
Εκδηλώζεις Τιμής για ηον Ανθυποζμηναγό Μαηθαίο Τζολακίδη 
 

Σηηο 7 θαη 8 Μαΐνπ 2022 πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην Γήκν Σηληηθήο 
εθδειώζεηο ζηε κλήκε ηνπ Έθεδξνπ Αλζππνζκελαγνύ Ιπηάκελνπ 
Πνιπβνιεηή - Βνκβαξδηζηή Μαηζαίνπ Π. Τζνιαθίδε, ν νπνίνο θνλεύηεθε ζηηο 
11 Μαξηίνπ 1941, όηαλ ην Α/Φ ζην νπνίν πεηνύζε ωο πιήξωκα 
θαηαξξίθζεθε από ηηαιηθά αληηαεξνπνξηθά ππξά. Οη εθδειώζεηο 
πεξηιάκβαλαλ νκηιία, απνθαιππηήξηα πξνηνκήο θαη απνλνκή κεηαιιίνπ ζηελ 
θόξε ηνπ ήξωα. 

 

 
Λεπηομέρεια ηης Προηομής 

 
Βηνγξαθηθό Αλζππνζκελαγνύ Μαηζαίνπ Τζνιαθίδε 

 
Ο Μαηζαίνο Τζνιαθίδεο γελλήζεθε ζην ρωξηό Πειαξέλ ηήο Δπαξρίαο 

Γθηόξ Πνπιάξ ηνύ Πόληνπ ην 1915 θαη ήιζε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ αληαιιαγή 
πιεζπζκώλ, ην 1923. Ο παηέξαο ηνπ απεβίωζε εμαηηίαο ηωλ 
θαηαλαγθαζηηθώλ έξγωλ ζηα απάλζξωπα ηνπξθηθά Τάγκαηα Δξγαζίαο. Η 
νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζην Σρηζηόιηζν Σηδεξνθάζηξνπ.  

 
Φνίηεζε  ζην Γεκνηηθό  Σρνιείν Σρηζηόιηζνπ θαη ελ ζπλερεία ζην 

Δμαηάμην Γπκλάζην Σηδεξνθάζηξνπ. Νπκθεύηεθε ην 1935 θαη ην δεπγάξη 
απέθηεζε κία θόξε, πξηλ ηελ απώιεηα ηεο ζπδύγνπ ηνπ, ην 1937. Σην κεηαμύ 
ν Τζνιαθίδεο θνηηνύζε από ην Σεπηέκβξην ηνπ 1936 ζηελ Παηδαγωγηθή 
Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο, από όπνπ απνθνίηεζε ηνλ Ινύιην ηνπ 1938. Γίδαμε 
ζηα Γεκνηηθά Σρνιεία Αεδνλνρωξίνπ θαη Σρηζηόιηζνπ Σεξξώλ κέρξη ηνλ 
Απξίιην ηνπ 1939, νπόηε θαη θαηεηάγε ζηε Σρνιή Δθέδξωλ Αμηωκαηηθώλ 



Πεδηθνύ ζηε Σύξν, ζην πιαίζην ηεο εθπιήξωζεο ηεο Σηξαηηωηηθήο ηνπ 
Θεηείαο.  

 
Τν Μάξηην ηνπ 1940 νλνκάζηεθε Έθεδξνο Αλζππαζπηζηήο Πεδηθνύ. 

Τνλ Ινύιην ηνπ 1940 κεηαηέζεθε ζην Αεξνδξόκην Θξηάζηνπ Πεδίνπ (Διεπζίλα) 
θαη κεηαηάρηεθε ζηελ Διιεληθή Βαζηιηθή Αεξνπνξία κε ην βαζκό ηνπ 
Δθέδξνπ Ιπηάκελνπ Αξρηζκελία θαη κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ Πνιπβνιεηή – 
Βνκβαξδηζηή.  
  

Σηηο 11 Μαξηίνπ 1941 ζπκκεηείρε ζε απνζηνιή βνκβαξδηζκνύ ωο 
πιήξωκα ηνπ Α/Φ Β-263 ηύπνπ Blenheim Mk.IV ηεο 32εο Μνίξαο 
Βνκβαξδηζκνύ, κε ρεηξηζηή ηόλ Δπηζκελία (Ι) Δπάγγειν Τδνβιά θαη πιήξωκα 
ηνπο Έθεδξνπο Ιπηάκελνπο Αξρηζκελίεο Σηέθαλν Μαπξνκαηίδε θαη Μαηζαίν 
Τζνιαθίδε. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο απνζηνιήο αλαγλωξίζεωο-
βνκβαξδηζκνύ ζηόρωλ ζηελ Αιβαλία, ην Α/Φ θαηέπεζε ζηελ πεξηνρή Μπνύδη 
-Γθιάβα ηεο Αιβαλίαο, ρηππεκέλν από ερζξηθά αληηαεξνπνξηθά ππξά. Από 
ην πιήξωκα δηαζώζεθε κόλν ν θπβεξλήηεο ηνπ Α/Φ. 

 
Η παηξίδα πξνήγαγε κεηά ζάλαην ηνλ Μαηζαίν Τζνιαθίδε ζην βαζκό 

ηνπ Αλζππνζκελαγνύ θαη ηνπ απέλεηκε ηα  Πνιεκηθά  Μεηάιιηα  Ιπηακέλνπ  & 
Αλακλεζηηθνύ Δθζηξαηείαο Διιελνηηαιηθνύ Πόιεκνπ.  

 

 
Ο Μαηθαίος Τζολακίδης και ηα μεηάλλιά ηοσ 

 
Οη εθδειώζεηο ηηκήο ζην Γήκν Σηληηθήο 

  
Οη εθδειώζεηο ηηκήο έιαβαλ ρώξα ζε δύν δηαθνξεηηθέο εκέξεο. Τν 

Σάββαην 7 Μαΐνπ 2022 πξαγκαηνπνηήζεθε νκηιία ζην Σηδεξόθαζηξν από ηνλ 



ηζηνξηθό εξεπλεηή θ. Γεώξγην Μέξκεγθα, ν νπνίνο είρε θαη ηελ επηκέιεηα ηεο 
ηζηνξηθήο έξεπλαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήιωζεο. Η νκηιία είρε 
ηίηιν «οι ηριάκονηα αηίμηηοι θονεσθένηες Αεροπόροι ματηηές ηης Δλληνικής 
Βαζιλικής Αεροπορίας 1940-1941».  

 

 
Ο Γήμαρτος Σιδηροκάζηροσ κ. Γομοστηζίδης με ηον ερεσνηηή κ. Μέρμηγκα. 

 
Ο ΣΑΣΙ εθπξνζωπήζεθε ζηελ εθδήιωζε από ην Σκρν (Ι) Φαξίηωλα 

Φαξνύζε, ν νπνίνο απεύζπλε ζρεηηθό ραηξεηηζκό εθ κέξνπο ηνπ Σπλδέζκνπ. 
Απηή είλαη ε δεύηεξε θνξά πνπ ν Σύλδεζκνο ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 
απόδνζε ηηκήο ζηνπο 30 αηίκεηνπο θνλεπζέληεο Αεξνπόξνπο ηνπ 
Διιελνϊηαιηθνύ Πνιέκνπ, θαζώο ν ΣΑΣΙ, καδί κε ηελ Αεξνπνξηθή Αθαδεκία 
Διιάδνο, ηελ Δλωζε Απνζηξάηωλ Αμηωκαηηθώλ Αεξνπνξίαο θαη ην Διιεληθό 
Ιλζηηηνύην Σηξαηεγηθώλ Μειεηώλ, έρνπλ ηηκήζεη ην 2019 ζε θνηλή εθδήιωζε 
ηνπο πεζόληεο Αεξνπνξνπο ηνπ πνιέκνπ 1940-41. Ταπηόρξνλα ζηεξίδεη ηελ  
πξνζπάζεηα ηαπηνπνίεζεο ηωλ πεζόληωλ Διιήλωλ καρεηώλ ζε αιβαληθό 
έδαθνο, νη νπνίνη αλέξρνληαη ζε 30 Αεξνπόξνπο θαη αθόκα 7.796 καρεηέο 
ηνπ Διιεληθνύ Σηξαηνύ, ηα νζηά ηωλ νπνίωλ βξίζθνληαη αθόκα ζηελ Αιβαλία, 
ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζε άγλωζηεο ηνπνζεζίεο.  
 

 
Φαιρεηιζμός από ηον Δκπρόζωπο ηοσ ΣΑΣΙ 



Τελ επνκέλε πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα απνθαιππηήξηα πξνηνκήο ηνπ 
ήξωα ζην ρωξηό Σρηζηόιηζνο.  

 

 
Η προηομή ηοσ Ανθσποζμηναγού Μαηθαίοσ Τζολακίδη 

 
Τν Υπνπξγείν Άκπλαο απέλεηκε ζηνλ Αλζππνζκελαγό Τζνιαθίδε 

Αλακλεζηηθό Μεηάιιην ηεο εθζηξαηείαο πνιέκνπ ηεο πεξηόδνπ 1940-41. Τν 
κεηάιιην παξαδόζεθε από αληηπξνζωπεία Αμηωκαηηθώλ ηνπ ΓΔΑ ζηελ θόξε 
ηνπ ήξωα, θα Δπζπκία Τζνιαθίδνπ-Σθαξιάηνπ.  

 

 
        Απονομή ηοσ μεηαλλίοσ ζηην κόρη ηοσ Μαηθαίοσ Τζολακίδη 



 

 
 

Το μεηάλλιο ποσ απένειμε ηο Υποσργείο Άμσνας ζηον Μαηθαίο Τζολακίδη 
 
Η ζπγθεθξηκέλε εθδήιωζε έθεξε ζην θωο κία αθόκα από ηηο άγλωζηεο 

ζην επξύ θνηλό πηπρέο ηεο αεξνπνξηθήο καο ηζηνξίαο θαη εηδηθόηεξα ηεο 
πεξηόδνπ 1940-41. Τα θαηνξζώκαηα ηωλ αεξνπόξωλ καο ζε απηή ηε ρξνληθή 
πεξίνδν παξακέλνπλ άγλωζηα ζην επξύ θνηλό. Οη Αεξνπόξνη ηεο ΔΒΑ 
(Διιεληθή βαζηιηθή Αεξνπνξία) πνιέκεζαλ ηνπο Ιηαινύο γελλαία θαη 
απνηειεζκαηηθά πάλω από ην αιβαληθό κέηωπν, παξά ην γεγνλόο όηη 
πζηεξνύζαλ δξακαηηθά ζε αξηζκνύο, δηέζεηαλ ππνδεέζηεξν πιηθό θαη 
επηρεηξνύζαλ από ζηνηρεηώδε αεξνδξόκηα θαη ζε εμαηξεηηθά αληίμνεο 
ζπλζήθεο. Ξεπεξλώληαο ηηο δπζθνιίεο θαηάθεξαλ ζηνλ ερζξό ζνβαξά 
πιήγκαηα, ηα νπνία ήηαλ δπζαλάινγα ηεο αξηζκεηηθήο ηζρύνο ηεο ΔΒΑ. 

 
Δθδειώζεηο όπωο ε παξαπάλω απνδίδνπλ ηελ νθεηιόκελε ηηκή ζε 

όζνπο έθαλαλ ηε κέγηζηε ζπζία ππέξ ηεο παηξίδαο, θαη ζπκβάιινπλ 
θαζνξηζηηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο καο κλήκε. Μέζα από ηελ 
εθδήιωζε αλαδείρηεθε γηα κηα αθόκα θνξά ην δήηεκα ηεο ηαπηνπνίεζεο ηωλ 
πεζόληωλ ζηελ Αιβαλία, ην νπνίν είλαη έλα ηδηαίηεξν επίπνλν θαη ρξνλνβόξν 
εγρείξεκα. Τν εγρείξεκα κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηε δηάδνζε ηεο πξνζπάζεηαο 
πξνο θάζε θαηεύζπλζε, έηζη ώζηε νη απόγνλνη ηωλ πεζόληωλ λα πξνζέιζνπλ 
ζηα ζηξαηηωηηθά λνζνθνκεία θαη λα δώζνπλ δείγκα DNA. 

 
Κείκελν: Φαξίηωλ Φαξνύζεο 
Φωηνγξαθίεο: Γήκνο Σηληηθήο, Γεώξγηνο Μέξκεγθαο. 


