
ΓΡΔΒΔΝΑ, ΜΙΑ ΣΤΥΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΤΦΗ ΣΟ ΜΟΛΙΚΑ 

Ήηαλ πξηλ πέληε πεξίπνπ ρξόληα όηαλ κηα παξέα «αλήζπρσλ (επηπρώο)» 

ζπκπαηξησηώλ κνπ πνπ αλαθάιπςαλ ηπραία θάηη κεηαιιηθά εμαξηήκαηα, αηάθησο 

εηξεκέλα ζε κηα πιαγηά ηνπ όξνπο κόιηθα. 

Σν αλήζπρν ηνπο πλεύκα ηνύο νδήγεζε λα θάλνπλ κηα καθξόρξνλε αιιά 

κεζνδηθή έξεπλα, κε ηα πεληρξά κέζα πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο, ζρεηηθά κε ην ηη 

ζα κπνξνύζε λα ήηαλ απηά ηα κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

Η έξεπλα ηνπο ηειηθώο ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη επξόθεηην γηα 

ζπληξίκκηα αεξνπιάλνπ θαη κάιηζηα Henschel Hs 126, θαη εδώ αξρίδεη ην ζεκαληηθό 

κέξνο ηεο έξεπλαο ηνπο, ςάρλνληαο ζην  δηαδίθηπν βξήθαλ όηη κπνξεί λα επξόθεηην 

γηα εμαξηήκαηα αεξνζθάθνπο Henschel Hs 126 Κ6 (όπνπ Κ6 ε εμαγσγηθή έθδνζε 

ηνπ αεξνζθάθνπο αλαγλσξίζεσλ Henschel Hs 126). 

 

 

Η Διιάδα πξηλ ηνλ 2ν παγθόζκην πόιεκν, πξνβιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε, 

άξρηζε εληαηηθνύο εμνπιηζκνύο θαη πξνεηνηκαζίεο, πξάγκα δύζθνιν εθείλε ηελ 

επνρή θαζόζνλ όια ηα θξάηε έθαλαλ θάηη αλάινγν θαη θξαηνύζαλ γηα ηνπο 

ζηξαηνύο ηνπο ηα παξαγόκελα όπια. Παξόια απηά ε Διιάδα θαηόξζσζε λα 

παξαγγείιεη θαη ηειηθώο λα παξαιάβεη ην 1939 ζηελ αεξνπνξηθή βάζε ηεο 

Γεθέιεηαο, 16 αεξνζθάθε Henschel Hs 126 Κ6.  

 

Οη κνλάδεο ηνπ δηζέζηνπ αεξνζθάθνπο 
αλαγλσξίζεσλ /ειαθξνύ βνκβαξδηζκνύ 
Henschel Hs 126 K6 πνπ παξαδόζεθαλ 
ζηελ Δ.Β.Α. έθεξαλ πιήξε εμνπιηζκό, 
παξαδόζεθαλ επίζεο κεηαθξαζκέλα 
ζηα ειιεληθά ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη 
νδεγίεο ρξήζεσο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ. 
Ήηαλ εμνπιηζκέλν κε δηπιό πνιπβόιν 
ην νπνίν ρεηξηδόηαλ ν πηιόηνο θαη έβαιε 
εληόο ηνπ θύθινπ πεξηζηξνθήο ηεο 
έιηθαο, θαζώο θαη κε  έλα πνιπβόιν πνπ 



ρεηξηδόηαλ ν παξαηεξεηήο, επίζεο κεηά από δηακόξθσζε πνπ ππέζηε εδώ ζηελ 

Διιάδα ήηαλ δπλαηό λα ξίςεη ειαθξέο βόκβεο, εληόπηαο θαηαζθεπήο. Η αξίζκεζε 

ησλ αεξνπιάλσλ έθεξε ην γξάκκα «». Οξγαλώζεθε κε απηά ε 3ε Αλεμάξηεηε 

Μνίξα ε νπνία απνηεινύληαλ από ην 1ν θαη ην 2ν κήλνο. 

Μεηά από έξεπλα πνπ έθαλε ε νιηγνκειήο νκάδα ησλ εξεπλεηώλ, ξσηώληαο 

ηνπο ληόπηνπο θαη ςάρλνληαο ζην δηαδίθηπν γηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ 

πεξηνρή κε απηόλ ηνλ ηύπν αεξνπιάλνπ αλαθάιπςαλ όηη: 

Σελ 30 Οθησβξίνπ 1940 δύν αεξνπιάλα Henschel Hs 126 Κ6 ηνπ 2νπ κήλνπο 

ηεο 3εο Μνίξαο (3.2), εθκεηαιιεπόκελα ηελ θαιπηέξεπζε, θαηά ηόπνπο, ηνπ θαηξνύ 

επηρείξεζαλ από ην πξόρεηξν αεξνδξόκην Κνύθιαηλα Βεξνίαο έρνληαο 

πξνγξακκαηίζεη απνζηνιέο επηζεηηθήο αλαγλώξηζεο πάλσ από ην Μέησπν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Πίλδνπ, θαζώο θαη βνκβαξδηζκό ηνπ ηηαιηθνύ ζηξαηησηηθνύ 

αεξνδξνκίνπ ηεο Κνξπηζάο. 

ηελ πεξηνρή όπνπ ζα επηρεηξνύζαλ βξέζεθαλ αληηκέησπα κε πέληε ηηαιηθά 

δηπιάλα FIAT CR 42. (θαηά ηελ Π.Α. FIAT CR 32) Σόηε ακέζσο έλα από ηα ερζξηθά 

δηπιάλα κε ρεηξηζηή ηνλ Sergente Maggiorre Walter Rattichieri επηηέζεθε θαη 

θαηέξξηςε ην έλα από ηα ειιεληθά αεξνπιάλα ην νπνίν θαηέπεζε στον ΜΟΛΙΚΑ, 

έκτοτε αγνοείται η τύτη τοσ θαζώο θαη απηή ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ, πνπ ην 

απνηεινύζαλ νη: 

Τποσμηναγός Λάζαρος Παπαμιταήλ τοσ Ιωάννη (1917-1940), (παξαηεξεηήο) 

Δπισμηνίας Κωνσταντίνος Γεμενετζής τοσ Γημητρίοσ (1919-1940), (ρεηξηζηήο) 

ηαπηόρξνλα ν επηθεθαιήο ηνπ ηηαιηθνύ ζκήλνπο ηεο 393 Squadrilla θαη Γηνηθεηήο ηεο 

130 Μνίξαο Tenente Colonelo Fernando Zanni επηηέζεθε κε θαηαηγηζκό ππξώλ ζην 

έηεξν ειιεληθό αεξνπιάλν (ην -44), ην νπνίν θαηόξζσζε όκσο λα δηαθύγεη κε 

ειηγκνύο ππό ηελ θάιπςε ησλ λεθώζεσλ, θαη ηειηθά θαηέπεζε ζηελ πεξηνρή 

Πξνθήηεο Ηιίαο ηεο Βαζηιεηάδαο Καζηνξηάο, κε πιήξσκα ηνπο: 

Παξαηεξεηήο : Τπνζκελαγόο Δύαγγεινο Γηάλλαξεο ηνπ Κσλζαληίλνπ (1916-1940) 

Υεηξηζηήο        : Αξρηζκελίαο Λεσλίδαο Σζάληαο  

ηε κλήκε ηνπ εξσηθνύ απηνύ πιεξώκαηνο πνπ θαηέπεζε ζηε Βαζηιεηάδα ζηήζεθε 

κεγαιόπξεπν κλεκείν ην νπνίν έρεη ζηαηηθό έθζεκα αεξνζθάθνο F-104G ηεο Π.Α. 

θαη ηηκάηε ε κλήκε ηνπο θάζε ρξόλν. 

Η νιηγνκειήο νκάδα ησλ γξεβελησηώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πνιπεηή 

απηή έξεπλα, ηειεί κε πξσηνβνπιία ηεο θάζε ρξόλν ζηηο 28 Οθησβξίνπ  κλεκόζπλν 

ζηελ κλήκε ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ ειιεληθνύ αεξνπιάλνπ πνπ θαηέπεζε ζηνλ 

ΜΟΛΙΚΑ, θαη κνλαδηθό ηνπο κέιεκα είλαη λα κε ραζεί ε κλήκε ησλ ρεηξηζηώλ ηνπ, 

πνπ κέρξη θαη ζήκεξα βξίζθνληαη ελ αγλνία, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ ζρεηηθή 

ηζηνζειίδα ηεο Π.Α. 

Δίραλ θαηαζέζεη πξν δηεηίαο ζρεηηθό θάθειν πξνο ηνλ Γήκν Γξεβελώλ θαη 

αγσλίδνληαη έθηνηε γηα ηελ νλνκαηνδνζία  κηθξήο πιαηείαο πνπ ζα θέξεη ην όλνκα 

ηνπ εξσηθνύ πιεξώκαηνο:  



  
 

Παξαηεξεηήο : Τποσμηναγός Παπαμιταήλ Λάζαρος τοσ Ιωάννη (1917-1940) 

Υεηξηζηήο  : Δπισμηνίας Γεμενετζής Κωνσταντίνος τοσ Γημητρίοσ (1919-1940) 

  

Αιωνία τοσς η μνήμη….. 

 

 

Δπραξηζηίεο 
Νηώζνπκε επγλώκνλεο θαη επραξηζηνύκε ηελ εξαζηηερληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ 
πξσηνβνπιία ηεο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: 
 
-Ξελίδε ηαύξν 
-Παπαβαζηιείνπ Αληώλην 
-βνιηαληόπνπιν Αληώλην 
-Σζαθζηάξα Γεκήηξην 

  

Πεγέο 

http://www.pasoipa.org.gr/lefkoma/soma_browse/hellenic_airforce/ 

εθεκεξίδα «Υξνληθά Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» 

http://surfcity.kund.dalnet.se/italy_zanni.htm    Italian Biplane Fighter Aces 

http://surfcity.kund.dalnet.se/italy_rattichieri.htm   Italian Biplane Fighter Aces 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΔΡΟΠΛΑΝΟΤ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΥΔΝΔΛ. Hs 126 K6 
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