφο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ππήξμε ε 

ζχζηαζε ηεο «Αεξνπνξηθήο Άκπλαο», ελφο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, 

πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε θαη αλαζπγθξφηεζε ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο. 

χκθσλα κε ην ζρεηηθφ ΦΔΚ αλαηίζεηαη ζηελ «Αεξνπνξηθή Άκπλα» ε θαζνιηθή 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ θηεκάησλ, ηα νπνία κέρξη πξφηηλνο ππάγνληαλ 

ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη θπξίσο ε απφιπηε θπξηφηεηα ησλ εζληθψλ θηεκάησλ γηα 

ηα νπνία απνθηνχληαλ ηα πιήξε δηθαηψκαηα δηαζέζεσο. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηελ 

θπξηφηεηα ησλ θηεκάησλ πνπ απαιινηξηψζεθαλ ππέξ ησλ Οηθνδνκηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δεκνηηθψλ θαη κνλαζηεξηαθψλ 

εθηάζεσλ, εθηφο ησλ απαιινηξησζέλησλ πξνο ελίζρπζε ησλ πξνζθχγσλ. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ απνηεινχληαλ απφ 40 

άηνκα, ηα νπνία είραλ ηξηεηή ζεηεία, ελψ ε θαζνιηθή δηεμαγσγή ηεο ππεξεζίαο 

αλαηέζεθε ζε επηακειή εθηειεζηηθή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ πξφεδξν, ηνλ 

αληηπξφεδξν, ηνλ γεληθφ γξακκαηέα θαη ηέζζεξα ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Οη 

πφξνη πξνο ελίζρπζε πξνέξρνληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην αληίηηκν ηεο πεξηνπζίαο, 

πνπ πεξηήιζε ζηνλ νξγαληζκφ απφ εξάλνπο, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, θιεξνλνκηέο, 

θαζψο επίζεο θαη απφ θάζε άιιν έζνδν ην νπνίν ζα πξνβιέπνληαλ κε κεηαγελέζηεξν 

λφκν
8
. 

Ζ πξσηνβνπιία απηή έηπρε κεγάιεο αλαγλψξηζεο απφ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ηεο νπνίαο ε αληαπφθξηζε ήηαλ άκεζε θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζεκαληηθά 

πνζά. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο ήηαλ φηη κε πξφζζεηα λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα, ηα 

νπνία εθδφζεθαλ ζην εγγχο κέιινλ, εληζρχζεθε πεξαηηέξσ ε θηεκαηηθή πεξηνπζία 

                                                           
7
 Π. Παιαβνχδεο, Θάζνο, ην άγλωζην αεξνδξόκην, Καβάια 2016, ζ. 199-204. 

8
 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 228, 31.8.1925, «Πεξί πζηάζεσο Αεξνπνξηθήο Ακχλεο».  
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ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ πξνζηαηεχηεθε ε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ δεκνζίνπ, φπνπ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαηαπαηεηέο θαξπψλνληαλ ηα έζνδα ηεο. Ο πξψηνο εηήζηνο 

πξνυπνινγηζκφο παξνπζίαζε έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 310 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. Απφ 

απηά ην πνζφ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ δηαηέζεθε ππέξ ηεο Αεξνπνξίαο θαη ε θαηαλνκή 

ήηαλ 70% ππέξ ηεο ηξαηησηηθήο θαη 30% ππέξ ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο.
9
 

Υαξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα είλαη θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα 

ηνλ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δεηά αλαθνξά σο πξνο ηελ θηεκαηηθή πεξηνπζία, ην είδνο 

ηεο θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηήλ, φπσο απνζεζαπξίδεηαη ζην 

ζρεηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ
10

. 

 

1.2.2. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αεξνπόξσλ ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο 

Παξάιιεια πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλνληαη θαη γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο. Έηζη απφ ην 1925 απνηέιεζε μερσξηζηφ πιν ηνπ 

ηξαηνχ Ξεξάο θαη δεκηνπξγήζεθε ε Δπηζεψξεζε ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο ζην 

Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ, αληίζηνηρε ησλ άιισλ Δπηζεσξήζεσλ. Πξνο ελίζρπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ λένπ πινπ πξνβιέπνληαλ κεηάηαμε θαησηέξσλ αμησκαηηθψλ 

άιισλ εηδηθνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο είηε σο κφληκνη είηε σο 

επηθνπξηθνί παξαηεξεηέο. Καηά κέζν φξν ν αξηζκφο ησλ αμησκαηηθψλ απηψλ ήηαλ 

δέθα κε δψδεθα ηνλ ρξφλν, ελψ ε πξνέιεπζή ηνπο ήηαλ απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ ε ζέζε ηνπο ήηαλ απηή ηνπ θπβεξλήηε, παξφιν πνπ 

δελ ρεηξίδνληαλ ην αεξνζθάθνο, αθνχ ππήξρε ε αληίιεςε φηη ν ηίηινο απηφο αλήθε 

ζηνλ παξαηεξεηή. 

Με ην ίδην δηάηαγκα θαινχληαλ νπιίηεο ηνπ ηξαηνχ αιιά θαη ηδηψηεο λα 

θαηαηαγνχλ ζηελ Αεξνπνξία κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη ηελ απφθηεζε 

πηπρίνπ ρεηξηζηή ή αιιηψο νδεγνχ, βνκβαξδηζηή - πνιπβνιεηή ή θσηνγξάθνπ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ελφο έηνπο θαη ιάκβαλε ρψξα ζηε ηξαηησηηθή ρνιή 

Αεξνπινΐαο έδεο ζηε Θεζζαινλίθε. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο νη απφθνηηνη έπαηξλαλ 

ηνλ βαζκφ ηνπ ινρία, ελψ είραλ ηελ ππνρξέσζε παξακνλήο ζην ψκα γηα έλαλ ρξφλν, 

                                                           
9
 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, ό. π., η. 2, ζ. 250-251. 

10
 Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ «Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο», Δπηζηνιή ηνπ Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ πξνο ηελ Αεξνπνξηθή Άκπλα κε ηελ νπνία δεηεί αλαθνξά γηα ηελ θηεκαηηθή πεξηνπζία ηνπ 

θξάηνπο, δηαζέζηκν ζην: http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=20203 , (πξφζβαζε ζηηο 

23.2.2020). 

 

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=20203
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έρνληαο ηε δπλαηφηεηα αλαθαηάηαμεο ή κνληκνπνίεζεο. Δπίζεο νη θαηέρνληεο 

απνιπηήξην γπκλαζίνπ κπνξνχζαλ λα νλνκαζηνχλ έθεδξνη αλζππνινραγνί, κεηά ηελ 

επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπο ζε εμεηάζεηο. 

Ωζηφζν ην εκπφδην ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ απνηέιεζε, γηα αθφκε κία 

θνξά, ηξνρνπέδε ζην λέν κεηαπνιεκηθφ μεθίλεκα. Ζ αλεπάξθεηα ηθαλήο πνζφηεηαο 

θαπζίκνπ θαζπζηεξεί κία ρξνληά ηελ έλαξμε ησλ πηήζεσλ ηεο ζεηξάο ησλ αεξνπφξσλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1926. Απηφ φκσο δελ ζα ζηαζεί ηθαλφ λα 

εκπνδίζεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεηξάο ηνπ 1927, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν δειαδή πνπ 

μεθηλνχζε πηήζεηο ε πξνεγνχκελε ζεηξά. Σν απαηηεηηθφ πξφγξακκα ηεο ζρνιήο είρε 

σο απνηέιεζκα νη κηζνί απφ ηνπο εηζαθηένπο ησλ δχν πξψησλ ζεηξψλ λα 

παξαηηεζνχλ. 

Ζ ηξαηησηηθή ρνιή Αεξνπινΐαο, βαζηδφκελε ζηηο αξρέο ησλ αληίζηνηρσλ 

γαιιηθψλ, εθπαίδεπε παξαηεξεηέο θαη νδεγνχο, δειαδή ηνπο ρεηξηζηέο, έρνληαο σο 

ζηφρν λα θαηαξηίζεη ηνπο λένπο αεξνπφξνπο φρη κφλν σο πξνο ηηο αξρέο ηεο πηήζεο 

αιιά αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ην ζεσξεηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπο ππφβαζξν. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πεξηειάκβαλε, πέξα απφ ηα ακηγψο 

αεξνπνξηθά καζήκαηα θαη αληίζηνηρα κεραληθήο, αιιά θαη καζήκαηα γεληθψλ 

γλψζεσλ, ηα νπνία δίδαζθαλ νη εθπαηδεπφκελνη αμησκαηηθνί πξνεξρφκελνη απφ ηε 

ρνιή Δπειπίδσλ. 

Ωο πξνο ηελ πηεηηθή εθπαίδεπζε απηή παξέρνληαλ αξρηθά κε αεξνζθάθε 

Hanriot HD17, ελψ ζην πξνθερσξεκέλν ζηάδην νη καζεηέο πεηνχζαλ κε Breguet 14. 

Ζ εθπαίδεπζε νινθιεξψλνληαλ κε ειηγκνχο εκπηζηνζχλεο, φπσο αθξνβαηηθά θαη 

πεξηδηλήζεηο, κε αεξνζθάθε Morane-Saulnier. Σα επφκελα ρξφληα ηα Hanriot 

απνζχξνληαη δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε αεξνπιάλα ηχπνπ Morane-Saulnier MS.137 

θαη 147, ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην, φπνπ νη καζεηέο εμαζθνχληαλ θπξίσο ζε 

αεξνλαπηηιίεο, νη λεαξνί αεξνπφξνη πεηνχζαλ κε Breguet 19. 

Ζ ρνιή ζπλέρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηα επφκελα έηε, κε κηθξέο 

παξαιιαγέο ζην πξφγξακκα ηεο σο απφξξνηα ηεο δεκηνπξγεζήζαο δηαθνξάο κεηαμχ 

παξαηεξεηψλ θαη ρεηξηζηψλ. Με ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ηεο ζεηξάο ηνπ 1931, ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 1932, ε ρνιή παχεη λα ιεηηνπξγεί σο ην θχξην εθπαηδεπηηθφ θέληξν 

αεξνπφξσλ, δίλνληαο ηε ζθπηάιε ζηε λέα ρνιή Αεξνπνξίαο ζηε Γεθέιεηα Αηηηθήο. 
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πλερίδεη φκσο λα παξέρεη εθπαίδεπζε κε ηελ νλνκαζία «Κέληξν Πνιεκηθήο 

Δθπαηδεχζεσο», αλήθνληαο πιένλ ζην ψκα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο
11

. 

 

 

1.3. Ο γύξνο ηεο Μεζνγείνπ 

Ζ Διιεληθή Αεξνπνξία, δηάγνληαο ηε κεγαιχηεξε απφ ηε δεκηνπξγία ηεο 

πεξίνδν ρσξίο λα εκπιαθεί ζε πνιεκηθή επηρείξεζε, έρεη ζηξαθεί θπξίσο ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ αεξνπφξσλ. ηηο 8 Ηνπλίνπ 1928 ε 

έλαξμε ελφο αεξνπνξηθνχ γεγνλφηνο ζα θέξεη ηελ Διιάδα ζην επίθεληξν ηεο 

παγθφζκηαο αεξνπνξηθήο θνηλφηεηαο θαη φρη κφλν. Ο ζπληαγκαηάξρεο Υξήζηνο 

Αδακίδεο σο παξαηεξεηήο, έρνληαο ηνλ ππνινραγφ Δπάγγειν Παπαδάθν σο ρεηξηζηή 

ελφο Breguet Bre 19, δίλεη ηελ εληνιή απνγείσζεο ηνπ αεξνζθάθνπο ηνπ απφ ην 

Σαηφη κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ γχξνπ ηεο Μεζνγείνπ. 

Σν εγρείξεκα ζα εθηεινχληαλ απφ εηδηθά δηακνξθσκέλν αεξνζθάθνο, ζην 

νπνίν είραλ πξνζηεζεί δεμακελέο θαπζίκνπ ψζηε λα έρεη ηθαλή απηνλνκία γηα λα 

πεηάμεη απφ ηελ Διιάδα ζηελ Μηθξά Αζία, απφ εθεί ζηελ Αθξηθή, ηελ θεληξηθή 

Δπξψπε θαη κέζσ ησλ Βαιθαλίσλ λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα, έρνληαο δηαλχζεη 

12.000 ρηιηφκεηξα. Πξψηε ζηάζε ησλ ηνικεξψλ αεξνπφξσλ ε Σνπξθία, φπνπ 

πεηψληαο πάλσ απφ ηα Άδαλα πξνζγεηψλνληαη ζην Υαιέπη. Σελ επφκελε εκέξα 

απνγεηψλνληαη κε πξννξηζκφ ηελ Αιεμάλδξεηα πεηψληαο πάλσ απφ ηε Βεξπηφ, ηα 

ζηελά ηνπ νπέδ θαη ην Γέιηα ηνπ Νείινπ
12

. 

Δθεί ε ειιεληθή θνηλφηεηα ηνπο ππνδέρεηαη κε πιήζνο εθδειψζεσλ, 

αλαγλσξίδνληαο έηζη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο θαη δηαηζζαλφκελε εζληθή 

ππεξεθάλεηα. Μάιηζηα ζε επίζεκε ηειεηή δίλεηαη ζην αεξνζθάθνο ην φλνκα 

«Διιάο», ελψ ζην πιήξσκα παξαηίζεηαη επίζεκν γεχκα. Μεηά απφ αλάπαπια ηξηψλ 

εκεξψλ ην «Διιάο» αλαρσξεί γηα ην αεξνδξφκην ηεο Ζιηνχπνιεο ζην Κάηξν. Ζ 

ειιεληθή παξνηθία Καΐξνπ επηθπιάζζεη αληίζηνηρε ππνδνρή, ελψ ην πιήξσκα γίλεηαη 

                                                           
11

 Μνπζείν Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Η πνξεία πξνο ηελ εληαία Πνιεκηθή Αεξνπνξία, 

Παξαγωγή Ιπηακέλνπ Πξνζωπηθνύ, 1912 – 1946, Τπεξεζία Αεξνπνξηθψλ Δθδφζεσλ, Αζήλα 2010, ζ. 

73-78. 
12

 Θ. Υξήζηνπ, Πξνζεγγίζεηο ζηε Νεόηεξε Διιεληθή Ιζηνξία Από ην Ρήγα Βειεζηηλιή  1 5 -1 9 ) έωο 

ηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζην Β   Παγθόζκην Πόιεκν  1940-1941), Πνιεκηθφ Μνπζείν, Αζήλα 2001, ζ. 

179-181. 
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δεθηφ απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Αηγχπηνπ Φνπάλη, αιιά θαη απφ ηνλ δηνηθεηή ησλ 

αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ηεο RAF ζηελ Αίγππην. 

ηηο 15 Ηνπλίνπ απνγεηψλνληαη απφ ην Κάηξν κε πξννξηζκφ ηελ Σξίπνιε. 

Ωζηφζν άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπο αλαγθάδνπλ λα πξνζγεησζνχλ ζηε Βεγγάδε, 

φπνπ θαη ηνπο ππνδέρνληαη νη αεξνπφξνη ηεο εθεί ηηαιηθήο Μνίξαο. Σελ επνκέλε 

αλαρσξνχλ γηα ηελ Σξίπνιε, φπνπ θαη ζπλαληνχλ Έιιελεο ζθνπγγαξάδεο. Με 

ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ην Αιγέξη θαη ηελ Καδακπιάλθα ζηηο 21 Ηνπλίνπ 

απνγεηψλνληαη γηα ην Παξίζη. 

Σν «Διιάο» πξνζγεηψλεηαη ζην αεξνδξφκην ηνπ Bourget θαη μεζεθψλεη ην 

παξεπξηζθφκελν πιήζνο. Μάιηζηα ε θάιπςε ηνπ γεγνλφηνο απφ ηνλ γαιιηθφ ηχπν θαη 

νη εθδειψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ πξνζέδσζαλ ηδηαίηεξε αμία ζην γεγνλφο. Δθείλεο ηηο 

εκέξεο ζα δηεμάγνληαλ ν αεξνπνξηθφο δηαγσληζκφο «Παξίζη - Βνπθνπξέζηη» ρσξίο 

ελδηάκεζε ζηάζε. Καηά ηελ παξάζεζε ηνπ επίζεκνπ γεχκαηνο, εθ κέξνπο ηεο 

γαιιηθήο θπβέξλεζεο, ν λαχαξρνο Φνληέλ πξφηεηλε ζην ειιεληθφ πιήξσκα λα ιάβεη 

κέξνο δηεθδηθψληαο ην βαξχηηκν ηξφπαην, αιιά θαη ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ έπαζιν. 

Οη άιιεο δχν ζπκκεηνρέο ήηαλ δχν Γάιισλ ινραγψλ θαη δχν Ρνπκάλσλ. 

Οη Παπαδάθνο θαη Αδακίδεο, έρνληαο πξψηα ιάβεη ηελ θαηάιιειε έγθξηζε 

απφ ην Τπνπξγείν ηξαηησηηθψλ, απνγεηψλνληαη ζηηο 29 Ηνπλίνπ έρνληαο σο 

πξννξηζκφ ην αεξνδξφκην Banesa ζην Βνπθνπξέζηη. Ζ δηάξθεηα ηεο δχζθνιεο 

πηήζεο έθηαζε ηηο 12 ψξεο θαη 20 ιεπηά, ελψ άλσζελ ησλ Άιπεσλ ζπλάληεζαλ 

θαηαηγίδα. Καηά ηελ πξνζγείσζε ηνπο ζην Βνπθνπξέζηη νη Έιιελεο νκνγελείο, φπσο 

θαη νη Ρνπκάλνη ζηξαηησηηθνί θαη πνιίηεο, ηνπο επηθπιάζζνπλ ζεξκή ππνδνρή. 

Μάιηζηα ελεκεξψλνληαη φηη είλαη θαη νη ληθεηέο ηνπ αεξνπνξηθνχ δηαγσληζκνχ, 

θαζψο νη δχν Γάιινη πξνζγεηψζεθαλ ζηα αεξνδξφκηα ηεο Βνπδαπέζηεο θαη ηνπ 

Βειηγξαδίνπ αληίζηνηρα, ελψ νη Ρνπκάλνη αεξνπφξνη ζθνηψζεθαλ φηαλ ην αεξνπιάλν 

ηνχο πξνζέθξνπζε ζηηο Άιπεηο. 

Σελ 1
ε
 Ηνπιίνπ απνγεηψλνληαη απφ ην Βνπθνπξέζηη θαη κεηά απφ πηήζε δχν 

σξψλ πξνζγεηψλνληαη ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ θαη ηνπο ππνδέρεηαη ν δηνηθεηήο ηνπ 

ψκαηνο ηξαηνχ. Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο αλαρσξνχλ γηα ηελ Αζήλα, ελψ 

άλσζελ ηεο Κσπαΐδαο ζπλαληνχλ ηηκεηηθφ ζκήλνο αεξνζθαθψλ, πνπ έρεη απνγεησζεί 

κε ζθνπφ λα ηνπο ζπλνδέςεη ζην αεξνδξφκην ηνπ Σαηνΐνπ. Δθεί ηνπο ππνδέρεηαη ν 

Τπνπξγφο ηξαηησηηθψλ Μαδαξάθεο, αιιά θαη πιήζνο θφζκνπ. ηνπο δχν 
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αεξνπφξνπο απνλεκήζεθαλ αλακλεζηηθά κεηάιιηα θαη αζεκέλην θχπειιν, 

αλαγλσξίδνληαο έηζη ε πνιηηεία κε ηνλ πην επίζεκν ηξφπν ην αεξνπνξηθφ ηνπο 

θαηφξζσκα
13

. 

 

 

1.4. Ναπηηθή Αεξνπνξία 

Απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ αεξνπιάλνπ σο πνιεκηθή κεραλή θαηά ηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, ε Ναπηηθή Αεξνπνξία έδσζε ην παξψλ, νχζα κάιηζηα απφ 

ηηο πξσηνπφξεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ πξψηε πηήζε ζηνλ θφζκν λαπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ησλ Μνπηνχζε - Μσξατηίλε δεκηνχξγεζε ηηο ζπλζήθεο θαη αλέδεημε ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ λαπηηθνχ θιάδνπ ηεο Αεξνπνξίαο. 

Σηο παξακνλέο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε Ναπηηθή Αεξνπνξία 

βξηζθφηαλ ζε θαιχηεξν επίπεδν απφ απηήλ ηνπ ηξαηνχ θαη κπφξεζε έηζη πην εχθνια 

λα εληαρζεί ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Ζ ρνιή Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο, ε νπνία απφ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1918 είρε σο έδξα ην αεξνδξφκην ηνπ Σαηνΐνπ γηα ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηε βάζε ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα ηελ πξνθερσξεκέλε, δηαθφπηεη 

νπζηαζηηθά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζην Μηθξαζηαηηθφ 

Μέησπν. Καηά ηελ απνρψξεζε ζπκκεηέρεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηξαηησηηθήο 

Αεξνπνξίαο γηα ηελ ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη 

νπζηαζηηθά κεηαζηαζκεχεη καδί ηεο ζηε κεηξνπνιηηηθή Διιάδα. 

Ζ κεηά ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο επνρή βξίζθεη ηε Ναπηηθή Αεξνπνξία κε 

πεπαιαησκέλν αεξνπνξηθφ πιηθφ θαη θαηαπνλεκέλν απφ ηε ζπκκεηνρή ηηο πνιεκηθέο 

απνζηνιέο ζηε Μηθξά Αζία. ηελ ίδηα άζρεκε θαηάζηαζε βξίζθνληαη θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο, ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δελ κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο. Ο κηθξφο αξηζκφο πξνζσπηθνχ απνηεινχληαλ 

απφ απνζπαζκέλνπο αμησκαηηθνχο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη ηδηψηεο, νη νπνίνη 

είραλ εθπαηδεπηεί ζηα αεξνπνξηθά θέληξα ηνπ Μνχδξνπ θαη ηεο Αηγχπηνπ. 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο έηζη θαη ε Ναπηηθή 

έζεζε σο θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηφζν ηνπ έκςπρνπ φζν θαη ηνπ άςπρνπ δπλακηθνχ 

ηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αμησκαηηθνί ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ απνζηέιινληαη ζε 

                                                           
13

 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Τπεξεζία Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Διιεληθή Αεξνπνξία 

1908-1944, Αζήλα 2000, ζ. 68-69. 
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αεξνπνξηθέο ζρνιέο ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία, αιιά θαη ζηηο αγγιηθέο ζρνιέο κε 

έδξα ηελ Αίγππην
14

. 

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο έγηλε εκθαλήο κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ησλ πξψησλ ρεηξηζηψλ απφ ηελ Βξεηαληθή ρνιή Δθπαηδεπηψλ. Με ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηνπο νη πξψηνη αεξνπφξνη, αξρηθά ν ηέθαλνο Φίιηππαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν Εήζεο Λίλνο επσκίζηεθαλ ην έξγν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν 

ζην Σαηφη φζν θαη ζην Φάιεξν. Ζ πηνζέηεζε πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ, πνπ είραλ ήδε 

εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη κηθξέο ηερληθέο παξεκβάζεηο επί ησλ 

αεξνζθαθψλ, φπσο ην ζχζηεκα ελδνζπλελλφεζεο κέζσ θσλαγσγνχ κεηαμχ 

εκπξφζζηαο θαη νπίζζηαο ζέζεο ρεηξηζηνχ, πξνζέδσζαλ έλαλ λέν εθζπγρξνληζηηθφ 

ραξαθηήξα. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1925, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ππαμησκαηηθψλ ρεηξηζηψλ, ε Ναπηηθή Αεξνπνξία απνθαζίδεη ηελ απνζηνιή νκάδαο 

εμ απηψλ ζηε Θεζζαινλίθε κε ζθνπφ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

ηεο ζεηξάο ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο. Δλ ζπλερεία, κε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε 

Ναπηηθή Βάζε Φαιήξνπ, ζπλέρηζαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κε ηα πδξνπιάλα ηνπ 

Ναπηηθνχ.  

Σαπηφρξνλα εζεινληέο αμησκαηηθνί ηνπ Ναπηηθνχ επηιέγεζαλ γηα λα 

ζηειερψζνπλ ην ψκα θαη λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο πνπ ππήξραλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο βαζκνχο. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζε αξθεηέο δπζθνιίεο, 

θαζψο ε αεξνπνξηθή ηδέα δελ είρε θεξδίζεη αθφκε ηε ζέζε πνπ ηεο αλαινγνχζε 

κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ ζηξαηεχκαηνο. Παξ’ φια απηά νη λένη αεξνπφξνη πνπ 

απνδέρζεθαλ ηελ πξφθιεζε απεζηάιεζαλ ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία γηα εθπαίδεπζε 

θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπο αλαβάζκηζαλ ην αεξνπνξηθφ δπλακηθφ κε ηελ πςειή ηνπο 

επαγγεικαηηθή αιιά θαη επηηειηθή θαηάξηηζε. 

Ζ απνζηνιή Διιήλσλ αμησκαηηθψλ ζην εμσηεξηθφ ζπλερίζηεθε θαη ην 1926, 

ελψ ην 1928 άξρηζε ζην Σαηφη ε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηψλ Πηήζεσλ. Ο 

πισηάξρεο Φίιηππαο θαη ν ππνπινίαξρνο Λίλνο νξίζηεθαλ σο νη πξψηνη εθπαηδεπηέο, 

ελψ ζηελ πξψηε εθπαηδεπηηθή ζεηξά απνλεκήζεθαλ πηπρία ζε ηξεηο 

ππαμησκαηηθνχο
15

. 
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 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, ό. π., η. 2, ζ. 259-260. 
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 Μνπζείν Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ό. π., ζ. 61-65. 
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Καη ελψ ε πξφνδνο πνπ είρε ζπληειεζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο Ναπηηθήο 

Αεξνπνξίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ εκθαλήο, φρη κφλν ζην επηρεηξεζηαθφ αιιά θαη 

ζην επηηειηθφ ζθέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη απαηηήζεηο ηεο λέαο δεθαεηίαο έθεξαλ ην 

πιν κπξνζηά ζε λέεο πξνθιήζεηο. Ζ πνιηηεία θαηαλνψληαο ηελ αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4226 ηνπ 1929 «Πεξί Ναπηηθήο 

Αεξνπνξίαο» αλαβαζκίδεη ην ψκα θαζνξίδνληαο φηη νη κφληκνη αεξνπφξνη ζα 

πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ απνθνίηνπο αμησκαηηθνχο ηεο ρνιήο Ναπηηθψλ 

Γνθίκσλ. Δπηπιένλ ην ψκα ζα πεξηειάκβαλε φινπο ηνπο βαζκνχο, απφ απηφλ ηνπ 

ζεκαηνθφξνπ κέρξη θαη ηνπ ππνλαπάξρνπ
16

. 

Σα επφκελα έηε θαη κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο θαη ηελ 

ίδξπζε ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο ζην Σαηφη, νη ζρνιέο παχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη 

αεξνπφξνη ζα εθπαηδεχνληαη απφ έλαλ εληαίν θνξέα θαη ζα αλήθνπλ πιένλ ζε έλα θαη 

κφλν ψκα. Έηζη έλα λέν θεθάιαην αλνίγεη γηα ηελ εληαία πηα Αεξνπνξία, 

μεπεξλψληαο ηα θαθψο θείκελα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, πνπ ηφζν ηαιάληζαλ 

ην ζηξάηεπκα. 

 

 

1.5. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Κξαηηθνύ Δξγνζηαζίνπ Αεξνπιάλσλ 

Παξάιιεια πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη γηα ηελ αλάπηπμε αεξνπνξηθήο 

βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα. Οη πξψηεο απφπεηξεο εληνπίδνληαη ζην 1917 φηαλ ην 

Τπνπξγείν Ναπηηθψλ αηηείηαη ηελ ίδξπζε εξγνζηαζίνπ αεξνζθαθψλ. Μεηά θαη ηελ 

επίζεκε έγθξηζε μεθηλνχλ νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζε πεξηνρή θνληά ζην Παιαηφ 

Φάιεξν, ππφ ηελ επνπηεία Άγγινπ κεραληθνχ. Θεξκφο ππνζηεξηθηήο ηεο ηνικεξήο 

πξσηνβνπιίαο ν αεξνπφξνο Γεκήηξηνο Κακπέξνο, ν νπνίνο ήδε απφ ην 1912 είρε 

κεηαηξέςεη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γάιινπ κεραληθνχ νβψ ην αεξνπιάλν 

«Γαίδαινο» ζε πδξνπιάλν κε ηελ πξνζζήθε πισηήξσλ
17

. 

Ωζηφζν νη εμειίμεηο ζην Μηθξαζηαηηθφ Μέησπν ζα αλαβάιινπλ ηελ 

πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα μεθηλήζεη θαη πάιη ην 1925. Μεηά απφ δηεζλή 

δηαγσληζκφ ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ αλαηίζεηαη ζηελ Αγγιηθή εηαηξεία 
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 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 242, 24.7.1929, «Πεξί Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο». 
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 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο, Αζήλα 1998, η. 1, ζ. 34. 
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Blackburn. Αξρηθά ην εξγνζηάζην νλνκάδεηαη Δξγνζηάζην Αεξνπιάλσλ Φαιήξνπ 

(ΔΑΦ), ελψ ην πξνεξρφκελν απφ ηελ Αγγιία πξνζσπηθφ θαηά ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ άγγηδε ην 15%. ηαδηαθά σζηφζν νη Έιιελεο κεραληθνί ζηειέρσζαλ ην 

εξγνζηάζην ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, θηάλνληαο ην 1927 ηε δχλακε ησλ ηξηαθνζίσλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ζεσξεηηθή δπλαηφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ήηαλ ηέηνηα ψζηε λα 

θαηαζθεπάζεη θάζε αεξνζθάθνο, ην νπνίν ζα θάιππηε ηηο αλάγθεο ηεο Αεξνπνξίαο, 

θαζψο επίζεο θαη ηε ζπληήξεζε φινπ ηνπ ελ ελεξγεία ζηφινπ. Ζκεξνκελία νξφζεκν 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ ππήξμε ε έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ πξψηνπ 

ειιεληθνχ αεξνπιάλνπ αγγιηθήο ζρεδίαζεο, ηχπνπ «Velos», ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 1925. Σν 

πξσηφηππν εθηέιεζε ηε δνθηκαζηηθή ηνπ πηήζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1926, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα μεθίλεζε ε παξαγσγή ηνπ ζε γξακκή ηχπνπ ζεηξάο. Δπξφθεηην γηα έλα 

αεξνζθάθνο, ην νπνίν ήηαλε εμ νινθιήξνπ ειιεληθήο θαηαζθεπήο, κε κφλε εμαίξεζε 

ηνλ θηλεηήξα ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ εηζαγσγήο. Σν «Velos» πξννξίδνληαλ γηα ρξήζε απφ 

ην Διιεληθφ Ναπηηθφ θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν έθεξε πισηήξεο, ελψ ε Διιάδα 

παξέιαβε ζπλνιηθά 16 κνλάδεο. 

Σν αηζηφδνμν απηφ μεθίλεκα δεκηνχξγεζε ηέηνηεο πξνζδνθίεο, ψζηε πέξα 

απφ ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε αεξνζθαθψλ ππήξρε θαη ε πξννπηηθή γηα ηελ 

θαηαζθεπή απηνθηλήησλ. Ζ αξρηθψο δπλακηθή πνξεία ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα 

ρξφληα κε ηελ επφκελε εκεξνκελία ζηαζκφ ηελ 11
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1927, φπνπ ην 

πξψην ακηγψο ειιεληθφ αεξνπιάλν ζα θάλεη ηελ παξζεληθή ηνπ πηήζε ζηνπο 

ειιεληθνχο νπξαλνχο.  

H «Υειηδψλ» απνηέιεζε έλα κνλαδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ επνρή ηνπ, αθνχ 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ αεξνζθάθνπο κέρξη θαη ηελ πξψηε ηνπ πηήζε 

κεζνιάβεζε ρξνληθφ δηάζηεκα κφιηο 8 εβδνκάδσλ. Σν δηζέζην δηπιάλν ήηαλ 

πνιιαπιψλ ξφισλ, φπσο απηνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη αεξνζθάθνπο 

παξαηήξεζεο θαη ππήξρε ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζγείσζεο ζε 

ζχζηεκα πισηήξσλ θαηάιιειν γηα απνπξνζζαιαζζψζεηο. Σν θηιφδνμν απηφ 

πξφγξακκα φκσο δελ ζπλερίζηεθε θαη ε παξαγσγή πεξηνξίζηεθε ζην πξσηφηππν. 

Σν 1928 ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ Διιήλσλ ζην εξγνζηάζην αγγίδεη 

πιένλ ην 100%. ηα πξψηα ρξφληα ηεο λέαο δεθαεηίαο κεγάινο αξηζκφο μέλσλ 

αεξνζθαθψλ ζπλαξκνινγείηαη ζηελ Διιάδα, απφ κέξε πνπ είηε εηζάγνληαη είηε 



27 

θαηαζθεπάδνληαη εμ νινθιήξνπ ζην εξγνζηάζην. Μαρεηηθά ηχπνπ Atlas ηεο εηαηξείαο 

Armstrong Whitworth αιιά θαη εθπαηδεπηηθά, φπσο ην Avro 504, έπεηηα απφ ηελ 

παξαρψξεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, εμέξρνληαη εηνηκνπφιεκα απφ ηε γξακκή 

παξαγσγήο. Καηά ηηο παξακνλέο ηεο ειιελντηαιηθήο ζχξξαμεο παξάγνληαη απφ ην 

ΚΔΑ εθπαηδεπηηθά αεξνζθάθε ηχπνπ Avro 621 Tutor θαη Avro 626, ηα νπνία είλαη 

θαη ηα κνλαδηθά ηπηάκελα κέζα πνπ ζπλαξκνινγήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη έδξαζαλ 

θαηά ηνλ πφιεκν. 

Σν 1937 ην δπλακηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ αγγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρηιίσλ 

εξγαδνκέλσλ ελψ ηελ πιήξε θπξηφηεηα θαηείρε ην επίζεκν ειιεληθφ θξάηνο. Ζ 

παξαγσγή πεξηειάκβαλε, εθηφο απφ κέξε θαη αληαιιαθηηθά αεξνζθαθψλ, βφκβεο θαη 

άιια ππξνκαρηθά. Ωζηφζν ε αγγιηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξεία δελ επέηξεπε ηνλ 

νπζηαζηηθφ έιεγρν απφ πιεπξάο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη αληηξξήζεηο απηέο 

εγείξνληαλ απφ ην γεγνλφο ηεο ζπλαξκνιφγεζεο γεξκαληθψλ αεξνζθαθψλ ζηελ 

εηαηξεία ΠΤΡΚΑΛ, γλσζηή θαη σο Καιπθνπνηείν Μπνδνζάθε, κε ηειηθνχο 

απνδέθηεο ηνπο επαλαζηάηεο ηνπ Φξάλθν. Έηζη ελψ φιε ε Δπξψπε πξνεηνηκάδνληαλ 

γηα ηνλ επεξρφκελν πφιεκν θαη νη απαηηήζεηο ζε πνιεκηθφ πιηθφ ήηαλ απμεκέλεο, νη 

Άγγινη δελ δηαθηλδχλεπαλ ην πέξαζκα αθφκε κίαο ειιεληθήο εηαηξείαο ζε γεξκαληθά 

ρέξηα
18

. 
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Β΄ Κεθάιαην 

Ζ γέλλεζε ηεο εληαίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

2.1. Ζ ζπλύπαξμε δύν Αεξνπνξηώλ θαη άιιεο δπζθνιίεο 

Απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ αεξνπιάλνπ ζηελ Διιάδα, αξρηθά σο ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θαη ζηε ζπλέρεηα σο πξσηφγλσξν φπιν ζηε θαξέηξα ησλ ειιεληθψλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ, ε απνδνρή ηνπ έραηξε ηεο αλαγλψξηζεο αιιά ππήξμε θαη 

αληηθείκελν έληνλεο ακθηζβήηεζεο, εηδηθά απφ κεξίδα ησλ ζηξαηησηηθψλ θχθισλ. 

Ήδε απφ ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο δηαθάλεθε ν δηαρσξηζκφο σο πξνο ηε ρξήζε 

απφ ηε ζηξαηησηηθή αιιά θαη ηε λαπηηθή ζηξαηησηηθή αξρή, ελψ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε δηαίξεζε ζε ηξαηησηηθή θαη Ναπηηθή 

Αεξνπνξία, κε ηελ αληίζηνηρε πξνζθφιιεζε ζηε γαιιηθή θαη αγγιηθή απνζηνιή 

ζπλέηεηλε ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ αληίξξνπσλ ηάζεσλ
19

. 

Ο αληαγσληζκφο απηφο έγηλε εληνλφηεξνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. Οη αεξνπφξνη ηεο ηξαηνχ εμέθξαδαλ 

ζπρλά ηε δπζαξέζθεηά ηνπο έλαληη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ηνπ Ναπηηθνχ, θπξίσο ιφγσ 

ηεο κνλνκεξνχο πξνβνιήο ηεο δξάζεο ηεο Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο ζηα πεδία ησλ 

καρψλ απφ ηνλ αζελατθφ ηχπν. Ζ θαιχηεξε δηαρείξηζε σο πξνο ηα ζέκαηα δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ Ναπηηθψλ, φπνπ θαη αλήθε ε Ναπηηθή Αεξνπνξία, 

ζε ζρέζε κε κηα πην ήπηα αλάδεημε απφ ην πιν ηνπ ηξαηνχ νδήγεζε ηνλ 

Αξρηζηξάηεγν Παπνχια ζε έθδνζε αλαθνίλσζεο ζηηο 14 Ηνπιίνπ 1921.   

χκθσλα κε απηήλ ηνλίδνληαλ φηη ηα δεκνζηεπκέλα δειηία ηχπνπ γηα ηε 

δξάζε ησλ λαπηηθψλ αεξνπιάλσλ δελ πξνέξρνληαλ απφ ηε ηξαηηά Μηθξάο Αζίαο. 

Δπηπιένλ ε ηξαηηά είρε σο αξρή λα κελ πξνβάιιεη ηα έξγα ησλ επηκέξνπο 

ζρεκαηηζκψλ ηεο, θαζψο απηφ δελ ήηαλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. Σέινο, βαζηδφκελε ζηελ αλσηέξα αξρή, δελ ζα παξέιεηπε ζε θακία πεξίπησζε 

λα εμάξεη ηε ζπκβνιή ηεο Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο Ξεξάο γηα ηηο απνζηνιέο 

αλαγλψξηζεο κε ηηο νπνίεο ήηαλ επηθνξηηζκέλε, ζηε ιήςε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ 

ζηα πεδία ησλ καρψλ
20

. 
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Οη αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ δεκηνπξγνχζαλ θαη άιινπο αξλεηηθνχο παξάγνληεο 

σο πξνο ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ ζηελ Αεξνπνξία. Έηζη ελψ αξρηθά ε επηινγή 

ππνςεθίσλ αεξνπφξσλ ήηαλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ αμησκαηηθψλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ θαη ηε ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ νη 

απαηηήζεηο ζε ηπηάκελν πξνζσπηθφ δηεχξπλαλ ηηο επηινγέο θαη ζε άιια ζηειέρε ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ, φπσο ππαμησκαηηθνχο θαη απινχο ζηξαηηψηεο ή αθφκε θαη ζε 

ηδηψηεο. Καη ελψ αξρηθά νη ππνςήθηνη αεξνπφξνη είραλ θνηλέο εκπεηξίεο θαη 

εθπαίδεπζε, θαζψο πξνέξρνληαλ απφ ηηο παξαγσγηθέο ζρνιέο, ε δηεχξπλζε απηή         

δεκηνχξγεζε κία αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ ζηειερψλ. 

Ζ θαηεγνξία απηή ησλ ηπηακέλσλ, κεηά ηελ επηηπρή πεξάησζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο, έπαηξλαλ ηνλ ηίηιν ηνπ ππαμησκαηηθνχ αεξνπφξνπ, ελψ ηνπο 

δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα ηα επφκελα ρξφληα λα πξνβηβαζηνχλ ζε αμησκαηηθνχο. Σν 

ράζκα απηφ έγηλε αθφκε εληνλφηεξν θαηά ηελ πεξίνδν αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

Αεξνπνξίαο, θαζψο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ νη ππαμησκαηηθνί δελ είραλ ην 

θαηάιιειν ππφβαζξν γηα ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, ελψ αληίζηνηρα νη 

ηδηψηεο, πνπ δελ είραλ ιάβεη κέξνο ζε θακία ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, δελ κπνξνχζαλ 

λα ππνζηεξίμνπλ ην επηηειηθφ έξγν. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά φκσο βξίζθνληαλ ζηε 

λννηξνπία κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ αεξνπφξσλ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο ήηαλ ν ξφινο ηνπ θάζε ηπηακέλνπ κέζα ζην 

αεξνζθάθνο. Ο αμησκαηηθφο ήηαλ ν θπβεξλήηεο ηνπ αεξνζθάθνπο έρνληαο ηνλ ηίηιν 

ηνπ παξαηεξεηή. Οη ππαμησκαηηθνί ήηαλ νη ρεηξηζηέο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν 

νλνκάδνληαλ νδεγνί, εθηειψληαο νπζηαζηηθά ηηο εληνιέο ηνπ παξαηεξεηή. ηηο 

απνζηνιέο ν αμησκαηηθφο παξαηεξεηήο ήηαλ απηφο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ 

αλαγλσξίδνληαλ νη επηηπρίεο, ελψ ζηνπο ππαμησκαηηθφο δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα απηή 

θαηά ηηο πηήζεηο «solo».  

Ζ ζρέζε θαηά ηα πξψηα ρξφληα κεηαμχ παξαηεξεηψλ – νδεγψλ ήηαλ 

αξκνληθή. Ωζηφζν ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο νη νδεγνί αεξνπφξνη άξρηζαλ λα απνθηνχλ 

αλαγλψξηζε σο νη πξαγκαηηθνί αεξνπφξνη, θαζψο δηαθξίλνληαλ γηα ηελ ρεηξηζηηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα αιιά θαη ηνλ παξάηνικν ραξαθηήξα ηνπο. Δκθαλίζηεθαλ ηφηε ηα 

πξψηα ζεκάδηα έιιεηςεο ζεβαζκνχ σο πξνο ηελ ηεξαξρία, αιιά σο θαη πξνο ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ παξαηεξεηψλ. Σν πξφβιεκα έγηλε αθφκε πην έληνλν φηαλ 

έκπεηξνη ππαμησκαηηθνί θιήζεθαλ λα εθπαηδεχζνπλ αμησκαηηθνχο αεξνπφξνπο. Ωο 



30 

απάληεζε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ήξζε ε απφθαζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

αμησκαηηθψλ θαη ζηηο δχν εηδηθφηεηεο
21

. 

Ζ ζπζζψξεπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ είρε σο απνηέιεζκα ηε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ άκβιπλζή ηνπο. Ζ θνηλή πξνέιεπζε, ε χπαξμε ελφο κφλν ηίηινπ 

αεξνπφξνπ, ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ θνηλήο εμειηθηηθήο πνξείαο, ε απφθηεζε 

αεξνπνξηθήο εκπεηξίαο σο πξνζφλ άζθεζεο δηνίθεζεο, ε εμάιεηςε πάζεο θχζεσο 

δηάθξηζεο ζα επηηπγράλνληαλ κφλν κέζα απφ ηελ χπαξμε κηαο θνηλήο Αεξνπνξίαο. Ο 

θνξέαο απηφο ζα ήηαλ θαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ, ζέηνληαο θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Ζ απνζηνιή 

απηή δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιε θαη ζίγνπξα νη παζνγέλεηεο ηνπ παξειζφληνο δελ ζα 

εμαιείθνληαλ κνλνκηάο. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ ε δεθαεηία ηνπ 1930 ζα 

νκαινπνηνχζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηάζηαζε αιιά ε επφκελε δεθαεηία ζα ήηαλ 

απηή πνπ, κέζα απφ κία δξακαηηθή εκπεηξία, ζα ζθπξειαηνχζε ην νκνηνγελέο πιένλ 

ζψκα ηεο Αεξνπνξίαο. 

 

 

2.2. Πξνο κία εληαία Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

2.2.1. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο 

Οη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζηεθαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ 

αεξνπφξσλ ζην βαιθαληθφ κέησπν ήηαλ έλα πξψην βήκα γηα λα αλαδεηρζεί ε 

ζεκαζία ηνπ αεξνπιάλνπ ζην ζχγρξνλν πεδίν ηεο κάρεο. Γξήγνξα γίλεηαη θαηαλνεηφ 

φηη ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηνπ λένπ φπινπ απαηηεί επαγγεικαηηζκφ, ν νπνίνο 

πεγάδεη απφ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε. Σα επφκελα ρξφληα θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο απφ 

ζεκαίλνληα ζηειέρε ηνπ ζηξαηεχκαηνο ε Αεξνπνξηθή Τπεξεζία ηξαηνχ, 

επεξεαδφκελε απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο, παχεη ηελ νπζηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο. Σν Ναπηηθφ Αεξνπνξηθφ 

ψκα, αλ θαη αληηκεησπίδεη παξφκνηα πξνβιήκαηα, βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε 

θαηάζηαζε θαη γξήγνξα ζηειέρε ηνπ εληάζζνληαη ζηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο πξηλ 

αθφκε απφ ηελ επίζεκε είζνδν ηεο Διιάδαο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν
22

. 
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 Μνπζείν Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ό. π., ζ. 83-84. 
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 Γ. Μπειδέθνπ, Σ. Καηζάξνπ, Αζ. Καθνπνχινπ, Τπεξεζία Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, 

Hellenic Wings: An Illustrated History of the H.A.F. and its Precursors, Vol I, Αζήλα 1999, ζ. 32-33. 
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Πξνζσπηθφ ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο, πνπ είρε πξνζρσξήζεη ζηελ 

θπβέξλεζε Δζληθήο Ακχλεο, πξνζπάζεζε γηα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ ψκαηνο. Αξρηθά 

φκσο αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ θαη άξλεζε απφ ηε γαιιηθή απνζηνιή, κεηά 

θαη ηελ πξφηαζε γηα ππαγσγή ζηε ζπκκαρηθή δηνίθεζε. Ζ ζηάζε απηή φκσο 

δηαθνξνπνηείηαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1917 φηαλ ε Διιάδα εηζέξρεηαη ζηνλ πφιεκν. Οη 

Γάιινη, χζηεξα απφ ηελ πξνζσπηθή δηακεζνιάβεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 

αλαιακβάλνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο. 

Δπηθεθαιήο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηίζεηαη ν Γάιινο δηνηθεηήο ηεο πκκαρηθήο 

Αεξνπνξίαο ζην Μαθεδνληθφ Μέησπν ηαγκαηάξρεο Νηελαίλ. Ο Γάιινο αμησκαηηθφο, 

κε θαηαγσγή απφ ην ηππηθφ ζψκα, γνεηεχεηαη γξήγνξα απφ ην λέν πιν. Αλ θαη 

κεγάινο ζε βαζκφ θαη ειηθία εληάζζεηαη ζην αεξνπνξηθφ ψκα θαη δηαθξίλεηαη 

γξήγνξα γηα ηα επηηειηθά ηνπ πξνζφληα. Ζ απνθνίηεζε ηνπ απφ ηε ρνιή Πνιέκνπ 

ηνπ δίλεη πξνζζεηηθή αμία θαη αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε ησλ αεξνπνξηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζην Αλαηνιηθφ Μέησπν. 

πλεξγάηεο ζηε δχζθνιε απηή πξνζπάζεηα έλαο απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο Δπαλαζηαηηθήο Κπβέξλεζεο Θεζζαινλίθεο, ν αλζππίιαξρνο 

Αιέμαλδξνο Εάλλαο. Ο Μαθεδφλαο αμησκαηηθφο, πξνεξρφκελνο θαη απηφο απφ ην 

ψκα ηνπ ηππηθνχ θαη κε αμηφινγε δξάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 505
ε
 Μνίξα Γνξγφπεο ηεο Γαιιηθήο Αεξνπνξίαο. Δθεί απνθηά 

πνιχηηκε αεξνπνξηθή εκπεηξία, ελψ νη επηδφζεηο ηνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο 

ζπκκάρνπο, νη νπνίνη ηνλ ηηκνχλ πνιιάθηο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. 

Σν θαινθαίξη ηνπ 1917 εληάζζεηαη ζην επηηειείν ηνπ Νηελαίλ θαη απφ 

θνηλνχ ζρεδηάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο σο εληαίν πιν. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ νξγαλψλνπλ θαη ππνβάιινπλ αλαιπηηθφ ζρέδην γηα ηελ εληαία δηνίθεζε 

θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο ηξαηησηηθήο θαη Ναπηηθήο Αεξνπνξίαο. Δπηθεθαιήο ηεο 

λέαο εληαίαο αξρήο ηίζεηαη ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο. Οη δχν αμησκαηηθνί ζπλαληνχλ 

πξνζσπηθά ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν εθζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπο, αιιά θαη ηηο 

εκπεηξίεο απφ ηελ έσο ηψξα ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

Ωζηφζν ζην ζρέδην απηφ αληηδξά έληνλα ε ζπκκαρηθή αγγιηθή λαπηηθή 

απνζηνιή, θαζψο δηαβιέπεη επέκβαζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηθήο ηεο 

αξκνδηφηεηαο. Σν ίδην αξλεηηθά φκσο είλαη θαη ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη θπξίσο ην 

Ναπηηθψλ ιφγσ ηεο αγγιηθήο επηξξνήο, πνπ ππάγνληαλ κέρξη ηψξα νη δχν ειιεληθέο 



32 

αεξνπνξηθέο αξρέο. Δπηθπιαθηηθφ επίζεο είλαη θαη ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ, ην 

νπνίν εγείξεη αληηδξάζεηο γηα πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ. Σειηθά ην θηιφδνμν 

εγρείξεκα λαπαγεί θαη ε πξψηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εληαίαο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο αλαβάιιεηαη
23

. 

Ζ επφκελε πξνζπάζεηα πξνο ηελ ελνπνίεζε ηεο αεξνπνξίαο ζπλαληάηαη 

θαηά ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. Ζ θαη' αλάγθε θνηλή ππαγσγή ησλ αεξνπνξηθψλ 

δπλάκεσλ ππφ ηνλ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ηξαηηάο ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ αεξνζθαθψλ. Σν 

1922 ν ηαγκαηάξρεο σηήξηνο Υαηδεδαθεηξίνπ, σο δηεπζπληήο ηεο Γηεπζχλζεσο 

Αεξνπνξίαο ηξαηηάο, ππνβάιιεη πξνο ηελ Δπαλαζηαηηθή Δπηηξνπή έθζεζε κε ηελ 

νπνία εηζεγείηαη ηελ «αλάγθε ζπγρσλεχζεσο ησλ δχν Αεξνπνξηψλ ηξαηνχ θαη 

Ναπηηθνχ, κε δηθαηνινγεκέλεο ηεο πνιπηέιεηαο ρσξηζηήο χπαξμήο ηνπο». 

Ο ίδηνο φκσο ην ακέζσο πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηηείηαη, ελψ ε 

εηζήγεζε ηνπ δελ βξίζθεη θαηάιιειν έδαθνο πξνο αμηνπνίεζε. Έηζη, παξ' φιεο ηηο 

πξνζηξηβέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο, ε Αεξνπνξία 

ελσκέλε έζησ θάησ απφ ηελ ίδηα δηνίθεζε πξνζέθεξε ηα κέγηζηα θαηά ηηο 

επηρεηξήζεηο, αιιά θαη θαηά ηελ ππνρψξεζε, αλ θαη δελ θαηάθεξε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε λα κεηαηξαπεί ζε εληαίν ψκα. Ζ πεξίνδνο εηξήλεο πνπ αθνινχζεζε 

πξνεηνίκαζε ην έδαθνο θαη δεκηνχξγεζε ηηο ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηε κεγάιε ηνκή θαη 

ηε κεηάβαζε ζηελ Δληαία Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Μία δηεξγαζία ε νπνία δελ ήηαλ 

θαζφινπ εχθνιε, κε πνηθίιεο αληηδξάζεηο θαη κε πνιέκηνπο αθφκε θαη κεηά ηηο 

επίζεκεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο
24

. 

 

2.2.2. Ο Αιέμαλδξνο Εάλλαο αλαιακβάλεη εθ λένπ δξάζε 

Οη εκπεηξίεο απηέο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο αλέδεημαλ πεξαηηέξσ ηελ 

αλάγθε κηαο εληαίαο Αεξνπνξίαο. Ζ ππαγσγή φισλ ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ππφ 

ηνλ Αξρεγφ ηξαηηάο σο έλα πξψην βήκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απνζηνιψλ, ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά γηα ηελ έλαξμε λένπ δηεξγαζηψλ πξνο απηφλ 

ηνλ ζθνπφ. Ο Αιέμαλδξνο Εάλλαο, ππνζηεξηθηήο ηεο ηδέαο, ήδε απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

πνιέκνπ αξζξνγξαθεί αλαπηχζζνληαο κία ζεηξά ιφγσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 
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κία αλεμάξηεηε Αεξνπνξία ζα ελίζρπε ηελ επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ ρεξζαίσλ 

θαη λαπηηθψλ δπλάκεσλ. 

Απνζηνιέο φπσο βνκβαξδηζκνί ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, βάζεηο 

εθνδηαζκνχ, βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ζπγθνηλσληψλ, αιιά θαη 

ζε ζηξαηησηηθνχο θαη αεξνπνξηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζα επέθεξε ηέηνηα πιήγκαηα πνπ 

ζα έθεξλαλ ηνλ ερζξφ πξν ηεηειεζκέλσλ θαη ζα άιιαδαλ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο 

ζχγθξνπζεο. Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πφιεκνο ζπλερίδνληαλ κία αλεμάξηεηε 

αεξνπνξηθή δχλακε, ιφγσ θαη ηεο θχζεο ηνπ πινπ, ζα πξνζέθεξε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ Ναπηηθνχ. Ζ ηαρχηεηα, ε ηθαλφηεηα ππέξπηεζεο εκπνδίσλ αιιά 

θαη λέεο ηαθηηθέο, φπσο ε ρξήζε ρεκηθψλ φπισλ, ζα άιιαδε ηε κνξθή ηνπ πνιέκνπ. 

Πέξαλ φκσο απφ ηνπο θαζαξά επηρεηξεζηαθνχο θαη ιφγνη δηνηθεηηθήο 

κέξηκλαο επίηαζζαλ ηελ ελνπνίεζε. Απφ ηερληθήο απφςεσο ε επαλεμππεξέηεζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ θηλεηήξσλ ησλ αεξνζθαθψλ θαη ησλ δχν θιάδσλ δελ είρε δηαθνξά, 

θαζψο ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο ήηαλ ε ίδηα ρσξίο νπζηαζηηθέο κεραλνινγηθέο 

δηαθνξέο. Αληίζηνηρα ε χπαξμε δχν παξαιιήισλ γξακκψλ ζπληήξεζεο, κε δχν 

εξγνζηάζηα, ππνδνκέο θαη πξνζσπηθφ ήηαλ νηθνλνκηθά αζχκθνξε. Δπηπιένλ ε 

αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηα αεξνζθάθε κείσλε ηηο δπλαηφηεηεο ηερληθήο θαηάξηηζεο, 

κε δηακεξηζκφ ησλ πφξσλ θαη ηειηθά αδπλακία θάιπςεο ησλ αλαγθψλ. Δπίζεο νη 

εγθαηαζηάζεηο θαη φιεο νη επθνιίεο βξηζθφηαλ αθφκε ζε βαζηθφ επίπεδν ππνδνκψλ, 

αληίζηνηρν κε απηφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 

Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο Αεξνπνξίαο απαηηνχζε ζηειέρε ηα νπνία ζα ήηαλ 

άξηζηα θαηαξηηζκέλα, αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, ηφζν ηνπ ηπηάκελνπ φζν 

θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δχν Αεξνπνξηψλ, δελ είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Καη' 

επέθηαζε ε χπαξμε δχν ζρνιψλ θαηαθεξκαηίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν αιιά θαη 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

Οη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο δελ επέηξεπαλ πιένλ επηβάξπλζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ, φπσο ζπληήξεζε δχν αεξνδξνκίσλ, δχν 

ζρνιψλ, δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηπηακέλσλ θαη ηερληθψλ. Ο 

ζπληνληζκφο δπλάκεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ε αλάπηπμε ηεο 

αεξνπνξηθήο ηερλνινγίαο, κε ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 

αεξνζθαθψλ θαη φρη ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο αλάγθεο ηνπ Ναπηηθνχ, ζα θαζηζηνχζε ηελ 
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Διιεληθή Αεξνπνξία κία απφ ηηο πξσηνπφξεο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο παγθνζκίσο. Οη 

ζπλζήθεο, παξ' φιεο ηηο αληηδξάζεηο, ήηαλ πιένλ ψξηκεο γηα ηε ζχζηαζε εληαίαο 

αξρήο
25

. 

 

 

2.3. Ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο 

Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο αλαιακβάλεη ηνλ πξσζππνπξγηθφ ζψθν ην 1928, 

ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη απαηηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία εληαίαο Αεξνπνξίαο 

ζπλαληνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, φπσο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Ηζχλσλ λνπο ηνπ δχζθνινπ απηνχ εγρεηξήκαηνο δελ είλαη άιινο απφ ηνλ 

Αιέμαλδξν Εάλλα, ν νπνίνο έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο, κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξάηνπ θαη ηνπ Ναπηηθνχ, 

ηεο πξνψζεζεο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο θαη παξάιιεια ηε βειηηζηνπνίεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. 

Ο ζεκειησηήο ηεο ζχγρξνλεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο, ζρεδηάδεη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ απφ ηε ζέζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αεξνπνξίαο, έρνληαο θξνληίζεη λα 

θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ ν ίδηνο ν Βεληδέινο, θάκπηνληαο έηζη ηηο φπνηεο 

αληηδξάζεηο εγείξνληαλ απφ ηνπο πνιέκηνπο ηεο έλσζεο. Θεκέιηνο ιίζνο ηεο λέαο 

αξρήο ππήξμε ν λφκνο 4451, κε ηίηιν «Πεξί πζηάζεσο Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο», ν 

νπνίνο απνηέιεζε θαη ην απαξαίηεην λνκηθφ ππφβαζξν γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ
26

. 

ην πξψην άξζξν ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ νξίδεηαη ε ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο θαη θαζήθνληα Τπνπξγνχ αλαηίζεληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, ν 

νπνίνο έρεη σο άκεζν αληηθαηαζηάηε ηνπ ηνλ Τθππνπξγφ. Ο Τθππνπξγφο έρεη φιεο 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ, εθηφο απηψλ ηηο νπνίεο ξεηψο δηαηεξεί ν ίδηνο ν 

Τπνπξγφο. ην δεχηεξν άξζξν νξίδεηαη ην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο σο ε αλψηαηε 

δηνηθνχζα αξρή φισλ ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε αξρή ε 

νπνία επηβιέπεη ηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία θαη ζπγθνηλσλία ηεο Διιάδαο. 

                                                           
25

 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο, Αζήλα 1998, η. 3, ζ. 22-23. 
26

 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Τπεξεζία Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ό. π, ζ. 70. 
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ην ηξίην άξζξν αλαθέξεηαη φηη απφ ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κέρξη 

ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ νξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο 

φιεο νη αεξνπνξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, Ναπηηθψλ θαη 

πγθνηλσλίαο κε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ πιηθνχ πνπ αλήθεη ζε 

απηέο αιιά θαη νη εγθαηαζηάζεηο πεξηέξρνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο. Σν ηέηαξην άξζξν αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην φηη ν Τπνπξγφο Αεξνπνξίαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1929 έσο 

1930 δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο πηζηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηφ. Δπίζεο απηέο εληέιινληαη δηακέζνπ ησλ εηδηθψλ 

ινγηζηεξίσλ θαη παξέδξσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

ηξαηησηηθψλ, Ναπηηθψλ θαη πγθνηλσλίαο αληίζηνηρα γηα θάζε ππεξεζία. 

χκθσλα κε ην πέκπην άξζξν επηηξέπεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Αεξνπνξίαο λα 

πξνβαίλεη ζε πξφζιεςε ηδησηψλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, έπεηηα απφ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηεο Αεξνπνξίαο. Μέγηζην ρξνληθφ 

φξην ηεο πξφζιεςεο νξίδεηαη ηα δχν έηε ελψ ν βαζκφο θαη ε ακνηβή θαζνξίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Σέινο ην έθην άξζξν αλαθέξεη φηη ε 

ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ μεθίλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ελψ νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα θαλνληζηνχλ κέζσ 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ. ην ηέινο ηνπ θχιινπ ππάξρεη δηάηαγκα ζχκθσλα κε ην 

νπνίν δηνξίδεηαη σο Τπνπξγφο Αεξνπνξίαο ν πξφεδξνο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο
27

. 

Σελ επφκελε ρξνληά κία ζεηξά δηαηαγκάησλ θαζφξηζε πεξαηηέξσ ηελ 

νξγάλσζε ηεο Αεξνπνξίαο. Έηζη ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 1930 εθδίδεηαη ην δηάηαγκα 

«Πεξί νξγαλψζεσο δηνηθήζεσο ησλ δπλάκεσλ Αεξνπνξίαο ηξαηνχ», ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ζηε δηνίθεζε Αεξνπνξίαο ηξαηνχ ππάγνληαλ νη κνλάδεο ηνπ Β' πληάγκαηνο 

Αεξνπιάλσλ, ηνπ Γ' πληάγκαηνο Αεξνπιάλσλ, ηνπ ξρνπ Αεξνπνξίαο θαζψο θαη ε 

ηξαηησηηθή ρνιή Αεξνπινΐαο. Σέινο ην Α' χληαγκα Αεξνπιάλσλ ππαγφηαλ 

απεπζείαο ζην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο
28

. 

Σελ ίδηα εκέξα κε ην δηάηαγκα «Πεξί νξγαλψζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο» θαζνξίδεηαη ε δνκή ηνπ. χκθσλα κε ην πξψην άξζξν ην Τπνπξγείν 

                                                           
27

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 442, 23.12.1929, «Πεξί ζπζηάζεσο Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο». 
28

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 40, 5.2.1930, «Πεξί νξγαλψζεσο δηνηθήζεσο ησλ δπλάκεσλ Αεξνπνξίαο 

ηξαηνχ». 
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Αεξνπνξίαο απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ θαη ηνπο ππαζπηζηέο ηνπ, ηε Γηεχζπλζε 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ηε Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ην Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ην Σκήκα Γεκφζησλ 

Έξγσλ, ην Μεηεσξνινγηθφ Σκήκα θαη ηέινο ην Γξαθείν θαηαρσξήζεσλ θαη 

δηεθπεξαηψζεσο. 

Σν δεχηεξν άξζξν φξηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μφληκνπ πκβνπιίνπ Αέξνο κε 

Πξφεδξν ηνλ Τπνπξγφ Αεξνπνξίαο, κέιε ηνπο δηεπζπληέο ησλ δχν Αεξνπνξηψλ, 

γξακκαηέα ηνλ δηεπζπληή ηνπ γξαθείνπ Τπνπξγνχ θαη εηζεγεηή ηνλ αξκφδην 

δηεπζπληή ή ηκεκαηάξρε ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν πκβνχιην Αέξνο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ θαη εμεηάδεη ηα γεληθά δεηήκαηα Αεξνπνξίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ αεξνπνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο, ζηελ νξγάλσζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ, ζηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ θαη ζηηο 

παξαγγειίεο πιηθνχ. Με επφκελα άξζξα θαζνξίδνληαλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε 

δηεχζπλζεο θαη ηκήκαηνο θαη νη ζρέζεηο ησλ αεξνπνξηθψλ Μνλάδσλ κε ηα ψκαηα 

θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ ηξαηησηηθψλ θαη Ναπηηθψλ
29

. 

Ωζηφζν ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ππήξμε λέα ξχζκηζε θαηαξγψληαο 

νπζηαζηηθά ηελ ελνπνίεζε. Έηζη κε ην δηάηαγκα ηεο 7
εο

 Μαΐνπ «Πεξί νξγαληζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο» αιιάδεη εθ λένπ ε νξγάλσζε ηεο Αεξνπνξίαο. χκθσλα κε 

ην άξζξν 16 πθίζηαηαη πιένλ έλαο Γηεπζπληήο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη δχν 

Τπνδηεπζπληέο, έθαζηνο γηα ηε ηξαηησηηθή θαη γηα ηε Ναπηηθή Αεξνπνξία 

αληίζηνηρα. Κνηλά παξέκεηλαλ ηα ηκήκαηα Γηθαζηηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
30

. 

Ωο δηνξζσηηθή ελέξγεηα ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1930 εθδίδεηαη λέν δηάηαγκα 

κε ηίηιν «Πεξί νξγαληζκνχ Αεξνπνξίαο», επαλαθέξνληαο ηελ εληαία Γηεχζπλζε 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. χκθσλα κε ην δηάηαγκα απηφ ε νξγάλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

πξνέβιεπε ηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ, ηνπ ππαζπηζηεξίνπ, ηε Γηεχζπλζε Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο, ηε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ηε Γηεχζπλζε Δπηκειεηείαο, ην 

Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ, ην Μεηεσξνινγηθφ 

Σκήκα, ην Γξαθείν ηεο Ξέλεο Απνζηνιήο θαη ηέινο ην Γξαθείν Μεηαθξαζηηθνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε Γηεχζπλζε Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο απνηεινχληαλ απφ 

ην Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο, απφ ην Γξαθείν Οξγάλσζεο, Δπηζηξάηεπζεο, 

Τιηθνχ θαη Αλεθνδηαζκνχ, απφ ην Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ θαη Πνιηηηθψλ 

                                                           
29

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 39, 5.2.1930, «Πεξί νξγαλψζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο». 
30

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 134, 12.5.1930, «Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο». 
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Τπνζέζεσλ, απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο θαη Δπηρεηξήζεσλ θαη ηέινο απφ ηε 

Γξακκαηεία. Ζ Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο απνηεινχληαλ απφ ην ηκήκα Α' 

Αεξνπνξηθψλ πγθνηλσληψλ, απφ ην ηκήκα Β' Γηνηθεηηθνχ, ηαηηζηηθήο θαη 

πκβάζεσλ, απφ ην ηκήκα Γ' Αεξνιηκέλσλ, απφ ην ηκήκα Γ' Αεξνλαπηηιίαο θαη ηέινο 

απφ ηε Γξακκαηεία. 

Ζ Γηεχζπλζε Δπηκειεηείαο απνηεινχληαλ απφ ην ηκήκα Α' Πξνζσπηθνχ θαη 

Μειεηψλ, απφ ην ηκήκα Β' Πξνκεζεηψλ θαη Τιηθνχ, απφ ην ηκήκα Γ' 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη Υξεκαηηθνχ θαη απφ ην Γξαθείν Γηαρεηξίζεσο. Σν Σκήκα 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ απνηεινχληαλ απφ ην γξαθείν Α' Μειεηψλ, Γνθηκψλ θαη 

Δπηζεσξήζεσλ, απφ ην γξαθείν Β' Αεξνπιάλα, Τδξνπιάλα θαη ξγαλα, απφ ην 

γξαθείν Γ' Κηλεηήξεο θαη Μεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο, απφ ην γξαθείν Γ' 

Οπιηζκφο, Αζχξκαηνο, Φσηνγξαθία θαη απφ ην γξαθείν Δ' Καχζηκεο Όιεο, Πξψηεο 

Όιεο θαη Υξσζηηθέο Όιεο.  

Σν Σκήκα Γεκφζησλ Έξγσλ απνηεινχληαλ απφ ην γξαθείν Α' Μειέηεο 

Έξγσλ, γξαθείν Β' Καηαζθεπή θαη πληήξεζε Έξγσλ, γξαθείν Γ' Έιεγρνο, 

Λνγηζηήξην, ηκήκα Σερληθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη ηέινο απφ ηε 

Γξακκαηεία. Σέινο ην Μεηεσξνινγηθφ Σκήκα απνηεινχληαλ απφ ην γξαθείν Α' 

Καηξνχ, απφ ην γξαθείν Β' Κιηκαηνινγηθνχ, ην γξαθείν Γ' Σερληθνχ, απφ ην Αξρείν 

θαζψο θαη απφ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ
31

. 

 

 

2.4. Ίδξπζε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

2.4.1. Ηδξπηηθόο λόκνο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

Ζ νπηζζνδξφκεζε ζηελ πνξεία γηα ηελ εληαία Αεξνπνξία δελ ζηάζεθε φκσο 

αξθεηή λα αλαθφςεη ηε δπλακηθή πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ θπβέξλεζε κε ηνλ λφκν 5121 ηεο 10
εο

 Ηνπιίνπ 1931 ηδξχεη ηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία. Ο λφκνο απηφο απνηέιεζε ηελ νινθιεξσκέλε βάζε γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο Αεξνπνξίαο θαη νπζηαζηηθά έθαλε πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

                                                           
31

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 340, 7.10.1930, «Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο». 
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χκθσλα κε ην άξζξν 2 νη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο 

Γηνηθήζεηο θαη ηα Δπηηειεία ηνπο, απφ ηηο Μάρηκεο Μνλάδεο, απφ ηελ Σερληθή, 

Οηθνλνκηθή, Τγεηνλνκηθή, Μεηεσξνινγηθή θαη ηηο Τπεξεζίεο Γηθαηνζχλεο θαη 

ηξαηνινγίαο, απφ ηηο παξαγσγηθέο ρνιέο Ηπηακέλνπ θαη Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ, 

απφ ηα Δξγνζηάζηα θαη ηα πλεξγεία θαη ηέινο απφ ηηο Απνζήθεο Τιηθνχ θαη 

Ππξνκαρηθψλ. 

ην άξζξν 8 νξίδεηαη φηη νη Αλψηεξεο Γηνηθήζεηο ηεο Αεξνπνξίαο ελ θαηξψ 

εηξήλεο είλαη δχν θαη θέξνπλ ηνλ ηίηιν Η θαη ΗΗ Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο, ελψ ε έδξα 

ηνπο ζα θαζνξίδνληαλ κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Σν άξζξν 9 θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζε 

ησλ κελαξρηψλ θαη ησλ Αεξνπνξηθψλ Βάζεσλ σο εμήο: Α' κελαξρία ζην Σαηφη, Β' 

κελαξρία ζηε Λάξηζα, Γ' κελαξρία ζηε Θεζζαινλίθε, Α' Αεξνπνξηθή Βάζε ζην 

Φάιεξν, Β' Αεξνπνξηθή Βάζε ζηνλ Βφιν, 1ε Δθεδξηθή κελαξρία ζηε Θήβα, 2ε 

Δθεδξηθή κελαξρία ζην Σαηφη. Ζ θάζε κελαξρία θαη Αεξνπνξηθή Βάζε 

πεξηειάκβαλε αληίζηνηρα αξηζκφ Μνηξψλ θαη ε θάζε Μνίξα ζπγθξνηνχληαλ απφ 

αξηζκφ κελψλ. Τπήξμε έηζη ε νξγάλσζε θαη ε θαηαλνκή ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ 

αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ, ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο. 

Δηδηθή κλεία γίλεηαη ζην άξζξν 19 γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξψηε παξάγξαθν νξίδεηαη φηη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηπηακέλνπ 

πξνζσπηθνχ ηδξχεηαη ε ρνιή Αεξνπνξίαο, ε έδξα ηεο νπνίαο ζα θαζνξηζηεί κε 

κεηαγελέζηεξν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηερληηψλ ηδξχεηαη ζην 

Παιαηφ Φάιεξν ε ρνιή Σερληηψλ Αεξνπνξίαο, ελψ ε θαηάξηηζε ηνπ αλσηέξνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζα ζπλερίδνληαλ απφ ηελ Σερληθή ρνιή ηεο ρνιήο 

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ. Δπηπιένλ κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

πξνεξρφκελσλ ζηειερψλ απφ ηα ψκαηα ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ Ναπηηθνχ κε ηε 

δεκηνπξγία Κέληξσλ Δθπαηδεχζεσο. Σέινο γηα ηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε ηνπ 

ηπηακέλνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αεξνπνξίαο ηδξχεηαη ε ρνιή Αλσηέξαο Αεξνπνξηθήο 

Δθπαίδεπζεο κε έδξα ην Σαηφη. 

Ζ εμίζσζε ηνπ λένπ ψκαηνο κε απηά ηνπ ηξαηνχ θαη Ναπηηθνχ 

εληνπίδεηαη ζην άξζξν 21, ην νπνίν νξίδεη φηη ζηηο ειιεληθέο πξεζβείεο Παξηζίσλ, 

Λνλδίλνπ θαη Ρψκεο ηνπνζεηείηαη ηπηάκελνο αμησκαηηθφο ηεο Αεξνπνξίαο σο 

αθφινπζνο ή βνεζφο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ αθνινχζσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο 

ελ ιφγσ ζέζεηο. 
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Σέινο ε Αεξνπνξία απνθηά ηνπο δηθνχο ηεο βαζκνχο, θαη' αληηζηνηρία κε 

απηνχο ηνπ ηξαηνχ θαη Ναπηηθνχ. Ο αλψηαηνο αμησκαηηθφο θέξεη ηνλ βαζκφ ηνπ 

ππνζηξαηήγνπ, ελψ νη αλψηεξνη ηνλ βαζκφ ηνπ ζκελάξρνπ ζε αληηζηνηρία κε ηνλ 

ζπληαγκαηάξρε θαη ηνλ πινίαξρν, ηνπ αληηζκελάξρνπ ζε αληηζηνηρία κε ηνλ 

αληηζπληαγκαηάξρε θαη αληηπινίαξρν θαη ηνπ επηζκελαγνχ αληί ηνπ ηαγκαηάξρε θαη 

πισηάξρε. Οη θαηψηεξνη αμησκαηηθνί θέξνπλ ηνπο βαζκνχο ζκελαγφο θαη' 

αληηζηνηρία ηνπ ινραγφο θαη ππνπινίαξρνο, ππνζκελαγφο αληί ηνπ ππνινραγφο θαη 

αλζππνπινίαξρνο θαη αλζππνζκελαγφο αληί ηνπ αλζππνινραγφο θαη ζεκαηνθφξνο. Οη 

ππαμησκαηηθνί δηαθξίλνληαη ζε αξρηζκελίαο αληί ηνπ αλζππαζπηζηήο ή 

αξρηθειεπζηήο, επηζκελίαο αληί ηνπ επηινρίαο ή θειεπζηήο θαη ζκελίαο αληί ηνπ 

ινρίαο ή ππνθειεπζηήο
32

. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζεκαζία πνπ έδσζαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ν 

Αιέμαλδξνο Εάλλαο ζηελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ βαζκψλ. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ 

ζπλεξγάζηεθαλ επί καθξφλ κε ηνλ θαηαμησκέλν γισζζνιφγν Μαλψιε 

Σξηαληαθπιιίδε θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο ήηαλ ε νλνκαζία ησλ 

βαζκψλ απηψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα
33

. 

 

2.4.2. Πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ησλ αεξνπνξηθώλ δπλάκεσλ 

ηα ηέιε ηνπ 1929 ε έθζεζε κε ηίηιν «Δπί ηεο εμειίμεσο ηεο Αεξνπνξίαο 

θαηά ηελ πεξίνδν 1930 - 1938» απνζεζαπξίδεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε απηή ζηε ηξαηησηηθή Αεξνπνξία 

αλήθαλ 50 αεξνζθάθε αλαγλψξηζεο, απφ ηα νπνία ηα 20 ήηαλ παξσρεκέλεο 

ηερλνινγίαο, 10 αεξνζθάθε δίσμεο, ηα νπνία ιφγσ παιαηφηεηαο ήηαλ ηθαλά κφλν γηα 

παξνρή εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θαη 27 εθπαηδεπηηθά αεξνζθάθε. 

Ωο πξνο ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ην ζχλνιν ησλ αεξνζθαθψλ δελ δηέζεηε ηνλ 

πξνβιεπφκελν νπιηζκφ αιιά νχηε θαη βνεζεηηθά κέζα, φπσο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο 

θαη αεξνλαπηηιίαο. Ζ ίδηα δχζθνιε θαηάζηαζε επηθξαηνχζε θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο. Σα αεξνδξφκηα Σαηνΐνπ θαη Λάξηζαο μεθίλεζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ελψ ηα αεξνδξφκηα Μίθξαο θαη 

έδεο ηδξχζεθαλ απφ ηηο γαιιηθέο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο θαηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην 

                                                           
32

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 204, 15.7.1931, «Πεξί Οξγαληζκνχ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο». 
33

 Πνιεκηθή Αεξνπνξία, Η Ιζηνξία ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ  1923-

1939), δηαζέζηκν ζην: https://www.haf.gr/history/haf-history/1923-1939/ (πξφζβαζε ζηηο 8.3.2020). 

https://www.haf.gr/history/haf-history/1923-1939/
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Πφιεκν. Καη ζηηο ηέζζεξηο απηέο αεξνπνξηθέο βάζεηο ηα θηήξηα θαη ην ζχλνιν ησλ 

επθνιηψλ δελ ήηαλ ηθαλά λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππφ αλαδηνξγάλσζε 

Αεξνπνξίαο. 

Αληίζηνηρα ε Ναπηηθή Αεξνπνξία αξηζκνχζε 11 πδξνπιάλα ηχπνπ VELOS, 

15 εθπαηδεπηηθά ηχπνπ AVRO, 7 πεπαιαησκέλα αεξνζθάθε DH 9, 5 αεξνζθάθε 

ηχπνπ BRISTOL, ηα νπνία ήηαλ εθηφο ελεξγείαο, 1 αεξνπιάλν ηχπνπ MOTH θαη 6 

αεξνπιάλα ηχπνπ HORSLEY. Απφ ηα 45 απηά αεξνζθάθε κφλν ηα 17 

ραξαθηεξίδνληαλ σο αμηφκαρα, θαζψο γηα απηά κφλν ππήξρε ην θαηάιιειν 

εθνδηαζηηθφ πιηθφ. 

Ωο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ε Ναπηηθή Αεξνπνξία ζηεγαδφηαλ θαηά θχξην 

ιφγν ζην Φάιεξν, φπνπ θηινμελνχληαλ ε βάζε ησλ πδξνπιάλσλ, ην εξγνζηάζην 

αεξνζθαθψλ θαη ε Κεληξηθή Απνζήθε Αεξνπνξηθνχ Τιηθνχ. Απφ ηε δχλακε ησλ 

αεξνζθαθψλ κηθξφο αξηζκφο ζηάζκεπε ζην αεξνδξφκην ηνπ Σαηνΐνπ. 

ε απηή ηε ζπλάθεηα ην θχξην πξφβιεκα ηεο ηξαηησηηθήο Αεξνπνξίαο 

εζηηάδνληαλ ζηνλ αλεπαξθή αξηζκφ θαηαδησθηηθψλ αεξνζθαθψλ, ηχπνο ζηνλ νπνίν 

θαηά θχξην ιφγν ζηεξίδεηαη θάζε αεξνπνξηθή δχλακε. Αληίζηνηρα ν κηθξφο αξηζκφο 

ηνξπηινπιάλσλ δελ επέηξεπε νπζηαζηηθά ηελ εθηέιεζε επηρεηξήζεσλ απφ αέξνο 

ελαληίνλ ζηφρσλ επηθαλείαο. Απέηξεπε δειαδή ηε λαπηηθή αεξνπνξηθή δχλακε λα 

αλαιάβεη απνζηνιέο έλαληη κηαο ππνινγίζηκεο ερζξηθήο λαπηηθήο δχλακεο. Δπηπιένλ 

ην πεπαιαησκέλν πιηθφ θαη ν ειιηπήο ζρεδηαζκφο δελ θάιππηε ηηο απαηηήζεηο γηα 

εθνδηαζκφ ησλ Μνλάδσλ θαη θαη' επέθηαζε ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ππνζηήξημή. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ φιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο ην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο, 

πέξα απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ζχζηαζε ηεο εληαίαο αεξνπνξηθήο δχλακεο, πξνρψξεζε 

ζην ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ αεξνπνξηθνχ δπλακηθνχ. Ωο 

πξψην κέιεκα ηνπ λενζπζηαζέληνο επηηειείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ ε εθηίκεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ε αλάζεζε ζην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ θαη ζην Γεληθφ Δπηηειείν 

Ναπηηθνχ έξγνπ εθπφλεζεο κειεηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ αεξνπνξηθνχ 

ζηφινπ. 

ε ζρεηηθή απάληεζε ην ΓΔ αλέθεξε φηη νη απαηηήζεηο αλέξρνληαλ ζηνλ 

αξηζκφ ησλ 425 αεξνζθαθψλ, θαηαλεκεκέλα ζε Μνίξεο νη νπνίεο ζα ππνζηήξηδαλ ηα 

ψκαηα ηξαηνχ, ην Γεληθφ ηξαηεγείν αιιά θαη ηελ αληηαεξνπνξηθή άκπλα 
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πεξηνρψλ εζσηεξηθνχ. Αληίζηνηρα νη απαηηήζεηο ηνπ ΓΔΝ άγγηδαλ ηα 350 αεξνζθάθε, 

θαηαλεκεκέλα θαη απηά ζε 15 Μνίξεο.  

Ωζηφζν ε κειέηε ησλ δχν Γεληθψλ Δπηηειείσλ δελ αηηηνινγνχζε επαξθψο 

ηηο απαηηήζεηο ζε αεξνζθάθε. Αθελφο ην ΓΔ θαηήξηηζε ην ππφκλεκά ηνπ 

ζηεξηδφκελν ζε παξσρεκέλεο αλαιχζεηο, αθεηέξνπ ην ΓΔΝ ππνιφγηζε ηνλ αξηζκφ 

ησλ αεξνζθαθψλ βαζηδφκελν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ αεξνπνξηθή ππνζηήξημε 

ελφο ειαθξηνχ ζηφινπ, αιιά θαη ζε ζπκπεξάζκαηα κειεηψλ ηεο ρνιήο Πνιέκνπ. 

Σν Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη άιινπο παξάγνληεο θαη 

θαηά θχξην ιφγν ηηο δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαηέιεμε 

ζηελ πξφηαζε γηα απφθηεζε 340 αεξνζθαθψλ, θαηεβάδνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ζην 

κηζφ ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο ππνινγηζκνχο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε πεξηνξίδνληαλ 

έηζη ζην έλα δηζεθαηνκκχξην δξαρκέο, πνζφ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαλ πέξαλ 

απφ ηα έμνδα απφθηεζεο ησλ αεξνζθαθψλ, ην θφζηνο απφθηεζεο εμνπιηζκνχ θαη 

κέζσλ ζπληήξεζεο, αιιά θαη ρξήκαηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε θπξία θαη βνεζεηηθά αεξνδξφκηα
34

. 
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 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, ό. π., η. 3, ζ. 38-42. 
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Γ΄ Κεθάιαην 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ αεξνπόξσλ 

3.1. Ίδξπζε ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο 

3.1.1. Καηαιπηηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο 

Ζ πξνζπάζεηα ζχζηαζεο ηεο εληαίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, πέξαλ ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ψκαηνο θαη ηεο πξνκήζεηαο λέσλ αεξνζθαθψλ, πξνυπφζεηε ηε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα θνηλή πξνέιεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

ζηειερψλ ζα έζεηε ηελ παξαγσγή έκςπρνπ δπλακηθνχ ζε λέεο βάζεηο. Ζ αλαβάζκηζε 

ηεο ζεσξεηηθήο, αηζζεηηθήο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Αεξνπνξίαο ήηαλ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ε 

εγεζία ηνπ λενζχζηαηνπ Τπνπξγείνπ. 

Δπίζεο παζνγέλεηεο, ησλ νπνίσλ νη βάζεηο εληνπίδνληαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο θαη ηαιάληδαλ ηελ Αεξνπνξία γηα κεγάιν δηάζηεκα, ζα εμαιείθνληαο 

ζηαδηαθά, βνεζψληαο ζηελ νκνγελνπνίεζε θαη αξηηφηεξε νξγάλσζε ηνπ πινπ. Ζ 

πξνέιεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηε ηξαηησηηθή θαη Ναπηηθή Αεξνπνξία, δχν δνκέο 

κε δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηε ρνιή Δπειπίδσλ θαη ηε ρνιή 

Αεξνπινΐαο ηνπ έδεο αθελφο θαη ηε ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ αθεηέξνπ, κεγάισλε 

παξά γεθχξσλε ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν λννηξνπηψλ. Οη κέρξη ηψξα δχν 

Αεξνπνξίεο ιεηηνπξγνχζαλ θπξίσο αληαγσληζηηθά, δηαησλίδνληαο αληηδειίεο θαη 

πξνζηξηβέο ηνπ παξειζφληνο. 

Δθηφο ησλ άιισλ ν δηαθνξεηηθφο ξφινο ηνπ θάζε πινπ δηακφξθσλε 

αληίζηνηρα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ 

απνζθνπνχζε ζηελ θάιπςε ησλ επηκέξνπο αλαγθψλ, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο 

πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη δεκηνπξγνχζε αεξνπφξνπο δχν ηαρπηήησλ. Αιιά θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ είρε ην θαηάιιειν γλσζηηθφ ππφβαζξν. Αμησκαηηθνί 

πνπ μεθίλεζαλ ηελ πνξεία ηνπο ζην ζηξάηεπκα κε δηαθνξεηηθή ηδηφηεηα, 

κεηαπεδνχζαλ ζην αεξνπνξηθφ ψκα απνθηψληαο θπξίσο εκπεηξηθή γλψζε, κε 

έρνληαο ηα απαξαίηεηα ζεσξεηηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαδπφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο θαη ηελ αλεπάξθεηα κέζσλ θαη ππνδνκψλ, ε δεκηνπξγία λέαο παξαγσγηθήο 
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ρνιήο, απφ ηελ νπνία ζα πξνέξρνληαλ αεξνπφξνη κε θνηλή εθπαίδεπζε άξα θαη 

λννηξνπία, ήηαλ θάζε άιιν απφ επηηαθηηθή. Ήδε κε ηνλ λφκν 5121 ηνπ 1931 «Πεξί 

νξγαληζκνχ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο» πξνβιέπνληαλ νη θαηάιιειεο δνκέο γηα 

απηήλ ηελ εθπαηδεπηηθή αλαβάζκηζε. Ο λφκνο 5123 ηνπ 1931 «Πεξί εθπαηδεχζεσο 

ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο» νξγάλσζε πεξαηηέξσ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

δίλνληαο βαξχηεηα ηφζν ζηελ πξαθηηθή φζν θαη ζηε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

αεξνπφξσλ
35

. 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ λφκν θαη γηα ηελ αξηηφηεξε εθπαίδεπζε θαη 

κεηεθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο πξνβιέπνληαλ ε 

ιεηηνπξγία ησλ αθφινπζσλ ζρνιψλ θαη θέληξσλ εθπαηδεχζεσο: ρνιή Αεξνπνξίαο, 

ρνιή Βνιήο, ρνιή Αλσηέξαο Αεξνπνξηθήο Δθπαηδεχζεσο, Κέληξν Ναπηηθήο 

Αεξνπνξηθήο Δθπαηδεχζεσο, Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Δπίθνπξσλ Παξαηεξεηψλ 

ηξαηνχ, Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Δπίθνπξσλ Παξαηεξεηψλ Ναπηηθνχ, Κέληξν 

Δθπαηδεχζεσο Δθπαηδεπηψλ Πηήζεσλ θαη ηέινο Κέληξν Δθπαηδεχζεσο 

ηξαηεπζίκσλ Υεηξηζηψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 2 ζηε ρνιή Αεξνπνξίαο ζα ιεηηνπξγνχζαλ δχν 

ηκήκαηα, ην Σκήκα ππνςεθίσλ αμησκαηηθψλ θαη ην Σκήκα ππνςεθίσλ 

ππαμησκαηηθψλ. ην Σκήκα ππνςεθίσλ αμησκαηηθψλ ζα εηζέξρνληαλ ηδηψηεο πξνο 

εθπαίδεπζε κε ζθνπφ, κεηά ηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο εηδηθήο θαη γεληθήο 

γλψζεο, λα απνθνηηήζνπλ θαηαηαζζφκελνη σο αλζππνζκελαγνί ζηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία. Ζ θνίηεζε ζα ήηαλ ηξηεηνχο δηάξθεηαο, ε παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο ζα 

ήηαλ δσξεάλ, ελψ ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο θαζψο θαη ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζα ξπζκίδνληαλ κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. ην 

Σκήκα ππνςεθίσλ ππαμησκαηηθψλ ζα εηζάγνληαλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ εζεινληέο, νη 

νπνίνη κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπο ζα θαηαηάζζνληαλ σο ζκελίεο ζηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία. Ζ θνίηεζε ήηαλ δηεηήο, ελψ ε εθπαίδεπζε ζα παξέρνληαλ δσξεάλ. 

εκαληηθή ηνκή ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ππήξμε ε 

πξφβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο Αλσηέξαο Αεξνπνξηθήο Δθπαηδεχζεσο. Ζ 

θνίηεζε ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο αμησκαηηθνχο πνπ θαηείραλ ηνλ βαζκφ ηνπ 

ζκελαγνχ θαη ήηαλ εηήζηαο δηαξθείαο. Ζ ζεηξά απνθνίηεζεο απφ ηε ρνιή δελ ζα 
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κεηέβαιε ηε ζεηξά αξραηφηεηαο, σζηφζν ζα ζπλεθηηκνχηαλ σο πξνζφλ γηα ηελ 

πξναγσγή ζηνλ επφκελν βαζκφ
36

. 

 

3.1.2. Πισηάξρεο Παλαγηώηεο Βήινο, ν πξώηνο Γηνηθεηήο ηεο ρνιήο 

Ο Αιέμαλδξνο Εάλλαο, σο Τπνπξγφο ηνπ λενζχζηαηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο, επηζθέπηνληαλ ζπρλά ηελ Αεξνπνξηθή Ναπηηθή Βάζε Φαιήξνπ. 

Γηνηθεηήο ηεο βάζεο ήηαλ ν πισηάξρεο Παλαγηψηεο Βήινο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή 

ζηε Ναπηηθή Βάζε ιακβάλεη ρψξα κία ζεηξά πξνγξακκάησλ αλαδηνξγάλσζεο ηφζν 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζχγρξνλν κεηαιιηθψλ ππνζηέγσλ, φζν 

θαη θαηάξηηζε λέσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ρεηξηζηψλ θαη πιεξσκάησλ αέξνο. 

Ο Τπνπξγφο, εξρφκελνο ζε επαθή κε ηνλ αμησκαηηθφ ηνπ Ναπηηθνχ, αλαγλσξίδεη ζην 

πξφζσπφ ηνπ έλαλ ηθαλφ αεξνπφξν, ν νπνίνο έρνληαο εθπαηδεπηεί ζηηο αγγιηθέο 

ζρνιέο αεξνπνξίαο έρεη εκβαζχλεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη εθπαίδεπζεο. 

Τπνζηεξηθηήο ηεο ηδέαο γηα κία λέα ζρνιή αεξνπνξίαο, ε νπνία ζα 

θαηαξγνχζε φιεο ηηο άιιεο παξαγσγηθέο ζρνιέο θαη θέληξα, ππεξζεκάηηδε ζπρλά ζηηο 

ζπδεηήζεηο ηνπο γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ πινπ. Έηζη δέρεηαη ηελ πξφηαζε λα 

αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο. Αξρηθά ζηέθεηαη επηθπιαθηηθφο ζηελ 

πξφηαζε απηή πξνβάιινληαο σο δηθαηνινγία ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηε Ναπηηθή Βάζε, 

φπσο ην πξφγξακκα δνθίκσλ ησλ ηνξπηινπιάλσλ. Δπηπιένλ ππνζηήξηδε φηη είρε ήδε 

αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ζχζηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Σαηνΐνπ ην 1927, απφ φπνπ 

θαη απνκαθξχλζεθε δπν ρξφληα αξγφηεξα θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν επηζπκνχζε λα 

παξακέλεη ζην Φάιεξν σο δηνηθεηήο. 

Ωζηφζν νη φπνηεο αξρηθέο αληηξξήζεηο δελ βξήθαλ επήθνα ψηα θαη ν 

Εάλλαο, ππνζηεξίδνληαο ζζελαξά ηελ επηινγή ηνπ, ηνπ δηέζεζε πιεζψξα κέζσλ γηα 

ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο αιιά θαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ην ζηειέρσλε. ηελ πξψηε επίζθεςή ηνπ σο 

δηνηθεηήο ζην Σαηφη, καδί κε ηνλ επηηειάξρε ζηξαηεγφ Μεξεληίλε, επέιεμαλ σο 

πξψην θηίξην ηεο ρνιήο εγθαηάζηαζε ε νπνία πξννξίδνληαλ γηα νηθήκαηα 

αμησκαηηθψλ. Δπίζεο παξαθείκελν θηίξην ζα ιεηηνπξγνχζε σο ε ρνιή 

Τπαμησκαηηθψλ «παξαηεξεηψλ - θσηνγξάθσλ». 
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Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο φξνπο πνπ έζεζε ν Βήινο, σο πξνο ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ρνιήο, ήηαλ ε απφθηεζε εθπαηδεπηηθψλ αεξνπιάλσλ, ηα νπνία ζα αλήθαλ ζηε 

δχλακε ηεο θαη φρη δαλεηδφκελα απφ έηαηξεο Μνίξεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ππήξρε 

ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηήζεσλ ρσξίο λα ππάξρεη 

εμάξηεζε θαη πξνζηξηβέο κε άιιεο δηνηθήζεηο
37

. 

 

3.1.3. Δθζηξαηεία πξνβνιήο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

Σελ αξρηθή δηεπζέηεζε ησλ ζεκάησλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, φπσο ε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο θαη νη θηεξηαθέο ππνδνκέο, αθνινχζεζε ην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ησλ 

δνθίκσλ αεξνπφξσλ. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ εγείξνληαλ ήηαλ ν ηξφπνο πξνζέιθπζεο 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νξγαλψζεθε κία 

ζεηξά αεξνπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνβνιή ηεο 

Αεξνπνξίαο ζην επξχ θνηλφ θαη θαη' επέθηαζε ζηελ εθδήισζε επηζπκηψλ εηζαγσγήο 

ζην λενζχζηαην ίδξπκα. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα απηφ δελ ήηαλ άιινο απφ ηε δηνξγάλσζε 

αεξνπνξηθψλ επηδείμεσλ ζηα αεξνδξφκηα ηνπ Φαιήξνπ θαη ηνπ Σαηνΐνπ. Καηά ηα έηε 

1930 - 1931 ε ζπκκεηνρή ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο ζε ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο 

ζεσξνχληαλ ζεκαληηθφ γεγνλφο, θαη πνιχ ζπρλά ε παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ αιιά θαη κειψλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ επηζήκσλ 

έδηλε θχξνο θαη βνεζνχζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ. Ζ πξννπηηθή εηζαγσγήο ζηε 

ρνιή θαη ε δπλαηφηεηα αεξνπνξηθήο ζηαδηνδξνκίαο ιεηηνπξγνχζε σο ζέιγεηξν 

ζηνπο θχθινπο ησλ λέσλ
38

. 

Σν ίδην δσεξφ ήηαλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αζελατθνχ ηχπνπ γηα ηηο 

αεξνπνξηθέο εθδειψζεηο. πσο απαζαλαηίδεηαη ζην θχιιν ηεο 15
εο

 Μαξηίνπ 1930 

ηεο εθεκεξίδαο «Δκπξφο», αζθήζεηο νκαδηθψλ πηήζεσλ αεξνπιάλσλ έιαβαλ ρψξα 

παξνπζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηθψλ Γεκεηξίνπ Μπφηζαξε, ηνπ 

Τθππνπξγνχ Αεξνπνξίαο Αιέμαλδξνπ Εάλλα θαη άιισλ αμησκαηηθψλ. ηηο αζθήζεηο 

ζπκκεηείραλ ηξεηο Μνίξεο θαηαδησθηηθψλ αεξνπιάλσλ θαη δχν Μνίξεο 
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38
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βνκβαξδηζηηθψλ. Σα αεξνπιάλα εθηέιεζαλ νκαδηθή απνγείσζε θαη ππέξπηεζε 

άλσζελ ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ ζε ζρεκαηηζκφ ηξηγψλνπ
39

. 

Γηα ην ίδην γεγνλφο ε εθεκεξίδα «θξηπ» ζε άξζξν κε ηίηιν «Αη ρζεζηλαί 

αζθήζεηο αεξνπιάλσλ, πιήξεο επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο» αλαθέξεη φηη κεηά ηελ 

άθημε ησλ επηζήκσλ 30 αεξνπιάλα εθ ησλ νπνίσλ 15 ηχπνπ Breguet θαη 15 δηαθφξσλ 

άιισλ ηχπσλ απνγεηψζεθαλ νκαδηθψο κεηά ηηο 11 ην πξσί απφ ην αεξνδξφκην 

Σαηνΐνπ. Σα αεξνζθάθε πέηαμαλ ζε ζρήκα «λχζζεο» ζε πεληάδεο ελψ ν Πξφεδξνο 

ηεο Κπβέξλεζεο θαη ν Τθππνπξγφο παξαθνινχζεζαλ, πέξα ηνπ θαλνληθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαη πηήζεο αθξνβαηηθψλ. Σέινο πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπο εμέθξαζαλ 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην επίπεδν ησλ εθηειεζζέλησλ αεξνπνξηθψλ ειηγκψλ
40

. 

ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πηήζεσλ, γλσζηέο θαη σο «Γηνξηέο ησλ θίισλ ηνπ 

αέξνο», δίλνληαο ζπρλά ε δπλαηφηεηα λα πεηάμνπλ πνιίηεο κε ηα αεξνπιάλα ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Οη πηήζεηο απηέο νλνκάδνληαλ «βάπηηζκα αέξνο» θαη πνιινί 

ήηαλ νη άληξεο θαη γπλαίθεο, νη νπνίνη ζπλέηξεραλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ηέηνην 

γεγνλφο.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ βεηεξάλνπ αεξνπφξνπ 

αληηζκελάξρνπ Θάλνπ Βεινχδηνπ, ν νπνίνο πέηαμε κε ζπγθπβεξλήηε ηνπ ηνλ πνηεηή 

Άγγειν ηθειηαλφ. Γηα ηνλ κεγάιν Έιιελα δεκηνπξγφ δελ ήηαλ ε πξψηε εκπεηξία 

ζηνλ αέξα, θαζψο είρε ήδε πεηάμεη γηα πξψηε θνξά αξθεηά ρξφληα πξηλ. Ωζηφζν δελ 

έραζε ηελ επθαηξία λα μαλαληψζεη ηε ραξά ηνπ αέξα,  δηαθαηερφκελνο θαη πάιη απφ 

ην ίδην αίζζεκα φπσο απηφ πνπ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ην πνίεκα ηνπ 

«Πεηψληαο»
41

. 

 

 

3.2. Πξώηεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηε ρνιή 

Οη πξνζπάζεηεο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ κέζσ ησλ «γηνξηψλ ησλ θίισλ ηνπ 

αέξνο» σζηφζν δελ έθεξαλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. Ζ Αεξνπνξία απνηεινχζε 

έλα λέν ψκα θαη δελ είρε εδξαησζεί αθφκε ζηε ζθέςε ησλ Διιήλσλ φπσο ν ηξαηφο 

θαη ην Ναπηηθφ. Ωο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ιεηηνχξγεζε επίζεο θαη ε ελππφγξαθε 
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ζπγθαηάζεζε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Ζ ξηςνθίλδπλε θχζε ηεο αεξνπνξηθήο ηδηφηεηαο ππεξληθνχζε 

πνιιέο θνξέο ην γφεηξν πνπ πξνζέθεξε ζηνπο λένπο ηπηακέλνπο. Απνηέιεζκα φισλ 

απηψλ ήηαλ ε κηθξή πξνζέιεπζε ππνςεθίσλ, ειάρηζηα πάλσ απφ 250, γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο. 

χκθσλα κε ην δηάηαγκα πεξί «ρνιψλ Αεξνπνξίαο» ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είραλ σο εμήο: 

α. Γηαγσγή άκεκπηε. 

β. Τγεία θαη άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε. 

γ. πγθαηάζεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα ή επίηξνπνπ. 

δ. Απνιπηήξην δεκνζίνπ γπκλαζίνπ ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηζφηηκεο 

ζρνιήο. 

ε. Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 21 - 23 ηνπ 

Πνηληθνχ Νφκνπ. 

ζη. Ζιηθία 17 έσο 21 θαηά ην έηνο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ. ζνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ππνςεθίσλ παξαπέκπνληαη 

ζηελ Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή Αεξνπνξίαο γηα εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πεξί πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Αεξνπνξίαο δηάηαγκα. Ζ απφθαζε ηεο Α.Τ.Δ.Α. είλαη ακεηάθιεηε. 

Ζ εμέηαζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε πνζνζηνχ 40 κε 50% 

ελψ νη θξηλφκελνη σο ηθαλνί ππνβάιινληαλ ζε ζσκαηηθή δνθηκαζία ζχκθσλα κε ην 

δηάηαγκα. Ζ δνθηκαζία απηή είρε σο ειάρηζηεο επηδφζεηο ηηο εμήο: 

α. Γξφκνο 100 κ ζε 16 δεπηεξφιεπηα. 

β. Γξφκνο 1000 κ ζε 4 ιεπηά. 

γ. Άικα εηο χςνο κε θφξα 1 κέηξν. 

δ. Άικα εηο κήθνο απιφ κε θφξα 3 θαη 20 κ. 

ε. Ρίςεηο κε θάζε ρέξη ζθαίξαο βάξνπο 7,257 θηιψλ θαη κέζν φξν δεμηνχ 

θαη αξηζηεξνχ ρεξηνχ 4,5 κ. 

Κάζε ππνςήθηνο πνπ δελ πεηχραηλε ζηηο αλσηέξσ επηδφζεηο ζεσξνχληαλ 

απνηπρψλ θαη απνθιείνληαλ απφ ηηο πεξαηηέξσ εμεηάζεηο. Σν πνζνζηφ απνηπρίαο ζηηο 

αζιεηηθέο εμεηάζεηο άγγηδε ην 10%, ελψ θαηά θχξην ιφγν νη δηαγσληδφκελνη δελ 

θαηάθεξλαλ λα επηηχρνπλ ηα φξηα ζην άικα εηο χςνο θαη ζηνλ δξφκν αληνρήο. Μεηά 
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θαη απφ απηή ηε δνθηκαζία νη δηαγσληδφκελνη εμεηάδνληαλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, 

ζηα νπνία έπξεπε λα επηηχρνπλ ην άξηζηα σο εμήο: 

α. Διιεληθή γιψζζα        160 

β. Γεσκεηξία (ζεσξία θαη αζθήζεηο)     200 

γ. Άιγεβξα (ζεσξία θαη αζθήζεηο)      220 

δ. Δπίπεδε Σξηγσλνκεηξία (ζεσξία θαη αζθήζεηο)    240 

ε. Φπζηθή Πεηξακαηηθή (ζεσξία θαη αζθήζεηο)    160 

ζη. Υεκεία (ζεσξία)       140 

δ. Γεσγξαθία (παγθφζκηα)      120 

ε. Γαιιηθά        120 

Οη επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ δελ ήηαλ νη αλακελφκελεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην γεγνλφο φηη ε επηηξνπή εμάληιεζε ηα φξηα απζηεξφηεηαο, σο πξνο ηα ζέκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ, ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ θαηαθέξλνπλ ηειηθά λα πεηχρνπλ κφλν 

ηέζζεξηο. Απηή ε θαηάζηαζε δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα θαη ζέκα επαλάιεςεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, γεγνλφο πνπ ζα έδηλε ηξνθή ζηνπο πνιέκηνπο ηεο εληαίαο Αεξνπνξίαο. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θξίζεθε απαξαίηεηε κία ηνικεξή επέκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ρσξίο λα ππάξμεη θάηη κεκπηφ ζηελ φιε δηαδηθαζία απνθαζίζηεθε ε 

πξηκνδφηεζε φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, έηζη ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ κε ηηο εμεηάζεηο ησλ ππνινίπσλ καζεκάησλ. Σειηθά επηηπγράλνπλ ηελ 

είζνδν ηνπο ζηε ρνιή 11 ππνςήθηνη, νη νπνίνη απνηέιεζαλ θαη ηελ Πξψηε εηξά 

Ηπηακέλσλ
42

. 

 

 

3.3. Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο 

3.3.1. Σν πξόγξακκα ζεσξεηηθήο θαη πηεηηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ Πξψηε εηξά Γνθίκσλ θιήζεθε λα παξνπζηαζηεί ζηε ρνιή ζηηο 23 

Ννεκβξίνπ 1931, κεηά απφ εγθχθιην πνπ δεκνζίεπζε ν Τπνπξγφο Αιέμαλδξνο 

Εάλλαο ζηηο 22 Οθησβξίνπ. Ωζηφζν ε επίζεκε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο μεθίλεζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1931. ηα πιαίζηα ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο νη δφθηκνη 

αμησκαηηθνί δηδάζθνληαλ ηα αθφινπζα καζήκαηα: αλψηεξα καζεκαηηθά, ζθαηξηθή 
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ηξηγσλνκεηξία, εθεξκνζκέλε κεραληθή, θπζηθή, ππξνβνιηθή, αεξνλαπηηιία, 

κεηεσξνινγία, βνιή, βνκβαξδηζκφο, ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά, ζηξαηησηηθφ θαη 

λαπηηθφ αεξνπνξηθφ δίθαην, ζηξαηησηηθή ηζηνξία, ζηξαηησηηθή αγσγή, αεξνπνξηθή 

ηέρλε θαη αεξνπνξηθή εθπαίδεπζε ζηνλ αέξα θαη ζην έδαθνο. 

ζνλ αθνξά ζην κάζεκα ηεο αεξνπνξηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ αέξα θαη ζην 

έδαθνο απηφ δηαρσξίδνληαλ ζε ηέζζεξα ζηάδηα εθπαίδεπζεο. ην πξψην ζηάδην, ηε 

δνθηκαζία ησλ ρεηξηζηψλ, ν εθπαηδεπφκελνο ειέγρνληαλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα εθηειεί αθξνβαηηθέο αζθήζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. ην δεχηεξν 

ζηάδην, ηελ εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ, ν εθπαηδεπφκελνο δηδάζθνληαλ ηνπο ηξφπνπο 

πηήζεο, απφ ηε βαζηθή ρξήζε ησλ πεδαιίσλ δηεχζπλζεο κέρξη ηελ εθηέιεζε 

πξνθερσξεκέλσλ αζθήζεσλ, απφ ηνπο εθπαηδεπηέο πηήζεσλ. Καηά ην ηξίην ζηάδην, 

ηελ πξνρσξεκέλε εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ, εθηεινχληαλ ζεηξά αθξνβαηηθψλ, 

αλάζηξνθε πηήζε θαη αλαγθαζηηθέο πξνζγεηψζεηο. Σέινο ζηηο πηήζεηο κε κνλνζέζην 

αεξνζθάθνο, νη δφθηκνη εθηεινχζαλ πηήζεηο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 20 σξψλ, θαηά ηηο 

νπνίεο, πέξαλ απφ ηηο απνπξνζγεηψζεηο, εθηεινχληαλ αθξνβαηηθά θαη αλαγθαζηηθέο 

πξνζγεηψζεηο. Ζ επηηπρήο πεξάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ πξνυπφζεηε ηελ 

εθηέιεζε 55 σξψλ πηήζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 15 ψξεο ζπγθπβέξλεζεο, 20 αηνκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη 20 ψξεο ζε ξφιν δίσμεο. 

Ζ εθπαίδεπζε εδάθνπο δηαρσξίδνληαλ ζε 4 ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην, 

ηελ αεξνπνξηθή ηέρλε ζηνλ αέξα, δηδάζθνληαλ:  

Διηγκφο θαη ρεηξηζκφο θηλεηήξα ζην έδαθνο, ηξνρνδξφκεζε, θάησ απφ δηάθνξεο 

ζπλζήθεο,  

Δλέξγεηεο πεδαιίσλ ζηνλ αέξα κε θαη ρσξίο θηλεηήξα, γηα ηελ επαηζζεζία ησλ 

πεδαιίσλ,  

Δπζεία θαη νξηδφληηα πηήζε, ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζε νξηδφληηα πηήζε, απψιεηα 

ζηήξημεο, ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζε άλνδν θαη θάζνδν,  

Απνγείσζε θαη πξνζγείσζε ζε νκαιφ έδαθνο θαη κε άπλνηα, απνγείσζε ζε αλψκαιν 

έδαθνο, απνγείσζε κε άλεκν, εζθαικέλεο πξνζγεηψζεηο, γξήγνξεο απνγεηψζεηο θαη 

πξνζγεηψζεηο θαη γεληθά πηήζεηο κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο,  

πλεζηζκέλεο ζηξνθέο θαη ζηξνθέο κε κεγάιεο θιίζεηο κε θαη ρσξίο θηλεηήξα,  

Πεξηδίλεζε θαη δπλάκεηο πνπ ελεξγνχλ ζε απηή θαζψο θαη ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

πνπ ην αεξνζθάθνο αδπλαηεί λα εμέιζεη απφ ηελ πεξηδίλεζε,  

Υακειή πηήζε θαη ζηξνθέο θαηά ηελ άλνδν,  
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Οιηζζήζεηο,  

Απνγείσζε θαη πξνζγείσζε κε πιεπξηθφ άλεκν,  

Αλαγθαζηηθέο πξνζγεηψζεηο,  

Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο,  

Αθξνβαηηθά. 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην, ηελ αεξνπνξηθή ηέρλε ζην έδαθνο, δηδάζθνληαλ:  

Ζκεξήζηεο θαη πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο αεξνζθαθψλ θαη θηλεηήξσλ,  

Δπζχλε ρεηξηζηή πξηλ θαη κεηά ηελ πηήζε, ζηέγαζε πιηθνχ, κεηαθνξέο αεξνζθαθψλ, 

δηαθχιαμε ζηελ χπαηζξν, ιήςε κέηξσλ κεηά ηελ αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε,  

Πξνθπιαθηηθά κέηξα γηα ηνπο θηλεηήξεο ζε πεξίνδν ςχρνπο,  

Δηδηθέο νδεγίεο γηα θάζε ηχπν αεξνζθάθνπο θαη θηλεηήξα,  

πληήξεζε απνζεθεπκέλνπ πιηθνχ,  

Ππξνζβεζηηθά κεραλήκαηα αεξνζθαθψλ θαη ππνζηέγσλ,  

χζηεκα αλάθιεμεο,  

χζηεκα ςχμεο,  

χζηεκα ιίπαλζεο,  

Σνπνζέηεζε θαη θάζνδνο αεξφςπθηεο θαη πδξφςπθηεο κεραλήο,  

Δθθίλεζε θηλεηήξσλ δηαθφξσλ ηχπσλ,  

Δξγαζία ζκήλνπο φπσο θαζαξηζκφο αεξνζθαθψλ, εκεξήζηεο θαη πεξηνδηθέο 

επηζεσξήζεηο, επηζθεπή βιαβψλ, αληηθαηάζηαζε δηαθφξσλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά πξνεηνηκαζία ηνπ 

αεξνζθάθνπο γηα πηήζε. 

Σν ηξίην ζηάδην, ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζχλζεζε, πεξηειάκβαλε:  

Πεξηγξαθή θαη νλνκαηνινγία ησλ ζπλζεηηθψλ κεξψλ ησλ αεξνζθαθψλ ηεο επνρήο,  

Πεξηγξαθή, επίδεημε θαη ηξφπνο ρξήζεο ησλ νξγάλσλ ξχζκηζεο ηνπ αεξνπιάλνπ,  

Ρχζκηζε αεξνζθάθνπο AVRO 504 θαη ηξφπνο δηφξζσζεο ηεο θαθήο ξχζκηζεο,  

χλζεζε θαη ξχζκηζε δηπιαλνχ κε ειθηηθφ θηλεηήξα,  

Δπηζθεπέο δηαθφξσλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ησλ αεξνζθαθψλ,  

Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νμπγνλνθφιιεζε. 

Σέινο ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο, νη θηλεηήξεο, πεξηειάκβαλε:  

Σνλ ηξφπν ξχζκηζεο ελφο αεξφςπθηνπ ή πδξφςπθηνπ θηλεηήξα θαη ηηο απαηηνχκελεο 

δηεξγαζίεο,  
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Σνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο θαη ξχζκηζεο καγλεηνειεθηξηθψλ κεραλψλ,  

Βιάβεο θηλεηήξσλ θαη ηξφπνπο απνθαηάζηαζήο ηνπο,  

Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε 15 σξψλ
43

. 

 

3.3.2. Ζ πξώηε πηήζε «solo» 

Αλακθηζβήηεηα θνξπθαία ζηηγκή ζηελ θαξηέξα ηνπ θάζε αεξνπφξνπ είλαη ε 

πξψηε πηήζε «κφλνο», ή αιιηψο πηήζε «solo». Ζ πνξεία κέρξη απηήλ ηε ζηηγκή 

πξνυπφζεηε πνιχ θφπν θαη πξνζπάζεηα απφ ηνπο δφθηκνπο αεξνπφξνπο, αιιά θαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πηήζεσλ, φπσο θαη φινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην λέν ζηξαηησηηθφ ίδξπκα, ήηαλ κία πνιχ 

ζεκαληηθή θαη επίπνλε εξγαζία. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ ζχληνκνπ ρξφλνπ νξγάλσζεο 

ηεο ρνιήο, αιιά θαη ηνπ πξσηφγλσξνπ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ππήξραλ αξθεηέο 

ειιείςεηο ζε εθνδηαζηηθφ πιηθφ, αθφκε θαη ζε κέζα πνπ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ. 

Αθνχ επηιχζεθαλ θαη απηά ηα πξνβιήκαηα νη εθπαηδεπηέο έπξεπε λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ «solo» ησλ καζεηψλ. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςηλ παξάγνληεο πνπ επεξέαδαλ άκεζα ην 

αεξνδξφκην ηνπ Σαηνΐνπ. Έηζη νη παξάιιειεο πηήζεηο ηεο Α' κελαξρίαο, ε νπνία 

είρε ηελ ίδηα έδξα κε ηε ρνιή, νη παξάιιειεο πηήζεηο ησλ πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ, 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη απηά σο ηεξκαηηθφ Αεξνιηκέλα ησλ Αζελψλ ην 

αεξνδξφκην ηνπ Σαηνΐνπ θαη νη ηδηαίηεξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηεο 

Πάξλεζαο επεξέαδαλ άκεζα ηελ εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηήζεσλ θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ηηο πηήζεηο «κφλνο». 

Ο ζεκαληηθφηεξνο φκσο θαη πην απξφβιεπηνο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

ήηαλ ν θαηξφο. Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλελλφεζε κε ηελ Α' κελαξρία θαη ε ήπηα 

θπθινθνξία ηνπ πνιηηηθνχ αεξνιηκέλα βνεζνχζε ζην λα εμαιεηθζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

απφ ηηο πηήζεηο ηξίησλ. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο φκσο έπξεπε λα είλαη νη θαηάιιειεο θαη 

ηδηαηηέξσο ν άλεκνο. Έηζη ην ηδαληθφ ζα ήηαλ λα επηθξαηεί λελεκία ή άλεκνο κηθξήο 

έληαζεο αιιά ζηαζεξφο. 

Απηφ πνπ επηδίσθε ζε θάζε πεξίπησζε ε δηνίθεζε ηεο ρνιήο ήηαλ ε 

απνθπγή ελφο αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κία θαηάζηαζε ε 

                                                           
43
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νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ δφθηκνπ αεξνπφξνπ. Ζ 

δηαηήξεζε κηαο «ιεπθήο πεξηφδνπ αηπρεκάησλ», ε νπνία ζα έδηλε ην θαηάιιειν 

ρξνληθφ πεξηζψξην ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα αληηκεησπίζεη κία ηέηνηα 

θαηάζηαζε, θαζψο ε πηζαλφηεηα γηα αηχρεκα ππάξρεη ζε θάζε πηήζε, ήηαλ θχξηνο 

ζθνπφο. Καη απηφο ν ζθνπφο είρε ηδηαίηεξε αμία ζηελ πξψηε πηήζε «solo»
44

. 

 

 

3.4. Ζ ζύζηαζε ηεο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο 

Ζ εκθάληζε ηεο κεηεσξνινγηθήο παξαηήξεζεο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1839 θαη εληνπίδεηαη ζην Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ. Σν 1890 

αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην πξψην δίθηπν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ, ην νπνίν είρε 

επηά ζεκεία αλαθνξάο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Ο Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

ζπκβάιεη πεξαηηέξσ ζηε κειέηε ησλ κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο ε 

αεξνπνξηθή δξαζηεξηφηεηα παίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ απνζηνιψλ. ηαζκφο φκσο ζηε 

ζχζηαζε ηεο ζχγρξνλεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ππήξμε ην 1931, έηνο 

θαηά ην νπνίν ν Τπνπξγφο Αιέμαλδξνο Εάλλαο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ νξγαλσκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο ππφ ην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο
45

. 

Ζ αμία ηεο πξφβιεςεο ηνπ θαηξνχ, κέζσ ηεο κεηεσξνινγηθήο ελεκέξσζεο 

ησλ πιεξσκάησλ αέξνο, άξρηζε λα γίλεηαη επηηαθηηθή φζν ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

γηλφηαλ νινέλα θαη πην κεζνδηθή, νη επηδφζεηο ησλ αεξνζθαθψλ βειηηψλνληαλ αιιά 

θαη ε πηεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο απμάλνληαλ. Γηα φινπο 

απηνχο ηνπο ιφγνπο ήηαλ απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο επίζεκνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ζα επσκίδνληαλ ην έξγν ηεο πξφγλσζεο ηνπ θαηξνχ, φρη κφλν ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αεξνδξνκίνπ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαη εηδηθφηεξα φηαλ απηή 

ήηαλ κεγάιεο δηάξθεηαο. 

Έηζη κε ηνλ λφκν 5258 ηνπ 1931 ζπζηήλεηαη ε Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία κε 

ζθνπφ ηε κειέηε θαη παξνρή θάζε ζηνηρείνπ πνπ αθνξά ζηε κεηεσξνινγία θαη 
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 Ζ. Καξηαιακάθε, ό. π., ζ. 490-491. 
45

 Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, Δηζαγωγή ζηε κεηεωξνινγία από ηελ αξραία Διιάδα κέρξη 

ζήκεξα, δηαζέζηκν ζην: 

http://www.hnms.gr/emy/el/meteorology/meteorologia_arxaia_ellada?pageno=6  (πξφζβαζε ζηηο 

18.3.2020). 

http://www.hnms.gr/emy/el/meteorology/meteorologia_arxaia_ellada?pageno=6%20
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θιηκαηνινγία ηεο ρψξαο θαη ζηελ έθδνζε πξφγλσζεο θαηξνχ πξνο εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο Πνιεκηθήο θαη Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ηεο γεσξγίαο, ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηεο λαπηηιίαο θαη γεληθψο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. Ζ ππαγσγή ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία απνηεινχζε θαη ηε κφλε Δζληθή 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία ηνπ θξάηνπο, αλαηέζεθε ζην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο. 

Ζ Τπεξεζία ζα δηνηθνχληαλ απφ ζπκβνχιην κε Πξφεδξν ηνλ Τπνπξγφ ηεο 

Αεξνπνξίαο ή ηνλ δηεπζπληή ηεο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη κέιε 

αληηπξνζψπνπο ησλ Τπνπξγείσλ ηξαηησηηθψλ, Ναπηηθψλ, Γεσξγίαο, πγθνηλσλίαο, 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη θαζεγεηέο κεηεσξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

Πνιπηερλείνπ, δηεπζπληέο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ θαη ηεο Πνιεκηθήο θαη 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

Ζ ζχλζεζε ηεο απνηεινχληαλ απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία ζηελ Αζήλα θαη 

δίθηπν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε φιε ηε ρψξα. Ζ θεληξηθή 

ππεξεζία απαξηίδνληαλ απφ ηα γξαθεία δηεπζπληή θαη ππνδηεπζπληή, ηε γξακκαηεία 

θαη ηα ηκήκαηα πξνγλψζεσλ θαη αλψηεξεο αηκφζθαηξαο, θιηκαηνινγηθνχ, γεσξγηθήο 

κεηεσξνινγίαο θαη δεκνζίσλ έξγσλ, ζηξαηησηηθήο θαη λαπηηθήο κεηεσξνινγίαο θαη 

ηέινο ην ηκήκα εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθνξηψλ. 

Σν δίθηπν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ πεξηειάκβαλε δχν κεηεσξνζθνπία ζηελ 

Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε, 10 κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο Α' ηάμεο, 40 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο Β' ηάμεο, 30 κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο Γ' ηάμεο θαη 50 

βξνρνκεηξηθνχο ζηαζκνχο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζηειέρσλε ηελ Τπεξεζία 

απνηεινχληαλ απφ ην αλψηεξν ηερληθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ην απνζπαζκέλν 

ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, ην θαηψηεξν, ην βνεζεηηθφ θαη ηέινο ην ππεξεηηθφ 

πξνζσπηθφ.  

Ζ εθπαίδεπζε ησλ κεηεσξνιφγσλ θαη ησλ παξαηεξεηψλ ιάκβαλε ρψξα ζηε 

Μεηεσξνινγηθή ρνιή ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχζαλ δχν ηκήκαηα, ην ηκήκα κεηεσξνιφγσλ 

κε 9κελε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη ην ηκήκα παξαηεξεηψλ κε ηξίκελε 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο 

απνηεινχληαλ απφ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, Πνιπηερλείνπ ή αλσηέξσλ 

ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ ζρνιψλ
46

. 

                                                           
46

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 261, 8.8.1931, «Πεξί Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο». 
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Ζ ζχζηαζή ηεο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα 

ζηελ νξγάλσζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ 

ππνςήθησλ κεηεσξνιφγσλ θαη παξαηεξεηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν βειηηψζεθαλ 

πεξαηηέξσ νη ζπλζήθεο πξφγλσζεο, ζπκβάιινληαο θαηαιπηηθά ζηελ αζθάιεηα θαη 

ζηελ αξηηφηεξε εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ ηεο Πνιεκηθήο θαη Γεληθήο Αεξνπνξίαο. 
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Γ΄ Κεθάιαην 

Αλαδηνξγάλσζε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

4.1. Δμειίμεηο ζηηο αξρέο ηεο λέαο δεθαεηίαο 

4.1.1. Πεξίνδνο πνιηηηθώλ αλαθαηαηάμεσλ 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1930 ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο αιιαγέο ζηελ εγρψξηα 

πνιηηηθή ζθελή, σο απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ θπβέξλεζε 

Βεληδέινπ, παξ' φιεο ηηο επηζέζεηο πνπ δέρνληαλ απφ ηνλ αληηπνιηηεπφκελν ηχπν θαη 

ηελ πνιεκηθή ησλ αληηπάισλ θνκκάησλ, είρε ηα ερέγγπα λα παξακείλεη ζηελ εμνπζία 

θαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ ηεηξαεηία. Ωζηφζν νη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηνπ 1929 έγηλαλ γξήγνξα αηζζεηέο θαη ζηελ εχζξαπζηε ειιεληθή νηθνλνκία.  

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πηέζεσλ ήηαλ νη έληνλεο ζπδεηήζεηο, ήδε απφ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1932, γηα αληηθαηάζηαζε ηεο θπβέξλεζεο κε κία νηθνπκεληθή, ζηα 

πιαίζηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχζαλ θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. θνπφο 

απηήο ηεο δηαθνκκαηηθήο ιχζεο δελ ήηαλ άιινο απφ ηε ράξαμε νκφθσλεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, σο κέηξν ππνζηήξημεο ηεο δνθηκαδφκελεο νηθνλνκίαο. Ζ 

πξφηαζε απηή είρε γίλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν σο απάληεζε ζηελ 

αληηπνιηηεπφκελε ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχζαλ νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη. Ο 

πνιπζρηδήο πνιηηηθφο δελ ήζειε λα επσκηζηεί ε παξάηαμή ηνπ κφλε ην βάξνο ησλ 

επαρζψλ κέηξσλ θαη κηα ηέηνηα ιχζε, πέξαλ ηεο νπζηαζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζα ηνλ δηαηεξνχζε ζε πςειά πνζνζηά δεκνθηιίαο. 

Ωο απάληεζε ζε απηέο ηηο αηηηάζεηο ππνβάιιεη ζηηο 21 Μαΐνπ 1932 ηελ 

παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ. Μεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο πέληε εκεξψλ νξθίδεηαη 

ε λέα θπβέξλεζε ηνπ Αγξνηνεξγαηηθνχ θφκκαηνο, κε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη επηθεθαιήο ηνλ Αιέμαλδξν 

Παπαλαζηαζίνπ. Ο λένο πξσζππνπξγφο αλαιακβάλεη θαη ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, 

ηξαηησηηθψλ, Ναπηηθψλ θαη Αεξνπνξίαο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα βξαρχβην 

ζρήκα, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο πνιηηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη 

κηαο ξεπζηήο πνιηηηθά πεξηφδνπ. Ωζηφζν νη αιιαγέο απηέο ζα αθήζνπλ ην 
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απνηχπσκά ηνπο θαη ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία, νδεγψληαο ηελ ζε κηα πεξίνδν 

αβεβαηφηεηαο θαη επηρεηξεζηαθήο νπηζζνδξφκεζεο
47

. 

 

4.1.2. Οη εμειίμεηο ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

Σν ειπηδνθφξν μεθίλεκα ηεο έλλνηαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ζπλαληά 

πξνζθφκκαηα απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

εληζρχνληαη απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ παξειζφληνο θαη θπξίσο απφ ηελ πξνέιεπζε ησλ 

ζηειερψλ ηεο, ε νπνία αξηζκεί 17 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κε αληίζηνηρεο αληηιήςεηο 

θαη παζνγέλεηεο. Ζ πξνζπάζεηα θαη ηα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

λέσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο δελ θαηάθεξε λα θάκςεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε ησλ παιηψλ ζηειερψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε 

ηξαηησηηθή θαη ηε Ναπηηθή Αεξνπνξία. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο, νδεγνχζε ζε απαηηήζεηο, πνιιέο θνξέο παξάινγεο, νη νπνίεο ήηαλ 

αδχλαηνλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Ο Αιέμαλδξνο Εάλλαο ιεηηνχξγεζε πνιιέο θνξέο ππξνζβεζηηθά έλαληη 

απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ, έρνληαο σο γλψκνλα ην φθεινο ηεο εληαίαο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο. Μηθξνπνιηηηθέο ηαθηηθέο φκσο, κε θχξην ζηφρν ηελ θάιπςε θνκκαηηθψλ 

αλαγθψλ, κεηαθξάδνληαλ ζε ππνζρέζεηο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

αηηεκάησλ, ε νπνία θαη πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο. Σα 

ζηειέρε ηεο Αεξνπνξίαο, ζπλεγνξψληαο ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο θαη ζέηνληαο ζε 

δεχηεξε κνίξα ην ππεξεζηαθφ θαζήθνλ, πξνζθνιινχληαλ ζηηο πνιηηηθέο παξαηάμεηο, 

απνζθνπψληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ. 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ζε θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε λα ππάξρεη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο απνζηξάησλ θαη απνηάθησλ θαη αληίζηνηρα αλαθιήζεηο 

αμησκαηηθψλ, νη νπνίνη είραλ απνκαθξπλζεί απφ ην ψκα κε κφλν θξηηήξην ηελ 

θνκκαηηθή ηαπηφηεηα. 

Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα ηνπ 1932 είρε σο απνηέιεζκα ηελ επαλεκθάληζε ζην 

πξνζθήλην ησλ αξλεηψλ ηεο εληαίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ζπλεπηθνπξνχκελνη απφ 

ηα επηηειεία ηνπ ηξάηνπ θαη ηνπ Ναπηηθνχ, ηα νπνία άδξαμαλ ηελ επθαηξία γηα 
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 Ν. Οηθνλφκνπ, «Ζ ηεηξαεηία ηνπ Βεληδέινπ (1928-1932)», ζηελ: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 

15 (1975), ζ. 317-318. 
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πξνβνιή ησλ ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Ωο θχξην άξκα ζε απηή ηελ ηαθηηθή 

εκθαλίζηεθε ε θαηάξγεζε ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο θαη ε επαλαθνξά ζηελ πξφηεξε 

θαηάζηαζε ησλ δχν αεξνπνξηθψλ ζρνιψλ. Δπηπιένλ ε δεκηνπξγία ηεο «Αεξνπνξηθήο 

Βάζεο ρνιψλ» κε δηνηθεηή ηνλ ζκήλαξρν Ρέππα αθαίξεζε αξκνδηφηεηεο απφ ηνλ 

δηνηθεηή ηεο ρνιήο. Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ηνλ αληηζκήλαξρν Βήιν ζηελ ππνβνιή 

ηεο παξαίηεζή ηνπ. Ο Αιέμαλδξνο Εάλλαο επεκβαίλεη ζηηο 18 Απγνχζηνπ 1932 

απνζηέιινληαο επηζηνιή ζηνλ δηνηθεηή ηεο ρνιήο, πείζνληαο ηνλ λα κελ παξαηηεζεί 

απφ ηε ζέζε ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ, παξ' φιεο ηηο δπζθνιίεο. 

ηελ ίδηα ζπλάθεηα, ππήξμαλ αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ ψκαηνο ηεο εληαίαο Αεξνπνξίαο. Δηδηθφηεξα ε θπβέξλεζε Σζαιδάξε ζηα ηέιε 

ηνπ 1932 δερφηαλ έληνλεο πηέζεηο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ 

ηξάηνπ θαη ηνπ Ναπηηθνχ. Δίραλ ζπγθξνηεζεί κάιηζηα δχν επηηξνπέο κε ζθνπφ ηε 

δηάιπζε ηεο Αεξνπνξίαο, νη νπνίεο παξέδσζαλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο ζηνλ 

πξσζππνπξγφ. Ο ίδηνο δελ ππέθπςε φκσο ράξηο ζηελ ςχρξαηκε ζηάζε ηνπ, 

ζπλεπηθνπξνχκελε θαη απφ δχν επηζηνιέο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηηο 25 θαη 30 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1932. Ωζηφζν ε ηνπνζέηεζε ζηειερψλ ζε θαίξηεο ζέζεηο, ηα νπνία 

δελ ήηαλ ηθαλά ή δελ πίζηεπαλ ζην έξγν πνπ ηνπο αλαηέζεθε, επέθεξε πνιιά 

πξνβιήκαηα θαη πξνζηξηβέο ζηνπο θφιπνπο ηνπ πινπ
48

. 

 

4.1.3. Σν θίλεκα Πιαζηήξα ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1933 

Σα μεκεξψκαηα ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1933 ν Νηθφιανο Πιαζηήξαο επηζθέπηεηαη 

ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν κε ζθνπφ λα ηνπ αλαθνηλψζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα θεξχμεη 

δηθηαηνξία, αλαιακβάλνληαο κε ηε βία ηελ εμνπζία απφ ην Λατθφ θφκκα. Ο αξρεγφο 

ησλ «Φηιειεπζέξσλ» αληηηίζεηαη ζε απηή ηελ θίλεζε, φρη φκσο ζζελαξά. Σε ζηάζε 

απηή ν Πιαζηήξαο ηελ εξκελεχεη σο ζπγθαηάζεζε ζην θίλεκα, έρνληαο ππφςηλ θαη 

ηε δπζαξέζθεηα κεγάιεο κεξίδαο ηνπ πνιηηηθνχ αιιά θαη ζηξαηησηηθνχ ρψξνπ έλαληη 

ησλ «Λατθψλ». Δπηπιένλ ζηηο εθινγέο πνπ είραλ δηεμαρζεί ζηηο 5 Μαξηίνπ νη 

αληηβεληδειηθνί έρνληαο θεξδίζεη ηελ πιεηνςεθία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθιέμνπλ 

Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο αιιά θαη γεξνπζηαζηέο, νη νπνίνη ζα πξνρσξνχζαλ ζε 

αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο. 
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 Μνπζείν Ηζηνξίαο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ό. π., ζ. 101-104. 
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Απνρσξψληαο απφ ηελ νηθία Βεληδέινπ ν «Μαχξνο Καβαιάξεο» 

θαηαιακβάλεη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 1
νπ

 πληάγκαηνο Πεδηθνχ ην Τπνπξγείν 

ηξαηησηηθψλ θαη σο ην ηέινο ηεο ίδηαο εκέξαο πξνζρσξνχλ ζην θίλεκα ην Ναπηηθφ 

θαη ε Αεξνπνξία. Σελ επνκέλε δηαηάζζεηαη θαηάζρεζε φισλ ησλ αληηβεληδειηθψλ 

εθεκεξίδσλ, νη νπνίεο είραλ σο πξσηνζέιηδν ηε λίθε ηεο «Ζλσκέλεο 

Αληηπνιίηεπζεο» ζηηο εθινγέο, ελψ ν Σζαιδάξεο αλαγθάδεηαη ζε θαη' νίθνλ 

πεξηνξηζκφ. 

Ωζηφζν θαη παξ' φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ηφζν κε ηε κνξθή 

δηαγγέικαηνο φζν θαη κε ηελ θαηαζηνιή δηαδειψζεσλ απφ ηελ αζηπλνκία, ην θίλεκα 

Πιαζηήξα απνηπγράλεη. Ζ αλψηαηε εγεζία ηνπ ηξαηνχ δελ ππνζηεξίδεη ηελ θίλεζε 

θαη νκάδα ζηξαηεγψλ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ 

Βεληδέιν θαη ηνλ Σζαιδάξε πξνζπαζψληαο λα βξνπλ αλαίκαθηε ιχζε θαη παξάδνζε 

ηεο εμνπζίαο ζην λφκηκα εθιεγκέλν θφκκα. 

Απνθαζίδεηαη ηειηθά ν ζρεκαηηζκφο κεηαβαηηθήο Κπβέξλεζεο 

αληηζηξαηήγσλ, ε  νπνία ζα παξαιάκβαλε ηελ εμνπζία απφ ηνπο βεληδειηθνχο θαη 

κεηά απφ κία πεξίνδν θαηεπλαζκνχ ησλ πλεπκάησλ ζα ηελ παξέδηδε ζηνλ Σζαιδάξε. 

ηε κεηαβαηηθή απηή θπβέξλεζε αλαιακβάλεη Τπνπξγφο Ναπηηθψλ θαη Αεξνπνξίαο 

ν ππνλαχαξρνο Γεκέζηηραο, ελψ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Παλαγή Σζαιδάξε, ε νπνία 

ζρεκαηίζηεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ 1933, Τπνπξγφο Αεξνπνξίαο αλαιακβάλεη ν Ησάλλεο 

Ράιιεο
49

. 

Αλ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Αεξνπνξίαο ζην θίλεκα πεξηνξίζηεθε ζηε ρξήζε 

αεξνζθαθψλ γηα ηε ξίςε πξνθεξχμεσλ, ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαλ ην δηάγγεικα 

Πιαζηήξα, απηφ ήηαλ αξθεηφ γηα λα ξίμεη λεξφ ζηνλ κχιν ησλ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ 

ζηειερψλ ηνπ ψκαηνο. Οη θνκκαηηθέο έξηδεο κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη 

αληηβεληδειηθψλ κεηαθέξζεθαλ θαη κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ πινπ, νμχλνληαο 

πεξηζζφηεξν ηελ ήδε ηεηακέλε θαηάζηαζε. Έρνληαο απηφ σο αθνξκή, πνιινί ήηαλ 

απηνί πνπ ζέιεζαλ λα επσθειεζνχλ απφ απηή ηελ αλαηαξαρή θαη λα ζέζνπλ εθ λένπ 

ζέκα δηάιπζεο ηεο εληαίαο Αεξνπνξίαο. ην πξφζσπν ηνπ λένπ Τπνπξγνχ νη πνιέκηνη 

θαηαθέξλνπλ λα εθαξκφζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο θαη κε δηάηαγκα εθδηψρλνπλ ηνπο 77 

απφ ηνπο 98 αμησκαηηθνχο θαηαγσγήο απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ θαη ηε ρνιή 

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ. 

                                                           
49

 Ν. Οηθνλφκνπ, «Ζ κεηαβαηηθή πεξίνδνο απφ ην Μάην 1932 σο ην Μάξηην 1933», ζηελ: Ιζηνξία ηνπ 
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Απνηέιεζκα φισλ απηψλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζε απφξξεηε 

έθζεζε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ Ησάλλε Μεηαμά ηελ πεξίνδν 1936 – 

1938, ήηαλ νη αζξφεο παξαηηήζεηο αλσηέξσλ αμησκαηηθψλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1933, 

εμαλαγθάδνληαο ηελ θπβέξλεζε ζε αλαδηνξγάλσζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη 

κεηαθνξά ζηειερψλ απφ ηνλ ηξαηφ θαη ην Ναπηηθφ πξνο ελίζρπζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν κε ηνλ λφκν 6026 ηνπ 1934 ζπζηήλεηαη ε Γηεχζπλζε 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο κε πξψην δηνηθεηή ηνλ ζπληαγκαηάξρε ππξνβνιηθνχ 

Γπαιίζηξα, ελψ ν πινίαξρνο Οηθνλφκνπ αλαιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Δπηηειείνπ. 

Δπαθφινπζν απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε αλάζρεζε ηνπ δπλακηθνχ μεθηλήκαηνο, ε 

αλαζηάησζε ζηνπο θφιπνπο ησλ ζηειερψλ θαη ε είζνδνο ζε επηθίλδπλεο αηξαπνχο
50

. 

 

 

4.2. Ίδξπζε ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο 

Σελ επφκελε ρξνληά ζηαζκφ γηα ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία απνηέιεζε ε 

ίδξπζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο, κε ην λφκν 6248 ηεο 20
εο

 Απγνχζηνπ 

1934. χκθσλα κε απηφλ ηνλ λφκν ε Γηεχζπλζε ηνπ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο θαη ππάγεηαη άκεζα ζηνλ Τπνπξγφ 

Αεξνπνξίαο, απνηειψληαο αλεμάξηεηε ππεξεζία, ζηελ νπνία πξνΐζηαηαη αλψηαηνο 

αμησκαηηθφο ηνπ ηξαηνχ, ηνπ Ναπηηθνχ ή ηεο Αεξνπνξίαο κε βαζκφ 

ζπληαγκαηάξρε, πινηάξρνπ ή ζκελάξρνπ θαη θέξεη ηνλ ηίηιν Αξρεγφο Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο. 

ην άξζξν 4 θαζνξίδεηαη σο θχξην έξγν ηνπ Δπηηειείνπ ε απφ θάζε άπνςε 

πξνεηνηκαζία ηνπ αεξνπνξηθνχ πνιέκνπ, ε θαηάξηηζε ησλ γεληθψλ πξνγξακκάησλ 

νξγάλσζεο, εθπαίδεπζεο θαη πνιεκηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ην αλαγθαίν πιηθφ θαζψο 

θαη ε θαζηέξσζε Δληαίνπ Γφγκαηνο. Δπίζεο ε πξνεηνηκαζία, απφ ηελ πεξίνδν ηεο 

εηξήλεο, γηα θάζε πηζαλή επηρείξεζε θαη ε θαηά ηνλ πφιεκν γεληθή ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε. Δθηφο ηνπ πκβνπιίνπ Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

Δζληθήο Άκπλαο θακία άιιε ππεξεζία, επηηξνπή ή ζπκβνχιην δελ έρεη ην δηθαίσκα 

λα επεκβαίλεη ζε δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν ηνπ ΓΔΑ, ελψ ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ηα δεηήκαηα απηά έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ΓΔΑ νθείινπλ λα δεηνχλ 

ηε γλσκνδφηεζε ηνπ σο κνλνχ αξκνδίνπ επί ζεκάησλ γεληθήο νξγάλσζεο. 
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 Ζ. Καξηαιακάθε, Η γεληά ηωλ Ιθάξωλ  1931 – 1940), Αζήλα 1987, ζ. 108-115. 
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ζνλ αθνξά ζε ζρέδηα λφκσλ θαη δηαηάγκαηα, πνπ αθνξνχλ ζε 

πξνεηνηκαζία πνιέκνπ, εθπαίδεπζε ή γεληθφηεξα ηελ νξγάλσζε ηεο Αεξνπνξίαο 

απηά θαηαξηίδνληαη απφ ην Δπηηειείν σο ην κφλν αξκφδην θαη ππεχζπλν φξγαλν ηνπ 

Τπνπξγνχ. Ο Αξρεγφο ΓΔΑ κεηέρεη σο κέινο ζην Αλψηαην πκβνχιην Δζληθήο 

Ακχλεο, θαζψο θαη ζην Αλψηαην πκβνχιην Αεξνπνξίαο
51

. 

Πξψηνο Αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο ηνπνζεηήζεθε ζηηο 10 

Οθησβξίνπ 1934 ν πινίαξρνο Κσλζηαληίλνο Οηθνλφκνπ θαη παξέδσζε ηα ελία ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1935 ζηνλ ζπληαγκαηάξρε Παλαγηψηε Γαδή, ν 

νπνίνο δηεηέιεζε Αξρεγφο έσο ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1940
52

. 

 

 

4.3. Αεξνπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

Σα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ιακβάλνπλ ρψξα πνιιά 

αεξνπνξηθά γεγνλφηα, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αεξνπνξηθήο ηδέαο. 

ηηο 10 Απξηιίνπ ηνπ 1932 αλνίγεη ηηο πχιεο ηεο ζην Εάππεην Μέγαξν ε πξψηε 

Γηεζλήο Αεξνπνξηθή Έθζεζε Αζελψλ. Ζ Γηεχζπλζε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Πνιηηηθήο, δηνξγαλψλεη ηελ ελ ιφγσ εθδήισζε 

έρνληαο πξνζθαιέζεη επξσπατθέο αεξνπνξίεο φπσο ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο 

Σζερνζινβαθίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Οιιαλδίαο θαη ηεο Πνισλίαο. 

ηφρνο ηεο έθζεζεο δελ είλαη άιινο απφ ηελ παξνπζίαζε ζην ειιεληθφ θνηλφ ηνπ 

αεξνπιάλνπ θαη ηεο αεξνπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Δπίζεο ε εθ 

ηνπ ζχλεγγπο πιεξνθφξεζε επί ζεκάησλ Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, ελφο λένπ πινπ 

γηα ην νπνίν είραλ επελδπζεί αξθεηά ρξήκαηα, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία γηλφηαλ επξχηεξα γλσζηφ θαη ην έξγν ησλ 

μέλσλ αεξνπνξηψλ, αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία. ηε ζεηηθή απνηίκεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην νηθνλνκηθφ 

θέξδνο, αθνχ νη εηζπξάμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο έθηαζαλ ζην πνζφ ησλ 
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400.000 δξαρκψλ. Σν ζχλνιν ηνπ πνζνχ δηαηέζεθε γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο 

Αεξνπνξίαο ζε κία δχζθνιε νηθνλνκηθά πεξίνδν
53

. 

ηελ πξψηε Γηεζλή Αεξνπνξηθή Έθζεζε Αζελψλ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

θαη έλα μερσξηζηφ έθζεκα, ην αλεκφπηεξν γεξκαληθήο θαηαζθεπήο ηχπνπ Falke. Ζ 

πξψηε αλαθνξά γηα ην έθζεκα γίλεηαη ζηηο 21 Μαξηίνπ ζηνλ αζελατθφ ηχπν. 

χκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν ην αλεκφπηεξν ζα πεηάμεη απφ Γεξκαλνχο 

πξσηαζιεηέο θαη ζα είλαη ξπκνπιθνχκελν απφ απηνθίλεην. ε λεφηεξν άξζξν φκσο 

ηεο 30
εο

 Μαξηίνπ αλαθέξεηαη φηη έρεη αγνξαζηεί απφ ηε δηνξγάλσζε ηεο Έθζεζεο θαη 

ζα ην πεηάμεη ν Έιιελαο βεηεξάλνο αεξνπφξνο επηζκελαγφο Βεινχδηνο, ν νπνίνο είρε 

εθπαηδεπηεί ζε ζθάθε απηνχ ηνπ ηχπνπ.  

Σν αλεκφπηεξν θνξηψλεηαη ζην Wasserkuppe θαη θηάλεη ζηηο 26 Απξηιίνπ 

ζηελ Αζήλα. ηηο 29 Απξηιίνπ εθηίζεηαη ήδε ζηελ Αεξνπνξηθή Έθζεζε ελψ 

πιεξνθνξίεο ζέινπλ ε πηήζε λα γίλεηαη ηειηθά κε αεξνξπκνχιθεζε. Σειηθά κε 

λεφηεξε αλαθνίλσζε αλαβάιιεηαη ε πηήζε γηα ηνλ Ηνχλην, θαζψο ηνλ Μάην δελ 

επηθξαηνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα πηήζεηο αλεκνπηέξσλ. Αλ θαη ην ειαθξχ 

ζθάθνο δελ πέηαμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Έθζεζεο, απνηέιεζε σζηφζν έλα μερσξηζηφ 

ζηαηηθφ έθζεκα
54

. 

Μνλαδηθφ φκσο είλαη θαη ην γεγνλφο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ εζληθή 

επέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1934. Ωο έλδεημε θαιήο θηιίαο θαη κεηά ηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ είραλ αλαιεθζεί απφ ηνπο Βεληδέιν - Αηαηνχξθ ζηα πιαίζηα ηεο 

ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο, ζηελ παξέιαζε ησλ Αζελψλ ιακβάλνπλ κέξνο θαη 

πέληε ηνπξθηθά αεξνζθάθε ηχπνπ Letov. Πξφθεηηαη γηα αεξνζθάθε ζηξαηησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη βνκβαξδηζκνχ εκέξαο, ηα νπνία εθηέιεζαλ δηέιεπζε ζε ρακειφ 

χςνο ξίρλνληαο εξκαηηζκέλα αιεμίπησηα κε ηα ειιεληθά θαη ηνπξθηθά ρξψκαηα. ηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ζρεκαηηζκνί 50 ειιεληθψλ αεξνζθαθψλ, ηα νπνία 

ζρεκάηηζαλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα γξάκκαηα  «E» θαη «T», αξρηθά ησλ νλνκάησλ ησλ 

δχν ρσξψλ. Ζ ελ ιφγσ επίδεημε απνηέιεζε ζηαζκφ ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, 

αλαινγηδφκελνη ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ην πέξαο ησλ 

ζπξξάμεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ
55

. 

                                                           
53

 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, ό. π., η. 3, ζ. 65. 
54

 Β. Καηεληψηεο, Κ. Πηθξφο, «Σν κπζηήξην ηνπ αλεκνπηέξνπ Falke», ζην: Πεξηνδηθό Αεξαζιεηηθό 

Γειηίν Αεξαζιεηηζκόο, ηρ. 87  (2011), ζ. 1-2. 
55

 Ζ. Καξηαιακάθε, ό. π., ζ. 138-139. 



62 

Αληίζηνηρε πηήζε φκσο εθηειέζηεθε θαη απφ ειιεληθά αεξνζθάθε ζηελ 

Σνπξθία. ηα πιαίζηα ηνπ πέξαηνο ηεο πξψηεο εθπαηδεπηηθήο ζεηξάο ηνπ «Κέληξνπ 

Ναπηηιίαο» πξνεηνηκάζηεθε αεξνλαπηηιηαθφ ηαμίδη απφ ζκήλνο ηξηψλ βαξέσλ 

βνκβαξδηζηηθψλ ηχπνπ «Horsley». Σα ηξία αεξνζθάθε απνγεηψζεθαλ ην πξσί ηεο 

21
εο

 Ηνπιίνπ απφ ην Σαηφη θαη κεηά απφ ηαμίδη δχν σξψλ πξνζγεηψζεθαλ ζην 

αεξνδξφκην έδεο. Σα πιεξψκαηα δηαλπθηέξεπζαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 

επνκέλε απνγεηψζεθαλ κε πξννξηζκφ ην αεξνδξφκην ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Πξηλ ηελ 

πξνζγείσζή ηνπο εθηέιεζαλ ειηγκνχο άλσζελ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη έξημαλ 

αιεμίπησηα βακκέλα ζηα ειιεληθά θαη ηνχξθηθα ρξψκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ νη Έιιελεο αεξνπφξνη θάιπςαλ απφζηαζε 3.500 ρηιηνκέηξσλ, 

επηηπγράλνληαο έλαλ άζιν γηα ηελ επνρή, εθηειψληαο ηελ απνζηνιή ζε πηήζε 

ζρεκαηηζκνχ αεξνζθαθψλ, απνθνκίδνληαο πνιχηηκεο εκπεηξίεο αιιά θαη γλψζε γηα 

ηελ θαηάζηαζε ησλ γείηνλσλ αεξνπνξηψλ
56

. 

Σέινο πνιχ ζεκαληηθή εκέξα ππήξμε γηα ηελ Αεξνπνξία ε 3
ε
 Οθησβξίνπ 

1934. Ζ νξθσκνζία ησλ πξψησλ αλζππνζκελαγψλ απνθνίησλ ηεο ρνιήο 

Αεξνπνξίαο απνηέιεζε νξφζεκν θαη ήξζε σο επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ φισλ 

απηψλ πνπ πίζηεςαλ θαη πάιεςαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο Αεξνπνξίαο. ηελ 

εθδήισζε παξέζηε ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο, αιιά θαη ν Τθππνπξγφο Αεξνπνξίαο 

ρνηλάο, ν Τπνπξγφο ησλ ηξαηησηηθψλ Κνλδχιεο, ν Δπηηειάξρεο πινίαξρνο 

Οηθνλφκνπ θαη πιήζνο αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ αμησκαηηθψλ. Οη 15 λένη 

αλζππνζκελαγνί θαη αλζππνκεραληθνί πξνεξρφκελνη απφ ηε ρνιή Ηθάξσλ ζα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ αεξνπνξηθνχ πινπ
57

. 

Κηλεηηθφηεηα σζηφζν παξαηεξείηαη θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πξνζπαζνχλ λα πξνζδεζνχλ ζην άξκα ηεο 

αεξνπνξηθήο αλάπηπμεο. Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη απηή ηεο Αξάρσβαο, γηα ηελ 

νπνία ην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο απνζηέιιεη ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1935 έγγξαθν ζηνλ 

Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ, κε θνηλνπνίεζε ζηελ αληίζηνηρε θνηλφηεηα, ζην Β΄ 

Σκήκα ηεο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο θαη ζηελ Αεξνιέζρε Διιάδνο κε ην νπνίν ν 

ζπληάθηεο Γ. Φσηφπνπινο πξνηείλεη: 

«…δηά ηελ εμππεξέηεζηλ ΓΔΛΦΩΝ - ΑΡΑΥΩΒΖ θαη αλφδνπ πξνο 

Παξλαζζφλ ε θαζ' εκάο Τπεξεζία εμέιεμε ηνλ κφλνλ θαηάιιεινλ  ρψξνλ πξνο 
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 Ζ. Καξηαιακάθε, ό. π., ζ. 158. 
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 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, ό. π., η. 3, ζ. 68. 
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ίδξπζηλ ηνπξηζηηθνχ αεξνδξνκίνπ, παξά ηελ ζέζηλ Λεηβάδηα, θείκελνλ εηο απφζηαζηλ 

5 ρικ. απφ ηεο Αξαρψβεο θαη αθξηβψο επί ηεο λενραξαρζείζεο νδνχ Αξάρσβα - 

ΛΔΗΒΑΓΗΑ ήηηο ζπλερίδεηαη δηά ηεο αηξαπνχ ηεο αγνχζεο εηο θαηαθχγηνλ 

Παξλαζζνχ. Δπεηδή θαηά ηελ εκεηέξαλ γλψκελ ε ίδξπζηο ηνπ ελ ιφγσ αεξνδξνκίνπ 

ηα κάια ζέιεη εμππεξεηήζεη ηνλ Σνπξηζκφλ  θαη  εθ’ φζνλ πκείο σο αξκφδηνη είζζε 

ηεο απηήο γλψκεο,  παξαθαινχκελ πκάο φπσο εληζρχζεηε ηελ θνηλφηεηα Αξαρψβεο, 

ήηηο σο καο εγλψξηζε δη’ εγγξάθνπ δελ δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα ρξήκαηα, κε 

ππεξβαίλνληα θαηά ηελ εκεηέξαλ γλψκελ ηαο 10.000 δξρ. δη’ αγνξάλ ηεο 

πξνθξηζείζεο εθηάζεσο αλεξρνκέλεο εηο 100 πεξίπνπ ζηξέκκαηα.»
58

 

 

 

4.4. Ζ εκπινθή ηεο Αεξνπνξίαο ζην θίλεκα ηνπ 1935 

4.4.1. Σν θίλεκα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 1935 

ε κία πξνζπάζεηα λα αλέιζεη θαη πάιη ζηελ εμνπζία ε πνιηηηθή παξάηαμε, ε 

νπνία έπαημε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα ζηελ Διιάδα, θαηαθεχγεη 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ φπισλ ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ηδξχνληαη ην 1933 δχν θηινβεληδειηθέο νξγαλψζεηο, ε «Διιεληθή ηξαηησηηθή 

Οξγάλσζηο», ε νπνία απνηειείηαη απφ λένπο ελ ελεξγεία αμησκαηηθνχο θαη ε 

«Γεκνθξαηηθή Άκπλα», ηελ νπνία ζπγθξνηνχλ ηφζν απφηαθηνη αμησκαηηθνί, θίια 

πξνζθείκελνη ζηνλ Πιαζηήξα, φζν θαη ζηειέρε ηνπ βεληδειηθνχ θφκκαηνο.  

Ζ ΔΟ ζθφπεπε θπξίσο ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο απφ ζηειέρε, 

πνπ δελ ήηαλ ηθαλά λα πξνζθέξνπλ ζην ζηξάηεπκα θαη ζηελ απνηξνπή νπνηαζδήπνηε 

ζηξαηησηηθήο θίλεζεο απφ πιεπξάο ησλ αληηβεληδειηθψλ κε ζθνπφ ηελ εγθαζίδξπζε 

δηθηαηνξίαο. Αληίζηνηρα ε Γεκνθξαηηθή Άκπλα είρε σο θχξην ζηφρν ηελ επηζηξνθή 

ησλ απφηαθησλ ζηξαηησηηθψλ ζηηο πξφηεξεο ζέζεηο ηνπο. Οπζηαζηηθφο αξρεγφο ηεο 

νξγάλσζεο ήηαλ ν Νηθφιανο Πιαζηήξαο, ν νπνίνο ήηαλ απηνεμφξηζηνο ζηε Γαιιία. 

εκαληηθφ ξφιν φκσο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ δχν νξγαλψζεσλ έπαημε ν Αιέμαλδξνο 

Εάλλαο, αλαιακβάλνληαο ην έξγν ηεο ζπγρψλεπζήο ηνπο. 
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 Θ. Υξήζηνπ, «Ζ Αξάρσβα ηνπ Παξλαζζνχ ζηα κνλνπάηηα ηεο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο 

(1830-2017)», ζηελ: Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ρνιή Αλζξωπηζηηθώλ 

Δπηζηεκώλ θαη Πνιηηηζκηθώλ πνπδώλ, (2017), ζ. 202-203. 
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Σα ζηειέρε ηεο Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο αλππνκνλνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηηο 

ζέζεηο πνπ θαηείραλ ζην ζηξάηεπκα θαη απηφ ηνπο νδεγνχζε πνιιέο θνξέο ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζηελ φιε πξνεηνηκαζία. Δπίζεο ν 

Βεληδέινο ππνζηήξηδε φηη γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα έπξεπε λα 

ππάξρεη εζηθφ έξεηζκα θαη απηφ δελ ήηαλ άιιν απφ ηε δηαθχιαμε ηνπ πνιηηεχκαηνο. 

Σελ ήδε ηεηακέλε θαηάζηαζε έξρεηαη λα δπλακηηίζεη πεξαηηέξσ ν αζελατθφο 

ηχπνο. Αληηπνιηηεπφκελεο αιιά θαη θηινθπβεξλεηηθέο εθεκεξίδεο επηδίδνληαη ζε 

επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ θπβεξλψλησλ αιιά θαη ησλ Πιαζηήξα θαη Βεληδέινπ 

αληίζηνηρα, μεθηλψληαο απηή ηελ αληηπαξάζεζε απφ ηα κέζα ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Σελ 

ίδηα πεξίνδν ιακβάλνπλ ρψξα εθδειψζεηο ππέξ ηεο κνλαξρίαο είηε κε ηε κνξθή 

κλεκνζχλνπ γηα ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν είηε κε ηε κνξθή δηαδειψζεσλ ππέξ ηνπ 

Γεσξγίνπ ηνπ Β'. Αληίζηνηρεο θηλήζεηο πξνγξακκαηίδνπλ θαη νη δεκνθξαηηθνί, ζηνπο 

νπνίνπο φκσο απαγνξεχεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε Σζαιδάξε νπνηαδήπνηε εθδήισζε, 

πξνζπαζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα. 

ια απηά ηα γεγνλφηα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 1935 κέξνο ηνπ 

ηφινπ, πνπ είρε ζπληαρζεί κε ηνπο θηλεκαηίεο, λα απνπιεχζεη απφ ηνλ λαχζηαζκν κε 

πξννξηζκφ ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Καβάια. χκθσλα κε ην ζρέδην, κεηά ηηο δχν 

πφιεηο αληίζηνηρεο θηλήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ θαη ζηελ Κξήηε, φπνπ νη πιεζπζκνί θαη ε θξνπξά ήηαλ θπξίσο βεληδειηθνί, 

θαζψο επίζεο θαη ζε κνλάδεο ηνπ ζηξαηνχ ηεο πξσηεχνπζαο. 

Ωζηφζν ε θπβέξλεζε δελ αηθληδηάδεηαη. Τπήξραλ ήδε θήκεο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θηλήκαηνο θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνεηνίκαδε αληεπαλάζηαζε. Οη 

επηρεηξήζεηο ζηελ πξσηεχνπζα απνηπγράλνπλ, ε θπβέξλεζε θεξχζζεη ζηξαηησηηθφ 

λφκν θαη θαιεί ζε επηζηξάηεπζε φρη φιε ηελ επηθξάηεηα αιιά κφλν πεξηνρέο 

πξνζθείκελεο ζε απηήλ. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη γηα ηνπο θηλεκαηίεο φηαλ ν 

βαζηθφο εθθξαζηήο, ην Ναπηηθφ, κεηά απφ δηαθσλία ησλ δηνηθνχλησλ ηνπ πιέεη πξνο 

ηελ Κξήηε, φπνπ θαη θηάλεη ηελ επνκέλε ην βξάδπ. Ζ επαλάζηαζε ζηε Μαθεδνλία 

γξήγνξα θαηαπλίγεηαη, αθνχ ην Γ' ψκα ηξαηνχ κέλεη πηζηφ ζηελ θπβέξλεζε θαη ε 

έιιεηςε θπζηθνχ εγέηε αδξαλνπνηεί θαη ηηο λαπηηθέο δπλάκεηο. ε απηή ηε ζπγθπξία 



65 

ιακβάλεηαη ε δχζθνιε απφθαζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Αεξνπνξία γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ ηφινπ θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνρσξήζεη ζηε βχζηζε ηνπ
59

. 

 

4.4.2. Ζ δξάζε ηεο Αεξνπνξίαο ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο 

Ζ απαίηεζε γηα άκεζε παξέκβαζε ησλ αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ 

θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο θξίζεθε σο ε πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε, εηδηθφηεξα φζνλ 

αθνξνχζε ζηελ αλάζρεζε ησλ επαλαζηαηεκέλσλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ. Ωζηφζν ε 

εθηέιεζε απηψλ ησλ απνζηνιψλ πξνζέθξνπε ζε πνιιά εκπφδηα. Ο δηραζκφο ησλ 

ζηειερψλ ηεο Αεξνπνξίαο ζε βεληδειηθνχο θαη αληηβεληδειηθνχο, ε έιιεηςε 

εθπαίδεπζεο, φζνλ αθνξά ζε απνζηνιέο αέξνο – επηθαλείαο, αιιά θπξίσο ε 

αλεπάξθεηα ζε αεξνζθάθε θαη ινηπφ εμνπιηζκφ δπζρέξαηλε ην έξγν ηεο εγεζίαο θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πινπ. 

Ζ ηξαγηθή θαηάζηαζε απεηθνλίδεηαη πιήξσο ζην επίζεκν πξαθηηθφ ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ζπγθιήζεθε κε θχξην ζθνπφ ηελ άκεζε ελίζρπζε ηεο 

Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο κε αεξνζθάθε θαη αεξνπνξηθφ πιηθφ. Οη ραξαθηεξηζηηθέο 

εθθξάζεηο φπσο «...νπνζελδήπνηε αγνξά αξηζκνχ αεξνπιάλσλ θαη αεξνπνξηθνχ 

πιηθνχ...» θαη «...εληφο ηεο ηαρπηέξαο δπλαηήο πξνζεζκίαο θαη εη δπλαηφλ εληφο ηεο 

ζήκεξνλ, άκεζνλ αγνξά...» θαηαδεηθλχνπλ πέξαλ ηεο πιήξνπο αλππαξμίαο ηθαλήο 

αεξνπνξηθήο δχλακεο  θαη ηηο ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζεο λα θαιχςνπλ 

άκεζα απηφ ην θελφ. 

Ζ άκεζε απηή αγνξά πεξηειάκβαλε 10 ηξηζέζηα αεξνπιάλα αλαγλψξηζεο θαη 

ειαθξηνχ βνκβαξδηζκνχ «Fairey Seal», πέληε κνλνζέζηα θαηαδησθηηθά αεξνζθάθε 

ηχπνπ «Avia», 150 εθξεθηηθέο βφκβεο ησλ 100 θηιψλ κε ππξνθξνηεηέο θαη θνξείο 

βνκβψλ. Σα ηειεπηαία κάιηζηα ήηαλ ζεξβηθήο πξνέιεπζεο. Δπίζεο 45 αιεμίπησηα 

ηχπνπ «Irvin» κε ελζσκαησκέλν ζσζίβην δψλε γηα ηα αεξνζθάθε λαπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, 150 εθξεθηηθέο βφκβεο ησλ 250 ιηβξψλ ηνπ αγγιηθνχ νίθνπ «Vickers», 

ρίιηεο εθξεθηηθέο βφκβεο ησλ 20 ιηβξψλ κε ππξνθξνηεηέο θαη θνξείο βνκβψλ θαη έλα 

εθαηνκκχξην θπζίγγηα πνιπβφινπ 0,303 ηεο ίληζαο ηνπ ίδηνπ νίθνπ. 

Σειηθά, απφ ηελ θαηεπείγνπζα παξαγγειία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θηλήκαηνο, 

παξαδφζεθαλ ηα πέληε αεξνζθάθε «Avia 33», 100 βφκβεο ησλ 100 ιηβξψλ, νη νπνίεο 
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 Η. Κνιηφπνπινο, «Σν θίλεκα ηνπ Μαξηίνπ 1935, ε παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο θαη ε θαηνιίζζεζε 

ζηε δηθηαηνξία», ζηελ: Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. 15 (1975), ζ. 358-361. 
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φκσο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο ην θίλεκα είρε ήδε θαηαζηαιεί θαη 75 

αιεμίπησηα θαη εμνπιηζκφο αζχξκαησλ ηχπνπ «Telefunken»
60

. 

Οη επηρεηξήζεηο φκσο είραλ μεθηλήζεη ήδε απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο έθξεμεο 

ηνπ θηλήκαηνο. Σα κεζάλπρηα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 1935 εθδίδεηαη δηαηαγή γηα 

βνκβαξδηζκφ ηνπ «Αβέξσθ» κε ηε ρξήζε βνκβψλ θαηά πξνζσπηθνχ ησλ 20 ιηβξψλ. 

Έλα είδνο απνζηνιήο φπνπ νη Έιιελεο αεξνπφξνη δελ είραλ πνηέ εθπαηδεπηεί, δειαδή 

ηεο πξνζβνιήο θηλνχκελνπ ζηφρνπ, ελψ νη ζπλζήθεο ζθφηνπο δπζρέξαλαλ πεξαηηέξσ 

ην έξγν ηνπο. Σειηθά ε απνζηνιή καηαηψλεηαη, ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. 

Σελ επνκέλε εθηεινχληαη ηξία θχκαηα πηήζεσλ. Ο πξψηνο ζρεκαηηζκφο, 

απνηεινχκελνο απφ 9 Breguet, απνγεηψλεηαη ζηηο 7 ην πξσί θαη εληνπίδεη ηνλ 

επαλαζηαηεκέλν ηφιν ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Όδξαο. Ωζηφζν νη ηπηάκελνη 

θαινχληαη λα δξάζνπλ κε αληηθξνπφκελα ηε ζπλαίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ηνλ 

ζεβαζκφ απέλαληη ζηελ ειιεληθή λαπαξρίδα. Ο ζπκβηβαζκφο ηειηθά είλαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε βνκβαξδηζκφ κε ζθνπφ ηνλ εθθνβηζκφ θαη φρη ηελ πξφθιεζε 

πιηθψλ θαη ζσκαηηθψλ βιαβψλ. 

Ωζηφζν θαη παξ’ φινπο ηνπο ελδνηαζκνχο ππεξληθά ε εθπιήξσζε ηνπ 

θαζήθνληνο. Ζ θχζε ηεο απνζηνιήο φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

ζθνπεπηηθνχ αιιά θαη ε κηθξή εθξεθηηθή ηζρχο ησλ βνκβψλ αλαγθάδνπλ ηνπο 

αξρεγνχο ησλ απνζηνιψλ λα πεηνχλ ζε πνιχ ρακειά χςε πάλσ απφ ηα ζθάθε, έηζη 

ψζηε λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. Ζ ηαθηηθή απηή θάλεη ηα αεξνζθάθε επάισηα ζηα 

αληηαεξνπνξηθά θαη ηα πνιπβφια ηνπ Αβέξσθ θαη ησλ ζπλνδψλ πινίσλ. Μεηά ην 

πέξαο ηεο απνζηνιήο ε δπλαηφηεηα επαλεμππεξέηεζεο ησλ αεξνζθαθψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε, αθνχ απνκέλνπλ ειάρηζηνο αξηζκφο βνκβψλ γηα ηηο επφκελεο εμφδνπο. 

Καηά ην δεχηεξν θχκα πηήζεσλ ηεο ίδηαο εκέξαο ν ηφινο εληνπίδεηαη ζηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Μήινπ κε λφηηα πνξεία. Σα αεξνζθάθε εθνξκνχλ ζε 

επηθίλδπλα ρακειά χςε πξνθαιψληαο κηθξέο πιηθέο δεκηέο θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

ηξηψλ λαπηψλ. Έλα απφ απηά δέρεηαη θαηαηγηζκφ αληηαεξνπνξηθψλ ππξψλ, ηα νπνία 

ηνπ πξνθαινχλ βιάβεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδνπλ ηελ πηεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Σν 

ηξίην θχκα πεξηνξίζηεθε ζηελ εθηέιεζε αλαγλσξηζηηθψλ απνζηνιψλ. 
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 Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, Γηεχζπλζε Ηζηνξίαο Αεξνπνξίαο, ό. π., η. 3, ζ. 72-73. 
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Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ πηήζεσλ κέζα ζηνπο θφιπνπο ησλ αεξνπφξσλ, 

πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαλ απφ ην Ναπηηθφ θαη είραλ ππεξεηήζεη ζην 

Αβέξσθ, δπλάκσλε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην αίζζεκα ηεο ακθηζβήηεζεο σο πξνο 

ηε ρξήζε ηεο Αεξνπνξίαο γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ην παξάδεηγκα ηνπ δηνηθεηή ησλ πδξνπιάλσλ λαπηηθήο ζπλεξγαζίαο ηχπνπ «Fairey» 

Νηθνιάνπ Αβέξσθ. Ο ίδηνο, φληαο εγγνλφο ηνπ αδειθνχ ηνπ εζληθνχ επεξγέηε, ν 

νπνίνο ήηαλ ν δσξεηήο ηνπ νκψλπκνπ ζσξεθηνχ ζηελ Διιάδα, αλαθέξεη «αδπλακίαλ 

εθηειέζεσο ηεο δηαηαγήο» γηα ηζηνξηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο. Ο αλψηαηνο 

Γηνηθεηήο ηεο Αεξνπνξίαο, θαηαλνψληαο ηελ θαηάζηαζε, πξνβαίλεη ζε αιιαγή ηεο 

δηνίθεζεο αλαζέηνληαο ηα θαζήθνληα ζηνλ ζκελαγφ Πιαηζή, ν φπνηνο ηεινχζε ππφ 

πεξηνξηζκφ. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζπλερίζηεθαλ νη επηρεηξήζεηο θαη ηηο επφκελεο 

εκέξεο κε εθηέιεζε απνζηνιψλ αλαγλψξηζεο θαη βνκβαξδηζκνχ. Μηα ηέηνηα 

απνζηνιήο ήηαλ θαη απηή ηεο 9
εο

 Μαξηίνπ 1935, φπνπ πέληε αεξνζθάθε ηχπνπ 

«Horsley» πιήηηνπλ ζηφρνπο ζηελ πεξηνρή ηεο νχδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηζηξνθήο ην αεξνζθάθνο κε θσδηθφ «BB-1» εθηειεί αλαγθαζηηθή πξνζγείσζε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Καζηειίνπ, ιφγσ δηαξξνήο. Σν πιήξσκα, Υαξάιακπνο Πνηακηάλνο 

θαη Ρέλνο Πφγγεο, ζπιιακβάλεηαη θαη νδεγείηε ζηα Υαληά. Δθεί θαη παξά ηηο 

ερζξηθέο δηαζέζεηο ησλ θαηνίθσλ, ραίξνπλ ηδηαίηεξεο θηινμελίαο, φληεο θξαηνχκελνη. 

Μάιηζηα ζηηο 12 ηνπ κήλα ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ηνπο πξνζθαιεί ζε ηζάη, κία 

ζπλάληεζε πνπ δελ ζα γίλεη φκσο πνηέ θαζψο ην θίλεκα είρε ήδε θαηαζηαιεί θαη ε 

θνπζησδία ηνπο κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε ηηκεηηθή θξνπξά, πνπ ηνπο ζπλνδεχεη ζε θάζε 

ηνπο θίλεζε
61

.
 
 

Με ηε ζπκκεηνρή ηεο Αεξνπνξίαο γξάθεηαη άιιε κία κειάλε ζειίδα ζηελ 

πνιηηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

θηιίσλ αεξνζθαθψλ γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ ηφινπ δεκηνχξγεζε 

λέεο έξηδεο θαη νδήγεζε ζε απνηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα βαζχλεη θαη άιιν ην ξήγκα 

ζηηο ηάμεηο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Μέζα απφ απηή ηελ πεξηπέηεηα φκσο δηεθάλε 

ε έλδεηα ζε άςπρν πιηθφ θαη ην ρακειφ επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ έκςπρνπ 

δπλακηθνχ. 
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 Ζ. Καξηαιακάθε, ό. π., ζ. 219-227. 
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4.4.3. Οη ζπλέπεηεο ηνπ θηλήκαηνο ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

Ζ θπβέξλεζε Σζαιδάξε ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο 

ιακβάλεη δξαζηηθά κέηξα, έρνληαο σο ζηφρν θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ζηνπο θφιπνπο 

ηεο Αεξνπνξίαο. ε απηήλ ηε ζπλάθεηα εθδίδεηαη ν αλαγθαζηηθφο λφκνο ηεο 20
ήο

  

Μαξηίνπ 1935 «Πεξί απηεπαγγέιηνπ απνζηξαηείαο αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ 

ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο».  

χκθσλα κε απηφλ επηηξέπεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Αεξνπνξίαο, ζε δηάζηεκα δχν 

κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ, λα ζέζεη ζε απηεπάγγειηε απνζηξαηεία ηνπο 

αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

ή επλφεζαλ ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ. Σν γλσκνδνηηθφ ζπκβνχιην 

πνπ ζα έθξηλε πνηνη ζα απνζηξαηεχνληαλ ζα απνηεινχληαλ απφ ηνπο ηξεηο 

αξραηφηεξνπο κάρηκνπο αμησκαηηθνχο ηεο Αεξνπνξίαο. Γηα ηα θελά πνπ ζα 

δεκηνπξγνχληαλ απφ απηέο ηηο απνζηξαηείεο είρε πξνβιεθζεί ε πιήξσζε ηνπο εληφο 

ηνπ έηνπο, κέζσ κεηάηαμεο απφ φζνπο αλζππνινραγνχο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ην 

επηζπκνχζαλ θαη πξνέξρνληαλ είηε απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ είηε απφ ηηο ηάμεηο ησλ 

ππαμησκαηηθψλ
62

. 

Οη απνζηξαηείεο απηέο είραλ σο θπζηθφ επαθφινπζν ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

ψκαηνο, ελψ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία αλαζεξκάλζεθαλ παιηά πάζε, κε 

απνηέιεζκα ηελ εθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά αθφκε θαη ζε πξφζσπα πνπ δελ είραλ 

ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζην θίλεκα. Γηα λα αληαπεμέιζεη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ε 

θπβέξλεζε εθδίδεη ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 10
εο

 Μαξηίνπ 1935 «Πεξί κεηαηάμεσο 

εηο ηελ Αεξνπνξίαλ καζεηψλ ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ». 

Ο λφκνο απηφο πξνέβιεπε, κέζσ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, ηε κεηάηαμε ζηε 

ρνιή Αεξνπνξίαο πξσηνεηψλ καζεηψλ ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ, νη νπνίνη είραλ 

επδνθίκσο πεξαηψζεη ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 1934 - 1935. Ο αξηζκφο ησλ 

κεηαηαρζέλησλ καζεηψλ ζα θαζνξίδνληαλ απφ Γηάηαγκα θαηφπηλ θνηλήο 

ζπλελλφεζεο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ηξαηνχ θαη Αεξνπνξίαο. Οη καζεηέο, νη 

νπνίνη ζα εγγξάθνληαλ ζηε ρνιή Αεξνπνξίαο, ζα θνηηνχζαλ ζηε δεχηεξε ηάμε
63

. 
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 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 97, 20.3.1935, «Πεξί απηεπαγγέιηνπ απνζηξαηείαο αμησκαηηθψλ θαη 
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 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 355, 14.8.1935, «Πεξί κεηαηάμεσο εηο ηελ Αεξνπνξίαλ καζεηψλ ηεο ρνιήο 

Δπειπίδσλ». 
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Σα απφλεξα ηνπ θηλήκαηνο ηαιάληζαλ εθ λένπ ην λενζπζηαζέλ νηθνδφκεκα 

ηεο εληαίαο Αεξνπνξίαο. Ζ αθαίκαμε ηνπ πινπ, ε δηαηήξεζε ηεο έξηδαο κεηαμχ ησλ 

πξνεξρνκέλσλ απφ ην Ναπηηθφ θαη αληίζηνηρα ηνπ ηξαηνχ αμησκαηηθψλ ηεο 

Αεξνπνξίαο θαη ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο κε καζεηέο 

πξνεξρφκελνπο απφ ηε ρνιή Δπειπίδσλ, δηαηαξάζζνληαο ηελ νκνηνγέλεηα, 

ιεηηνχξγεζε σο ηξνρνπέδε ζηα κέρξη ηψξα επηηεχγκαηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 

ελνπνίεζεο. Ωζηφζν ε ακέζσο επφκελε πεξίνδνο ζα ραξαθηεξηζηεί απφ έλα λέν 

πξφγξακκα ελίζρπζεο ηεο Αεξνπνξίαο, σο απφξξνηα ηεο αλάδεημεο ησλ 

πξνβιεκάησλ εμνπιηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο, πνπ ζα νδεγήζεη ηε ρψξα ζην Έπνο ηνπ 

1940. 

 

 

4.5. Πξνεηνηκαζία πνιέκνπ 

4.5.1. Γηνηθεηηθή αλαζπγθξόηεζε 

Ζ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κηαο πεξηφδνπ, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, αιιά θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηεο Αεξνπνξίαο. Ζ δχζθνιε 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα πξνβιήκαηα εληφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο δπζρέξαηλαλ 

απηφ ην έξγν. Ωζηφζν πξσηνβνπιίεο γηα αλαζπγθξφηεζε ηνπ ψκαηνο θαη γηα αγνξά 

λέσλ αεξνζθαθψλ βνήζεζαλ ζην λα βειηησζεί ην αμηφκαρν θαη λα βξεζεί ε ρψξα 

έηνηκε κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεηψπηδε ε παγθφζκηα θνηλφηεηα. 

Μία ηέηνηα πξσηνβνπιία ήηαλ θαη ν αλαγθαζηηθφο λφκνο 167 ηνπ 1936 

«Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο». ην πξψην άξζξν νξίδνληαλ φηη ε 

απνζηνιή ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο είλαη λα αλαιακβάλεη ηε δηεμαγσγή πνιεκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά μεξά θαη ζάιαζζα έλνπιεο δπλάκεηο. 

χκθσλα κε ην δεχηεξν άξζξν πξνβιέπνληαλ ε νξγάλσζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

είλαη έηνηκε φιε ε δχλακε λα αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα πνιέκνπ, ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εηξήλεο λα θαιιηεξγείηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, λα πξνβαίλεη 

ζηε ζπγθέληξσζε ησλ κέζσλ θαη ζηε ζπληήξεζε απηψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε νκαιή θαη ηαρεία κεηάβαζε απφ ηελ πεξίνδν ηεο εηξήλεο ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ε νξγάλσζε ηνπ ψκαηνο πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε 

ζε Μνλάδεο, νη νπνίεο θαηά ηελ εηξεληθή πεξίνδν δηαθξίλνληαλ ζηηο Γηνηθήζεηο θαη 
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Δπηηειεία, ζηηο Μάρηκεο Μνλάδεο, ζηηο Τπεξεζίεο θαη ζηηο ρνιέο. Δπηπιένλ νη 

κάρηκεο δπλάκεηο δηαθξίλνληαλ ζε απηέο ηεο πλεξγαζίαο κε ηνλ ηξαηφ, ηεο 

πλεξγαζίαο κε ην Ναπηηθφ, ηεο Διαθξάο Ακπληηθήο Αεξνπνξίαο (Γηψμεσο), ηεο 

Βαξηάο Ακπληηθήο Αεξνπνξίαο (Βνκβαξδηζκνχ) θαη ησλ Αεξφζηαησλ. Ζ ππαγσγή ζε 

θαηξφ εηξήλεο ήηαλ:   

I Αλσηέξα Γηνίθεζηο Αεξνπνξίαο Βνξείνπ Διιάδνο  

ΗΗ Αλσηέξα Γηνίθεζηο Αεξνπνξίαο Ννηίνπ Διιάδνο  

ΗΗΗ Αλσηέξα Γηνίθεζηο Αεξνπνξίαο Ναπηηθήο πλεξγαζίαο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, νη ππεξεζίεο ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

δηαθξίλνληαλ ζηηο: Σερληθή, Τγεηνλνκηθή, Οηθνλνκηθή, Γηθαζηηθή, ηξαηνινγηθή, 

Μεηεσξνινγηθή θαη ζηελ Τπεξεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ. Κχξην έξγν φισλ απηψλ 

ήηαλ ε εμππεξέηεζε πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ησλ κάρηκσλ κνλάδσλ ηεο 

Αεξνπνξίαο
64

. 

 

4.5.2.  Πξνζπάζεηεο απόθηεζεο λέσλ αεξνζθαθώλ 

Παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα γηα δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε αληίζηνηρε 

θηλεηηθφηεηα παξαηεξείηαη θαη ζηελ αλαδήηεζε θαηάιιεινπ ηχπνπ αεξνζθάθνπο 

πξνο ελίζρπζε ηνπ αεξνπνξηθνχ ζηφινπ. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1936 ν Ησάλλεο 

Μεηαμάο αλαιακβάλεη θαζήθνληα Τπνπξγνχ Αεξνπνξίαο, ελψ ήδε θαηέρεη ην 

ραξηνθπιάθην ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, ζηελ θπβέξλεζε Γεκεξηδή. 

Δλεκεξσκέλνο γηα ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ψκα αζρνιείηαη 

επηζηακέλα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο καρεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ηνλ Απξίιην ηνπ 1936 ζπγθξνηείηαη επηηξνπή, ε νπνία 

έρεη σο έξγν ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Αεξνπνξίαο ζε 

αεξνπιάλα ηχπνπ δηψμεσο. Ο ίδηνο ν αξρεγφο ηνπ ΓΔΑ ζπληαγκαηάξρεο Γαδήο, 

παξαδερφκελνο φηη δελ είλαη ζρεηηθφο κε ην αεξνπνξηθφ αληηθείκελν, εμνπζηνδνηεί 

ηελ επηηξνπή λα επηιέμεη ην θαιχηεξν αεξνπιάλν γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ 

αλαγθψλ. Ωο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη ν αληηζκήλαξρνο Υξήζηνο 

Μνζρνβίλνο κε κέιε ηνπο επηζκελαγνχο Δκκαλνπήι Κειατδή, Υαξάιακπν 
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 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 424, 28.9.1936, «Αλαγθαζηηθφο Νφκνο Πεξί νξγαληζκνχ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο». 
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Πνηακηάλν, πχξν Γεσξγίνπ, Γεψξγην Σδαλεηάθε θαη ηνλ ζκελαγφ Πάηξνθιν 

Γηάγθνπ. 

Ζ επηηξνπή ζα πεξηφδεπε ζε έμη ρψξεο θαη ζα έθαλε επί ηφπνπ δνθηκέο ζηα 

ππνςήθηα πξνο αγνξά αεξνζθάθε. Βεβαίσο ηελ ηειηθή απφθαζε ζα ηελ ιάκβαλε ην 

ΓΔΑ ζε ζπλελλφεζε κε θπβεξλεηηθά ζηειέρε. Σειηθά ηέζζεξα είλαη ηα αεξνζθάθε ηα 

νπνία πξνηείλνληαη σο ηα θαηάιιεια. Σα δηπιαλά Gloster Gladiator, FIAT - CR - 42, 

Avia B.534 θαη ην κεηαιιηθφ κνλνπιάλν PZL P.24. Ζ επηηξνπή ππέβαιε ηελ πξφηαζή 

ηεο ζην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο θαη πξφηεηλε σο θαηαιιειφηεξν ην Gloster Gladiator. 

Γηα ην αεξνζθάθνο PZL, ελψ ήηαλ θαηά 25 ρικ ηαρχηεξν απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, 

ππήξραλ κεηνλεθηήκαηα, φπσο νη λεθξέο νπηηθέο γσλίεο, ιφγσ ηεο ζέζεο ησλ 

πηεξχγσλ ηνπο θαη ε δπζθνιία θαηά ηελ πξνζγείσζε ηφζν ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

νξαηφηεηαο φζν θαη ιφγσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο αξγήο απφθξηζεο ηνπ θηλεηήξα ζε 

ρακειέο ζηξνθέο. 

Ζ ηειηθή απφθαζε σζηφζν ιακβάλεηαη πέξα απφ ηα επηρεηξεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλαξηήζεη θαη άιισλ παξαγφλησλ. Οη φξνη απνπιεξσκήο, ε ράξαμε 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, εηδηθά ζε κία πεξίνδν πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη ε ξεπζηφηεηα ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ε αλάγθε γηα άκεζε παξάδνζε ήηαλ θάπνηνη απφ 

απηνχο, νη νπνίνη ηειηθά ζα ζπληεινχζαλ απνθαζηζηηθά ζηελ ηειηθή επηινγή.  

Ζ γαιιηθή αεξνλαππεγηθή είρε ράζεη πιένλ ηελ αίγιε ησλ παιαηφηεξσλ 

ρξφλσλ δίλνληαο ηα ελία ζηελ αγγιηθή αεξνπνξηθή βηνκεραλία. Μία βηνκεραλία πνπ 

σζηφζν ιεηηνπξγνχζε πιένλ απνθιεηζηηθά γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ εγρψξησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ, φπσο άιισζηε θαη ε Γεξκαλία, πξνεηνηκαδφκελε γηα ηελ επηθείκελε 

ζχξξαμε, κε δπλάκελε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηξίησλ ρσξψλ
65

.  

Μεηά απφ ηε ζχγθιηζε ηξηψλ ζπζθέςεσλ θαη αθνχ δελ ππήξρε ηειηθή 

απφθαζε ν Ξελνθψλ Οηθνλφκνπ απεπζπλφκελνο ζηνλ Πξσζππνπξγφ πιένλ Ησάλλε 

Μεηαμά ηνλ θαιεί λα πξνεδξεχζεη ζην Αλψηαην Αεξνπνξηθφ πκβνχιην κε ζθνπφ ηε 

ιήςε απφθαζεο. Σειηθά  ε δπγαξηά γέξλεη πξνο ην πνισληθφ PZL. Καηαιπηηθφ ξφιν, 

εθηφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αεξνζθάθνπο, παίδεη θαη ν ηξφπνο απνπιεξσκήο. 

Καη απηφο ζα γίλεη κε ηνλ ηξφπν ηεο αληαιιαγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε 

αληαιιάμηκν πξντφλ απηφ ηνπ θαπλνχ. Αληηζέησο νη Βξεηαλνί δέρνληαλ κφλν ηελ 

άκεζε πιεξσκή θαη φρη ηελ αληαιιαγή πξντφλησλ, πξνζπαζψληαο κε απηφλ ηνλ 
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ηξφπν λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηελ εγρψξηα παξαγσγή πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη λα 

ππεξθεξάζνπλ ην εμνπιηζηηθφ πξνβάδηζκα ηεο αληαγσλίδνπζαο Γεξκαλίαο. 

Ζ αξρηθή απφθαζε πεξηειάκβαλε ηελ αγνξά 12 κφλν αεξνζθαθψλ. Ο 

Οηθνλφκνπ αληηπξνηείλεη λα αγνξαζηνχλ 150 κνλάδεο, θαζψο νη απμεκέλεο 

απαηηήζεηο δελ ζα θαιχπηνληαλ απφ ηνλ αξρηθά κηθξφ αξηζκφ. Σειηθά ν Μεηαμάο 

απνθαζίδεη ηελ παξαγγειία 36 αεξνζθαθψλ, θαζψο ππήξραλ παξάιιειεο πξνηάζεηο 

γηα αγνξά άιισλ αεξνζθαθψλ κε ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ ηνκέα ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο αγνξάο άγγημε ηα 133.317.000 δξαρκέο, ελψ ζηε 

ζχκβαζε πξνβιεπφηαλ θαη ε αγνξά 22 θηλεηήξσλ Gnome-Rhone 14 N7 ζπλνιηθήο 

αμίαο 37.282.000 δξαρκψλ. Ζ παξάδνζε ησλ πξψησλ αεξνζθαθψλ μεθίλεζε ηελ 

άλνημε ηνπ 1937 θαη ε φιε δηαδηθαζία δηήξθεζε έλα έηνο. Παξειήθζεζαλ 30 PZL 

P.24F θαη 6 PZL P.24G. Ζ δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ην πξψην έθεξε 2 

πνιπβφια Colt Browning ησλ 7.7 ρηιηνζηψλ θαη 2 ππξνβφια Oerlikon FF ησλ 20 

ρηιηνζηψλ, ελψ ην δεχηεξν έθεξε 4 πνιπβφια ησλ 7.7 ρηιηνζηψλ θαη είρε ηε 

δπλαηφηεηα αλάξηεζεο δχν βνκβψλ ησλ 55 ή ησλ 110 ιηβξψλ
66

. 

Ζ ελ ιφγσ αγνξά ελίζρπζε ην ειιεληθφ νπινζηάζην θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο πνιεκηθήο κεραλήο απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ άκεζνπ 

κέιινληνο. Ωζηφζν απηή, φπσο θαη νη ππφινηπεο επηινγέο γηα ηελ πξνκήζεηα 

αεξνζθαθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ήδε ππάξρνληα δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα ηεο 

πνιπκνξθίαο ζηελ Αεξνπνξία, ε νπνία αλ θαη κηθξή ζε πιήζνο απνηεινχληαλ απφ 

πνιινχο ηχπνπο
67

. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγνχζε επηπιένλ απαηηήζεηο εμεηδίθεπζεο 

ζηελ πνιπηππία ησλ θηλεηήξσλ θαη αεξνζθαθψλ σο πξνο ηε ζπληήξεζε ηνπο, ελψ 

παξάιιεια απαηηνχληαλ θαη ηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα 

ηπηάκελα πιεξψκαηα. 

 

4.5.3. Πξσηνβνπιίεο ζηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα 

Ζ πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ ησλ αεξνζθαθψλ ηεο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο πξνυπέζεηε ηελ θαηαβνιή ηθαλνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ, πνπ σζηφζν ιφγσ 
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ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ε νπνία επηβαξχλζεθε πεξαηηέξσ απφ ηα 

ζηξαηησηηθά θηλήκαηα, δελ ππήξρε ζηα δεκφζηα ηακεία. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην 

Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο απνθάζηζε ζηηο 18 Απξηιίνπ 1935 ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο, 

ε νπνία ζα είρε σο έξγν ηε ζπιινγή ρξεκάησλ κέζσ ηεο δηεμαγσγήο εξάλνπ ππέξ ηεο 

Αεξνπνξίαο. Ζ επηηξνπή απνηεινχληαλ απφ 70 κέιε κε πξφεδξν ηνλ δηνηθεηή ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο Γξνζφπνπιν θαη αληηπξνέδξνπο ηνπο ηξέηη, Κνηδηά, Παπαθξάγθν 

θαη ηξαηήγε. 

Ζ επηηξνπή απεχζπλε έθθιεζε πξνο φινπο ηνπο Έιιελεο, κε ηελ νπνία ηνπο 

παξφηξπλε λα βνεζήζνπλ νηθνλνκηθά ηελ Αεξνπνξία έηζη ψζηε λα κπνξεί απηή λα 

εγγπεζεί ηελ «Δηξήλε θαη ην Μεγαιείν ηεο ρψξαο». Ωζηφζν ε αληαπφθξηζε ησλ 

πνιηηψλ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. Ζ ήδε ηεηακέλε πνιηηηθή θαηάζηαζε είρε δηράζεη 

ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη απηφ είρε άκεζν αληίθηππν ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ. πγθεληξψλεηαη αξρηθά, ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο, ην πνζφ 

ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ θαη ε επηηξνπή δηαθφπηεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο, θαζψο 

δελ ππήξρε πιένλ ε αληίζηνηρε πξνζθνξά. 

ηελ πξνζπάζεηα επαλέξρεηαη ν αληηπηέξαξρνο Πέηξνο Οηθνλνκάθνο σο 

Τπνπξγφο Αεξνπνξίαο ην 1937. Γηα λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο δσξεηέο 

πξνβαίλεη ζηελ απνζηνιή επραξηζηήξησλ επηζηνιψλ ζε φινπο φζνπο ζπλεηζέθεξαλ 

ζηνλ πξψην έξαλν, ελψ παξάιιεια δεκνζηεχεη ηηο επηζηνιέο απηέο ζε πνιιέο 

εθεκεξίδεο. Με απηή ηνπ ηελ θίλεζε θαηαθέξλεη ηελ αχμεζε ησλ δσξεψλ, αθνχ 

πιένλ θαηαθζάλνπλ ρξήκαηα απφ θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, αλεβάδνληαο ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ζε απηφ ησλ 800 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. Πνιιέο πεξηνρέο κάιηζηα 

δίλνπλ ην φλνκά ηνπο ζηα λεναπνθηεζέληα αεξνζθάθε, πνπ εληάζζνληαη ζην 

δπλακηθφ ηεο Αεξνπνξίαο
68

. 

εκαληηθή φκσο είλαη θαη ε πξνζθνξά ηεο νκνγέλεηαο, ε νπνία δίλεη ην 

παξφλ θαη ζε απηφ ην θάιεζκα ηεο κεηξνπνιηηηθήο Διιάδαο. Ζ Διιεληθή Κνηλφηεηα 

Αηγχπηνπ πξνζθέξεη ηέζζεξα αεξνπιάλα. Οη αδεξθνί Κνπηαξέιιε πξνζθέξνπλ ζηνλ 

πξψην έξαλν δχν αεξνζθάθε δηψμεσο ηχπνπ Avia B 534 II θαη ν ηπιηαλφο 
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αξπάθεο δχν θαηαδησθηηθά Gloster SS 37 Gladiator Mk I, απνηειψληαο παξάδεηγκα 

θαη εληζρχνληαο νπζηαζηηθά ηελ πξνζπάζεηα
69

. 

ηελ ίδηα ζπλάθεηα κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 1988 ηεο 26
εο

 επηεκβξίνπ 

1939 ηδξχεηαη ην Μεηνρηθφ Σακείν ηεο Βαζηιηθήο Αεξνπνξίαο (ΜΣΒΑ). θνπφο ηνπ 

Σακείνπ ήηαλ ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αζθαιηζκέλσλ κεηφρσλ θαη ησλ 

κεξηζκαηνχρσλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο δηαθφξσλ παξνρψλ θαη ε πξνζθνξά θνηλσληθήο 

πξφλνηαο κε ηε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ. 

Σν Σακείν απνηεινχζε Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ππάγνληαλ 

ζην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο. Σε δηνίθεζε αζθνχζαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ Σακείνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχληαλ απφ ηνλ Γηνηθεηή 

ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο σο πξφεδξν, έλαλ κέηνρν ή κεξηζκαηνχρν ηνπ Σακείνπ, ν 

νπνίνο είρε ην βαζκφ ηνπ ππνζηξάηεγνπ ε ζκήλαξρνπ σο αληηπξφεδξν, δχν κεηφρνπο 

ηνπ Σακείνπ, νη νπνίνη είραλ ηνλ βαζκφ αλψηαηνπ ή αλψηεξνπ αμησκαηηθνχ ηεο 

Αεξνπνξίαο, έλαλ κεξηζκαηνχρν ηνπ Σακείνπ, ν νπνίνο είρε ηνλ βαζκφ αλψηαηνπ ή 

αλψηεξνπ θαη έλαλ αλψηεξν ππάιιειν ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 κέηνρνη ηνπ Σακείνπ ήηαλ φια ηα ελ ελέξγεηα 

ζηειέρε ηεο Αεξνπνξίαο, ελψ κεξηζκαηνχρνη φζνη είραλ απνζηξαηεπηεί απφ απηήλ. Οη 

πφξνη ηνπ Σακείνπ πξνέξρνληαλ απφ θξαηήζεηο ζηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ ελ 

ελεξγεία πξνζσπηθνχ, θξαηήζεηο ζηνπο κηζζνχο ησλ ζηξαηεπζίκσλ, θξαηήζεηο απφ 

ηηο εκεξήζηεο απνδεκηψζεηο εθηφο έδξαο θαη αιινδαπήο, απφ πξνκήζεηεο ή 

παξαγγειίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο, απφ εθπνίεζε αρξήζησλ ε αθαηάιιεισλ 

εθνδίσλ πάζεο θχζεσο, απφ πξφζηηκα, απφ δηθαηψκαηα εγγξαθήο γάκνπ θαη 

πξνηθνδφηεζεο ησλ ζηειερψλ, απφ δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θιεξνλνκηέο πξνο ην 

Σακείν θαη γεληθφηεξα απφ έζνδα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
70

. 

Μέρξη θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Σακείνπ ηα ζηειέρε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο 

είραλ αληίζηνηρα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζηα Μεηνρηθά Σακεία ηξαηνχ θαη 

Ναπηηθνχ, αλαιφγσο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο
71

. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ δελ ήηαλ 

φκσο κία εχθνιε ππφζεζε. Ζ πξνζπάζεηα δέρζεθε ζθνδξή πνιεκηθή απφ ην 

                                                           
69

 Διιεληθή Κνηλφηεηα Καΐξνπ, Ν. Νηθεηαξίδεο,  Ο έξαλνο γηα ηελ «Έιιε», ηα πνιεκηθά αεξνζθάθε 

θαη ε Αηγππηηώηηθε πξνζθνξά, 30-9-2018, δηαζέζηκν ζην: https://ekkairo.org/2018/09/30/o-eranos-gia-

tin-elli-ta-polemika-aeroskafi-kai-h-aigiptiotiki-prosfora/ (πξφζβαζε ζηηο 7.4.2020). 
70

 ΔηΚ, ηρ. Α΄, αξ. θ. 414, 30.9.1939, «Αλαγθαζηηθφο Νφκνο Πεξί Μεηνρηθνχ Σακείνπ Βαζηιηθήο 

Αεξνπνξίαο».  
71

 Μεηνρηθφ Σακείν Αεξνπνξίαο, Ιζηνξία, 17-2-2020, δηαζέζηκν ζην: https://mta.haf.gr/about/history/ 

(πξφζβαζε ζηηο 7.4.2020). 

https://ekkairo.org/2018/09/30/o-eranos-gia-tin-elli-ta-polemika-aeroskafi-kai-h-aigiptiotiki-prosfora/
https://ekkairo.org/2018/09/30/o-eranos-gia-tin-elli-ta-polemika-aeroskafi-kai-h-aigiptiotiki-prosfora/
https://mta.haf.gr/about/history/


75 

Τπνπξγείν ησλ ηξαηησηηθψλ θαη ηδηαηηέξσο απφ ην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ, ηφζν 

ζε επίζεκν φζν θαη ζε αλεπίζεκν επίπεδν.  

Ωο απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ε απεκπφιεζε πνιιψλ νηθνλνκηθψλ 

δηθαησκάησλ, φπσο ηα δηθαηψκαηα κεξίζκαηνο ησλ αμησκαηηθψλ ησλ πξνεξρφκελσλ 

απφ ηνλ ηξαηφ θαη νη νπνίνη επί πνιιά ρξφληα απέδηδαλ ηηο θξαηήζεηο απφ ηε 

κηζζνδνζία ηνπο, αιιά θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ. Έηζη θαη παξά ηελ αξρηθή ζπκθσλία γηα επηζηξνθή 

ησλ θαηαζέζεσλ ησλ αμησκαηηθψλ πνπ κεηαηάρζεθαλ ζηελ Αεξνπνξία ρσξίο ηφθν ζε 

νξηζκέλεο εηήζηεο δφζεηο ην Μεηνρηθφ Σακείν ηξαηνχ δελ θαηέβαιε θακία απφ 

απηέο, ελψ ην Μεηνρηθφ Σακείν Ναπηηθνχ θαηέβαιε ηελ πξψηε δφζε θαη 

επηθαινχκελν ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή ηνπ ηξαηνχ αξλήζεθε ηελ πεξαηηέξσ 

θαηαβνιή. Ωζηφζν θαη παξ' φιεο ηηο αληημνφηεηεο ην Σακείν ζπλέρηζε επηηπρψο ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, απνηειψληαο ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηα ζηειέρε θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο
72

. 

 

4.5.4. Παξακνλέο πνιέκνπ 

Έρνληαο ιάβεη φιεο απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηε κεγάιε πξφθιεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε πφιεκν, 

κεηά απφ κηα πεξίνδν 18 εηψλ αλαδηνξγάλσζεο ρσξίο εκπινθή ζε ζχξξαμε, εθηφο 

ησλ κειαλψλ ζειίδσλ ησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ. Ο πεπαιαησκέλνο πξνυπάξρσλ 

ζηφινο, νη εληζρχζεηο ζε αεξνπνξηθφ πιηθφ απφ ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ε ζπλεηζθνξά 

ηνπ Κξαηηθνχ Δξγνζηαζίνπ Αεξνζθαθψλ κε επηζθεπέο θαη λέεο παξαδφζεηο 

απνηέιεζαλ ηελ ελεξγφ δχλακε αεξνζθαθψλ, ε νπνία ήηαλ δηαζέζηκε γηα ηηο θαζαξά 

αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνζηήξημεο ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ 

Ναπηηθνχ.  

Ζ δχλακε ησλ αεξνζθαθψλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο θαηά ηελ έλαξμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε εμήο: 

36 Αεξνζθάθε PZL P 24 εθ ησλ νπνίσλ 24 ελ ελεξγεία 

9   Αεξνζθάθε BLOCH MB 151 φια ελ ελεξγεία 

11 Αεξνζθάθε POTEZ 63 εθ ησλ νπνίσλ 8 ελ ελεξγεία 

12 Αεξνζθάθε BLENHEIM MK IV εθ ησλ νπνίσλ 11 ελ ελεξγεία 
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12 Αεξνζθάθε FAIREY BATTLE  εθ ησλ νπνίσλ 10 ελ ελεξγεία 

18 Αεξνζθάθε BREGUET 19  εθ ησλ νπνίσλ 9 ελ ελεξγεία 

15 Αεξνζθάθε HENSCHEL 126 φια ελ ελεξγεία 

17 Αεξνζθάθε POTEZ 25 φια ελ ελεξγεία 

9   Αεξνζθάθε FAIREY III φια ελ ελεξγεία 

12 Αεξνζθάθε DORNIER 22 G φια ελ ελεξγεία 

9   Αεξνζθάθε AVRO ANSON φια ελ ελεξγεία 

ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

βνεζεηηθά αεξνζθάθε φπσο: 

6 HAWKER HORSLEY II ηνξπηινπιάλα 

6 AVIA B 534 δηπιάλα θαηαδησθηηθά 

2 GLOSTER GLADIATOR δηπιάλα θαηαδησθηηθά 

20 AVRO 621 TUTOR δηπιάλα εθπαηδεπηηθά 

22 AVRO 626 Η δηπιάλα εθπαηδεπηηθά 

5 JUNKERS 52/3m Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
73

. 

ζνλ αθνξά ζηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε ηεο Αεξνπνξίαο πξνβιέπνληαλ ε 

ζπγθξφηεζε δχν δηνηθήζεσλ, ηεο Αλψηεξεο Γηνίθεζεο Αεξνπνξίαο ηξαηνχ (ΑΓΑ) 

θαη ηεο Αλψηεξεο Γηνίθεζεο Αεξνπνξίαο Ναπηηθνχ (ΑΓΑΝ). Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ 

ε ππνζηήξημε απφ αέξνο ησλ δχν θιάδσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.  

Ζ δηάηαμε κάρεο, ζχκθσλα κε ην γεληθφ ζρέδην επηζηξάηεπζεο, ήηαλ ε εμήο: 

Ζ Αλσηέξα Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο ηξαηνχ (ΑΓΑ) απνηεινχληαλ απφ: 

1) Σε Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο Γηψμεσο (ΓΑΓ) κε ηηο: 

α) 21
ε
 Μνίξα Γηψμεσο κε αεξνζθάθε P.Z.L. P.24F/G θαη GLOSTER 

GLADIATOR MKI ζηα Σξίθαια. 

β) 22
ε
 Μνίξα Γηψμεσο κε αεξνζθάθε P.Z.L. P.24F/G ζηε Θεζζαινλίθε. 

γ) 23
ε
 Μνίξα Γηψμεσο κε αεξνζθάθε P.Z.L. P.24F/G ζηε Λάξηζα. 

δ) 24
ε
 Μνίξα Γηψμεσο κε αεξνζθάθε BLOCH MB 151 θαη AVIA B.534 

ζηελ Διεπζίλα. 

2) Σε Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο Βνκβαξδηζκνχ (ΓΑΒ) κε ηηο: 

α) 31
ε
 Μνίξα Βνκβαξδηζκνχ κε αεξνζθάθε POTEZ 633 B2 GREC ζηε 

Λάξηζα. 
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β) 32
ε
 Μνίξα Βνκβαξδηζκνχ κε αεξνζθάθε BRISTOL BLENHEIM 

MKIV ζηε Λάξηζα. 

γ) 33
ε
 Μνίξα Βνκβαξδηζκνχ κε αεξνζθάθε FAIREY BATTLE B.1 ζηε 

Νέα Αγρίαιν Βφινπ.  

3) Σε Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο ηξαηησηηθήο πλεξγαζίαο (ΓΑ) κε ηηο: 

α) 1
ε
 Μνίξα Παξαηεξήζεσο ζην Πεξηγηάιη Κνξηλζίαο, εληαγκέλε ζην Α΄ 

ψκα ηξαηνχ, κε αεξνζθάθε BREGUET 19 A2/B2. 

β) 2
ε
 Μνίξα Παξαηεξήζεσο ζηελ Κνδάλε, εληαγκέλε ζην B΄ ψκα 

ηξαηνχ, κε αεξνζθάθε BREGUET 19 A2/B2. 

γ) 2828 Αλεμάξηεην κήλνο Παξαηεξήζεσο ζηελ Ήπεηξν, εληαγκέλν 

ζηελ VIII Μεξαξρία, κε αεξνζθάθε BREGUET 19 A2/B2. 

δ) 3
ε
 Μνίξα Παξαηεξήζεσο, εληαγκέλε ζην Γ΄ ψκα ηξαηνχ κε ηα 3/1 

θαη 3/2 κήλε ηνπ ΣΓΜ (Σκήκα ηξαηηάο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) κε αεξνζθάθε 

HENSCHEL HS 126K-6 (Λεκπέη Θεζζαινλίθεο θαη Κνχθιαηλα Βεξνίαο). 

ε) 4
ε
 Μνίξα Παξαηεξήζεσο (Ακπγδαιεψλαο Καβάιαο θαη αξγφηεξα 

Γηδάο θαη Κνχθιαηλα Βεξνίαο) κε αεξνζθάθε POTEZ 25 TOE. Γηέζεηε ην 4/1 

κήλνο, εληαγκέλν ζην Γ΄ ψκα ηξαηνχ, θαη ην 4/2 κήλνο, εληαγκέλν ζηελ Οκάδα 

Μεξαξρηψλ. 

Ζ Αλσηέξα Γηνίθεζε Αεξνπνξίαο Ναπηηθνχ (ΑΓΑΝ) απνηεινχληαλ απφ ηηο: 

1) 11
ε
 Μνίξα Ναπηηθήο πλεξγαζίαο κε αεξνζθάθε FAIREY IIIF MK 

I/III/IIIM ζην Βαιηνχδη Μαγλεζίαο. 

2) 12
ε
  Μνίξα Ναπηηθήο πλεξγαζίαο κε αεξνζθάθε DORNIER DO 22KG 

ζηε αιακίλα. 

3) 13
ε
 Μνίξα Ναπηηθήο πλεξγαζίαο κε αεξνζθάθε AVRO ANSON MK I 

ζηελ Διεπζίλα
74

.  

Με απηή ηε δηάηαμε ησλ δηαζέζηκσλ πηεηηθψλ κέζσλ, ππνζηεξηθηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία παξαηάρζεθε ελαληίνλ ηεο 

αληίζηνηρεο ηηαιηθήο. Μηαο ππέξηεξεο δχλακεο, ε νπνία ζηεξηδφκελε ζηελ εγρψξηα 

αεξνπνξηθή βηνκεραλία δηέζεηε ππεξδηπιάζην αξηζκφ αεξνζθαθψλ πςειφηεξσλ 

επηδφζεσλ. Ωζηφζν ε απνθαζηζηηθφηεηα ησλ Διιήλσλ αεξνπφξσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κάρεο απνδείρζεθε ν θξίζηκνο παξάγνληαο. Έλαο παξάγνληαο πνπ ζα 

                                                           
74

 Πνιεκηθή Αεξνπνξία, Η Ιζηνξία ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, Διιελνϊηαιηθόο Πόιεκνο – Γεξκαληθή 

Δηζβνιή  1940-1941), δηαζέζηκν ζην:  https://www.haf.gr/history/haf-history/1940-1941/ (πξφζβαζε 

ζηηο 8.4.2020).  

https://www.haf.gr/history/haf-history/1940-1941/
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δηαδξακαηίζεη θαίξην ξφιν ζηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, γξάθνληαο ηηο ιακπξέο 

ζειίδεο ηνπ Έπνπο ηνπ ΄40. 
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Δπίινγνο 

Οη ζπλέπεηεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο γίλνληαη εκθαλείο ζηελ 

Αζήλα πξηλ αθφκε επαλαπαηξηζηνχλ νη ειιεληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο. Οη 

πνιηηηθέο παξαηάμεηο, ν αζελατθφο ηχπνο θαη γεληθφηεξα ε θνηλσλία θηλεηνπνηνχληαη 

πξνζπαζψληαο λα ξίμνπλ επζχλεο αιιά θαη λα κεηαβάινπλ ην πνιηηεηαθφ θαζεζηψο. 

Ο Διιεληθφο ηξαηφο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε απηά ηα γεγνλφηα, ελψ δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα απέρνπλ απφ απηά θαη ηα ζηειέρε ηνπ πινπ ηεο Αεξνπνξίαο. Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1923, κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, ζεκαίλεη θαη ε 

νξηζηηθή ιήμε ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ Διιάδα. 

Παξάιιεια ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε κηαο πεξηφδνπ, ε νπνία ζα 

ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα αλαζχζηαζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. ε απηά 

ηα πιαίζηα ε Αεξνπνξία κε ηνπο δχν θιάδνπο ηεο, ηε ηξαηησηηθή θαη ηε Ναπηηθή, ζα 

επηδνζεί ζε έλαλ αγψλα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ησλ δνκψλ ηεο. Ωο 

πξψην κέηξν ε ζχζηαζε ηνπ ηακείνπ ηεο Αεξνπνξηθήο Άκπλαο ζα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε 

ζπγθέληξσζε ζεκαληηθψλ πνζψλ, ηα νπνία κνηξάζηεθαλ αλαιφγσο ζηνπο δχν 

θιάδνπο. 

Σν ίδην ζεκαληηθέο φκσο είλαη θαη νη πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο Αεξνπνξίαο σο μερσξηζηφ πιν 

ζηνλ ηξαηφ Ξεξάο θαη ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ είζνδν ζηηο αεξνπνξηθέο 

ζηξαηησηηθέο ζρνιέο, παξ' φιεο ηηο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

θέξλνπλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα. Καξπφο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ν άζινο ηνπ 

γχξνπ ηεο Μεζνγείνπ απφ ηνπο ζπληαγκαηάξρε Αδακίδε θαη ππνινραγφ Παπαδάθν, 

νη νπνίνη κε ην θαηάιιεια δηακνξθσκέλν αεξνζθάθνο ηνπο δηαλχνπλ 12.000 

ρηιηφκεηξα θαη ραίξνπλ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο παγθφζκηαο αεξνπνξηθήο θνηλφηεηαο. 

Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλνληαη θαη ζηε Ναπηηθή Αεξνπνξία, κε ηελ 

απνζηνιή εθπαηδεπνκέλσλ αεξνπφξσλ ζε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο αιιά 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ε ζέζπηζε απζηεξψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ είζνδν ζην 

ψκα. 

Μία άιιε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Κξαηηθνχ 

Δξγνζηαζίνπ Αεξνπιάλσλ. Σν εξγνζηάζην ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα 

αλαπηχμεη ζεκαληηθή ηερλνινγία θαη παξαγσγή, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, 
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αεξνζθαθψλ θαη αεξνπνξηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ θαηαζθεπή κάιηζηα αεξνζθαθψλ εμ 

νινθιήξνπ ειιεληθψλ ζα πξνζδψζεη δπλακηθή ζην φιν εγρείξεκα, ρσξίο σζηφζν λα 

έρεη ηελ αλάινγε ζπλέρεηα. Ζ πξνζθνξά ηνπ φκσο ζα ζπλερηζηεί θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, εθνδηάδνληαο κε αεξνζθάθε θαη πιηθφ ηελ Διιεληθή 

Αεξνπνξία. 

Οη πξψηεο απηέο θηλήζεηο αλέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα ελνπνίεζε ησλ δχν 

Αεξνπνξηψλ. Οη δηαθνξέο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε δελ 

ήηαλ αγεθχξσηεο θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο επίηαζζε ηελ ζπλέλσζε 

ησλ δχν θιάδσλ ζε έλα εληαίν ψκα, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζηα 

επξσπατθά πξφηππα. Μεηά ηηο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

δεθαεηηψλ, νη ζπλζήθεο ήηαλ πηα ψξηκεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ κεγάινπ 

βήκαηνο. Ο Αιέμαλδξνο Εάλλαο, ππεξπεδψληαο φια ηα εκπφδηα θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, πξνβαίλεη ζηελ ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αεξνπνξίαο. Μέζα απφ κία ζεηξά λφκσλ νξγαλψλεηαη ν λένο ζρεκαηηζκφο, ρσξίο λα 

ιείπνπλ θαη νη πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξνζθφκκαηα κε ζθνπφ ηελ 

απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Απηέο σζηφζν δελ πηννχλ ηνλ βεηεξάλν αεξνπφξν, ν νπνίνο πξνρσξά ην 

ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ηεο Αεξνπνξίαο βαζηδφκελνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηξεληθήο 

πεξηφδνπ θαη πξνεηνηκάδνληαο ηηο δπλάκεηο γηα επηθείκελν πφιεκν. Δηδηθή κέξηκλα 

ιακβάλεηαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ ίδξπζε ζρνιψλ θαη θέληξσλ 

κεηεθπαηδεχζεσο ησλ ζηειερψλ, αιιά θαη κε ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο 

Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ αζθαιή θαη 

επνηθνδνκεηηθή εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ ηεο Πνιεκηθήο αιιά θαη Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ν ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ αεξνπνξηθνχ δπλακηθνχ. Ο ζπγθεξαζκφο ησλ πςειψλ 

απαηηήζεσλ ησλ Δπηηειείσλ γηα λέα κέζα κε ηα ρακειά δηαζέζηκα ηακεηαθά 

απνζέκαηα νδήγεζε ηειηθά ζηε ιήςε απφθαζεο απφθηεζεο εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ 

κέζσλ ζπληήξεζεο αιιά θαη αλαβάζκηζεο ησλ αεξνπνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ε απηήλ ηε βάζε έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηειεί 

αλακθίβνια ε ίδξπζε ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο. Απνζθνπψληαο ζηελ εθ βάζξσλ 

αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ζχζηαζε ζρνιήο, απφ ηελ νπνία ζα 

απνθνηηά ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζηειερψλεη ηελ εληαία Αεξνπνξία, ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ εμάιεηςε δηαθνξψλ θαη πξνσζεί πεξαηηέξσ ηηο πξνζπάζεηεο γηα 
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εθζπγρξνληζκφ. Ζ επηινγή σο πξψηνπ δηνηθεηή ηνπ πισηάξρε Παλαγηψηε Βήινπ 

απνδεηθλχεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε,  θαζψο νη γλψζεηο θαη ν δήινο ηνπ ζα ζέζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ νηθνδνκήκαηνο. Μέζα απφ 

πξσηνβνπιίεο αλάδεημεο ηνπ έξγνπ ηεο Αεξνπνξίαο πξνζειθχνληαη νη πξψηνη 

ππνςήθηνη, νη νπνίνη ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο απαηηεηηθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο.  

Σν ίδην απαηηεηηθφ φκσο είλαη θαη ην πξφγξακκα εληφο ηεο ρνιήο. Ζ 

αθαδεκατθή εθπαίδεπζε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, ε απζηεξή ζηξαηησηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξψησλ πηήζεσλ, κηαο πξσηφγλσξεο εκπεηξίαο 

πνπ απαηηεί ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ δεμηνηήησλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηηπρή 

εθηέιεζε ησλ πηήζεσλ «solo» απφ ην ζχλνιν ηεο πξψηεο ζεηξάο δνθίκσλ 

αεξνπφξσλ. Έλα απνηέιεζκα πνπ δηθαηψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο 

εληαίαο Αεξνπνξίαο θαη πξνζζέηεη δπλακηθή γηα ηε ζπλέρηζή ηνπο. 

Απηή ε πνξεία νδεγεί ην λενζχζηαην πιν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30. 

Νέεο αλαηαξάμεηο φκσο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο δνλνχλ ζπζέκεια θαη ην ψκα 

ηεο Αεξνπνξίαο. Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αλψκαιε 

θαηάζηαζε θαη λα επσθειεζνχλ πξνζσπηθά επαλαθέξνληαο ηνλ νξγαληζκφ ζηα 

επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Σν θίλεκα Πιαζηήξα ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1933 ζα 

ζπκβάιεη αξλεηηθά θαη ζα δψζεη ηξνθή ζηνπο πνιέκηνπο ηεο ελφηεηαο. 

Ωζηφζν ε κεηαξξχζκηζε ζα ζπλερηζηεί θαη ε ίδξπζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ 

Αεξνπνξίαο ζα ζέζεη λέεο βάζεηο αλάπηπμεο. Παξάιιεια πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αεξνπνξίαο, ηεο ρνιήο Αεξνπνξίαο αιιά θαη ηδησηψλ ζα πξνσζήζνπλ 

ηελ αεξνπνξηθή ηδέα ζηνλ θηιφμελν ειιεληθφ νπξαλφ. Σα ζχλλεθα φκσο δελ ζα 

αξγήζνπλ λα ζθεπάζνπλ θαη πάιη ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, απηή ηε θνξά κε ηελ 

έθξεμε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 1935. 

Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο Αεξνπνξίαο ζηελ θαηαζηνιή ηνπ ζα αλαδσππξψζεη 

ηε δηρφλνηα ζηνπο θφιπνπο ηεο θαη ζα ηεο δψζεη ηελ πηθξή εκπεηξία ηεο εκθχιηαο 

ζχγθξνπζεο. Νένο θχθινο δηψμεσλ ζα αξρίζεη θαη ην ψκα ζα απνδπλακσζεί, 

αληηκεησπίδνληαο ηνλ θίλδπλν πιήξνπο θαηάξξεπζεο. Ζ πεξηπέηεηα απηή φκσο ζα 

αλαδείμεη θαη ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο ζε αεξνπνξηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Με ηνπο ήρνπο ηνπ πνιέκνπ λα ζθεπάδνπλ ήδε ηε γεξαηά ήπεηξν, ε 

πξνεηνηκαζία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη θαη' επέθηαζε ηεο Αεξνπνξίαο απνηειεί 



82 

κνλφδξνκν. Ζ δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ 1936 θαη ε ελίζρπζε ηνπ αεξνπνξηθνχ 

ζηφινπ κε λέα αεξνζθάθε ζα πξνεηνηκάζεη ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ επηθείκελε ζχξξαμε. 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο φκσο, γηα αθφκε κία θνξά, δελ επηηξέπεη ηελ 

πιήξε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θαινχληαη νη πνιίηεο, αιιά θαη ε 

νκνγέλεηα λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά ζηελ πξνζπάζεηα. 

Πξάγκαηη, αλ θαη ην αξρηθφ απνηέιεζκα δελ ήηαλ ην αλακελφκελν, ε 

αληαπφθξηζε ζα μεπεξάζεη ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο θαη ην πνζφ πνπ ζα ζπγθεληξσζεί 

ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζην εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα. Ζ αγνξά λέσλ αεξνζθαθψλ, ν 

εθνδηαζκφο κε αληαιιαθηηθά, ε ζπληήξεζε ησλ παιαηφηεξσλ αεξνζθαθψλ απφ ην 

Κξαηηθφ Δξγνζηάζην θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζα αλαβαζκίζνπλ 

ηνλ ηαιαηπσξεκέλν ζηφιν θαη ζα θέξνπλ ηελ Αεξνπνξία ζην θαιχηεξν δπλαηφ 

επίπεδν γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο επηθείκελεο απεηιέο. 

Ζ Διιεληθή Αεξνπνξία ζα αληηηάμεη κηθξφηεξν αξηζκφ αεξνζθαθψλ θαη 

θαηψηεξα πνηνηηθά απέλαληη ζηελ παλίζρπξε ηηαιηθή. Σν ςπρηθφ ζζέλνο ησλ 

Διιήλσλ αεξνπφξσλ φκσο ζα είλαη απηφ πνπ ζα θάλεη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά θαη ζα 

ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο ζην αιβαληθφ κέησπν. Σα θαηνξζψκαηά ηνπο 

ζα ραίξνπλ παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζα μεπεξάζεη ην 

αλακελφκελν. Σν Έπνο ηνπ 1940 θαη νη επηρεηξήζεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα 

ζεκαηνδνηήζνπλ κηα λέα πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ζα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηε 

ζχγρξνλε Πνιεκηθή Αεξνπνξία, ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

αεξνπνξηθέο δπλάκεηο παγθνζκίσο, κε ηζρπξή παξνπζία ηνλ ηειεπηαίν αηψλα θαη 

δπλακηθή πξννπηηθή γηα ην κέιινλ. 
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Πεξίιεςε 

Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ απνηειεί ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά 

ην νπνίν ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία εμεξρφκελε απφ ηελ ηξαγηθή εκπεηξία ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο αλαζπγθξνηείηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη. Πξσηνπφξα 

πλεχκαηα κάρνληαη ελάληηα ζηηο λσπέο εκπεηξίεο δηρφλνηαο ηνπ πξφζθαηνπ 

παξειζφληνο θαη ζηα ηδηνηειή ζπκθέξνληα πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ θχθισλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ ελνπνίεζε ησλ θιάδσλ ηνπ λενζχζηαηνπ πινπ. Ζ ίδξπζε ηεο 

ρνιήο Ηθάξσλ θαη ε ζχζηαζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο ζα ζπκβάιινπλ 

καδί κε ζεηξά άιισλ πξσηνβνπιηψλ ζηελ ηδέα ηεο ελφηεηαο θαη ζα πξνεηνηκάζνπλ ην 

ψκα κε ηελ ελίζρπζε ηνπ αεξνπνξηθνχ ζηφινπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ γηα ηνλ επεξρφκελν Παγθφζκην Πφιεκν. 


