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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΟΡΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΑΤΕΙΑΣ 

(1919-1922) 

Του Ευάγγελου Γριβάκου, Αντιςτρατιγου ε.α. – Νομικοφ 

 

Τθν εποχι τθσ μικραςιατικισ εκςτρατείασ, θ Ελλθνικι  
Ρολεμικι  Αεροπορία δεν ιταν ξεχωριςτόσ Κλάδοσ του 
Στρατεφματοσ, αλλά διακρίνονταν ςε Ναυτικι Αεροπορία 
(ΝΑ) και ςε Στρατιωτικι (ΣΑ). Η δφναμι τθσ τθσ ανζρχονταν 
ςε  120 αεροςκάφθ (Α/Φ), απομεινάρια του Α’ΡΡ,   εκ των 
οποίων τα 70 ιταν τθσ ΝΑ  και τα υπόλοιπα 50  τθσ ΣΑ. Το 
προςωπικό  ιταν ςε πολφ καλό επίπεδο εκπαίδευςθσ και 
υπιρχε επάρκεια   υλικϊν ςυντιρθςθσ. Η ΝΑ (που ποτζ δεν 
ανζλαβε επιχειριςεισ ςυνεργαςίασ με το Ρολεμικό Ναυτικό) 
και θ ΣΑ υπάγονταν ςτο Γενικό Στρατθγείο, με τθν Στρατιά Μ. 
Αςίασ να ζχει  τον τακτικό ζλεγχο όλων των διατικζμενων 
Α/Φ. Αντίκετα, θ  Οκωμανικι αυτοκρατορία είχε μόλισ 19 
απθρχαιωμζνα Α/Φ γερμανικισ προζλευςθσ και 11 ρωςικισ.   

  Ευκφσ μετά   τθν απόβαςθ του Ελλθνικοφ Στρατοφ ςτθν 
Σμφρνθ (2/15 Μαΐου 1919), ςυγκροτείται θ  « Ναυτικι 
Αεροπορικι Μοίρα Σμφρνθσ» (ΝΑΜΣ), με δφναμθ  10 Α/Φ  

τφπου ΑIRCO DE 
HAVILLANT D.H.9 (που 
αποτελοφςε και τθν             
ραχοκοκαλιά τθσ 

Αεροπορίασ) και 15 
καταδιωκτικϊν  

SOPWITH CAMEL 1F.1, 
που επιχειροφςε 
κυρίωσ από τα 
αεροδρόμια Καηαμίρ 
Σμφρνθσ, Μαγνθςίασ   

ΑIRCO DE HAVILLANT D.H.9     και Ουςάκ με  τα    



2 
 

«Ρροκεχωρθμζνα Σμινθ Μετϊπου», ςε ςυνεργαςία με τθν 
533 Μοίρα τθσ ΣΑ που διζκετε Α/Φ τφπου BREGUET 14A2/B2. 
Αργότερα, ςτισ 20 Δεκ. 1919 του ιδίου ζτουσ, θ Στρατιά 
οργάνωςε και λειτοφργθςε τθν   «Διεφκυνςθ Αεροπορικισ 
Υπθρεςίασ Στρατιάσ» (ΔΑΥΣ), που ενςωμάτωςε και ςυντόνιηε 
όλεσ τισ αεροπορικζσ δυνάμεισ ςτθν Μ. Αςία. Επίςθσ, οι 
Μοίρεσ 532, 533 και 534 τθσ ΣΑ μετονομάςκθκαν ςε Αϋ, Βϋ 
(του Καηαμίρ) και Γϋ (τθσ  Ρανόρμου) «Μοίρεσ Αεροπλάνων», 
αντίςτοιχα. Από τα αξιόλογα επιτεφγματα  τθσ ΔΑΥΣ  είναι ότι 
ζγκαιρα δθμιοφργθςε προωκθμζνα πεδία προςγείωςθσ ςε 
όλα τα μζτωπα, ακόμα και εντόσ εχκρικοφ εδάφουσ, για τθν 
εισ βάκοσ  εκτζλεςθ αποςτολϊν. Από εκεί τα πλθρϊματα, με 
τα μζςα που διζκεταν , μετζδιδαν τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ 
ι χρθςιμοποιοφςαν «ερματιςμζνουσ φακζλουσ» (ςιδερζνια 
κουτιά) τουσ οποίουσ ζριχναν πάνω από  τα μαχόμενα 
τμιματα με πλθροφορίεσ προσ άμεςθ εκμετάλλευςθ.   

Τα πλθρϊματα τθσ ΣΝ και τθσ ΣΑ ςυνικωσ εκτελοφςαν 
ξεχωριςτζσ  αποςτολζσ ι  ενεργοφςαν από κοινοφ. Κάκε Α/Φ 
είχε πλιρωμα 2 ανδρϊν : Τον   «Ραρατθρθτι» που  ιταν 
ζμπειροσ Αξιωματικόσ, μπορεί και  ανϊτεροσ, και τον 
«Χειριςτι» (Ριλότο)  , κατϊτερο Αξιωματικό ι Υπαξιωματικό, 
που τελοφςε υπό τισ διαταγζσ του Ραρατθρθτι.  

Οι  αποςτολζσ που εκτελοφςαν  ιταν: Αναγνωρίςεισ / 
Συλλογι Ρλθροφοριϊν  και   Ρολυβολιςμοί /Βομβαρδιςμοί . 
Η  πρϊτθ  επιχείρθςθ βομβαρδιςμοφ με 3 ΑIRCO DE 
HAVILLANT D.H.9  ζγινε από τθν ΝΑ ςτισ 18 Ιουν. 1919 προσ 
υποςτιριξθ τθσ  αντεπίκεςθσ του Στρατοφ για τθν  
ανακατάλθψθ του  Αϊδινίου. 

Αρχικά οι Τοφρκοι απζφευγαν τισ  αερομαχίεσ, θ πρϊτθ 
εκ των οποίων ζγινε ςτισ 16 Αυγ. 1920 κατά τθν διάρκεια των  
κερινϊν  επιχειριςεων τθσ Στρατιάσ που προωκικθκε μζχρι 
τθν γραμμι Ράνορμοσ-Ρροφςα-Ουςάκ. 0 Ανκυπολοχαγόσ 
Ρζτροσ Ρετροπουλζασ, με καταδιωκτικό SPAD, εντόπιςε 
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τουρκικό ΑLBATROS με πιλότο τον Υπολοχαγό Μπετςίχι τον 
οποίον και  καταδίωξε, αλλά αυτόσ κατόρκωςε να διαφφγει. 

Στισ 10 Μαρτ. 1921, θ Στρατιά εφάρμοςε  ςχζδιο  
κατάλθψθσ του Εςκί Σεχίρ  και του Αφιόν Καραχιςάρ. Τότε, 
για πρϊτθ φορά, εκτελζςκθκαν ομαδικζσ αποςτολζσ 
αναγνωρίςεωσ και βομβαρδιςμοφ, ακόμθ και εντόσ εχκρικοφ 
εδάφουσ. Στισ 12 Μαρτίου, βομβαρδιςτικό ΑIRCO DE 
HAVILLANT D.H.9 με πλιρωμα τον Διοικθτι τθσ Γ’ Μοίρασ 
Λοχαγό Ρζτρο Οικονομάκο ωσ  Ραρατθρθτι και χειριςτι τον 
Ανκυπολοχαγό Γεϊργιο Ξθρό, προςζγγιςε το αεροδρόμιο 
(Α/Δ) του Εςκί Σεχίρ για να το βομβαρδίςει. Οι Τοφρκοι 
απογείωςαν για τθν αναχαίτθςθ καταδιωκτικό FOKKER με 
πιλότο  τον Υπολοχαγό Αχμζτ Φεχμί. Ο Ξθρόσ αντιμετϊπιςε 
τον Φεχμί, τον ανάγκαςε να προςγειωκεί ςτο Α/Δ του Εςκί 
Σεχίρ και, με  χαμθλι πτιςθ, τον ζπλθξε με το πολυβόλο του 
και τον άφθςε νεκρό. Οι Τοφρκοι ανακιρυξαν τον Φεχμί 
«πρωτομάςτορα»  τθσ αεροπορίασ τουσ και ςτον τόπο του 
κανάτου του ανζγειραν  μνθμείο προσ τιμι του. 

Κατά τθν επιτυχι επανάλθψθ των   επιχειριςεων  τθσ 
Στρατιάσ τον Ιουν.-Ιοφλ. του ιδίου ζτουσ (1921) προσ 
κατάλθψθ των κόμβων Εςκί Σεχίρ, Κιουτάχειασ και Αφιόν 
Καραχιςάρ, θ ΝΑΜΣ προζβθ  ςε επαναλαμβανόμενουσ 
βομβαρδιςμοφσ των ανωτζρω πόλεων. Στισ 12 Ιουνίου, οι 
Σθμαιοφόροι Νικ. Κατςουλάκοσ και Στζφανοσ Φίλιππασ - 
μετζπειτα Διοικθτισ τθσ Σχολισ Ικάρων -  πραγματοποίθςαν  
τθν δεφτερθ κατάρριψθ τουρκικοφ Α/Φ που ζπεςε πίςω από 
τισ τουρκικζσ γραμμζσ και γι’ αυτό αγνοείται  θ τφχθ του 
πιλότου.  

Ζντονθ ιταν και θ δραςτθριότθτα τθσ Αεροπορίασ κατά 
τθν μάχθ του Σαγγάριου, τον Αυγ.1921, όμωσ οι Τοφρκοι,  
κατά τθν αντεπίκεςι τουσ, παρουςιάηονται εξοπλιςμζνοι με 
περιςςότερα  Α/Φ. Τον Ιαν. 1922 ενιςχφονται από τθν Γαλλία 
με 20  BREGUET και SPAD, ςυν άλλα 20 των Ιταλϊν.  
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Μετά τθν μάχθ του Σαγγάριου, θ Στρατιά υποχϊρθςε 
δυτικά του ποταμοφ και,   επί ζνα χρόνο (Αυγ. 1921-13 
Αυγ.1922), κατζλαβε εν απραξία το μικουσ  600 χλμ μζτωπο : 
Νικομιδεια- Εςκί Σεχίρ- Κιουτάχεια - Αφιόν Καραχιςάρ-
Μαίανδροσ ποτ., πλθν, όμωσ, θ  αεροπορικι δραςτθριότθτα 
δεν ςταμάτθςε. 

 

 Στισ 12 
Ιουλ. 1922,  

τουρκικό 
BREGUET BRE 
XIV A2/B2 
ζριχνε προκθ- 
ρφξεισ ςτον  
νότιο τομζα 
του μετϊπου, 
παρακινϊτασ  

      12-7-1922.Συντρίμια του τουρκικοφ BREGUEΤ            τουσ Ζλλθνεσ 

 ςε λιποταξία: «ΕΛΛΗΝΕ, ΜΗΝ ΠΟΛΕΜΑΣΕ ’ ΕΝΑ  ΠΟΛΕΜΟ 
ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ Α. ΕΙΣΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΙΣΙΑ Α. 
ΜΟΝΟ Ο ΘΑΝΑΣΟ Α ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ. ΦΤΓΕΣΕ» (!).  Ο Λοχίασ 
Χριςτόφοροσ Σταυρόπουλοσ με το Νο 4466 SPAD VII/XIII  
κατεδίωξε επίμονα το εχκρικό Α/Φ και το «γάηωςε» με το 
πολυβόλο του, ςκοτϊνοντασ τον πιλότο Υπολοχαγό Αχμζτ 
Μπαχαντίν και τον παρατθρθτι Ταγματάρχθ Κεμάλ Μπζθ, 
διοικθτι του αεροδρομίου «Τςάι». Τθν επόμενθ θμζρα, 
ελλθνικό BREGUET  πζταξε πάνω από  τουρκικι βάςθ και 
ζριψε  δζμα περιζχον  τα προςωπικά είδθ των δφο  νεκρϊν 
Τοφρκων αεροπόρων και ζνα ςθμείωμα που ζλεγε : «ασ 
γνωςτοποιοφμε ότι οι πιλότοι ςασ Κεμάλ Μπζησ και Αχμζτ 
Μπαχαντίν ζπεςαν τιμημζνα πάνω ςτην μάχη με ‘Ελληνεσ 
πιλότουσ. Επιςτρζψτε τα (προςωπικά τουσ) είδη  ςτισ 
οικογζνειζσ τουσ και ενημερϊςτε τουσ ότι οι δικοί τουσ 
θάφτηκαν με όλεσ τισ ςτρατιωτικζσ τιμζσ και ςφμφωνα με την 
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θρηςκεία ςασ». Ρρόκειται, αςφαλϊσ, για απαράμιλλθ   
πράξθ  ικουσ και ανκρωπιςμοφ εκ μζρουσ των Ελλινων 
αεροπόρων. 

Πταν ςτισ 13 Αυγ.1922, άρχιςε θ διάςπαςθ του 
ελλθνικοφ μετϊπου ςτθν περιοχι του Αφιόν Καραχιςάρ 
(νότιοσ τομζασ), θ  NAMΣ διζκετε αξιόμαχα  μόνο 10 ΑIRCO 
DE HAVILLANΤ και θ ΣΑ 25-30 αναγνωριςτικά / 
βομβαρδιςτικά και 15  καταδιωκτικά, κατανεμθμζνα ςτα Α/Δ 
Γκαριμτηζ, Εςκί Σεχιρ και Αφιόν Καρχιςάρ. Κατά τθν φάςθ  
κατάρρευςθσ του μετϊπου ( 14 ζωσ τζλθ Αυγ. 1922), τα 
πλθρϊματα των Α/Φ επιτζλεςαν ςωτιριο ζργο.  Μζςα ςτθ 
γενικι ςφγχυςθ κατόρκωναν, μαχόμενα ςκλθρά  και 
παρακολουκϊντασ ςτενά  τισ εχκρικζσ κινιςεισ,  να 
κακοδθγοφν τα υποχωροφντα και αποδιοργανωμζνα  
ελλθνικά τμιματα ςε αςφαλι δρομολόγια, διαςϊηοντασ 
χιλιάδεσ ηωζσ, ακόμθ  και προςφφγων. Χαρακτθριςτικι είναι 
θ περίπτωςθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Μεραρχίασ (Διοικθτισ ο 
Συνταγματάρχθσ Δθμ. Θεοτόκθσ), θ οποία, αποκομμζνθ από 
τισ λοιπζσ Μονάδεσ και κινοφμενθ ςτθν περιοχι του Ουςάκ, 
ςτισ 18 Αυγ. 1922, ειδοποιείται με ερματιςμζνο φάκελο από 
τον πιλότο Γεϊργ. Ξθρό ότι τα δρομολόγια προσ Σμφρνθ 
κατζχονται από τουσ Τοφρκουσ. Αμζςωσ αναςτρζφεται προσ 
Βορά, διανφει μαχόμενθ  600 χλμ εχκρικοφ εδάφουσ, 
διαςϊηει το προςωπικό τθσ και μεγάλο αρικμό προςφφγων, 
φκάνει ςτισ 2 Σεπτεμβρίου ςτο λιμάνι Ντιρεκελί και από εκεί 
μεταφζρεται με πλοία ςτθν απζναντι Μυτιλινθ.  

Αυτι, ςε αδρζσ γραμμζσ, ιταν θ δράςθ τθσ Ελλθνικισ 
Αεροπορίασ ςτθν μικραςιατικι εκςτρατεία. Οι αεροπόροι τθσ 
περιόδου αυτισ που με αυταπάρνθςθ ζφεραν εισ πζρασ τισ 
επικίνδυνεσ αποςτολζσ τουσ,  ελάχιςτα είναι ςιμερα  
γνωςτοί. Και όμωσ. Ριλότοι όπωσ οι Δθμιτρθσ Μάρακασ, 
Γεϊργιοσ Μαμαλάκθσ, Γεϊργιοσ Ξθρόσ, Χριςτόφοροσ 
Σταυρόπουλοσ, Ρζτροσ Ρετροπουλζασ, Ακανάςιοσ Βελοφδιοσ,   
παρατθρθτζσ όπωσ ο Υπολοχαγόσ Δθμ. Ραπαναςταςίου, ο 
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Ανκυπολοχαγόσ Νικ. 
Δζασ και πλικοσ  
άλλων αερομάχων, 
ζγραψαν ανεξίτθλα 
τα ονόματά τουσ ςτισ 
δζλτουσ τθσ 
Ελλθνικισ Ιςτορίασ. 
Οκτϊ από αυτοφσ 

ςκοτϊκθκαν, 
περιςςότεροι τραυματίςκθκαν και περίπου 14 
αιχμαλωτίςκθκαν, προςβλθκζντεσ από επίγεια πυρά, επειδι 
πετοφςαν παράτολμα χαμθλά πάνω από εχκρικό και 
άγνωςτο ζδαφοσ, βαςανιςκζντεσ  απάνκρωπα από τουσ 
Τοφρκουσ. Σθμειωτζον δε, ότι κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
αγϊνα, ουδζν ελλθνικό Α/Φ κατζπεςε  ςε αερομαχία. Η 
Ρατρίσ, ευγνωμονοφςα, ζχει υποχρζωςθ να αναδείξει ζτι 
περιςςότερο το ζργο τουσ  και να τουσ κατατάξει ςτο 
Ράνκεον των Ηρϊων, όπου τουσ αξίηει. Ρροσ τοφτο κα πρζπει 
να μεριμνιςει και θ ςθμερινι Ρολεμικι Αεροπορία. 

 


